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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur den försvarspolitiska debatten såg ut efter 

händelserna i Ådalen 1931. Då fanns en hetsig debatt om försvarets nyttjande i civila 

angelägenheter. Efter många år, 1969, kom beslutet att militär inte skulle medverka till 

upprätthållande av ordningen i sociala konflikter i samhället. Denna lag har inte ändrats, men 

under 2000-talet upptogs debatten igen efter Göteborgskravellerna och 11-september-

attackerna i USA. Denna uppsats utreder hur försvaret har påverkats av olika beslut och ett 

resonemang förs också om försvarets stöd till samhället i framtiden.  
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

 

För snart 76 år sedan utspelades en tragedi i Ådalen. Fem personer sköts ihjäl och fem 

skadades av militär då de gick i ett demonstrationståg som protest mot att strejkbrytare kom 

till deras arbetsplats. Händelserna i Ådalen kom att skaka såväl samhället som dåtidens 

folkvalda politiker. Åren efter skotten stred både riksdagsmän och allmänheten för att 

försvarsmakten inte skulle ha inblandning i nationella problem såsom upplopp och 

demonstrationer. Sjuttio år senare skulle en liknande händelse inträffa, men med polisiär 

inblandning. I Göteborg, precis som i Ådalen, kände ordningsmakten en enorm press från 

folket i demonstrationerna, däri ligger en förklaring till våldet mot demonstranterna. Efter 

toppmötet har dock diskussionen tagits upp på riksdagsnivå om försvarets hjälp vid liknande 

händelser. Tre månader efter Göteborg inträffade terrorattackerna i USA vilka förde med sig 

en stor utredning här i Sverige om försvarsmaktens stöd vid eventuella terrorattacker på 

hemmaplan.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur försvarsmaktens nationella 

roll har förändrats sedan skotten i Ådalen 1931. Mer precist är syftet att undersöka vad som 

har påverkat försvarsmaktens roll. Eftersom riksdagen är Sveriges högsta beslutsorgan ställs 

uppsatsens frågeställningar utifrån den synvinkeln.  

• Hur såg riksdagsdebatten ut ur militär synpunkt om stöd till upprätthållande av 

ordningen vid sociala konflikter efter skotten i Ådalen och vilka konsekvernser 

medförde detta för Försvarsmakten? 

• Hur ser debatten och besluten ut idag angående Försvarsmaktens stöd till 

Polismyndigheten vid sociala konflikter och andra civila sammanhang?  

• Hur kan Försvarsmakten vara ett stöd till Polismyndigheten vid framtida 

krissituationer? 
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1.3 Avgränsning 

 

Uppsatsen kommer att koncentreras kring debatterna om militärt användande utifrån 

händelserna i Ådalen 1931. Redovisningen av debatterna innefattar riksdagsprotokoll från den 

14 maj 1931 t.o.m. 18 september nästkommande år då socialdemokraterna vann valet och 

Sverige bytte regering. Uppsatsen kommer också att visa hur debatterna kring händelserna i 

Göteborg och terrorattackerna 2001 såg ut. Utredningar och beslut från riksdagsnivå redovisas 

och begränsas från händelserna i Göteborg den 14 juni 2001 och USA den 11 september 

t.o.m. 15 september 2002 då Sverige gick till val. Händelser och beslut åren mellan 1931 och 

2001 finns rapporterade, samt även viktiga händelser efter valet 2002 fram till idag som har 

påverkat Försvarsmaktens roll.  

 

1.4 Metod och material 

 

Uppsatsen är kvalitativ som i detta fall innebär en litteraturstudie av riksdagsprotokoll, 

utredningar och andra offentliga handlingar som t.ex. lagtexter. Den är också komparativ där 

jämförelsen finns mellan då- och nutid i hur förhållanderna sett ut för Försvarsmakten genom 

tiderna. Ett komparativt resonemang förs också om Försvarsmaktens roll gentemot 

Polismyndighetens roll i samhället. För att besvara uppsatsens syfte fann jag stort värde i 

regeringens och riksdagens utgivningar av protokoll, propositioner, motioner, betänkanden, 

utredningar och annan dokumentation som kom att påverka försvarets verksamhet. Uppsatsen 

speglar också olika politiska ställningstaganden angående stöd från försvaret till samhället. I 

den del av uppsatsen som speglar dagens situation har utöver propositioner och motioner 

också statens offentliga utredningar (SOU) legat som grund för riksdagens ställningstaganden. 

I avsnittet Bakgrund har historieböcker som Ådalen 31 av Roger Johansson varit en bra grund 

för helhetsbilden. Johansson utvecklar där mycket kort själva händelsen, men redovisar 

istället bakgrunden samt följderna. Den av regeringen tillsatta Ådalskommissionen har i en 

berättelse från 1931 också gett en enligt min mening nyanserad och mångsidig bild på 

Ådalshändelserna även om Johansson är av annan mening. (Se diskussionen under avsnittet 

om källkritik nedan.) Agneta Guillemots utredning om militärkommenderingar innan Ådalen 

1931 användes för att skapa en bakgrundsbild till förståelse av Ådalshändelserna. I fallstudien 
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har sedan utredningar och protokoll samt propositioner och motioner använts för att ge en 

nyanserad bild av riksdagens egna reflektioner kring händelser i det svenska samhället. 

Diskussionens grund ligger dels i partiernas ställningstaganden, dels i enskilda personers 

tankar och reflektioner kring ämnet. För uppsatsen har en bok av Peter Larsson som visar 

Försvarsmaktens ställning idag gett bra tankeställare till att kunna föra ett sakligt resonemang 

om försvarets framtid. 

 

1.5 Tidigare forskning 

 

Agneta Guillemot redogör för en gedigen forskning om militära ingripanden i sociala 

konflikter internationellt. I Sverige är forskningen kring detta ämne mycket liten. Guillemot 

nämner dock tre tidigare forskare.1 Roger Johansson skriver om Ådalen 31 ur ett 

historieberättande perspektiv. Han utreder Ådalsbilder, såsom bilderna av Ådalen tog form 

både under 30-talet men också hur de såg ut fram till dess att boken skrevs 2001. I Skarpt läge 

skriver Peter Larsson dels om egna erfarenheter från sin tid i utlandstjänst i kriget i Bosnien 

1993 men också om ett förändrat försvar och hur Sverige på bästa sätt ska nyttja resursen 

Försvarsmakten. 

  

1.6 Källkritik 

 

Tydliga åsikter syns i all media och debatt som förekom efter skotten i Ådalen, på samma sätt 

som olika politiska åsikter förs fram idag. Det är för mig en självklarhet med olika 

uppfattningar, men vad man ska komma ihåg är att inte lita på allt man ser och hör, det är 

källkritikens moder. Eftersom Ådalskommissionen var tillsatt av regeringen antas redan där 

en subjektiv vinkling av det inträffade i Ådalen. Denna kritik förs fram främst av Roger 

Johansson. Det Johansson däremot inte kritiserar är författaren Fritjof Lagers tolkning av 

händelserna, vilka enligt min mening är än mer subjektiva än Ådalskommissionen. Jag är inte 

beredd att kritisera Ådalskommissionens berättelse lika hårt som Johansson gör. Det är 

dessutom besynnerligt att Johansson i sin bok har refererat till Lager, men inte utvecklat 

 
1 Guillemot, Agneta (1997). s. 54f. 

 5



Luleå tekniska universitet 
Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

C-uppsats historia 
Emma Jönses 

 
relevansen i källan. En värdefull källa fanns i Agneta Guillemots utredning om 

militärkommenderingar fram till Ådalen 1931. Att föra källkritik mot protokoll, propositioner 

och motioner är inte möjligt då ställningstagandena i dessa speglar de olika partiernas 

ideologier. Däremot kan kritik mot SOU tillföras i den mån att dessa ibland kan uppfattas 

otydliga. Många utredningar handlar om att Sverige ska ha krisberedskap. Vi ska vara beredda 

med beredskap för naturkatastrofer, terrorattacker och våldsamma demonstrationer, men det 

är vissa gånger svårt att skilja dessa åt då utredningar behandlar ordet kris som ett samlat 

begrepp och inte alltid som en specifik händelse. Då fallstudiens slut närmar sig finns Peter 

Larsson som referens med sin bok där han inte bara redogör för sina upplevelser i Bosnien 

utan också för försvarets framtida arbete. Källkritik mot boken finner jag heller inte 

nödvändig då det endast handlar om ett referat av Larssons egna tankar, känslor och idéer, 

inte om tolkningar av andras idéer som är fallet för Johansson. Larsson har varit en stor 

inspirationskälla i mitt arbete.  

 

1.7 Disposition  

 

I bakgrunden kommer försvarets historiska medverkan i civila sammanhang att speglas. För 

att få förståelse för händelserna i Ådalen finns en beskrivning av händelseförloppet med. I 

studien redovisas riksdagens och regeringens ställningstaganden till försvarsmaktens 

medverkan i civila sammanhang. En redogörelse för polisens agerande under Göteborgs 

toppmöte finns med för att visa dagens situation vid liknade händelseförlopp som i Ådalen 

1931. Den påverkan terrorattackerna i USA gjorde på Sverige och hur debatten såg ut efteråt 

kommer att redovisas i studien. I diskussionen finns en komparativ del där syftet är att utreda 

försvarsmaktens ställning genom tiderna. Här kommer också mina egna reflektioner kring 

Försvarsmaktens framtid att speglas.  
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2 Bakgrund 

 

2.1 Militära aktioner i ett historiskt perspektiv 

 

1800-talet började med stora nederlag för Sveriges krigsmakt då vi förlorade Finland till 

ryssarna. Sverige i union med Norge hade England och Ryssland som två stormakter vid 

vardera sidan och den stora problematiken var försvar mot invasion.2 Efter Wienkongressen 

1814-15 kunde dock officerare och soldater dra sig tillbaka sånär som på beredskap för stöd 

till polisväsendet.3 Före skotten i Ådalen var det relativt vanligt att militär gjorde insatser mot 

civila för att skapa ordning och reda,4 men sällan hade man skådat dödsskjutningar. Inne i 

1900-talet förespråkade liberaler och socialdemokrater insyn i och kontroll av försvaret samt 

ändringar i de hårda krigslagarna. De ville införa en bredare rekrytering av officerare som ett 

led i demokratiseringen, men något beslut om det kom inte förrän efter andra världskriget. 

Användningen av militär vid sociala konflikter kom också att förbli ett problemkomplex.5

 

2.1.1 Från Stockholms slott till Kärrgruvan 

 

Knappt hundra år före händelserna i Ådalen inträffade ett makabert utspel i Stockholms stad. 

Ute på kontinenten skakades man av revolution och det kom att visa sig i de s.k. 

marsoroligheterna i Stockholm mellan den 18 och den 19 mars 1848. Människor krossade 

fönster och kastade sten i protest mot kungen och överheten. Den demonstrerande skaran av 

allmänhet samlades vid slottet och framförde krav på republik och reformer. På kvällen den 

19 mars tappade kung Oscar I tålamodet och gav order till militär om att skjuta in i 

folkmassan och 30 civila dog.6 Året efter kom en förordning som angav att innan beväpnad 

trupp fick användas för att stilla uppror skulle en civil myndighet befalla upprorsmakarna till 

lugn.7  

 
2 Danius, Lars (1956). s. 24. 
3 Guillemot, Agneta (1997). s. 55. 
4 Regeringens proposition 2005/06:111. s. 17. 
5 Guillemot, Agneta (1997). s. 54. 
6 Andersson, M Lars och Amurén, Lena (2003). s. 160. 
7 Guillemot, Agneta (1997). s. 67. 
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Under återstoden av 1800-talet tog myndigheterna hjälp av militärer för att stilla oroligheter 

på flera ställen i landet. I Jönköping 1855 blev både soldater och civila skadade av bajonetter. 

I Trollhättan 1868 hotade arbetare myndighetspersoner då de skulle få dagpenningen sänkt 

och militär tillkallades. Guillemot menar att användningen av militär sågs som godkänd vid 

bevakningsuppdrag men att frågan blev känsligare då det gällde inblandning i strejker. Vidare 

skriver Guillemot om den 27 maj 1879 då Sundsvall för första gången upplevde en stor militär 

styrka som gick in för att omringa en skara strejkande arbetare för att kunna tvinga dem 

tillbaka till arbete. Syftet var att skydda arbetsgivarnas sågverk och de arbetare som inte var 

inblandade i strejken. Utan militärens hjälp hade strejken varit svårlöst.8 En näst intill 

obefintlig debatt hölls i tidningar om militärens funktion, dock syns klart och tydligt redan här 

vilka ställningstaganden som togs för den ena eller andra sidan. Somliga menade att vapnen 

var ett sätt att hålla de strejkande i schack medan andra menade att det var ett respektlöst 

tilltag mot hungriga och fattiga arbetare.9 På det hela taget tyckte de flesta ändå att inkallandet 

av militär hade varit en lämplig åtgärd och därför skulle ingen lagändring om militär hjälp ens 

komma att debatteras. Under slutet av 1800 kom dock diskussionen igång igen efter att militär 

trupp hade skickats ett antal gånger inom Norbergs gruvarbetesområde till Kärrgruvan. 

Besvikelsen var stor hos arbetarna som uppfattade det som om militären inskränkande på 

deras berättigade krav på avtal och löner. I själva verket var det inte strejkarna militären 

skulle hålla ordning på utan deras egentliga syfte var att skydda strejkbrytare. Detta utgjorde 

grunden till ungsocialisternas antimilitära propaganda om att soldater skulle vända sig emot 

kommenderingar som innebar användandet av vapen mot det egna folket.10  

 

2.1.2 Ett nytt sekel – ett nytt försvar 

 

1901 års försvarsordning gjorde varje duglig man till soldat genom den allmänna värnplikten. 

Försvaret blev lydande under riksdagen efter avvecklandet av indelningsverket11 vilket 

tidigare hade administrerat officerarnas uppehälle och ersättning12. Att vara officer blev nu ett 

yrke istället för att vara ett deltidsarbete. Samma år som denna nya försvarsinriktning togs ett 

 
8 Guillemot, Agneta (1997). s. 56f. 
9 Ibid. s. 58f. 
10 Ibid. s. 60f. 
11 Ibid. s. 55. 
12 www.ne.se 061204. Sökträff: Indelningsverket.  
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beslut av Lagutskottet13 där debatten bakom handlade om beväringens medverkan vid 

stillande av uppror. Eftersom riksdagen ville försäkra sig om att trupp fanns tillgänglig för 

hjälp till ordningsmakten även i fortsättningen, beslutades om ett tillägg i värnpliktslagens § 

28 att beväringen fick användas inte bara för ”rikets försvar” utan även för ”avvärjande av 

uppror”.14 Som motståndare till detta beslut menade liberalen Adolf Hedin att en kollision 

mellan befälets order och den egna familjens eventuella engagemang i ett uppror var 

oundviklig. Socialdemokraten Hjalmar Branting uttalade en liknande mening och pekade på 

risken för att beväringen under sådana omständigheter kunde ordervägra.15  

 

Vid Storstrejken 1909 användes stora mängder militär personal för bevaknings- och 

ordningsuppdrag som uppmanades att komma ihåg nödvärnsrätten mot civilbefolkningen. 

Precis som det skulle visa sig i politiken efter Ådalen höll högern på att militären hade varit 

en god hjälp vid strejken, medan det hos socialdemokraterna manades till en nödvändig 

lagändring om militärens skydd av strejkbrytare.16 Från mitten av 1910-talet finns nedtecknat 

i förordning vad som gäller för militär personal vid upprätthållande av ordning i det civila 

samhället. Vapen fick användas i upploppssituation om det visade sig vara fara för liv och 

egendom.17 1917 var året för den ryska revolutionen och även för ett socialt missnöje i 

Sverige. Under regeringen Hammarskjöld hade man infört hårda livsmedelsransoneringar 

under våren. Dessa kom att drabba Seskarö utanför Haparanda väldigt hårt. Civilbefolkningen 

på ön fick det svårt och var till slut tvungen att stjäla mat vilket utmynnade i att 

myndighetspersoner tog militär trupp till ön. Truppen avväpnades dock av lokalbefolkningen. 

Efter ditkallande av mer militär personal kunde ordningen senare återställas. Det kan helt klart 

spekuleras i vikten av Seskarö för upptakten till Ådalen då relationerna mellan militära och 

civila personer inte var den bästa.18  

 

Första världskriget hade sett sitt slut och den svenska riksdagen diskuterade nedrustnings-

politik. Å ena sidan sades det att Europa borde ha lärt så mycket av kriget att man skulle hålla 

fred men å andra sidan menades det att freden inte skulle vara evig även om det tycktes så 

 
13 Guillemot, Agneta (1997). s. 60. 
14 Ibid. s. 69. 
15 Ibid. s. 70. 
16 Ibid. s. 61. 
17 Ådalskommissionen (19310720). s. 145. 
18 Guillemot, Agneta (1997). s. 62. 
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då.19 Till de konservativas och faktiskt också officerarnas förtret utsågs den före detta 

ungsocialisten Per Albin Hansson till krigsminister20 och 1925 kom beslutet som innebar en 

massiv nedskärning av den svenska försvarsmakten.21 Genom samma beslut tog 

riksdagspartierna (exklusive kommunisterna) ställning i frågan om ändring av 

värnpliktslagens § 28. I likhet med under 1901 års debatt diskuterades även nu konflikten 

mellan att ge stöd åt polis och tvingas till våldshandlingar på anhöriga. Till slut beslöt 

riksdagen dock följande: Paragrafen ersattes från att det fanns möjlighet att kalla in beväring 

till ”stillande av uppror” till att inkallande officerare kunde användas ”då rikets försvar eller 

dess säkerhet eljest det kräver”. En marginell justering tycktes det från kommunistiskt håll. 

Beslutet hade dock gjort klart att beväringen hädanefter inte skulle komma att användas i 

sociala konflikter. Trots att endast beväringen hade tagits ur lagparagrafen var den allmänna 

uppfattningen bland Sveriges arbetarklass att ingen militär längre skulle sättas emot deras 

politiska rättigheter eftersom de levde i ett demokratiskt samhälle.22  

 

2.2 Ett turbulent decennium 

 
20-talet kantades av stora reformer i Sverige. Den parlamentariska demokratins genombrott 

med allmän rösträtt 1921 och fackföreningar fick rätt att mana till strejk. Den positiva 

effekten av förändringarna skulle dock utebli. Istället fick Sveriges befolkning uppleva 

regeringsskifte efter regeringsskifte, med olika politiska grundidéer, men alla med samma 

problem, nämligen arbetslösheten som ingen av dem lyckades upphäva.23 Den svenska 

regeringen skulle snart glömma denna fråga då den insåg att den fred som den trodde var 

bestående inte skulle vara för evigt. Europa upprustade, stridstekniken förbättrades och snart 

skulle Sverige stå inför valet mellan upprustning eller fortsatt nedrustning.24 1929 rasade 

kursen på aktiebörsen i New York. Ofantliga värden gick förlorade för aktieinnehavarna 

genom den största börskrasch världen hade skådat i fredstid.25 Under 20-talet hade man 

investerat stort i aktiesparande och trodde aldrig att bubblan skulle spricka förrän man stod 

 
19 Danius, Lars (1956). s. 108-111. 
20 Guillemot, Agneta (1997). s. 76. 
21 Danius, Lars (1956). s. 118. 
22 Guillemot, Agneta (1997). s. 71ff. 
23 Hadenius Stig, Nilsson Torbjörn, Åselius Gunnar (2000). s. 75. 
24 Danius, Lars (1956). s. 122-127. 
25 Lager, Fritjof (1956). s.11.  
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där tomhänt. Denna kris drabbade Europas industrialiserade länder hårt och nådde Sverige i 

början av 30-talet där konflikterna på arbetsmarknaden redan tidigare hade varit många på 

grund av arbetslösheten. Exporten sjönk kraftigt, arbetslösheten steg och priser sjönk, men 

trots det blev livsnödvändigheter svåra att inhandla för de fattiga utan arbete. Arbetsgivarna 

krävde lönesänkningar vilket ledde till väldiga konflikter med arbetarna.26 Flera strejker 

infann sig runt om i Sverige och det handlade inte bara om några dagar av strejk som vi kan se 

idag utan om månader och på vissa ställen upp till ett år.27 Det är inte lätt i dagens samhälle 

att försöka förstå hur dessa människor klarade sig i månader utan att ha pengar i börsen eller 

mat på bordet.  

 

2.2.1 Strejkande arbetare i Ådalen 
 

Ångermanälvens dalgång mellan Junsele och Bottenhavet kallas Ådalen,28 men detta 

geografiska egennamn skulle också snart bli ett begrepp bara över en natt. I Söderhamn gick 

Marmaverkens arbetare ut i strejk mot lönesänkningar i sulfatfabriken och som en 

sympatistrejk kom också strejken i Ådalen att födas 1931. Strejkbrytare fick anställning vid 

verket vilket drev de strejkande arbetarna både till misshandel och kränkningar av de så 

kallade svartfötterna men också mot den kommande demonstrationen.29 Polis kallades in från 

flera orter men de var för få för att kunna upprätthålla ordningen. 40 infanterister och 20 

kavallerister skickades därför till platsen från I21 - Västernorrlands regemente och T3 - 

Norrlands Trängkår i Sollefteå för att se till att ordning skulle skapas, men i själva verket 

skulle det sluta i kaos. Militären mottogs med låg entusiasm av de strejkande arbetarna. Redan 

vid avstigningen av tåget uppkom hotelser från strejkarna mot militärerna. Nästföljande 

händelse var glåpord och rena hot om livet från de upprörda strejkarna. Stenkastning mot både 

militär och polis där vederbörande fick skador skedde också.30 Strejkbrytarna drabbades också 

av de strejkande arbetarna och flera strejkande skulle senare komma att åtalas för 

misshandel.31 Under kvällen den 13 maj krossades glasrutor av stenar och militären gjorde vid 

 
26 Johansson, Roger (2001). s. 24. 
27 Ådalskommissionen (19310720). s. 1. 
28 Hadenius Stig, Nilsson Torbjörn, Åselius Gunnar (2000). s. 75. 
29 Johansson, Roger (2001). s. 67-70. 
30 Ådalskommissionen (19310720). s. 31-34. 
31 Ibid. s. 29. 
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ett tillfälle ett skingringsförsök av folkmassan genom att använda sig av rökhandgranater.32 

Den 14 maj, en dag efter militärernas ankomst till Ådalen, hölls ett protestmöte av de 

strejkande arbetarna. Här beslutades att man skulle gå i demonstrationståg redan samma dag. 

Demonstranterna gick på allmän väg, men var på väg mot stuveribolagets nyligen fridlysta 

område tillika strejkbrytarnas bostad som militären hade i uppgift att skydda.33 Då 

demonstranterna närmade sig Lunde stod där löjtnant Beckman och sergeant Rask med sin 

ryttarpatrull och gav ordern ”Halt!” Härefter går uppgifterna delvis isär. Det finns uppgifter 

om att demonstranter skulle ha avlossat skott från vägen mot militären, vilket bekräftas av 

både militär och civila, men även att skott från demonstranter inte förekom.34 Då 

demonstranterna fortsatte framåt i tåget öppnade de två militärerna eld med pistoler rakt in i 

folkmassan. Tre personer sårades. Demonstranterna fortsatte framåt, då de flesta hade 

uppfattat det som lösa skott eller inte uppfattat skotten alls. Denna fortsatta påtryckning tog 

löjtnanten som en direkt provokation och beordrade eld. En smattrande kulspruteeld och 

gevärsskott trängde sig in mot den 500 manskap stora demonstrationen. Ett blåsinstrument 

som fanns i tåget blåstes till eld upphör och när kulregnet avtog hade fem människor skadats 

svårt och ytterligare fem hade bragts om livet.35

 

Den första åtgärd som vidtogs av landshövdingen var att till upprorsområdet skicka ytterligare 

197 man och officerare samt sjukvårdare från I5 - Jämtlands fältjägarregemente, A4 - 

Norrlands artilleriregemente, K4 - Norrlands dragonregemente, ytterligare officerare från I21 

samt en sjukvårdsavdelning på 27 man från T3 som inte var inräknade i styrkan. Härefter fick 

landshövdingen erbjudande från socialdepartementet om förstärkning med 30 poliser, vilka 

denne placerade som extra resurs i Härnösand med motiv att den stora skalan av militär var på 

väg och att därför inga flera poliser skulle komma att behövas.36 Samtliga trupper och extra 

polisstyrkor drogs dock ur Ådalen under fredagen den 15 maj.37 Någon polisutredning 

påbörjades aldrig. Istället satte regeringen ihop Ådalskommissionen i syfte att denna skulle 

reda ut händelseförloppet i Ådalen.38  

 
32 Ådalskommissionen (19310720). s. 38f. 
33 Ibid. s. 31. 
34 Ibid. s. 78f. 
35 Johansson, Roger (2001). s. 69f. 
36 Ådalskommissionen (19310720). s. 104ff. 
37 Ibid. s. 111f. 
38 Johansson, Roger (2001). s. 72. 
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3 Fallstudie 

 

3.1 Debatten rörande Ådalen 31  

 

”I skottögonblicket påbörjades en historieskrivning.”39 Bilden av Ådalen representerades på 

olika sätt beroende på vilken partitillhörighet personen hade. I första kammaren fördes en 

interpellation40 fredagen den 15 maj från vänstersocialisten Ivar Vennerström41 till 

statsministern C G Ekman kring händelserna i Ådalen där de båda var rörande överens om att 

militären snarast borde utrymma samhället Ådalen, för att inte än mer reta upp befolkningen i 

området. Statsministern redovisade att länsstyrelsen på plats i Ådalen hade ställt de poliser de 

kunde till förfogande, men att styrkan av dessa män inte räckte för att hålla situationen under 

kontroll. Länsstyrelsen tvingades därmed inkalla militär till platsen för förstärkning42 och 

eftersom detta var lagstadgat fanns därför ingen anledning att betvivla eller bestrida 

regeringens beslut. Det som hade hänt var nu historia och vem eller vilka som skulle bära 

ansvaret för denna tragedi var ännu ej klart. I sin slutplädering framförde statsminister Ekman 

att i liknande situationer inkalla militär hjälp inte var uteslutet i framtiden, men dock endast 

som sista åtgärd om polisens styrka skulle vara otillräcklig.43 Talmannen avslutade 

interpellationen, som om den skyldige redan hade visat sig, och kastade skulden på 

myndigheterna.44 Statsminister Ekman bekräftade också att en kommission skickats för att 

utreda omständigheterna kring händelserna i Ådalen.45

 

I Andra kammaren skulle en reformering av krigslagstiftningen debatteras men istället 

uppstod en upprörd debatt om den svenska krisen. Det hela började med att 

 
39 Johansson, Roger (2001). s. 28. 
40 Ordförklaring: ”…omfattande fråga i riksdagen, framställd av en enskild riksdagsledamot till statsråd, i 
angelägenheter som rör dennes tjänsteutövning… Till skillnad mot en vanlig fråga skall en interpellation vara 
försedd med motivering och vara av mer allmänt intresse och mer principiellt inriktad.” www.ne.se 061112. 
sökträff: interpellation.  
41 www.ne.se. 061203. Sökträff: Vennerström, Ivar. 
42 Riksdagens protokoll 1931:36. s. 34ff. 
43 Ibid. s. 38. 
44 Ibid. s. 39. 
45 Johansson, Roger (2001). s. 88. 
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Kilbomskommunisten46 E O Öhman ansåg att det på intet sätt skulle vara någon annans 

ansvar än den sittande regeringens att dessa skott kom att avlossas. Han menade att det med 

soldatens vetskap om en ordervägrans straff skulle vara möjligt att kommendera militärer till 

strid även mot sina landsbröder. Dessa straff grundades i krigslagstiftningen och det var med 

den lagstiftningen i ryggen regeringen kunde provocera fram kaoset, enligt Öhman.47 Den 

något mer sakliga statsministern och partiledaren för det frisinnade folkpartiet C G Ekman 

fick ordet och svarade att man inte kunde skylla på vare sig länsstyrelsen eller regeringen utan 

invänta den opartiska utredningen.48 Högerledaren för Allmänna valmansförbundet (nuv. 

Moderaterna) Arvid Lindman49 framförde sedan med flera ledamöters underskrifter sin 

uppbackning för regeringen om att upprätthålla ordningen i landet.50 Nils Flyg, 

Kilbomskommunist och partiledare (jämsides med Kilbom) för Sveriges kommunistiska 

parti51, lade all skuld på den frisinnade regeringen. Han menade att allt ansvar skulle gå till 

dem som sände strejkbrytarna upp till Ådalen eftersom detta var ren och skär förolämpning 

för Ådalens arbetare och att provokationen inte kom att bli mindre sedan de sände militären 

dit som skydd för strejkbrytarna. 52  

 

Den blivande statsministern och socialdemokratiska partiledaren P A Hansson tog till orda 

och förklarade sin förfäran över den folkpartistiske statsministern Ekmans beskyllning mot de 

strejkande arbetarna för händelserna i Ådalen. Han menade att regeringen istället borde inse 

sitt eget misstag. Sedan förklarade Hansson hur det socialdemokratiska partiet ställde sig i 

frågan om militär inblandning i civila angelägenheter. Det tog avstånd från det och Hansson 

redovisade att det ända sedan partikongressen 1889 stått enigt om att våldshandlingar av 

militär mot enskilda i sociala konflikter inte fick förekomma.53 Ordningen skulle upprätthållas 

i riket, det var Hansson enig med statsministern om, men han höll fast vid att militär borde 

hållas utanför de civila konflikterna.54 Sedan fick statsministern Ekman ordet för andra 

gången under debatten i Andra kammaren. Han gick då emot Hanssons angrepp på regeringen 

 
46 Johansson, Roger (2001). s. 88. 
47 Riksdagens protokoll 1931:37. s. 4-7. 
48 Ibid. s. 8f. 
49 www.ne.se 061203. Sökträff: Lindman, Arvid.  
50 Riksdagens protokoll 1931:37. s. 10f. 
51 www.ne.se 061203. Sökträff: Flyg, Nils.  
52 Riksdagens protokoll 1931:37. s. 12f. 
53 Ibid. s. 15f. 
54 Ibid. s. 17. 
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och frågade denne hur strategin skulle ha varit om socialdemokraterna suttit i samma sits. Han 

menade att det hade varit emot lagbestämmelser att ingripa i företagens anställande av 

strejkbrytarna. Något fel i aktionerna från regeringen såg dock inte Ekman, då han menade att 

en stark militär styrka var bättre än en svag polisiär styrka för att upprätthålla ordningen.55 

Bondeförbundets (nuv. Centern) partiledare Olsson backade upp den Ekmanska regeringen 

och lovade att hela förbundet gjorde detsamma.56 Slutligen talade återigen 

Kilbomskommunisterna genom A Spångberg57 om att det som hänt inte kom som en 

överraskning för honom och de övriga kommunisterna. Kritik fördes mot regeringen för deras 

beskyllning mot arbetarna i Ådalen. Han ”avslutade” sitt tal med att hänga ut strejkbrytarna 

som ”kriminella” och ”skabbdjur”58 innan talmannen gjorde något så unikt som att avbryta 

förhandlingarna för debattörens språkbruk.59

 

Nästa dag, den 16 maj, hade militären skickats hem, men debatten fortsatte ändå i andra 

kammaren med att Spångberg talade vidare. Han angrep då återigen både regeringen och 

militärväsendet och menade att händelserna var nådastöten för militärens neutralitet i 

arbetarkonflikter.60 Vidare anförde socialdemokraten Wigforss att det inte var en fråga om att 

ordningen skulle eller inte skulle upprätthållas i landet utan snarare hur den skulle 

upprätthållas. Han menade att våld på enskilda inte var lösningen.61 Wigforss partikamrat P A 

Hansson tillade i ett uttalande att regeringen inte kunde förespråka våld endast i nödfall 

eftersom man redan vid utkallande av militär ökat riskerna för att våld skulle förekomma. A 

Lindman från högern tillförde också att det var beklagligt att uppkallad polis till Härnösand 

skickades åter till huvudstaden eftersom militär hade blivit utkallad i dess ställe.62 

Statsminister Ekman svarade socialdemokraten Wigforss med att uttala ordningsmaktens 

skyldighet ”att mot våld bruka våld”. Han ansåg vidare att de strejkande arbetarnas motvilja 

för skyddet av strejkbrytarna inte bara träffade militären utan också polisen.63 Ekman vidhöll 

 
55 Riksdagens protokoll 1931:37. s. 18f. 
56 Lager, Fritjof (1956). s. 100. 
57 Johansson, Roger (2001). s. 88. 
58 Riksdagens protokoll 1931:37. s. 22ff. 
59 Johansson, Roger (2001). s. 88. 
60 Riksdagens protokoll 1931:38. s. 2. 
61 Ibid. s. 5. 
62 Ibid. s. 12ff. 
63 Ibid. s. 19ff. 
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att utkallande av militär inte kunde avvisas vid framtida krissituationer.64 Debatten fortsatte 

likt den dagen före, med smutskastning av partiernas ställningstaganden i skuldfördelningen 

av ansvaret till incidenten.  

 

3.1.1 Ådalskommissionen 

 

Ledd av Arthur Lindgren startade Ådalskommissionen sitt arbete den 17 maj 1931, fyra dagar 

efter händelserna, och avslutade det med en berättelse den 20 juli samma år. Kommissionen 

hade till uppgift att utreda förhållandena kring händelseförloppet i Ådalen. Det var dock inte 

dess skyldighet att ge någon skuld för det inträffade, vilket berättelsen visar på ett relativt 

konsekvent sätt. Angående vem som sköt först av civila och militär gick inte exakt att säga, 

men som kommissionen menade, om det förekommit från civil sida först skulle det ha handlat 

om en enstaka händelse och inte om ett samlat angrepp mot militären.65 Ådalskommissionens 

berättelse kritiseras av Johansson såsom den moderata Ekmanska regeringens ståndpunkt. 

Han menar att berättelsen är en historia i sig då vi som betraktare kan följa högerns ställning. 

Enligt min uppfattning är det ett faktum att kommissionens berättelse är utmärkande objektiv 

mot många andra utredningar och diskussioner från den tiden. Min slutsats bekräftas av 

Johansson som menar att genom kommissionen fördelar skulden mellan strejkande och 

militär.66 Två andra undersökningar gjordes i samma ärende. En av vänstersocialisterna Ivar 

Vennerström, Helmer Molander och Georg Branting där de endast undersökte händelserna 

den 14 maj och därför inte speglade helhetsbilden med att även berätta om händelserna där 

strejkare misshandlade strejkbrytare och slängde hotelser och glåpord mot militär dagen 

innan. Följden blev självfallet att militären stod med ensamt ansvar. Den tredje utredningen 

gjordes av Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) där man undersökte förfarandet vid 

demonstrationen och skottlossningen. De kom där fram till att det från militärens sida var en 

planerad åverkan på en fredlig demonstration.67 Detta konstaterade de efter att ha hört 25 

civila och demonstranter som hade skildrat händelserna som ett lugnt och fredligt 

demonstrationståg. SAP tar dem på orden och utelämnar förhör av ”den andra sidan”.68  

 
64 Riksdagens protokoll 1931:38. s. 22. 
65 Ådalskommissionen (19310720). s. 83. 
66 Johansson, Roger (2001). s. 115. 
67 Ibid. s. 77f. 
68 Lager, Fritjof (1956). s. 80f. 
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3.1.2 Besluten 
 

Våren 1932 fattade riksdagen ett beslut om inrättandet av statspolis för förstärkning av den 

lokala polisen.69 Detta kan enligt mig ses som ett erkännande i skuldfrågan även från 

regeringen. Under sista månaden av året 1932 kom en knappt märkbar men betydande 

förändring i lagstiftningen gällande användningen av militär för stillande av uppror. 

Möjligheten till utkallande av militär fanns kvar, dock med förbehåll att endast Konungen 

kunde besluta om dess utkallande.70 Att man samtidigt som beslutet med inrättande av 

statspolisen behöll lagstiftningen kring utkallande av militär ger mig en bild av dubbelmoral.  

 

3.2 Från världskrig till terrorismkrig 

 

Försvarsstaben utgav handboken FAVO (Föreskrifter angående användning av vapen vid 

upprätthållande av allmän ordning mm). I den första upplagan från 1942 förklaras att militär 

trupp med vapen fick användas mot civilbefolkning vid upplopp eller uppror, men endast då 

polisens resurser inte räckte till. Det föreskrivna var att civil myndighet eller den militäre 

befälhavaren skulle, innan vapen användes, i hans majestäts namn tre gånger befalla 

folkhopen att skingra sig.71 Tilläggas bör också att nödvärn72 ansågs gälla vid dessa 

situationer. Utöver detta angavs också att våld inte skulle mötas med mer våld än vad nöden 

krävde.73 I 1958 års upplaga av samma föreskrift finns ett viktigt tillägg som inte funnits med 

i tidigare upplaga. Beslut om användande av militär trupp skulle göras av Sveriges konung, 

men om sådant beslut inte hann fattas kunde det i stället fattas av civil myndighet (t.ex. 

Landsfogde eller polischef). Den civila myndigheten beslutade också om eld upphör. 1958 års 

 
69 Hadenius Stig, Nilsson Torbjörn, Åselius Gunnar (2000). s. 81. 
70 SOU 2001:98. s. 60. 
71 Försvarsstaben (1942). s. 3f. 
72 Ordförklaring: ”En nödvärnssituation föreligger när någon har påbörjat ett brottsligt angrepp på person eller 
egendom eller när ett sådant angrepp är överhängande … Den som företar en straffbelagd gärning i nödvärn är 
ansvarig för den bara om gärningen med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och 
omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Något brott är inte förövat genom nödvärnet, och den som 
handlade i nödvärn blir inte skadeståndsskyldig. Det är t.ex. tillåtet att slå på den som misshandlar, men det kan 
vara uppenbart oförsvarligt att beskjuta en obeväpnad angripare” www.ne.se 061123. sökträff: nödvärn. 
73 Försvarsstaben (1942). s. 5-8. 
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upplaga av FAVO var också noga med att påpeka att vapen inte skulle användas längre än 

nödvändigt.74

 

Under slutet av 60-talet uppkom frågan om upphörande av den sedan 100 år gällande lagen 

om militärt stöd. Motiveringen till detta var att det sedan 1932 hade varit en allmän 

uppfattning om att inte använda militär vid civila konflikter, samt att det skulle vara den 

statliga polisens uppgift. Rent formellt slutade alltså inte användbarheten av militär i civila 

sammanhang förrän 1969.75 Före 1931 hade samhället generellt accepterat militärt utkallande, 

men det fick en snabb vändning efter det ramaskri som efterföljde händelserna i Ådalen.76 Det 

kan därför tyckas något förundrande att avskaffandet av militär hjälp inte genomfördes förrän 

1969. Det året förekom vilda strejker av Göteborgs hamnarbetare och vid LKAB:s gruvor runt 

om i Norrbotten. Samma år hade också regissören Bo Widerberg premiär med filmen Ådalen 

31. Denna födde nya reaktioner och väckte gamla till liv igen.77 Om detta påverkade 

lagändringen är svårt att yttra sig om. Under mitten av 70-talet fanns en diskussion angående 

stöd från Försvarsmakten vid extraordinära omständigheter, men ingen lagändring utfördes.78

 

Försvarsmaktens stöd till samhället blev aktuellt igen under mitten av 80-talet då ett beslut 

fattades om militär hjälp vid byggande av broar och vid transporter mm.79 Först i en SOU från 

1998 fanns ett krav på försvarsmaktens verksamhet om att hjälpa till vid civila krissituationer. 

Försvaret skulle kunna kallas ut om situationen krävde det vilket var en omarbetning från 

tidigare uppgifter.80 I en rapport från försvarsberedningen 1999 utvecklades frågan kring civilt 

och militärt samarbete. Det var främst med tanke på internationellt deltagande, men det 

angavs också att samövningar måste ske i samarbete med frivilligorganisationer nationellt 

samt med de andra nordiska länderna.81 Rapportens förslag om insatser i fredstid förblev att 

sådana skulle få förekomma endast vid ”svåra händelser”.82 Ingen ytterligare specificering 

fanns av vilken sorts händelse det kunde röra sig om. 

 
74 Försvarsstaben (1958). s. 3-8. 
75 SOU 2001:98. s. 62f. 
76 Guillemot, Agneta (1997). s. 82.  
77 Andersson, M Lars och Amurén, Lena (2003). s. 240f. 
78 SOU 2001:98. s. 64. 
79 Ibid. s. 65. 
80 SOU 1998:42. s. 41.  
81 Regeringskansliet Försvarsberedningen. Ds 1999:2. s. 193. 
82 Ibid. s. 144. 
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3.3 Kriser under 2000-talet som drabbat Sverige 

 

Under de första åren på det nya millenniet drabbades Sverige mer eller mindre direkt av stora 

kriser. Under EU:s möte i Göteborg utbröt kravaller som skulle kunna likna händelserna i 

Ådalen. Tre månader senare inträffade terrorattackerna mot USA som skakade liv i den sedan 

länge döda debatten om det svenska försvarets stöd vid civila kriser nationellt. 

 

3.3.1 Göteborgskravallerna 

 

1995 blev Sverige medlem i Europeiska unionen eller EU och fick i och med det sin röst hörd 

i ett nytt politiskt organ. Sverige var 2001 ordförandeland för EU och arrangerade Europeiska 

rådets möte där stats- och regeringscheferna inom EU var samlade. Miljöfrågor, EU:s 

krishantering och Natosamarbetet var de punkter som skulle diskuteras under några dagar. 

Frågorna kom dock medialt att överskuggas av våldsamheter från EU- och 

globaliseringskritiker men också från USA-kritiker, med anledning av USA:s president 

George W Bushs besök vid mötet. Under det tidigare toppmötet i Nice år 2000 hade kravaller 

utbrutit och den franska polisen blev då hårt kritiserad för dess våldsamma metoder. 

Händelserna den 14-16 juni 2001 i Göteborg kom dock att överträffa dem i Nice.83 EU-

kritiska organisationer slöt upp i Göteborg under dessa dagar. Demonstrationer utfördes, en 

del fredliga och en del liknade upplopp. Polisen gjorde ingripanden mot de ilskna 

demonstranterna och de tre dagarna i juni slutade med 1 nedskjuten men överlevande 

demonstrant, ytterligare 65 civila skadade samt 21 skadade poliser. 539 svenskar och 

utlänningar greps av polisen under demonstrationerna.84

 

Tyvärr fanns ingen debatt i riksdagen kring händelserna i Göteborg eftersom den inte var 

samlad för att kunna kommentera det under de kritiska dagarna. Detta var förmodligen 

beroende på Europeiska rådets möte. Det fanns dock i Statsrådsberedningen en förberedelse 

för dialog med kritikerna till mötet. Viljan att lyssna till kritik fanns men också att försöka 

förklara fördelarna med EU:s samarbete och globaliseringen.85 I Riksdagens egen tidskrift 

 
83 Älmeberg, Roger (20010622). s. 4f. 
84 Gauthier Reberg, Kristina (20010622). s. 16f. 
85 SOU 2002:122. s. 505. 
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finns däremot några politiska röster nedtecknade från talen på Avenyn i Göteborg fredagen 

den 15 juni. Vänsterpartiets Gudrun Schyman uttalade sitt avstånd mot de demonstrerande 

”vandalerna” medan miljöpartisten och EU-parlamentarikern Per Gahrton visade sitt 

ställningstagande mot polisens val av handgripligt våld istället för kommunikation.86 Enligt 

Göteborgskommissionens utredning visade Statsminister Göran Persson redan efter 

händelserna i Nice ett avståndstagande mot demonstranternas våldsaktioner.87 Från 

Göteborgsaktionen 2001, som var en paraplyorganisation för EU- och globaliseringskritiska 

rörelser88, gjorde Tord Björk ett uttalande i strid mot regeringen. Han menade att regeringen 

genom Säkerhetspolisens utredande av hotbilden såg ner på och gav en ”kriminell stämpel på 

nya systemkritiska rörelser”.89 Det Göteborgskommittén kom fram till var att liknande 

händelser inte enbart ska hanteras genom polisiära metoder utan att en politisk debatt också 

måste föras med deltagande av kritiker av vårt politiska system.90 Denna händelse förändrade 

inte något för försvarets del, då ingen lagändring kom om Försvarsmaktens stöd till polis vid 

demonstrationer.  

 

3.3.2 Terrorattackerna mot Twin-towers och Pentagon 
 

Tre månader efter Göteborgskravallerna inträffade en ny händelse, som kom att skaka hela 

världen. Med kapade passagerarflygplan begick nitton islamistiska al-Qa'idaanhängare 

självmord då de störtade in World Trade Centers tvillingtorn i New York och 

försvarshögkvarteret Pentagon i Washington DC den 11 september 2001. Kvart i nio på 

morgonen lokal tid träffades det nordligaste av tvillingtornen av ett lågflygande Boeing 767 

under rusningstrafik. Det södra tornet träffades av ännu ett sådant plan bara arton minuter 

senare. Ytterligare trettionio minuter senare kraschade ett tredje plan rakt in i ena sidan av 

försvarshögkvarteret. Ert fjärde plan som kapades skulle förmodligen träffa Vita huset, men 

störtade istället efter ett förmodat ingripande från passagerarna på en åker i Pennsylvania. 

Efteråt beräknades antalet döda till 2986 personer.91

 
 

86 Gauthier Reberg, Kristina (20010622). s. 16. 
87 SOU 2002:122. s. 501. 
88 Ibid. s. 463. 
89 Ibid. s. 501. 
90 Ibid. s. 699. 
91 www.ne.se 061231. Sökträff: 11 september-attackerna.  
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I riksdagens protokoll från den 18 september 2001 beklagade Göran Persson 11 september-

attackerna. Han menade att dessa inte bara var attacker mot USA utan även mot övriga 

världen. Han talade också om hur sårbart samhället är och om att vi som nation måste titta på 

hur vi ska försvara våra egna intressen.92 I 11 september-utredningen förklarades att 

Försvarsmaktens uppgifter ur nationell synvinkel var att skydda territoriet, försvara samhället 

samt vara ett stöd vid svåra situationer i samhället.93 Det den svenska regeringen framförde i 

en proposition var att polisen hade de resurser och befogenheter som krävdes för att stå emot 

en terrorattack utifrån dagens relativt låga hotbild. Det sades också att regeringen hade stor 

inblick i terrorismverksamhet genom Säkerhetspolisen (SÄPO).94 Frågan om militärt stöd vid 

civila kriser diskuterades. Det talades om polisens ”våldsmonopol” och om att 

Försvarsmakten endast var ett ”stöd” till andra myndigheter.95 Försvarsmakten hade, redan 

före 2001, uppgifter för skydd av samhällets och militärens skyddsobjekt mot kriminella och 

terrorister. Tidigare var det dock inte stadgat om militärt självförsvar för Sveriges säkerhet, 96 

men det skulle senare omvärderas. (Se 3.3.3) 

 

3.3.3 Förordning efter krisåret 2001 
 

I ett betänkande97 från 2002 talade regeringen om försvarsmaktens potential och dess 

kapitalutnyttjande för det civila samhället. Den ville tillföra en ändring för att försvaret skulle 

kunna ge stöd till både kommun och enskilda medborgare. Regeringen visade dock noggrant 

att försvarets primära uppgifter inte fick störas. Med undantag för terroristattacker skulle det i 

fredstid inte sättas in väpnad trupp mot civilbefolkning. Regeringen förtydligade att försvaret 

endast skulle användas då civila ordningsmakter inte längre räckte till.98 De nya 

bestämmelserna om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet trädde i kraft den 1 juli 2002. I 

dessa anges att Försvarsmakten får ge stöd med material och transporter vid civila 

 
92 www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GP092&bet=2001/02:2  
93 SOU 2003:32. s. 118. 
94 Ibid. s. 195. 
95 SOU 2001:98. s. 130. 
96 SOU 2003:32. s. 12f. 
97 Ordförklaring: ”…skriftligt yttrande, vanligen av ett utskott eller en kommitté. I riksdagen skall alla ärenden 
utom val beredas av utskott innan beslut fattas… Betänkanden är vidare den vanliga benämningen på de 
utredningar och förslag som görs av statliga och kommunala kommittéer.” www.ne.se 061123. Sökträff: 
Betänkande.  
98 Riksdagens betänkande 2001/02:FöU10. s. 42ff. 
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nödsituationer men även får ”lämna stöd till enskilda om det är fråga om en verksamhet som 

är av intresse för samhället”99. Tilläggen innebär dock att inget våld eller tvång mot enskilda 

personer får förekomma, samt att endast militär med rätt utbildning får utkallas. Beslut om 

stöd skall ske i tre etapper. Stödet måste dels begäras av Rikspolisstyrelsen, dels av 

Överbefälhavaren, dels av Försvarsdepartementet.100 Samtidigt med denna utredning lades 

också en utredning om polisens verksamhet fram. I denna anges nödvändigheten av en 

förändring och att visst ansvar för verksamheten bör lämnas över till andra myndigheter.101 I 

glesbygd fanns behovet ännu större av stöd till polis eftersom stationerna ofta var 

underbemannade. Förslag fanns om att använda såväl räddningstjänst som militära 

skyddsvakter och civila ordningsvakter.102 Det utredningen senare kom fram till var att annan 

myndighet än polisen i vissa angelägenheter skulle få ingripa efter begäran om det inte fanns 

risk för våld mot civila.103 Utredningen som gjordes efter 11 september-attackerna visade 

också klart på Sveriges militära rätt till självförsvar enligt FN-stadgan.104

 

3.4 Försvaret idag 

 
Från att ha varit en av Europas mest krigsförberedda och övade befolkning håller vi på att 

avveckla, inte bara tekniker och materiel, utan också förmågan och kunskapen att 

överleva både som nation och enskilda människor.105  
 

Peter Larsson, statsvetare och reservofficer med graden major skrev ovanstående citat i sin 

bok om vår svenska beredskap. I internationell tjänst går det väldigt bra för Sverige. Vi har 

ett rykte om oss att jobba målmedvetet och effektivt med både civil och militär personal i 

utlandstjänst. Larsson skriver: ”Vi har ingen yrkesarmé men vi har en armé med 

yrkesmän”.106 Sverige satsar också 1500 man på EU:s Battle Group, men vi har inte 

kapaciteten att försvara vårt eget land om det skulle behövas.107 Frågan är bara hur denna 

 
99 SFS 2002:375. s. 644. 
100 Ibid. s. 644f.  
101 SOU 2002:70. s. 74. 
102 Ibid. s. 242f. 
103 SOU 2002:117. s. 9f. 
104 SOU 2003:32. s. 211.  
105 Larsson, Peter (2006). s. 8. 
106 Ibid. s. 31. 
107 Ibid. s. 14.  
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mission ska klara sina uppdrag med vetskapen att de förmodligen inte klarar en nationell 

krissituation.108 Riskerna för Sverige är inte desamma som under kalla kriget men nya risker 

och hot har uppkommit. Enligt Larsson behöver vi skapa ett större säkerhetsmedvetande och 

då kan försvaret vara en bra teknisk hjälp för det sårbara civila samhället.109 Det gäller att se 

resurserna försvaret kan ge istället för att enbart förknippa det med krig och eländighet.110

 

Ett utlåtande från Försvarsdepartementets grundade sig direkt på terrorattackerna i New York 

och Washington DC, där departementet visade viljan till att kraftsamla Sveriges resurser om 

vårt samhälle skulle hotas.111 Folkpartiet menade att militär hjälp ska tas till vara på i 

samband med terroristangrepp eller andra kriminella aktioner i det svenska samhället. Ett 

samarbete mellan polis och militär måste bli verklighet. Utifrån ett långdraget beslut och 

många års utredande gjorde Folkpartiet en tolkning: ”Ådalen 1931 verkar ha varit mer 

levande för Sverige än New York 2001”.112 Ett yttrande från Försvarsberedningen påvisade 

att tillgängligheten av försvarsmakten vid hot om terroristangrepp borde finnas, men att det i 

första hand ska vara polisens uppgift att skydda landet mot terrorister.113 I ett betänkande från 

2005 avslogs högerblockets (m, fp, c, kd) motioner om försvarsmaktens användande för att 

bistå polis vid civila kriser i samhället. Utskottet menade att det inte fanns fog för att använda 

sig av militär hjälp.114 I Försvarsutskottets eget betänkande avslogs även högerblockets 

motioner om ledningssamordning mellan polis och militär.115 Debattens resultat var alltså i 

början av detta millennium att försvarsmakten inte skulle stå till förfogande för skydd av 

civila vid terrorattacker.  

 

Från den 1 juli 2006 har en ny lag trätt i kraft att försvaret får stödja en insats och ha samma 

befogenheter som en polisman, men endast då polisens resurser inte räcker till,116 vilket från 

beslutet 2002 är en revidering med utökad befogenhet för försvaret. Förfarandet i samband 

med beslut går till så att Rikspolisstyrelsen begär stödet från försvaret. Denna begäran måste 

 
108 Larsson, Peter (2006). s. 62. 
109 Ibid. s. 16f. 
110 Ibid. s. 89. 
111 Regeringskansliet Försvarsdepartementet. Ds 2003:34. s. 41f. 
112 www.folkpartiet.se/upload/49310/Terrorism%20och%20organis.pdf 061203. s. 6. 
113 Regeringskansliet Försvarsdepartementet. Ds 2004:30. s. 74. 
114 Justitieutskottets betänkande 2005/06 JuU17. s. 10ff.  
115 Försvarsutskottets betänkande 2005/06:FöU9. s. 20. 
116 Regeringens proposition 2005/06:111. s. 5. 1§, 5§. 
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sedan godkännas av regeringen. Till sist är det ÖB som fattar det slutgiltiga beslutet. 

Terrorismbekämpning är inte primärt försvarsmaktens uppgift, men om en begäran om stöd 

till polis kommer kan den inte heller säga nej enligt denna nya lag. Den kan bara säga nej på 

ett villkor, om det är så att Sverige ligger i krig eftersom alla resurser redan nyttjas då.117

 

3.4.1 Militärt-civilt samarbete 
 

Även om Försvarsmakten inte får inblandas i demonstrationer finns det andra delar som har 

ett samarbete med den civila världen. När det gäller de militära skyddsvakterna i vakttjänst 

vid t.ex. Drottningholm, hänvisar polislagen till nödvärnslagen.118 De scenarier som kan 

utspela sig kring slottet är inte en invasion av soldater, utan mer eller mindre upproriska civila 

personer. Det innebär såklart att en sammandrabbning mellan civila och militär kan 

förekomma.  

 

Försvaret har också på olika sätt använts i andra civila sammanhang genom åren, mestadels 

genom olika former av stödinsatser för räddningstjänsten, men även resurser för polis har 

tillhandahållits. Upplåtelse av mark och lokaler, transporter, verkstadsresurser, dirigering av 

trafik, röjning av explosiva ämnen och brobyggen för att nämna några saker. Försvaret har vid 

sådana tillfällen använt sin egen personal med allt från officerare till hemvärnssoldater. Vid 

toppmöten i Sverige har också försvaret gett stöd till polis genom att bevaka luftrummet.119 

Ett samarbete mellan den militära underrättelsetjänsten IB och SÄPO har också förekommit 

mer eller mindre hemligt under lång tid. Enligt Säkerhetskommissionens utlåtande 2002 fanns 

en stor slitning mellan IB och SÄPO.120 Om det berodde på rivalitet eller på de civila 

myndigheternas frustration över otillräcklig insyn i försvarsverksamhen är oklart.  

 

 

123 

 
117 Ivarsson, Ulf (2006). s. 5. 
118http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw/?${BASE}=SFST&${THWIDS}=22.43]11651930831072&${HTML}=S
FST_DOK&${TRIPSHOW}=format=THW&${THWURLSAVE}=20]11651937801072 061204. 
119 Regeringens proposition 2005/06:111. s. 13.  
120 SOU 2002:87. s. 528-551. 
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3.4.2 Frivilligorganisationerna 

 

Redan 2001 kom en utredning om utökade behov vid samhällskriser. I denna framhölls de 

minskande medlemsantalen trots vikten av det frivilliga engagemanget i organisationerna. Det 

föreslogs att hemvärnet skulle ges nya uppgifter som motsvarade verkligheten och att 

frivilligheten måste bli en resurs såväl i fred som i krig.121 Från Försvarsutskottet kom våren 

2002 ett betänkande där regeringen uttalade vikten av de frivilliga försvarsorganisationerna i 

samhället. Dessa var enligt regeringen en viktig del i samhällets beredskap och borde därför 

uppmuntras.122 Nästa betänkande i detta ämne skulle komma snart och innehöll stora ord om 

frivilligorganisationens framtid. Hemvärnet och delar av Försvarsmakten skulle härmed ingå i 

de nationella skyddsstyrkorna för att kunna skydda både samhället och dess innevånare.123 

Enligt regeringen har hemvärnet kapacitet att möta både väpnat angrepp och skydd i fredstid, 

likaväl som de snabbt kan sättas in i bevakningsuppgifter eller räddningstjänst.124 Vissa 

motionärer menade att frivilligorganisationerna redan är en viktig del av försvaret men att det 

behövdes större satsningar på förbanden när det blev färre förband i det svenska försvaret. 

Hemvärnsförbanden var och skulle ses som en brygga mellan totalförsvaret och samhället.125 

Hemvärnstidningen gjorde ett reportage om användbarheten av lagen om försvarets stöd vid 

terrorismbekämpning inom hemvärnet. Där nämndes att militärt stöd till polisen har varit ett 

svårt ämne allt sedan skotten i Ådalen. Lagen hade inte pekat med hela handen mot 

hemvärnsförbanden, utan försvarets jurist Göran Olsson menade att ett förtydligande måste 

ske för hemvärnets del om det skulle bli aktuellt att även terrorismbekämpning skulle 

innefattas i det civila stöd som förbanden redan ger. På rikshemvärnsavdelningen menade 

man att lagen inte har någon betydelse i formandet av förbandens träning eftersom 

hemvärnssoldatens uppgift redan är att kunna bevaka och skydda samhällsobjekt.126 I en 

annan artikel i samma tidning skrevs om samarbetet mellan Göteborgs hemvärn (Göta 

kompani och Elfborgsgruppen) och polisen vid en övning i Göteborgs hamn. Polisen såg själv 

detta som positivt då det underlättade dess arbete.127

 
121 SOU 2001:15. s. 97. 
122 Riksdagens betänkande 2001/02:FöU10. s. 21f. 
123 Riksdagens betänkande 2001/02:FöU12. s. 6f. 
124 Ibid. s. 10. 
125 Ibid. s. 11f. 
126 Ivarsson, Ulf (2006). s. 5. 
127 Andersson, Peter (2006). s. 33.  
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4 Diskussion 

 

4.1 Ådalsbilder 

 

Precis som Roger Johansson utrett ser vi olika politiska ställningstaganden bakom varje 

utredning och anklagande mot det som hände i Ådalen. Debatten som följde visade att högern 

skyllde på Sillénkommunisterna128 då de menade att skotten var ofrånkomliga för att stilla 

kommunistiska angrepp på militärmakten.129 De liberala höll till stort med högern men hade 

en mer nyanserad bild av skuldfördelningen. Liberala tidningar framhöll kritik mot båda sidor 

och i DN skrev de källkritiskt om att militärens skildringar inte skulle tas som den ”ofelbara 

sanningen”.130 För Socialdemokraterna var händelsen en tragedi vilket genomsyrade deras sätt 

att debatterna i frågan. Skulden fördelades mellan de arbetsgivare som satt omänskligt tryck 

på arbetarna.131 Det markerades tydligt i den socialdemokratiska pressen att den inte 

accepterade dödsskjutningarna i Ådalen.132 Från kommunistiskt håll menade man att 

dödsskjutningarna skulle rubriceras som mord. Sillénkommunisterna anklagade högern för 

fascism genom att de lade skulden på kommunisterna. Kilbomskommunisterna133 ville samla 

till politisk offensiv mot militarismen och kapitalismen. Roger Johansson klassificerar också 

SAP:s vänstersocialistiska undersökningskommission under kommunistiska ideologier.134 Här 

finns en tydlig bild av hur ytterlighetspartierna skyllde på varandra medan socialdemokrater 

och liberaler stod med vågskålar i händerna och försökte se det verkliga skeendet med bevis 

för och emot på båda sidor. I militära tidskrifter hade försvarsmaktens personal uttalat sig 

starkt kritisk till att användas mot civilbefolkningen. De höll med om kritiken mot 

kommunisterna, men ville samtidigt trycka på att försvaret inte skulle agera polismän. ”Den 

[försvarsmakten] bör hållas helt utanför inre partistrider och klassmotsättningar”.135  

 
128 Ordförklaring: När Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) delades 1929 inräknades Sillénkommunisterna till 
de Kominterntrogna stalinisterna. Johansson, Roger (2001). s. 96. 
129 Johansson, Roger (2001). s. 119. 
130 Guillemot, Agneta (1997). s. 64. 
131 Johansson, Roger (2001). s. 118. 
132 Guillemot, Agneta (1997). s. 65. 
133 Ordförklaring: När SKP delades 1929 placerades Kilbomskommunisterna mellan Sillénarna och 
Socialdemokraterna. De hade en fot i kommunismen och en i socialdemokratin. Johansson, Roger (2001). s. 96.  
134 Johansson, Roger (2001). s. 118. 
135 Guillemot, Agneta (1997). s. 66. 
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Må hända har ingen direkt ansvarig utgetts för skotten i Ådalen och kanske kommer det aldrig 

att ske. Det yttrande som herr Molander i Andra kammaren gav den där dagen för 76 år sedan 

säger en del om denna händelse som vi fortfarande än idag inte lyckats ge någon skulden för: 

”Jag tror således… att vi i dag kanske icke skola fälla några domar angående ansvaret för vad 

som skett i den ångermanländska ådalen i går, men måhända kunna vi komma att göra det i 

morgon.”136 Precis som historikern Göran Hägg resonerar kan ändå en skuldbeläggning visas 

genom straffutdelningen till vardera sida av Ådalshändelsen. Flera arbetare dömdes för 

misshandel av strejkbrytarna, den lokale polischefen fälldes, landshövdingen avgick och en 

kapten straffades med några dagars arrest.137 Efter allt utredande gjordes det klart och tydligt 

att det är arbetarna som straffats hårdast. Lindrigare blev dock straffen mot både militär och 

polis. Vilket ställningstagande som ska tas i den frågan är svårt att ange eftersom hela bilden 

från händelserna inte finns. Min tolkning är dock den, att militären och den dåvarande 

regeringen var de som fick ta konsekvenserna i längden. Regeringen fram till dess förlorande 

av valet 1932. Militären utifrån den synvinkeln att det civila samhället och försvaret efter 

Ådalen skulle komma att segregeras till två olika världar. Före 1901 och den allmänna 

värnplikten sågs militären som en klass för sig då det var många från de högre stånden som 

blev militärer. Efter 1901 kom förankringen i samhället att bli en annan då alla män från olika 

klasskikt beblandades militärt. Efter Ådalen fanns förståeligt nog en stor rädsla hos civila för 

militär. Detta gjorde att efterfrågan på militärt stöd ej längre fanns även om det fortfarande 

fanns lagligt utrymme för stöd.  

 

4.2 Hotbilden 

 

Hotbilden ser helt annorlunda ut idag än under 30-talet. Hoten under andra världskriget var 

Nazityskland och axelmakterna, kommunisterna och till viss del även de allierade vilka direkt 

kunde drabba Sveriges neutralitet. Under efterkrigstiden och kalla kriget uppfattades 

Sovjetunionen som det stora hotet för omvärlden och Sverige. De ideologiska spänningarna 

skapade stor otrygghet, men också Sovjets krigsmaskineri och faktumet att Sovjet hade satt 

sig upp emot tyskarna.138 Den största rädslan låg naturligtvis i ockupation för Sveriges del, 

 
136 Riksdagens protokoll 1931:37. s. 7. 
137 Hägg, Göran (2003). s. 509. 
138 SOU 2002:87. s. 141. 
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men där utgjorde flygvapnet ett starkt försvar för Sverige redan vid krigsslutet. Flygvapnet 

hade förmodligen också en stor inverkan på att relationerna mellan västs NATO och östs 

Warszawapakt inte bröt ut i direkta stridigheter under kalla kriget. Under 50-talet var därför 

debatten i riksdagen koncentrerad till nationell verksamhet då krigshotet fortfarande var 

närvarande, men under 60-talet kom denna bild att förändras radikalt. Försvaret i de nordiska 

länderna förstärktes och riksdagen kom överrens i internationella frågor. Då också Tyskland 

gick med i NATO blev landet tillsammans med USA en av de starkaste makterna i förbundet. 

Detta samarbete samt förskjutningen av Sovjets militära verksamhet till Kolahalvön istället 

för till Östersjöområdet139 medförde en maktbalans som minskade hotbilden för Sveriges del.  

 

Under 80-talet började Sverige räkna bort SKP:s medlemmar och icke-svenska kommunister 

som ett hot och efter Sovjetunionens fall 1991 räknade man hotbilden som minimal.140 Några 

månader efter kravallerna i Göteborg 2001 inträffade terrorattackerna utförda av al-Qa'ida 

mot mål i USA. Utifrån denna händelse började främst västvärlden att rusta för att eventuella 

attacker skulle kunna förekomma även i Europa. Under 2000-talet föds alltså en ny hotbild 

mot världen och Sverige. Enligt min åsikt kan även länder som aktivt trycker undan 

eventuella terrorister vara ett annat hot mot världsfreden. Trots att Sveriges säkerhetspolitiska 

läge har förändrats sedan den 11 september 2001, är det ett faktum att Sverige faktiskt direkt 

kan drabbas av krig i framtiden. Den styrka Sverige förbereder för EU Battle Group141 visar 

att Europa står mer enat än någonsin i värdegrunder, inom tekniskt kunnande och i stabilitets- 

och fredstänkande. Denna gemensamma grund skapar också en gemensam sårbarhet142 och 

möjligtvis ett framtida gemensamt försvar.  

 

 

1233 

 

 

 
139 SOU 1994:11. s. 97f. 
140 Ibid. s. 199. 
141 Begreppsförklaring: Av EU tillsatt grupp som kan skickas ut till länder drabbade av kriser eller konflikter. 
Larsson, Peter (2006). s. 14. 
142 Regeringskansliet Försvarsdepartementet. Ds 2004:30. s. 31. 
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4.3 Försvar i förändring  

 
Händelserna i Ådalen måste bedömas i sitt tidsmässiga sammanhang. De samhällspolitiska och 

strukturella förhållanden som då rådde finns inte idag. Vi lever i ett helt annat samhälle nu än 

för drygt 70 år sedan. Vår Försvarsmakt är idag en modern och högt kompetent statlig resurs 

som bedriver ett målinriktat arbete för landets yttre försvar och som på uppdrag av bl.a. FN 

deltar i fredsuppdrag av skilda slag vid oroshärdar i andra länder. Det framstår därför som både 

förlegat och osakligt att idag av principiella skäl åberopa händelserna i Ådalen år 1931 som 

grund för att inte kunna låta Försvarsmakten få kvalificerade uppgifter till stöd för angelägna 

civila verksamheter, t.ex. för dem som Polisen ansvarar för. Det är således dags att påtagligt 

nyansera den gamla synen på det militära försvarets roll i civila sammanhang och synen på vilka 

uppgifter av typisk civil karaktär som det militära försvarets personal får utföra.143

 

Hotbilden ser inte längre ut som den gjorde under mellankrigstiden. Som citatet ovan säger 

ser inte heller Försvarsmakten och polisen likadana ut som för tre kvarts sekel sen. Gränserna 

mellan polis och militär suddas ut samtidigt som tyngdpunkterna för deras yrkesutövning är 

totalt olika. Försvarsmakten har under en lång tid förskjutits från det svenska samhället, det 

ser vi inte minst i den ökade internationella tjänsten och den allt svagare nationella tjänsten. 

Det är enligt mig inte bara hotbilden som har förändrats under dessa 76 år efter händelserna i 

Ådalen utan även den svenska soldaten. Den traditionella militären beordrar truppen ”Framåt! 

Bekämpa fi!”, det är vad alla vi som gjort värnplikten har inpräntats under långa dagar i 

skogen. En soldat backade aldrig förrän den fick order om det. Så var bilden under 30-talet. 

Så var bilden långt fram till våra dagar. Den generella bilden för en skyttesoldat ser 

visserligen ut så än idag, men det finns en viss förskjutning av den generella bilden för 

Försvarsmakten. Som militär i internationell tjänst närmar sig soldaten en medlingsposition. I 

situationer utomlands där militären möter civila och andra militära grupper måste truppen 

bemöta befolkningen med en lugn och harmonisk attityd. Övlt Anders Byrén vid 

Pansarbataljonen i Boden har tjänstgjort under flera missioner i Afrika och menar att det på 

högre instans inom FN endast handlar om medling. Det finns inte plats för försvarets gamla 

och förlegade ”köra över”-teknik.144 Samma princip kan skönjas i de militära skyddsvakternas 

utbildning. Skyddsvaktens uppgift är att bevaka samhällsviktiga objekt mot terrorister och 

kriminella. Soldaterna utbildas och drillas hårt utifrån metoden i våldstrappan. Våldstrappan 

 
143 Regeringens proposition 2005/06:111. s. 50. 
144 Byrén, Anders 061114.  
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utgår idag vid nedersta trappstegen från vänliga men bestämda varningar för att övergå i 

skarpa varningar, kroppsskydd genom olika grepp på förövaren, omhändertagande med 

handfängsel, batong, lös ammunition, skarp ammunition osv. Detta är en identisk 

våldsanvändning som hos dagens polis. Det är inte bara skyddsvakten som har medfört en 

förändring av soldatens agerande. Många utbildningar inom försvaret innefattar idag bra 

pedagogiska grunder och befäl som inte längre enbart ”pekar med hela handen” utan som 

även förespråkar demokrati. Det finns en värdegrund som inte tillåter diskriminering vare sig i 

det hierarkiska befälssystemet eller mellan soldater. Det finns eftertraktade utbildningar inom 

försvaret, för att nämna ett exempel finns UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), som civila 

myndigheter nyttjar och också rekommenderar. UGL-utbildningen är speciell då det är en 

kurs som oftast genomförs med en blandning av militära och civila elever. Såväl värnplikten 

som UGL och annan ledarskapsutbildning ses oftast som en merit av civila arbetsgivare.  

 

För att kort visa dagens situation kan vi se till polis i nationell tjänst, där läget är mycket mer 

ansträngt och pressat än för 76 år sedan. Det är ett tufft klimat att vara ute på gatorna som 

polis, ett klimat som en soldat hemma i Sverige aldrig har varit med om. Som soldater ”leker” 

vi strid i bebyggelse, men för polisen är det på allvar när de ska ta sig in i en byggnad för att 

avväpna eller omhänderta civila människor. Situationen under Göteborgskravallerna var en 

hård prövning för den svenska poliskåren. Utredning om kravallerna visade en polisledning 

som var kvar i den gamla uniformen som kallas medling, medan piketpolisen utifrån 

händelserna vid tidigare toppmöten ställde in sig på tuffa dagar i Göteborg. Enligt en 

yrkesman inom piketpolisen var deras ställningstagande att ”rusta för krig”.145 Om vi ser på 

realiteten i ett terroristhot kan polisen tvingas ta till stridsmedel för att stoppa våldsverkare 

och frågan är om polisen har de resurser som krävs för det. Här håller jag med Peter Larsson 

om att resurserna som finns i försvaret ger ett mycket bra stöd till både polisen och samhället i 

övrigt.146 Det är dessutom redan ett faktum att polisen inte klarar sig utan vissa utomstående 

organ som räddningstjänst och frivilligverksamhet.147

 

 
145 SOU 2002:122. s. 354. 
146 Larsson, Peter (2006). s. 93. 
147 Ibid. s. 109. 
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4.4 Ett försvar utan nationell kapacitet  

 

Försvarets primära mål borde enligt mig vara nationell säkerhet. Hela tankegången går att 

jämföra med samhällets barn. Ser vi ett barn i grannskapet som misshandlas av sin försupna 

mor kommer vi att ingripa, men först efter att vi sett till att vårt eget barn äter sin mat, sover 

sina timmar och gör sina läxor. Vi ser om vårt eget hus först, det är inget fel och inte 

onormalt. Vad som däremot är utanför normen är att ta hand om andra föräldrars ungar i 

första hand och sina egna i andra hand. Med det menar jag inte att vi ska sluta bry oss om 

omvärlden, men hur ska vi på ett starkt sätt kunna möta omvärldens krav och behov om vi 

inte är starka i oss själva? Hur kan en människa hjälpa en annan människa att vara stark om 

inte personen i fråga är stark i sig själv? Svaret på dessa frågor är självklara, det går inte. 

Visst, om en person som har mist sitt högra ben träffar en person som har mist sitt vänstra så 

kan de ju faktiskt stötta varandra, men om den som var utan högerben hade varit tvåbent hade 

det blivit ett ännu bättre stöd för den som var utan sitt vänstra. Summan av denna diskussion 

är självfallet att jag är av den uppfattningen att om ska vi hjälpa omvärlden måste försvaret 

och Sverige först vara starka nationellt. 

 

4.5 Försvaret som möjlighet och resurs i samhället  
 

Syftet för försvar respektive polis är olika, men vad är det som säger att polisen sköter en 

demonstration på ett mycket bättre sätt än militär och vice versa? Om jämförelsen ligger 

mellan polisen i Göteborg och militären i Ådalen förstår vi skillnaden. I Göteborg hade 

polisen handvapen, i Ådalen hade man gevär, handvapen och kulsprutor. Det är en stor 

skillnad, men saken är den att problemet är detsamma. Polisen och militären var båda under 

en mycket stor press vid händelserna. Eftersom det inte ännu lyckats fastställas om militären 

kände sig personligt hotad i Ådalen kan man inte säga vad som utlöste deras skott in i 

folkmassan, men vi vet att strejkare redan dagen innan hade kastat sten mot militären och den 

bostad de var inkvarterade i. Vad gäller Göteborg vet vi att gatustenskastning och andra 

våldsamheter var direkt riktade mot polisen, vilket i sin tur ledde till vissa allvarligare skador 

hos polisen. Göteborgskommissionen uppfattade dock skjutningen vid demonstrationen som 

övervåld eftersom det fanns få demonstranter men en mängd poliser vid just den incidenten.  
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Enligt min mening finns en stor likhet mellan händelserna och det är att det båda gångerna 

egentligen handlat om att polisen inte hade kapacitet nog för att möta demonstranter. I Ådalen 

hade de inte nog med personal och i Göteborg hade de inte kontroll över situationen. Med 

detta sagt menar jag inte att försvaret skulle sköta det bättre, eller sämre.  

 

Efter händelserna i Göteborg och USA har regeringen beslutat att försvarsmakten ska kunna 

användas som stöd vid terrorattacker men inte vid demonstrationer. Detta med bakgrund av 

Ådalen 31 men omvärderat efter 11 september-attackerna för den nya tidens behov. Den 

problematiska frågan i dagens samhälle är dock den hur poliskårens litenhet ska uppfylla det 

krav som ställs på den utan att man nyttjar övriga resurser. Städerna klarar sig säkert utan 

stöd, men glesbygden har det värre. Till skillnad från två stationerade polismän i t.ex. 

Vilhelmina kommun finns där en stor och välkänd hemvärnsgrupp. Hemvärnsförband är fler 

och har större utbredning än polisen, i alla fall när det gäller Norrlandskommunerna. 

Efterfrågan av frivilligpersonal har utökats kraftigt samtidigt som medlemmarna blir allt färre. 

Enligt mig ökar efterfrågan dels beroende på nedskärningar inom Försvarsmakten, men också 

med anledning av den utökade internationella tjänsten för fast anställda. Medlemsandelen går 

att lösa på sikt med förbättrande av den idag bristfälliga informationen om hemvärnets 

verksamhet. Det finns ingen grund i att säga att vi skulle kunna byta ut polisen i 

Norrlandskommunerna mot en skyddsvaktutbildad hemvärnspluton, men det stöd de kan ge 

anser jag som ovärderligt. En grupp militärer eller en hemvärnsgrupp behöver inte vara 

självgående under militärt befäl, där civil myndighet inte har insyn i beslutsfattande. Precis 

som Peter Larsson säger: ”Bara för att hanteringen av en civil kris inte leds av militär, får vi 

inte välja bort all den kapacitet militären kan bidra med.”148 Försvaret är idag en outnyttjad 

potential.  

 

Vi lever i skuggan av en händelse som utspelade sig för snart 76 år sedan. Är det inte dags att 

släppa föreställningarna om den barbariske soldaten och ge den en chans att vara en 

samhällsnytta? Se Försvarsmakten som en resurs för nyttjande och en möjlighet för stöd och 

hjälp till vår poliskår.  

 

 

 
148 Larsson, Peter (2006). s. 8. 

 32 



Luleå tekniska universitet 
Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

C-uppsats historia 
Emma Jönses 

 
5 Litteraturförteckning  

 

Tryckta källor: 

Andersson, M Lars och Amurén, Lena (2003). Sveriges historia i årtal. Lund, Historiska 

media. ISBN 91-89442-71-7. 

Danius, Lars (1956). Samhället och försvaret. Återblick på svensk försvarspolitik 1809-1955. 

Uppsala. Bokförlaget Medborgarskolan, Militärlitteraturföreningen och 

Marinlitteraturföreningen. 

Försvarsstaben (1942). Föreskrifter angående användning av vapen vid upprätthållande av 

allmän ordning m m (FAVO), fastställda 1942. Stockholm. ISBN 99-34272-99-7. 

Försvarsstaben (1958). Föreskrifter angående användning av vapen vid upprätthållande av 

allmän ordning m m (FAVO), 1958 års upplaga. Stockholm. ISBN 99-34323-68-0. 

Försvarsutskottets betänkande 2005/06:FöU9. Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle. 

Guillemot, Agneta (1997). ”Från Sundsvall 1879 till Ådalen 1931. Om militära 

kommenderingar vid strejker och sociala konflikter”. I: Individ och struktur i historisk 

belysning. Festskrift till Sune Åkerman. Red: Ericsson, Tom & Guillemot, Agneta. 

Umeå. Institutionen för historia vid Umeå universitet. ISBN 91-7191-378-5. 

Hadenius Stig, Nilsson Torbjörn, Åselius Gunnar (2000). Guide till Sveriges historia. 

Kunskapsförlaget. ISBN 91-7285-0563-1. 

Hägg, Göran (2003). Svenskhetens historia. Stockholm. Wahlström & Widstrand. ISBN 91-

46-18110-5. 

Johansson, Roger (2001). Kampen om historien, Ådalen 1931, sociala konflikter, 

historiemedvetande och historiebruk 1931-2000. Lund. Hjalmarson & Högberg 

Bokförlag. ISBN 91-89080-81-5. 

Justitieutskottets betänkande 2005/06 JuU17. Stöd till polisen vid terrorismbekämpning. 

Lager, Fritjof (1956). Ådalen 1931. Stockholm. Arbetarkultur. ISBN 99-0682714-9. 

Larsson, Peter (2006). Skarpt läge. Om svenskar i strid och om ett sårbart samhälle. 

Stockholm. Sellin & Partner Bok och Idé AB. ISBN 91-7055-335-1. 

Regeringens proposition 2005/06:111. Försvarsmaktens stöd till polisen vid 

terrorismbekämpning. 

 33



Luleå tekniska universitet 
Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

C-uppsats historia 
Emma Jönses 

 
Regeringskansliet Försvarsberedningen. Ds 1999:2. Förändrad omvärld – omdanat försvar. 

Rapport från Försvarsberedningen inför 1999 års kontrollstation. Stockholm. ISBN 91-

7610-904-6. 

Regeringskansliet Försvarsdepartementet. Ds 2003:34. Vårt militära försvar – vilja och 

vägval. Försvarspolitisk rapport från Försvarsberedningen. ISBN 91-38-21890-9. 

Regeringskansliet Försvarsdepartementet. Ds 2004:30. Försvar för en ny tid. Försvarspolitisk 

rapport från Försvarsberedningen. ISBN 91-38-22167-5. 

Riksdagens betänkande 2001/02:FöU10. Samhällets säkerhet och beredskap. Eller:  

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GP01FÖU10&rm=2

001/02&bet=FÖU10  

Riksdagens betänkande 2001/02:FöU12. Det frivilliga försvaret. Eller: 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GP01FÖU12&rm=2

001/02&bet=FÖU12  

Riksdagens protokoll vid Lagtima riksmötet år 1931. Andra kammaren. Fjärde bandet. Nr. 37. 

Riksdagens protokoll vid Lagtima riksmötet år 1931. Andra kammaren. Fjärde bandet. Nr 38.  

Riksdagens protokoll vid Lagtima riksmötet år 1931. Första kammaren. Tredje bandet. Nr 36.  

SFS Svensk författningssamling 2002:375. Stockholm. ISBN 91-76-10113-4.  

SOU Statens offentliga utredningar 1994:11. Betänkande av Neutralitetspolitikkommissionen. 

Om kriget kommit… Förberedelser för mottagande av militärt bistånd 1949-1969. 

Stockholm. ISBN 91-38-13549-3.  

SOU Statens offentliga utredningar 1998:42. Försvarsdepartementet. 

Försvarsmaktsgemensam utbildning för framtida krav. ISBN 91-38-20889-X. 

SOU Statens offentliga utredningar 2001:15. Frivilligheten och samhällsberedskapen. 

Betänkande av Frivilligorganisationsutredningen. Stockholm. ISBN 91-38-21408-3. 

SOU Statens offentliga utredningar 2001:98. Stöd från Försvarsmakten. Betänkande av 

utredningen om Försvarsmaktens stöd till andra myndigheter m.m. Stockholm. ISBN 

91-38-21577-2. 

SOU Statens offentliga utredningar 2002:70. Polisverksamhet i förändring. Delbetänkande av 

Polisverksamhetsutredningen. Stockholm. ISBN 91-38-21736-8. 

SOU Statens offentliga utredningar 2002:87. Rikets säkerhet och den personliga integriteten, 

De svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet sedan år 1945. 

Betänkande av Säkerhetstjänstkommissionen. Stockholm. ISBN 91-38-21768-6. 

 34 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GP01F�U10&rm=2001/02&bet=F�U10
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GP01F�U10&rm=2001/02&bet=F�U10
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GP01F�U10&rm=2001/02&bet=F�U10
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GP01F�U12&rm=2001/02&bet=F�U12
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GP01F�U12&rm=2001/02&bet=F�U12
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GP01F�U12&rm=2001/02&bet=F�U12


Luleå tekniska universitet 
Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

C-uppsats historia 
Emma Jönses 

 
SOU Statens offentliga utredningar 2002:122. Göteborg 2001. Betänkande av 

Göteborgskommittén. Stockholm. ISBN 91-38-21821-6. 

SOU Statens offentliga utredningar 2002:117. Polisverksamhet i förändring – del 2. 

Slutbetänkande av Polisverksamhetsutredningen. Stockholm. ISBN 91-38-21811-9. 

SOU Statens offentliga utredningar 2003:32. Vår beredskap efter den 11 september. 

Betänkande av 11 september-utredningen. Stockholm. ISBN 91-38-21982-4. 

Ådalskommissionen (19310720). Berättelse angiven av den av Kungl. Maj:t tillsatta 

kommissionen för undersökning rörande oroligheterna i Gudmundrå m.fl. kommuner i 

Västernorrlands län maj 1931. Ådalen 31. 

 

Tidskrifter: 

Andersson, Peter (2006). ”Samarbete polis och hemvärn”. I: Hemvärnet Nationella 

Skyddsstyrkorna. Nr6, dec 2006. s. 33. Finns även som elektronisk länk: 

http://www.hemvarnet.mil.se/hemvarnet/attachments/hv_0606_33.pdf  

Gauthier Reberg, Kristina (20010622). Dagarna som skakade Göteborg. I: Riksdag och 

Departement, nr 21. 

Ivarsson, Ulf (2006). ”Öva mot terrorism ÖB-beslut”. I: Hemvärnet Nationella 

Skyddsstyrkorna. Nr6, dec 2006. Finns även som elektronisk länk: 

http://www.hemvarnet.mil.se/hemvarnet/attachments/hv_0606 _05-13.pdf 

Älmeberg, Roger (20010622). Göteborg juni 2001. I: Riksdag & Departement, nr 21. 

 

Elektroniska källor: 

www.folkpartiet.se/upload/49310/Terrorism%20och%20organis.pdf 061203. 

www.ne.se 

www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GP092&bet=2001/02:2 061231. 

http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw/?${BASE}=SFST&${THWIDS}=22.43]1165193083107

2&${HTML}=SFST_DOK&${TRIPSHOW}=format=THW&${THWURLSAVE}=20]

11651937801072 061204. 

 

Muntliga källor: 

Byrén, Anders. Övlt, Stf BrigC/Utbled vid Pbat I19 Boden. 061114, 13:30-14.30. Föreläsning 

arr. av Folk & Försvar, Aurora Carlström. 

 35

http://www.hemvarnet.mil.se/hemvarnet/attachments/hv_0606_33.pdf
http://www.hemvarnet.mil.se/hemvarnet/attachments/hv_0606
http://www.folkpartiet.se/upload/49310/Terrorism%20och%20organis.pdf
http://www.ne.se
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GP092&bet=2001/02:2
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw/?

	1 Inledning
	1.1 Introduktion
	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Avgränsning
	1.4 Metod och material
	1.5 Tidigare forskning
	1.6 Källkritik
	1.7 Disposition

	2 Bakgrund
	2.1 Militära aktioner i ett historiskt perspektiv
	2.1.1 Från Stockholms slott till Kärrgruvan
	2.1.2 Ett nytt sekel – ett nytt försvar

	2.2 Ett turbulent decennium
	2.2.1 Strejkande arbetare i Ådalen


	3 Fallstudie
	3.1 Debatten rörande Ådalen 31
	3.1.1 Ådalskommissionen
	3.1.2 Besluten

	3.2 Från världskrig till terrorismkrig
	3.3 Kriser under 2000-talet som drabbat Sverige
	3.3.1 Göteborgskravallerna
	3.3.2 Terrorattackerna mot Twin-towers och Pentagon
	3.3.3 Förordning efter krisåret 2001

	3.4 Försvaret idag
	3.4.1 Militärt-civilt samarbete
	3.4.2 Frivilligorganisationerna


	4 Diskussion
	4.1 Ådalsbilder
	4.2 Hotbilden
	4.3 Försvar i förändring
	4.4 Ett försvar utan nationell kapacitet
	4.5 Försvaret som möjlighet och resurs i samhället

	5 Litteraturförteckning

