
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2007:60 
ISSN 1654-0247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Statlig övervakning av Internet 
En diskursanalys av riksdagstryck 

1994-2007 
 
 
 
 
 

SIMON HAIKOLA 
SARA JONSSON 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Simon Haikola/Sara Jonsson 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats 

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



Svensk titel:   Statlig övervakning av Internet: En diskursanalys av riksdagstryck 
1994-2007 

 
Engelsk titel:  State surveillance on the Internet –  
  A discourse analysis of parliamentary publications 1994-2007 
 
Författare:  Simon Haikola 
  Sara Jonsson 
 
Kollegium:  1 
 
Färdigställt:  2007 
 
Handledare:  Lena Waldau 
 
Abstract: This paper attempts to survey the debate in the Swedish parliament 

on state surveillance on the Internet, from 1994 to March, 2007. 
With a discourse analysis inspired by Foucault, we follow how the 
idea of state surveillance is viewed by politicians during the 
period. By focusing on the Internet, we expect to find how 
politicians in the parliament regard the idea of an unregulated 
forum for citizen communication and interaction, and how the 
need for state surveillance on the new arena that is Internet, is 
expressed and argued for. Theoretical framework is given by 
Foucault’s theory of the Panoptic state, as well as his thoughts on 
discourse, power and governmentality. Foucault also supplies the 
methodological tools for the analysis.  

 
In attempting to find out how the political discourse on state 
surveillance on the Internet has been constituted, we examine what 
relationship between state and citizens is constituted in the 
discourse, how politicians argue for or against increased state 
surveillance, and how the possibility of applying new technology 
in state surveillance is viewed. 

 
The results of the analysis show a rationality for power of state 
control, resulting in attempts to increase the scope of state 
surveillance on the Internet. There is no questioning of the basic 
power rationale, that constitutes a need for state surveillance and 
control, but there is constant resistance to the attempts to increase 
state surveillance. We also find the discourse to be an area with a 
limited number of standpoints, and an ability of the political 
parties to make sudden switches from one position to another, 
radically different one, within the discourse.  
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1 INLEDNING 
 
För vilken tidningsläsande person som helst är det sannolikt svårt att undgå att höra talas om 
statlig övervakning. För oss som studerar Biblioteks- och Informationsvetenskap framstår det 
som relevant inte bara som medborgerlig fråga, utan också som en fråga att ägna forskning åt. 
Statlig övervakning av människors användande av och kommunikation på Internet kan 
givetvis antas påverka deras informationssökningsbeteenden i allra högsta grad. Emellertid är 
det inte hur en sådan påverkan kan tänkas se ut som vi ska ägna oss åt i föreliggande 
undersökning, utan hur politiker resonerar och uttrycker sig i frågan.  
 
De senaste åren har sett frågan om statlig övervakning aktualiseras genom ett antal förslag 
som syftar till att öka statens kontroll av medborgarna. Det senaste i raden är den borgerliga 
regeringens proposition om ökade befogenheter för Försvarets Radioanstalt att bedriva 
signalspaning. Det verkar finnas en föreställning om att ökad övervakning behövs för att olika 
hot, såsom till exempel terrorism, ska kunna bekämpas. Detta är en trend som knappast är 
unik för Sverige, utan det är något som verkar ske över hela västvärlden och ursprunget 
brukar spåras delvis till terrorattackerna mot USA den elfte september 2001. I en rapport från 
organisationerna Privacy International och Electronic Privacy Information Center fastslås att 
Sverige är näst sämst i EU på att värna medborgarnas personliga integritet (SvD 070309).  
  
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här studien är att med en diskursanalys av riksdagstryck undersöka hur 
politiker i Sverige har resonerat kring statlig övervakning på Internet, sedan Internets 
genombrott på 1990-talet fram till idag. Vi vill med vår uppsats bidra med ökad kunskap 
kring frågan om övervakning och integritetsfrågor på Internet till B&I-forskningen. Eftersom 
ämnet för studien är politisk styrning, här i betydelsen av hur politikerna försöker eller 
tvärtom försöker avstå från att övervaka och kontrollera medborgarna, behöver vi också se 
hur man på statlig nivå, i den här diskursen om statlig övervakning, analyserar omvärlden i 
fråga om hotbilder. Detta för att på så vis få reda på hur konsensus ser ut angående behovet av 
statlig övervakning. Det vi i uppsatsen menar med staten är regering och riksdag.  
 
Internet utgör alltså ramen för vår studie. Poängen med detta är delvis att vi vill se hur 
politikerna förhåller sig till en ny teknik. Framförallt såg vi emellertid här en möjlighet att 
undersöka hur politikernas syn på statlig övervakning kommer till uttryck när de konfronteras 
med en helt ny arena för medborgerlig kommunikation och interaktion. 
 
Vår frågeställning för att besvara syftet är: 
 
-Vilken syn på staten och medborgarna, samt förhållandet dem emellan, kommer till uttryck i 
den politiska diskursen om övervakning på Internet? 
 
-Vilken omvärldsanalys gör politikerna och hur motiverar de utifrån den sin ståndpunkt vad 
gäller statlig övervakning? 
 
-Hur ser politikernas inställning till statlig övervakning kontra medborgarnas personliga 
integritet – när det gäller Internet – ut?  
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-Hur ser politikerna på möjligheten att använda den nya tekniken för att övervaka 
medborgarna? 
 
-Hur kan diskursen, utifrån svaren på ovanstående frågor, beskrivas med Foucaults begrepp 
subjektspositioner, möjlighetsvillkor och styrningsmentalitet?  
 
Svaren på frågorna söker vi genom en tvådelad analys, där vi först utifrån de första fyra 
frågorna närläser varje text, för att sedan applicera Foucaults begrepp till sista frågan. Svaren 
på de första fyra frågorna utgör underlag för svaren på den sista. 
 
1.2 Disposition  
 
Nedan följer en översiktlig beskrivning av uppsatsens innehåll. 
 
Kapitel 1 innehåller inledning och uppsatsens syfte och frågeställning. 
 
I kapitel 2 redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter som kommer ifrån Foucaults idéer 
om makt, diskurs och den moderna staten.  
 
Kapitel 3 behandlar tidigare forskning som anknyter till vår studie. Vi tar upp exempel på 
B&I-forskning som på olika sätt handlar om samma ämne som vår studie. Vi tar även upp en 
studie om statlig övervakning ur ett kriminologiskt perspektiv samt tre studier om politisk 
styrning inom den foucauldianska skolan. 
 
I kapitel 4 beskriver vi hur vi har gått tillväga för att välja ut vårt empiriska material samt 
vilken metod och vilka analysverktyg vi använder oss av i analysen. Vi tar även upp problem 
vid materialinsamlingen och uppsatsens avgränsningar.  
 
I kapitel 5 beskriver vi kort hur regeringen och riksdagen har sett ut under den aktuella 
perioden samt vilken typ av empiriskt material vi har använt oss av. Därefter följer en 
genomgång av alla riksmöten; 1994/95-2006/07, där dokumenten kortfattat sammanfattas och 
analyseras med foucauldianska termer.  
 
Kapitel 6 innehåller diskussion, personliga reflektioner, slutsatser och förslag till vidare 
forskning.  
 
I kapitel 7 sammanfattas uppsatsen.
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2 TEORI  
 
Här presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter, som hämtas från filosofen och 
idéhistorikern Michel Foucaults tankar kring makt, diskursen och den moderna staten.   
 
2.1 Makt 
 
Foucaults projekt har i stor utsträckning varit inriktade på att studera fenomenet makt i olika 
sammanhang. I detta vill han bortse från en traditionell syn på makten som genomgående 
negativ. Enligt en sådan uppfattning utmärks makten av tre saker. Den är resursmässigt torftig 
och fantasilös i sin utövning. Vidare är den enbart kapabel att säga nej, det är en makt som 
helt och hållet går ut på att vägra människor någonting, att sätta gränser för det tillåtna. Den 
tredje aspekten av denna makt är juridisk; makten får sitt uttryck genom lagar och förbud 
(Foucault 2002a, s. 97f).  
 
En analys av makten utifrån sådana utgångspunkter blir med nödvändighet ensidig och 
bristfällig. Makt handlar för Foucault inte om ett sådant enkelt hierarkiskt förhållande, där 
impulser uppifrån reglerar beteenden hos aktörer där nere. Istället handlar det om förhållanden 
som genomsyrar ett område, så som till exempel det vi kallar ”samhället”. Människors 
beteenden och uppfattningar bestäms inte enbart – långt ifrån enbart – av juridiska 
bestämmelser, utan också av de styrkeförhållanden som spänner igenom det område där de rör 
sig. Sådana styrkeförhållanden är mer eller mindre synliga.   
 

Med makt anser jag att man först och främst bör förstå den mångfald av styrkeförhållanden som 
finns inneboende i – och organiserar – det område där de fungerar; det spel som genom kamp och 
oupphörliga konfrontationer omvandlar dem, förstärker dem, kastar om dem; stöden, som dessa 
styrkeförhållanden finner i varandra, så att de bildar kedja eller system, eller, i motsatt fall, 
rubbningarna, motsättningarna som isolerar dem från varandra; och slutligen strategierna som de 
verkar genom och vilkas allmänna mönster eller utkristalliserande i institutioner förkroppsligas i 
statsapparaterna, i formuleringen av lagen, i samhällets hegemonier (Foucault 2002a, s.103). 
 

Det är alltså för Foucault viktigt att vi kommer bortom uppfattningen om makt som (enbart) 
den starkares förtryck av den svagare (Foucault 2002a, s. 101). Makten genomsyrar hela 
spektrat av mänsklig aktion och interaktion: maktrelationer är inte ”utanförstående i 
förhållande till andra typer av relationer (ekonomiska processer, bekantskapsförhållanden, 
sexuella relationer), utan är inneboende i dem” (Foucault 2002a, s. 104). Maktrelationer är 
ständigt närvarande, i alla situationer. Ibland är maktrelationerna väldigt påtagliga och lätta att 
se, ibland är de osynliga.  
 
Foucaults syn på makt är i grunden helt immateriell (även om den kan ta sig materiella 
uttryck) och nominalistisk1: ”makt är inte en institution och inte en struktur, det är inte en viss 
förmåga som somliga skulle vara utrustade med; det är namnet man sätter på en sammansatt 
strategisk situation i ett givet samhälle” (Foucault 2002a, s. 104). Att den ändå kan bli föremål 
för undersökning beror på att den trots allt är helt begriplig. Inte i det avseendet att varje 
maktrelation är ett resultat av ett styrande subjekts aktiva val, utan på så sätt att makt alltid 
utövas med avsikter och mål. ”Maktens rationalitet är rationaliteten i metoder som ofta är 
synnerligen explicita på den begränsade nivå där de används” (Foucault 2002a, s. 105).  
                                                           
1 Foucaults värderelativistiska syn på makt öppnar givetvis för viss kritik. Förvisso har det rests invändningar 
mot honom, och inte enbart på denna punkt. Emellertid ser vi det inte som vår uppgift att i den här studien 
besvara någon sådan kritik. 
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En följd av denna syn är att det är omöjligt att dra någon gräns mellan ett styrande skikt och 
ett undre skikt som påverkas. Maktrelationer är överallt, och verkar åt alla håll (Foucault 
2002a, s. 104). Detta betyder emellertid inte att det på något sätt skulle vara felaktigt att 
föreställa sig att ett samhälles makthavare kan utöva mer makt än en ”vanlig” medborgare. I 
egenskap av makthavare är det fullt troligt att denne har relativt stor möjlighet att påverka 
människor, att utöva makt. Att stifta lagar är givetvis en del av detta, men kanske lika stor del 
är möjligheten att i viss mån välja vad som inom politiken ska utpekas som problem, som 
något viktigt, som något dåligt etc. Makt kan inte ”ses som den härskande klassens 
privilegium, utan som en effekt av den strategiska position denna klass intar” (Sunesson i 
Foucault 2003, s. xii).  
 
Detta sätt att utöva makt – att tala om något – är centralt i Foucaults resonemang. Sättet att 
prata om saker och ting bildar tillsammans regler för hur man pratar om detta. Man kan ”inte 
tala om vad som helst när som helst” (Foucault 2002b, s. 66). Återigen, man ska inte 
föreställa sig att sådana här regler bestäms aktivt av ett eller flera subjekt; de ”kommer [...] 
inte till stånd i individernas ”mentalitet” eller medvetande utan i själva diskursen; de tvingar 
sig alltså i en sorts enhetlig anonymitet på alla individer som föresätter sig att tala inom detta 
diskursiva fält” (Foucault 2002 b, s. 81). Att en makthavare har större möjlighet att påverka 
sådana regler kommer, för att upprepa citatet ovan, ”som en effekt av den strategiska 
position” denne har.  
 
Ett centralt tema i Foucaults produktion är också det sätt som makten i västvärlden sedan 
1700-talet varit förbunden med kunskap. Makten kopplas till kunskap i ett reproducerande 
förhållande, där makt bestämmer vad som är kunskap och vetande, samtidigt som ägandet av 
kunskap innebär ägandet av makt (Foucault 2002a; Hultqvist & Peterson red. 1995, s. 22). 
Specifikt för den moderna maktutövningen är att den alltid grundar sig på en kunskap om det 
som är dess föremål (Hultqvist & Peterson red. 1995, s. 25).  
 
Utifrån Foucaults tankar kring makt kommer vi att utgå från den politiska diskursen som dels 
ett område genomsyrat av osynliga maktrelationer, men framförallt ett område varifrån 
deltagarna i diskursen, genom sin strategiska position, utövar makt över samhället på ett unikt 
sätt. Vi anser att maktens mekanismer opererar inom diskursen genom att bestämma dess 
positioner, och genom att bestämma vilka saker som ska bli föremål för debatt och hur 
problemformuleringen sker. Den politiska diskursen utövar sedan makt i sig, över samhället i 
övrigt, genom det sätt världen problematiseras och beskrivs inom den. Vi kommer att ta fasta 
på Foucaults begrepp ”maktens rationalitet”, eller  maktrationalitet, som en grundläggande 
rationalitet vilken genomsyrar den politiska diskursen. Det är denna maktrationalitet vi 
hoppas kunna blottlägga genom att studera diskursiva yttranden. Notera att detta begrepp – 
maktrationalitet – ska skiljas från begreppet styrningsmentalitet.2 Det förra är alltså att 
betrakta som något för den politiska diskursen helt grundläggande, en rationalitet som 
utmärker den (västerländska) statliga maktutövningen. Styrningsmentaliteten befinner sig så 
att säga en nivå under maktrationaliteten, är mindre abstrakt och kan märkas i hur en politiker 
öppet resonerar kring den egna politiken. Styrningsmentaliteten syns i hur makthavarna 
resonerar kring den egna maktutövningen, menar Nikolas Rose (1995, s. 46). Inom en politisk 

                                                           
2 Nikolas Rose översätter i Hultqvist & Peterson (red. 1995, s. 43) Foucaults term gouvernementalité – på 
engelska översatt till governmentality – med ”rationalitet för politisk styrning”. Vi kommer emellertid i den här 
studien att använda oss av begreppet ”styrningsmentalitet”, helt enkelt eftersom det är mer lätthanterligt. I själva 
verket är den franska originaltermen en oöversättlig ordlek.  
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diskurs, som alltså utmärks av en grundläggande maktrationalitet, finns det utrymme för flera 
styrningsmentaliteter.  
 
2.2 Diskursen 
                                          
Sättet som människor pratar om någonting, och reglerna för detta utgör en diskurs, en 
diskursiv formation alternativt den diskursiva praktiken. ”För den händelse en regelbundenhet 
kan definieras mellan objekten, de olika typen av utsägelser, begreppen, de tematiska valen, 
skall vi komma överens om att säga att vi har att göra med en diskursiv formation” (Foucault 
2002b, s. 54f). Diskursen utgörs av ”ett relationsskapande som karakteriserar själva den 
diskursiva praktiken; och man upptäcker då inte en figur eller en form utan en samling regler, 
som är inneboende i en praktik och som definierar den i dess specificitet” (Foucault 2002b, s. 
64).  
 
Reglerna för en diskurs bildas godtyckligt men inte irrationellt, de bildas utifrån rådande 
maktförhållanden. Att studera en diskurs ger därför möjlighet att studera maktförhållanden 
vid en given tidpunkt (Foucault 2002a; Foucault 2003). När man närmar sig diskursen i syfte 
att göra detta, är den relevanta frågan att ställa sig: ”Hur kommer det sig att just den utsagan 
har uppträtt och inte någon annan i dess ställe?” (Foucault 2002b, s. 42). Vårt huvudsakliga 
mål i den här studien är inte att undersöka hur detta sker, men detta fungerar ändå som en 
teoretisk utgångspunkt för oss, i det att vi uppfattar diskursens problemformulering som en i 
grunden godtycklig process. Vi utgår helt enkelt från att diskursen inte hade behövt se ut som 
den gör, att det inte finns en yttre nödvändighet som tvingar sig på deltagarna i diskursen. 
Enligt Foucault opererar genom diskursen så kallade utestängningsmekanismer. Dessa, i sig 
själva resultatet av maktrelationer, bestämmer vad som kan och inte kan sägas inom en 
diskurs (Foucault 1993). 
 
Det är viktigt att understryka att Foucault inte ser diskursens makt som en förtryckande och 
allt dominerande makt (se också diskussionen om Foucaults syn på makt ovan). En 
utgångspunkt för hans perspektiv är förvisso att maktrelationer är allestädes närvarande och 
omöjliga att undvika. Lika grundläggande är emellertid hans uppfattning att makt och 
motstånd mot makt är förutsättningar för varandra. I en till engelska översatt intervju säger 
han om sin syn på frihet att den är ”less of a face-to-face confrontation which paralyzes both 
sides than a permanent provocation” (Foucault 1982, s. 222). Där det finns makt finns det 
alltså också motstånd mot makt.  
 
Poängen med att studera diskurser är för Foucault alltså att avslöja maktförhållanden, att se ur 
vilken position och med vilken auktoritet någon talar (Foucault 1993). Det behöver väl knappt  
påpekas att sökandet efter någon eventuell yttre ”sanning” är helt irrelevant i sammanhanget 
(Foucault 2002b, s. 65). Diskussionen om huruvida det existerar någon objektiv verklighet 
eller inte kan lämnas därhän, Foucault analyserar diskursen för att se vilka maktrelationer- 
och strategier som föreligger. Diskursen identifierar inte objekt liggande utanför den och 
hänvisar till dessa, utan den skapar objekten genom sitt språk. ”Huvudpoängen är inte 
referensen till ett realobjekt utan till ett kunskapsobjekt”, skriver Ulf Olsson i sin avhandling 
(Olsson 1997, s. 35). Detta innebär såklart också, att kunskapen/vetandet som enligt Foucault 
varit tätt förbunden med makten sedan upplysningstiden inte på något sätt är objektiv. Som 
alla diskurser är den producerad ur olika maktförhållanden.  
 
Göran Bergström och Kristina Boréus påpekar att Foucault inte tillerkänner den individuella 
aktören något större värde vid analysen av diskursen. Det viktiga är som sagt inte vem utan ur 
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vilken position någon talar. Inom en diskurs finns ett begränsat antal positioner som ständigt 
konstitueras på nytt; det är av helt underordnat intresse vem som intar vilken position 
(Bergström & Boréus 2005, s. 312). Detta förklarar vårt val att helt flytta bort personerna i 
diskursen från vår undersökning.  
 
Foucaults syn på diskursen blir helt grundläggande för vår studie. Den kommer att styra vår 
undersökning i det att vi utgår från att diskursen fungerar gränssättande genom 
utestängningsmekanismer och att det finns ett begränsat antal positioner att tala ur inom 
diskursen. Vi kommer att undersöka hur detta yttrar sig inom den politiska diskursen om 
statlig övervakning på Internet. Även om vi inte söker kartlägga maktförhållanden inom 
diskursen förväntar vi oss finna hur vissa positioner är privilegierade och dominerande, och 
på så vis blir styrande i diskursens gränsdragning och problemformulering. Vidare betraktar 
vi, utifrån Foucault, diskursen som ett området där sanning skapas. Detta innebär att vi inte 
förutsätter existensen av en yttre verklighet, utan helt fokuserar på hur politikerna inom 
diskursen, genom diskursen, skapar verkligheten.  
 
Vi själva bidrar till definieringen av en diskurs genom de avgränsningar vi gjort, mer om detta 
i kapitel 4.1.1 Problematik vid sökningar, sid 15.  
 
2.3 Den moderna staten; övervakning, disciplinering, individualisering 
 
Foucault ägnade en stor del av sin produktion åt att undersöka den moderna västerländska 
statens framväxt. Utmärkande för denna har enligt honom varit, utöver alliansen makt-vetande 
som kort redogjordes för ovan, en intensifierad övervakning och disciplinering av människor 
från statens sida, ackompanjerat av en ökad individualisering av människorna. Den moderna 
tiden har präglats av en maktrationalitet, där makten eftersträvat att få reda på så mycket som 
möjligt om människors beteende och vanor, och förmå dessa att handla enligt önskade 
mönster, samtidigt som människor erkänns som autonoma subjekt (Hultqvist & Peterson 
1995, s. 29; Foucault 2003). Disciplinen ska ses som ”en typ av makt, ett sätt varpå denna 
utövas” (Foucault 2003, s. 216). Övervakningen är ett led i detta, en maktteknik, medan 
individualiseringen uppstår snarast som ett resultat av detta specifika maktutövande 
(disciplineringen) (Foucault 1982, s. 214ff).  
 
Det västerländska samhället övergick enligt Foucault under 1700-talet från ett bestraffnings- 
till ett disciplineringssamhälle. Det sker en avgörande förskjutning i perspektiv och mål; där 
man tidigare inriktat sig på att undaröja hot, slå ner uppror, hindra företeelser – med andra ord 
uteslutande negativa funktioner – söker statsmakten nu istället åstadkomma en disciplinering 
som fungerar positivt, där syftet är att styra beteenden hos människor för att uppnå största 
möjliga effektivitet. För att styra människorna på detta sätt, måste man veta så mycket som 
möjligt om dem, och målet blir en övervakning som täcker hela samhället (Foucault 2003, s. 
210f). Metoderna blir subtilare och alltmer genomträngande i takt med att den moderna staten 
växer.  
 
Av disciplineringen följer en ny typ tekniker genom vilka människor klassificeras, kartläggs, 
diagnosticeras etc. Den moderna vetenskapen består av en mängd diskurser som bestämmer 
vad människan ”är” för något, vem som är sjuk, vem som är onormal och så vidare. Detta för 
1700-talet nya vetande om människan är vad som gör den nya maktrationaliteten så effektiv, i 
det att den lyckas styra människors agerande i stor utsträckning, samtidigt som dessa erkänns 
som självständiga individer. Disciplineringen fungerar nämligen, eftersom den i så stor 
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utsträckning penetrerar samhället, hela tiden, individen disciplinerar sig själv, internaliserar 
disciplinen. I själva verket är det så att den nya individualiseringen inte befinner sig i ett 
motsatsförhållande till statsmaktens vilja att styra; tvärtom uppstår den ju som en följd av 
statens disciplineringssträvanden och är helt knuten till dessa. Individen som vi känner den 
uppstår i och med det nya vetandet om individen (psykologi, medicin med mera), och det är 
således en individualisering som sker på vetandets och maktens villkor (Foucault 1982, s. 
214ff).3 
 
Foucault använder Benthams arkitektoniska idé Panopticon4 för att förklara målsättningen 
bakom den övervakningssträvan som kännetecknar den politiska makten i den moderna 
staten.  
 

För att kunna utövas måste denna makt förse sig med redskapen för en oavbruten, uttömmande, 
överallt närvarande övervakning som förmår göra allting synligt under förutsättning att den själv 
förblir osynlig. Denna övervakning bör vara som en blick utan ansikte som förvandlar hela 
samhällskroppen till sitt synfält (Foucault 2003, s. 214f).  
 

Panopticon ska enligt Foucault inte förstås enbart som en modell för övervakning, utom som 
ett ”schema” för hur den moderna staten ska styras. ”Det panoptiska schemat är avsett att 
spridas till hela samhällskroppen utan att förlora någon av sina egenheter; dess bestämmelse 
är att bli en allmänt utbredd funktion” (Foucault 2003, s. 208). Det blir en modell för statens 
strävan efter att klassificera allt, kartlägga allt, styra allt och ständigt övervaka allting. Genom 
Panopticon utsätts människor för ständig undersökning, och genom Panopticon bestäms de 
som subjekt. Panoptismen är den princip som den politiska makten kommer att fungera enligt 
sedan disciplineringen inträtt som maktrationalitet. Panopticon tillhandahåller en lösning när 
staten eftersträvar en intensifiering av makten och samtidigt en ökad produktion: makten 
måste tränga igenom hela samhällskroppen och ut i dess minsta beståndsdelar (Foucault 2003, 
s. 208f).   
 

Tillämpningarna av Panopticon är mångahanda; det kan användas för att förmå fångarna att bättra 
sig, men också för vården av sjuka, undervisning av skolbarn, förvaring av dårar, övervakning av 
arbetare och för att tvinga tiggare och sysslolösa att arbeta. Det är ett sätt att infoga kropparna i 
rummet, att fördela individerna i förhållande till varandra, att upprätta en hierarki, att disponera 
maktcentra och deras kanaler, att definiera maktens verktyg och ingripanden som kan tillämpas i 
sjukhus, verkstäder, skolor och fängelser (Foucault 2003, s. 206). 
 
Inom var och en av sina tillämpningar tillåter Panopticon en mera fulländad maktutövning...Därför 
att det gör det möjligt att ingripa i varje ögonblick och att den ständiga påtryckningen verkar innan 
felen, misstagen och brotten har hunnit begås. Därför att dess styrka, under dessa förhållanden, 
ligger i att makten aldrig behöver ingripa, att den verkar spontant och utan att göra väsen av sig 
och att det utgör en mekanism med kedjereaktion...Det panoptiska schemat ökar intensiteten hos 
varje maktapparat (Foucault 2003, s. 207). 

 

                                                           
3 Det kan noteras i förbifarten, att Foucaults syn på den moderna staten på så vis kan sägas gå bortom den 
vanliga uppfattningen, att den liberala staten enbart kan utöva sådan makt som dess medborgare erkänner som 
legitim. Denna bild kan uppfattas som uppgiven, men det gäller att minnas Foucaults syn makt och motstånd. 
Den autonoma individen är förvisso betingad av makten, men samtidigt är makten beroende av den autonoma 
individen. På så vis kan det alltså trots allt anses ligga en sanning i påståendet att den liberala staten måste ha 
medborgarnas godkännande för sina beslut, men det blir en missvisande bild.   
4 Benthams Panopticon var en fängelsebyggnad, vars design tillät fångvaktaren att övervaka internerna utan att 
dessa kunde se om de blev övervakade. Tanken är att fångarna på så vis ska få en känsla av en ständigt 
närvarande övervakning. Se vidare Miran Bozovic (ed.), The Panopticon Writings, London: Verso, 1995. 
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Det ska understrykas att idén om den moderna staten som ett Panopticon inte nödvändigtvis 
måste innebära att staten ska ses som en förtryckande makt. Åtminstone inte på så sätt vi 
vanligen förstår förtrycket. Panopticon är ett sätt att omvandla till praktik den maktrationalitet 
som Foucault kallar disciplinen. Att människor utsätts för en disciplinerande makt behöver 
inte utesluta att de uppfattar sig som fria individer. Foucault konstaterar dock att disciplinen är 
per definition orättvis (Foucault 2003, s. 223f).  
 
Foucaults idé om en för den västerländska staten grundläggande maktrationalitet som går ut 
på att staten hela tiden måste övervaka sina medborgare, en idé för vilken det Panoptiska 
schemat fungerar som metafor, utgör vår utgångspunkt i den här studien. Det är en 
maktrationalitet som Foucault menar är disciplineringens rationalitet, och därför är det viktigt 
att påpeka att vi inte studerar effekten av disciplineringen, utan det uttryck denna 
maktrationalitet tar sig i en övervakningsdiskurs. Med andra ord studerar vi inte hur 
medborgarna påverkas av disciplineringen, eller Internetövervakningen som är en del av 
denna, utan hur disciplineringens rationalitet resulterar i krav på övervakning av Internet.    
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3 TIDIGARE FORSKNING 
 
I det här kapitlet redovisar vi tre studier som anknyter till vår genom både ämne och B&I-
koppling; Stuart Hamiltons, Frank Bannisters och Åsa Söderlinds. Janne Flygheds studie är 
relevant för oss genom ämnet den behandlar, och valdes ut som den mest dagsaktuella och 
genom sin begränsning till Sverige mest relevanta av flera studier om statlig övervakning. 
Nikolas Roses, Jacques Donzelots och Barry Hindess texter har valts ut som goda och för oss 
relevanta representanter för en hel Foucauldiansk skola av politiska studier.  
 
Den tidigare forskningen har vi fått genom tips vid etappseminariet och genom sökningar i 
LISA. Vi har sökt efter forskning som på något sätt tangerar vårt syfte. Detta har inneburit att 
vi letat efter forskning som behandlar statlig Internetövervakning. Vi begränsade oss i våra 
sökningar till forskning och litteratur som behandlar detta ämne med tydlig förankring i 
antingen svenska förhållanden, B&I-forskningsfältet eller Foucaults teorier. Litteraturen och 
forskningen om övervakning på Internet är relativt omfattande och handlar oftast om hur den 
personliga integriteten påverkas. Vanligt är också att den är skriven ur ett teknologiskt 
perspektiv. Vi har däremot inte funnit någon forskning som behandlar hur 
Internetövervakning diskuteras på parlamentarisk nivå. Vi har även i våra sökningar rört oss 
utanför vad vi kan kalla vårt ”kärnämne”, alltså Internetövervakning. Härvid har relevansen 
med avseende på övriga kriterier (förankring i svenska förhållanden, B&I eller Foucaults 
teorier) blivit än viktigare. Exempelvis har vi letat efter forskning som berör Internetpolitik i 
Sverige. 
 
Stuart Hamilton, vars doktorsavhandling sponsrades av FAIFE och IFLA, har forskat om 
bibliotekens möjligheter att erbjuda fri och jämlik tillgång till information via Internet. Han  
skriver i artikeln  The war on terrorism: consequences for freedom of expression and the 
integrity of library users (2004) om vilka konsekvenser statlig och privat reglering av Internet 
kan få för biblioteken, och hur de påverkar den informationsfrihet de värnar om. Han menar 
att de anti-terroråtgärder som vidtagits sedan 11 september-attackerna, och en hårdare statlig 
reglering av Internet, begränsar friheten på Internet (Hamilton 2004). Internet regleras, enligt 
Hamilton, genom att trafikdata lagras, misstänkta individers kommunikation övervakas och 
genom censur. Detta är ett led i kampen mot terrorism. Hamilton ser vidare hur 
övervakningsåtgärder vidtas utanför den kontext som utgörs av terroristbekämpning. Han 
menar att det på statlig nivå finns en strävan efter att upprätta allmänna ramverk för 
Internetanvändning och därigenom möjliggöra en statlig kontroll av Internet. Sådan reglering 
skulle enligt Hamilton ha en hämmande inverkan på biblioteksanvändarnas 
informationssökningsbeteende och begränsa deras yttrandefrihet (Hamilton 2004). Han menar 
att kriget mot terrorismen leder till att övervakningsmetoderna blir alltmer effektiva. 
Samtidigt som övervakningen av Internet fortsätter att öka blir den också i allt högre 
utsträckning accepterad. Enligt Hamilton är detta en utveckling som kommer fortsätta med 
USA som föregångsland (Hamilton 2004).  
 
Frank Bannister forskar kring IKT-frågor och personlig integritet vid Trinity College Dublin. 
I artikeln The panoptic state: Privacy, surveillance and the balance of risk (2005) behandlar 
han avvägningen mellan intresset av en effektiv säkerhetspolitik och intresset av personlig 
integritet som en fråga om riskbalansering. Han menar att frågan om statlig övervakning 
innebär att olika risker balanseras mot varandra: risken för till exempel terrorattentat måste 
balanseras mot risken för att den personliga integriteten inskränks alltför mycket till följd av 
statlig övervakning (Bannister 2005, s. 65).  
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Ett grundläggande problem är enligt Bannister att risker inte bedöms korrekt. Han menar att 
det idag finns en tendens i många samhällen till att överdriva risken för brott och 
terroristattentat. Stater drar nytta av medborgares rädsla för sådana hot genom att utvidga sina 
övervakningsbefogenheter. Åtgärderna accepteras av medborgarna som leds att tro att en 
inskränkning av den personliga integriteten är nödvändig. Ofta handlar det om åtgärder som 
stressas fram i kölvattnet från en omskakande händelse, då rationella bedömingar kan vara 
svåra att göra. Enligt Bannister innebär det ett stort problem att medborgarna ofta inte har 
adekvat information för att göra en väl avvägd riskbedömning. Information om hoten från 
terrorism och brott sprids och förstärks, medan hoten mot den personliga integriteten 
diskuteras i alltför liten utsträckning (Bannister 2005, s. 74ff, 66).  
 
Bannister menar att den statliga övervakningen av medborgare i ett flertal demokratiska stater 
håller på att vidgas, i en tid då teknologin som tillåter detta utvecklas i oroväckande fart. 
Dessvärre, anser han, grundar sig besluten om övervakning på illa avvägd riskbalansering, där 
den ena risken betonas alltför mycket på bekostnad av den andra. En situation har uppstått där 
säkerhetsriskerna överdrivs samtidigt som den personliga integriteten hotas. Övervakningen 
har enligt Bannister vidgats så att även oskyldiga omfattas (Bannister 2005, s. 65ff, 76f).  
 
Åsa Söderlind, doktorand i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, gör 
i sin forskningsrapport Att formulera en framtid (2001) en kvalitativ textanalys av IT-politiska 
dokument från de nordiska länderna under perioden 1994-2000. Bland annat undersöker hon 
den svenska propositionen Ett informationssamhälle för alla (1999/2000:86). 
Undersökningen rör sig på utsagoplanet, det vill säga författaren studerar hur man på 
politikernivå pratar om IT, hur problem formuleras, vilken typ av politisk styrning som 
förordas etc. Hon stöter på vissa svårigheter vid undersökningen; dels visar det sig svårt att 
göra en vettig analys av det som till övervägande del utgörs av politiska floskler och 
uppskruvad retorik, dels uppträder ett avgränsningsproblem när det gäller vad som ska 
hänföras till området IT-politik och vad som faller utanför (Söderlind 2001, s. 23, 47).  
 
I sin undersökning redogör Söderlind för en syn på tekniken som både förstärkare av gamla 
och skapare av nya problem, vilket kan konstrasteras mot en annars dominerande syn på 
tekniken som lösningen på det mesta. Hon sätter också in informationspolitiken i en kontext 
med globalisering och de därur komna problemen för nationalstaten att upprätthålla sina 
befogenheter. Författaren konstaterar också en förvånande brist på sociologiska studier om 
informationsteknik (Söderlind 2001, s. 27ff).    
 
Söderlind urskiljer vissa drag som är utmärkande för de IT-politiska dokumenten. Ovan 
nämndes den uppskruvade retoriken som är genomgående; till denna hör också ett ofta 
upprepat mantra om att den som inte hakar på i den tekniska utvecklingen blir ohjälpligt efter 
i den internationella konkurrensen (Söderlind 2001, s. 23). Vidare finns ett från staten tydligt 
”infrastrukturellt förhållande” till IT – vari det ingår en konsekvent satsning på formulerandet 
av regelsystem som är anpassade till informationstekniken. Staten framträder i ett begränsat 
antal ganska klara roller, däribland rollen som lagstiftare (Söderlind 2001, s. 49ff). Söderlind 
kan också konstatera att dokumenten karaktäriseras av en vaghet i situationsbeskrivningarna, 
en indelning i ”vi ” (Sverige) mot ”dem” (andra länder) och ett uppmålande av hotbilder om 
att hamna efter i utvecklingen (Söderlind 2001, s. 37f).    
 
Janne Flyghed, som är professor i kriminologi vid Stockholms Universitet, skriver i sin bok 
Brottsbekämpning – Mellan effektivitet och integritet om den svenska statens användning av 
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straffprocessuella tvångsmedel.5 Enligt Flyghed visar utvecklingen i Sverige sedan andra 
världskrigets slut på en expansion av statens tillämpning av sådana åtgärder. Det sker enligt 
en princip som författaren kallar ”normalisering av det exceptionella.” Detta innebär att det 
straffprocessuella tvångsmedlet införs som undantagsåtgärd som svar på ett exceptionellt hot, 
för att sedan få ett alltmer brett tillämpningsområde även om den hotbild för vilket det 
infördes försvinner. Detta är vad Flyghed kallar för ”medelnormalisering” och som exempel 
använder han den svenska tvångsmedelslagen från 1952 (Flyghed 2005, s. 47ff).  
 
Flyghed menar att normaliseringen av det exceptionella förutom medelnormaliseringen också 
beror på en så kallad ”hotbildsnormalisering”. Denna innebär att polisen och media samverkar 
till att ge en uppskruvad, missvisande och diffus hotbild till allmänheten. Den bild av 
brottslingar som media serverar är dessutom förenklad och onyanserad (Flyghed 2005, s. 45). 
Föreställningen skapas om att abstrakta fenomen såsom ”internationell organiserad 
brottslighet” – en hotbild som enligt Flyghed till stor del kan anses ha övertagit kalla krigets –  
utgör hot mot lika abstrakta objekt som ”rikets säkerhet”. Författaren påstår att de hotbilder 
om organiserad brottslighet som målats upp de senaste åren saknar verklig grund. Bilden av 
hot och om hemliga tvångsmedel som en effektiv och nödvändig motåtgärd, cementeras av 
politikernas vilja att profilera sig som handlingskraftiga i kampen mot brottslighet, en tendens 
Flyghed menar har varit särskilt tydlig hos de senaste årens socialdemokratiska regering 
(Flyghed 2005, s. 49f). Sammantaget normaliseras allmänheten till att tro att det finns ett 
behov av större säkerhet och att tvångsmedlen kan avhjälpa denna situation, trots att både 
hotbilden och föreställningen om tvångsmedlens effektivitet saknar verklighetsunderlag. 
Denna process förstärks enligt Flyghed av en tendens som finns till ökad betoning på 
effektivitet före integritet och på förebyggande polisverksamhet (Flyghed 2005, s. 230f). Det 
skapas också en retorik om att tvångsmedlen behövs för att värna brottsoffren som är svår för 
motståndarna till den ökade kontrollen att värja sig från (Flyghed 2005, s. 67). Dessutom 
används ofta argumentet att brottsligheten använder sig av all ny tillgänglig teknik, och att 
brottsbekämparna därför måste göra detsamma (Flyghed 2005, s. 59). 
 
Flyghed placerar in tvångsmedelsanvändningen i ett globaliseringsperspektiv. Han menar att 
ökade internationella åtaganden genom kanske framförallt EU innebär en förflyttning av 
statens maktbefogenheter till en högre, överstatlig nivå. I framtiden kommer besluten om 
vålds- och tvångsmedelsanvändning i allt högre grad fattas på överstatlig nivå (Flyghed 2005, 
s. 229f). Vidare skriver han att staten har makten att definiera vem som är en medborgare och 
att den ofta när det gäller säkerhetsfrågor använder sig av en förenklad indelning i ”vi” mot 
”dem”. (Flyghed 2005, s. 41). Han menar att det finns begrepp i lagstiftningen vars oklara 
definition ger möjlighet för staten att från fall till fall och godtyckligt avgöra vem som hör till 
vilken kategori. Ju större oklarhet det finns runt sådana begrepp, desto större sannolikhet är 
det enligt Flyghed att det ska ske en normalisering av det exceptionella (Flyghed 2005, s. 
221f).  
 
Flyghed menar att det har skett en expansion i statens övervakning till att omfatta även 
oskyldiga människor. Med en fyrgradig skala visar han hur övervakningen vidgas, från att 
gälla endast konkret misstänkta, för att sedan inkludera en grupp med potentiella brottslingar 

                                                           
5 Enligt Nationalencyklopedin innebär tvångsmedel  ”de tvångsåtgärder som enligt rättegångsbalken är tillåtna i 
straffprocessen, t.ex. häktning, anhållande, reseförbud, kvarstad, teleavlyssning, husrannsakan och 
kroppsvisitation.”   
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som ännu inte är misstänkta, och en grupp med de som anses utgöra ett hot genom en åsikt de 
håller, för att slutligen utvidgas till att innebära en generell kontroll av alla (Flyghed 2005, s. 
232). Ökningen är inte enbart ett resultat av politikernas vilja att framstå som 
handlingskraftiga och bekämpa brott, utan en samverkan av flera processer och aktörer 
(Flyghed 2005, s. 64). 
 
Det finns många politiska studier inom Foucaults skola. Till dessa hör bidragen av Nikolas 
Rose, Jacques Donzelot och Barry Hindess i boken Foucault : namnet på en modern 
vetenskaplig och filosofisk problematik (Hultqvist & Peterson red. 1995) om liberalismen som 
styrningsmentalitet eller maktutövningsmentalitet, utifrån Foucaults tankar. Rose är professor 
i sociologi vid London School of Economics and Political Science, Donzelot är professor i 
politisk sociologi vid universitetet i Paris, och Hindess är professor i statsvetenskap vid 
Australian National University. Enligt Rose innebär liberalismen ett steg bort från 1700-talets 
mål om ett genomadministrerat samhälle, då den försöker ta ställning till domäner med egen 
inneboende logik såsom marknaden och det civila samhället. Samtidigt har staten autonoma 
medborgare med rättigheter att ta hänsyn till. ”Maktutövningens objekt, instrument och 
uppgifter måste omformuleras med hänsyn till marknadens domäner, det civila samhället och 
medborgarskapet; målsättningen är att försäkra att dessa fungerar till förmån för staten som 
helhet” (Rose 1995, s. 48).  
 
Från Foucault vet vi att makten i det västerländska samhället ”löste” denna situation genom 
att reproducera sig själv genom de subjekt den skapade, de autonoma medborgarna. Vi har 
redan gått igenom hur subjekten skapas på maktens villkor, och hur disciplinen sprids genom 
hela samhällskroppen så att den så småningom internaliseras av individerna. Rose menar att 
liberalismen går ut på att forma medborgarens ”fria” vilja i en önskad riktning: ”Från och med 
nu  [liberalismens genombrott; vår anm.] kommer liberala rationaliteter för politisk styrning 
[alltså vad vi kallar styrningsmentaliteter; vår anm.] att nära en dröm om att det nationella 
målet att alstra goda medborgare skall sammanfalla med den personliga målsättningen om ett 
gott liv” (Rose 1995, s. 50).  
 
Den liberala statens problem består i att garantera medborgarnas rättigheter och autonomi, och  
samtidigt rättfärdiga ingripanden i det som identifieras som den privata sfären. Enligt 
Donzelot är problemet olösligt, så länge som alla argument utgår från individens suveränitet. I 
princip skulle detta innebära två alternativ, menar han: antingen ger individens oinskränkta 
autonomi henne rätt att undandra sig all statlig inblandning, eller så personifierar staten den 
allmänna viljan och har därigenom total rätt till intervention. Det andra perspektivet motiverar 
förvisso statliga åtgärder men är knappast något som skulle accepteras i många liberala 
kretsar, där rätten till personlig integritet och autonomi ofta åberopas. Enligt Donzelot har den 
västerländska staten under 1900-talet sökt lösa problemet genom att istället för att basera 
maktutövningen helt på individens suveränitet, använda begreppet solidaritet som grund. 
Välfärdsstaten kan ses som ett resultat av detta begrepp som handlingsprincip för staten 
(Donzelot 1995, s. 62f). 
 
Nyliberalismen innebär en kursändring från solidariteten som statlig handlingsprincip, med 
större fokus på individen och grundidén om en passiv stat. Hindess noterar att den syn på 
individen som nyliberalismen åberopar är en av två distinkta perspektiv på personlig 
autonomi som kan spåras inom liberalismen. Enligt detta första är individens autonomi ett 
naturligt faktum och således också en naturlig rättighet. Det andra perspektivet är till synes 
något mer motsägelsefullt, och är det som i hög grad styrt den västerländska politiken under 
1900-talet. Här ses den personliga autonomin mer som något som måste hjälpas fram och i 
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viss mån konstrueras av staten. Således blir en grundläggande fråga för den liberala staten 
vilken autonomi som tillmäts individen (Hindess 1995, s. 79). 
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4 METOD 
 
Här redogör vi för hur vi gått tillväga när vi samlat in det empiriska materialet, hur vi har 
resonerat härvid och vilka svårigheter vid stött på under processen. Därefter presenterar vi hur 
vår diskursanalys utformats enligt Foucaults riktlinjer, och vilka metodologiska 
utgångspunkter vi haft i analysen. Slutligen går vi igenom studiens avgränsningar.   
 
Vi anser att en fokusering på området Internet är fruktbar av två anledningar. För det första av 
teoretiska skäl. Foucault talar om en utbredd och genomgående övervakning och 
disciplinering av medborgarna som ett drag utmärkande för den moderna staten. Från denna 
utgångspunkt blir Internetövervakning ett lämpligt studieobjekt, då vi kan studera hur staten 
förhåller sig till en helt ny arena för medborgerlig kommunikation och interaktion. Här 
föreställer vi oss Internet som ett orört landområde, som staten kan välja att förhålla sig passiv 
till eller tvärtom tillgripa koloniserande åtgärder. För det andra fokuserar vi på Internet av 
logiska skäl, då svenskars kommunikation och informationssökning idag i stor utsträckning 
sker på Internet, och den eventuellt ökade övervakningen därför kan antas rikta sig dit.  
 
Genom uppsatsens varje moment, inläsning av teori och tidigare forskning, val av metod, 
insamling av empiriskt material, analys och diskussion, har vi arbetat och skrivit tillsammans.  
 
4.1 Materialinsamling  
 
Vårt material fann vi genom att använda oss av riksdagens databas som finns tillgänglig på 
riksdagens hemsida. Sökningen utformade vi med målet att finna texter om övervakning på 
Internet av svenska medborgare, utförd av den svenska staten. Till Internet räknar vi 
kommunikation via e-post. Vi använde oss av ett antal sökord och kombinerade dem i olika 
söksträngar för att få en så bred träffbild som möjligt, medvetna om att alla dokument som 
handlar om statlig övervakning på Internet inte innehåller termen ”övervakning”. Vi anser att 
vi med våra sökningar har lyckats uppnå en godtagbar träffsäkerhet, men självklart kan det 
inte uteslutas att vi missat vissa dokument som vi skulle ha betraktat som relevanta. Till 
exempel är det möjligt att det finns dokument som i vaga termer behandlar ”ny teknik” och 
övervakning, utan att nämna ordet Internet, e-post etc.   
 
Genom sökningar i riksdagens digitala material har vi bestämt riksmöte 1994/95 som en 
lämplig startpunkt för undersökningen, eftersom vi här ser hur diskussionen om statlig 
övervakning av Internet tar sin början. Dock är detta i allra högsta grad en tolkningsfråga. 
Givetvis diskuteras övervakning långt tidigare och det vi här betraktar som en fristående 
Internetövervakningsdiskurs är i själva verket en del av och en fortsättning på denna. Det ska 
också sägas att det digitala materialet i riksdagens databas börjar 1989/90; allt eventuellt 
relevant material från tidigare riksmöten har vi gått miste om.  
 
De söksträngar vi har använt oss av är: 
 
övervakning OCH Internet som gav 159 träffar. 
övervakning OCH IT som gav 116 träffar. 
”personlig integritet” OCH Internet som gav 233 träffar. 
”personlig integritet” OCH övervakning OCH Internet  som gav 21 träffar. 
”personlig integritet” OCH övervakning OCH IT som gav 9 träffar. 
”personlig integritet” OCH övervakning OCH e-post som gav 12 träffar. 
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”personlig integritet” OCH övervakning OCH e-mail som gav 1 träff. 
”personlig integritet” OCH övervakning OCH Echelon som gav 7 träffar. 
terrorism OCH övervakning som gav 164 träffar. 
tvångsmedel OCH (Internet ELLER IT) som gav 51 träffar. 
(övervakning ELLER tvångsmedel) OCH (e-post ELLER e-mail) som gav 362 träffar. 
Echelon6 som gav 25 träffar. 
 
Sammanlagt gav dessa söksträngar 1160 träffar. Det ska dock noteras sökningarna inte 
resulterade i 1160 unika sökträffar, då många dokument träffades på flera av söksträngarna. 
 
Riksdagens sökfunktion fungerar så att textens beteckning redovisas och därunder ett kort 
textutdrag där orden som träffats i sökningen finns med. Bara genom att läsa titeln och denna 
korta text kunde vi avfärda vissa träffar som låg helt utanför vårt område (se nedan under 
rubriken Problematik vid genomförandet). De texter som inte kunde avfärdas direkt på detta 
sätt, 183 stycken, gjorde vi en snabb genomläsning av. När det rörde sig om längre dokument 
sökte vi i texten efter sökorden, och läste styckena där dessa återfanns. Den 
relevansbedömning vi gjorde här var av nödvändighet helt subjektiv. Vi valde ut de texter 
som vi ansåg uttryckte en position i frågan om statlig övervakning på Internet. 
Utskottsbetänkanden sorterades ofta bort, eftersom dessa ofta ger bifall till de propositioner de 
behandlar och då inte erbjuder några nya argument eller beskrivningar. I de fall betänkanden 
ändå tagits upp handlar det antingen om medföljande reservationer, eller så föreligger inte en 
proposition som betänkandet behandlar.  
 
Det har för oss varit oerhört viktigt med noggranna avgränsningar, eftersom våra sökningar 
resulterat i stora mängder text. För att upprepa: det vi velat finna är texter som uttrycker en 
position i frågan om svenska statens övervakning av svenska medborgare. Även om detta kan 
låta tillräckligt klart avgränsat, har vi ofta funnit oss stå inför svåra val om vad vi ska räkna 
till frågan om statlig övervakning och vad som ska falla bort. Så tar till exempel frågan om 
underrättelseskyldighet vid användningen av hemliga tvångsmedel efterhand upp en stor del 
av diskursen, men eftersom den inte tas upp av vår frågeställning har vi helt valt bort den. Ett 
annat exempel på avgränsningsproblem (se i övrigt under Avgränsningar, nedan) är 
Schengens informationssystem, som dyker upp i diskursen. Detta handlar helt uppenbart om 
övervakning av medborgare, och om registrering av uppgifter, men inte uttryckligen om 
Internet. Därför har denna fråga hamnat utanför vår undersökning. Det är ju emellertid inte 
otänkbart att uppgifter registreras via Internet för att samlas i Schengens databas, vilket skulle 
göra frågan i allra högsta grad relevant för vår undersökning. Dessa två exempel visar på vilka 
stora svårigheter vi stött på vid urvalet av material.  
 
De texter vi bedömt som relevanta har vi sedan gått igenom vid en närmare läsning, där vi 
markerat delarna som vi bedömt som viktiga för oss, alltså där svenska statens övervakning på 
Internet av de egna medborgarna behandlas på något sätt. Ofta har det varit enkelt att välja 
bort delar av en text som helt uppenbart behandlar andra frågor än de för oss relevanta. I 
andra fall är det betydligt svårare och återigen nödvändigt med avgränsningar. När texten i 
vaga termer talar om ”ny teknik” har vi gjort en bedömning utifrån kontexten om det är 
rimligt att anta att Internet (och därmed e-post) inkluderas av det begreppet. 
 

                                                           
6 Echelon är ett globalt informationsinsamlings- och övervakningsnätverk, som främst styrs av USA. Se bl.a. 
Europaparlamentets yttrande EGT C 72 E, 21.3.2002  
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På det här sättet har vi samlat en textmängd; 82 stycken riksdagstryck, som berör vårt 
avgränsade område. Det är dessa texter som sedan utgjort grunden för vår analys.  
 
4.1.1 Problematik vid sökningar 
 
Vi har naturligtvis stött på en del problem under arbetets gång. Mycket av problematiken 
känner vi igen från den som Söderlind rapporterar om i sin studie. Det handlar om en vaghet 
som präglar många av dokumenten, vilket innebär en svårighet för forskaren att bedöma vad 
som faller innanför respektive utanför avgränsningarna. Till exempel kan det vara svårt att 
urskilja vad som i diskursen menas med ”ny teknik”, om det är Internet, mobiltelefoni etc.  
Ett annat problem har varit rent tekniskt och haft att göra med sökfunktionen på riksdagens 
hemsida, vilken vi funnit vara något defekt. Sökningar på ordet ”Internet” har resulterat i 
träffar även på ordet ”interner”. Detta har inte kunnat undvikas genom att skriva: ”Internet” 
INTE ”interner”. Resultatet har blivit en mängd oönskade träffar. 
 
Det finns något som måste lyftas fram angående vår informationssökning, nämligen att vi, 
författarna, genom denna bidrar till att forma diskursen. Även om det kan tyckas självklart är 
det viktigt att belysa detta förhållande; det föreligger inte på förhand en färdig och klart 
avgränsad diskurs, redo att förvandlas till studieobjekt (om så var fallet hade vår 
undersökning varit avsevärt enklare att genomföra). Istället är det vi som genom vår 
begränsade uppsättning sökord bestämmer gränserna för det vi sedan kallar en diskurs. 
Självklart är informationssökningsprocessen bara det första ledet av flera där vi som författare 
är aktiva i formandet av diskursen; samma sak sker när vi väljer ut material att undersöka och 
när vi tolkar dokumenten. Det enda som kan konstateras oproblematiskt (vi dristar oss att 
påstå detta) är att de dokument som vi undersöker faktiskt finns, och att de utgör en del av en 
politisk diskurs. Urskiljandet av gränserna för det vi sedan undersöker som en enda diskurs är 
resultatet av en subjektiv urvalsprocess (och riksdagshemsidans sökmotors operationer). Detta 
förhållande är problematiskt och måste uppmärksammas, men samtidigt är det helt 
oundvikligt vid en undersökning som denna. Det bästa vi kan göra är att på detta vis 
uppmärksamma läsaren om problematiken, och hoppas att vi bestämt gränserna för diskursen 
på ett sätt som kan anses vetenskapligt acceptabelt. Dessvärre kan vi inte utesluta att material 
som vi egentligen skulle betrakta som relevant och tillhörande ”vår” diskurs fallit utanför de 
gränser vi satt.  
 
4.2 Diskursanalys 
 
Foucaults diskursanalys inriktar sig huvudsakligen på hela vetenskapliga diskurser, såsom till 
exempel psykiatrin och biologin. Han intresserar sig för ”vad det är som gör att ett visst 
fenomen vid en viss historisk period problematiseras, bildar objekt för vetenskaplig kunskap 
och samhälleligt vetande samt leder till utveckling av sociala praktiker” (Olsson 1997, s. 37). 
Vi ägnar oss i föreliggande studie inte åt en vetenskapsdiskurs som de två ovan nämnda, och 
vi tar inte heller ett helhetsgrepp på den diskurs vi undersöker. Istället har vi inom den 
politiska diskursen sökt avgränsa ett område som vi kallar diskursen om statlig övervakning 
på Internet.  
 
Begreppen diskurs, diskursiv praktik och diskursiv formation förekommer alla i Foucaults 
produktion, men även om upphovsmannen tänkt sig en viss skillnad i betydelse (det är oklart 
om Foucault faktiskt tänkt sig en betydelseskillnad mellan de olika diskursbegreppen) finns i 
föreliggande studie ingen anledning att skilja dem åt. Här används enbart begreppet diskurs, 
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betecknande för ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jörgensen & 
Phillips 2000, s. 7). 
 
Vårt syfte är att studera hur politikerna på statlig nivå resonerar, motiverar, definierar etc. Det 
är således språket vi studerar, men det är inte fråga om en lingvistisk analys. Det vi gör är en 
diskursanalys på Foucauldianskt vis, där vi plockar det vi vill ha ur dennes verktygslåda. Våra 
teoretiska utgångspunkter kommer från Foucaults redogörelse för den moderna statens 
framväxt enligt en princip om disciplin och kontroll. Vi utgår från de perspektiv på makt och 
diskurs som Foucault tillhandahåller. Makten betraktas inte som det negativa förtryckandet av 
den underordnade utövat av den överordnade, utan som en produktiv faktor som finns i alla 
sociala förhållanden. Makten skapar diskurser, som i sig reproducerar maktförhållandena. 
Diskursen skapar vår sociala omvärld, samtidigt som den utesluter andra sätt att betrakta den. 
Sanningen produceras inom diskursen: ”Foucault hävdar att det är omöjligt att nå fram till 
Sanningen eftersom man aldrig kan tala från en position utanför diskurserna” (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000, s. 21).  
 
I linje med Foucaults tankar anser vi att statlig övervakning bör ses som ett utslag för den 
disciplinens maktrationalitet som präglat det västerländska samhället de senaste hundra åren. 
Denna är ett utslag både av rationell bedömning, då rationalitet är det utmärkande draget för 
den västerländska diskursen om politisk styrning sedan upplysningstiden, och godtycklighet, 
då denna rationalitet i grunden är godtycklig. Ur denna synvinkel handlar statlig övervakning 
inte om vilka ”faktiska” behov i samhället som politikerna grundar sina beslut på, utan om hur 
en maktens rationalitet kommer till uttryck.  
 
Från Foucault tar vi som teoretisk utgångspunkt en syn på vårt samhälle där: a) 
Språket/diskursen i hög grad skapar subjektet. b) Sanningen konstrueras inom diskursen. 
Denna teoretiska förutsättning förklarar valet av politiska texter som studieobjekt. Det är vår 
uppfattning att makthavarna (till en grad) formar vårt sätt att betrakta vår omvärld, genom 
deras sätt att beskriva samhället, utmåla hotbilder etc. Vi menar att vi genom att studera 
diskursen ser, hur politikerna skapar en sanning – inte i en medveten process, utan som 
medproducenter av en diskurs – om hur staten ska övervaka sina medborgare.  
 
Studien ansluter till Roses redogörelse för hur analysen av politisk styrning bör genomföras. 
Poängen är inte att kartlägga maktinstitutioners sammansättning, klassificera maktsystem och 
söka härleda förändring till avgörande faktorer. Istället är poängen att ta reda på hur 
makthavarna resonerar kring sitt eget maktutövande, hur man identifierar problemområden, 
resonerar kring åtgärd och så vidare (Rose 1995, s. 46). Ett citat direkt från Foucault, om de 
frågor som börjar ställas på 1500-talet vilka han ser som grunden för de moderna 
västerländska styrningsmentaliteterna, kan också vara på sin plats här för att förklara vad 
politisk styrning går ut på: ”How to govern oneself, how to be governed, how to govern 
others, by whom the people will accept being governed, how to become the best possible 
governor” (Foucault 1991, s. 87).   
 
4.2.1 Metodologiska utgångspunkter  
 
När vi genomför analysen kommer vi inte att personalisera texterna, utan endast hänvisa till 
partitillhörighet. Syftet är att undersöka hur man talar (och skriver) om fenomenet statlig 
övervakning på statlig nivå, och det ligger därför inte linje med vårt perspektiv att dra in den 
enskilde upphovsmannen till texten i bilden. En annan metodologisk utgångspunkt är att vi 
väljer att inte låta textgenren bli en avgörande faktor i analysen. Vi ser istället varje text som 
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en del av diskursen, väl medvetna om att en proposition utverkas efter andra förutsättningar 
än en motion, och att språket i en kammardebatt skiljer sig från språket i ett betänkande. Detta 
förhållningssätt till texterna ges av vår teoretiska utgångspunkt; vem som talar i en diskurs är 
av underordnad betydelse för den Foucault-inspirerade diskursanalytikern. Detta förklarar 
också varför vi inte redovisar om en motion har en (1) eller bara några få upphovsmän, eller 
om ett helt parti står bakom den. Varje text har för vårt syfte samma tyngd, som en del av 
diskursen.  
 
Även om studien inte syftar till att göra en jämförelse mellan riksdagspartiernas ståndpunkter, 
anser vi det vara viktigt att klargöra vilket parti som står bakom varje text. Vi tycker trots allt 
inte att det är irrelevant om en text skrivs av ett parti i regeringsställning eller i opposition. Vi 
vill inte utesluta möjligheten att i vår diskussion kunna påvisa eventuella skillnader i 
positioner inom diskursen, som skulle kunna hänföras till regerings- och oppositionsställning. 
Genre redovisas delvis av denna anledning, och delvis därför att vi tycker att läsningen 
underlättas av en förståelse om vad det är för typ av text.  
 
4.2.2 Analysmetod 
 
Vi har lagt upp analysen så, att först följer en genomgång av varje text i kronologisk ordning. 
Detta moment innebär att de delar av texten presenteras, som vi använder för att besvara våra 
första fyra frågor. I det här sammanfattande momentet söker vi hålla en objektiv ton och 
lägger oss därför nära den stilnivå som hålls i den aktuella texten. Dock utesluts inte egna 
reflexioner. Varje riksmöte avslutas med en sammanfattning där vi samtidigt analyserar 
riksmötet i termer av subjekt och subjektspositioner, möjlighetsvillkor samt 
styrningsmentalitet. Detta innebär att vår sista fråga besvaras, utifrån vad vi redovisat i den 
första analysdelen. Begreppen förklaras nedan.  
 
Efter det här momentet följer en diskussion där vi redogör för vad vi funnit och reflekterar 
kring våra upptäckter.  
 
Vårt tillvägagångssätt, inklusive tillämpningen av Foucaults begrepp, liknar till stor del det 
som Ulf Olsson gör i sin doktorsavhandling Folkhälsa som pedagogiskt projekt (1997) . 
Olsson undersöker olika hälsoupplysningsdiskurser, genom att först plocka ut de relevanta 
delarna av texterna och sedan i en andra fas tillämpa ett antal av Foucaults begrepp. Liksom 
oss undersöker han diskursernas möjlighetsvillkor och grundläggande föreställningar, 
styrningsmentalitet och hur subjekten/individerna positioneras i förhållande till staten.  
 
Nedan presenteras de tre av Foucaults begrepp vi vill applicera på den politiska diskurs om 
statlig övervakning som är föremål för vår studie.  
 
Subjekt och subjektspositioner 
Subjektspositioner hänvisar till positioner olika subjekt ges inom en diskurs. Diskursen 
identifierar och placerar olika subjekt på olika platser, så till exempel placeras den hemlöse på 
en viss position inom välfärdsdiskursen (Bergström & Boréus 2005, s. 312). 
 
Här vill vi studera vilka subjekt politikerna talar om, det vill säga hur människor delas in i 
grupper och kategoriseras. Vi undersöker hur diskursen placerar subjekten i förhållande till 
staten, och vilken statens roll är i förhållande till dem. Viktigt att påpeka är också att vi 
bortser från politikernas subjektsposition, och hur de talar/skriver om sig själva i förhållande 
till stat och medborgare. I många texter är det förvisso så att politiker identifierar sig mer med 
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medborgare än med staten. Den här studien behandlar dock inte politikerna separat från 
staten.  
 
Möjlighetsvillkor 
Möjlighetsvillkoren utgör de yttre villkor som kan identifieras genom diskursen, vilka skapar 
ramen för diskursen, utgör dess betingelser och förutsättningar. Att undersöka 
möjlighetsvillkoren innebär också att undersöka de uppfattningar och föreställningar som 
utgör grunden för uttalandena i diskursen, och det är framförallt detta vi tar fasta på i vår 
analys.  
 
Här undersöker vi vilken analys av omvärlden – med till exempel hotbilder – som görs av 
politikerna i diskursen, och hur denna omvärldsanalys relateras till frågan om statlig 
övervakning.  
 
Styrningsmentalitet 
Refererar till en viss mentalitet som ligger till grund för de specifika former som 
maktutövandet tar. ”Rationaliteter för politisk styrning [här översatt styrningsmentalitet; vår 
anm.] är ett sätt att problematisera livet liksom ett sätt att försöka påverka det” (Rose 1995, s. 
46). Detta innebär att vi flyttar oss ett steg uppåt i analysnivå i förhållande till ovanstående 
begrepp.  
Här undersöker vi vilken grundläggande syn på statlig övervakning som kommer till uttryck i 
diskursen, hur politikerna uttryckligen ställer sig till intrång i medborgarnas personliga 
integritet och problemet för den liberala staten att både övervaka och hålla sig på avstånd. 
Vidare undersöker vi här hur man på statlig nivå förhåller sig till den nya tekniken; ska den 
användas för vidga den statliga övervakningen eller vill man, åtminstone så långt det är 
möjligt, överföra befintlig lagstiftning? 
 
4.3 Avgränsningar  
 
De dokument vi använder oss av i den här studien är uteslutande sådana som publiceras på 
riksdagens hemsida (riksdagen.se), så kallade riksdagstryck. Detta innebär att vi inte tar upp 
SOU:er eller skrifter i Departementsserien. Anledningen till denna avgränsning är givetvis 
delvis att materialet ska vara hanterbart, och vidare att vi genom att fokusera på 
riksdagsmaterial anser oss kunna följa den statliga diskursen på ett bra sätt. Som vi angav 
under Metodologiska utgångspunkter ovan kommer inte textgenre eller textförfattare att spela 
någon roll för våra slutsatser i den här studien. Textgenren redovisas ändå för att skapa 
förståelse hos läsaren om vad för text hon har att göra med. 
 
Med tanke på den stora mängd text vi har gått igenom i den här undersökningen har det varit 
nödvändigt att tydligt avgränsa vissa ämnen som vi letar efter i varje dokument. Föremålet för 
vår studie har varit övervakning av Internet och Internetkommunikation. Ämnen som fallit 
utanför vår undersökning, men som vi ändå anser hade kunnat vara relevanta om vi haft större 
utrymme, är: insamling av personuppgifter; samkörning av register; yttrandefrihet; 
mobiltelefontrafik; underrättelseskyldighet till den som utsätts för hemliga tvångsmedel; 
parlamentarisk kontroll av hemliga tvångsmedel; domännamnstilldelning (vilket ju kan 
innebära en form av statlig kontroll); arbetsgivares övervakning av anställda; Schengens 
informationssystem. Frågan som väcks om ansvarsutkrävande för elektroniska anslagstavlor 
har för oss varit ett gränsfall, eftersom det handlar om en form av indirekt statlig övervakning. 
Vi har gjort bedömningen att det är relevant för vår studie.  
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Det som definitivt kan sägas om avgränsningar är att vi uteslutande ägnar oss åt politiska 
texter, texter alltså i en traditionell betydelse. Vi undersöker delar av en diskurs, och 
ingenting som ligger utanför denna. Som vi redovisat ovan under rubriken Tillvägagångssätt 
är det enbart de delar av texterna som vi bedömt som relevanta som har analyserats, det vill 
säga de textavsnitt som behandlar den svenska statens övervakning på Internet av de svenska 
medborgarna.   
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
 
Innan vi påbörjar analysen av det empiriska materialet gör vi en kort förklarande introduktion 
av hur regering och riksdag har sett ut under den aktuella perioden, samt av genrerna i 
riksdagstrycket.  
 
5.1 Regering och Riksdag under den aktuella perioden 
 
När Internet och övervakning för första gången kommer upp på den svenska politikens agenda 
är det en borgerlig koalitionsregering som har makten. De vann valet 1991 och Moderaternas 
partiledare Carl Bildt utsågs till statsminister. Regeringen bestod av företrädare för Moderata 
samlingspartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokratiska samhällspartiet. Övriga 
partier i Riksdagen under denna mandatperiod som varade till 1994, var Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Ny demokrati.  
 
Vid valet 1994, där vår analys inleds, återtog Socialdemokraterna makten och bildade en 
minoritetsregering med Ingvar Carlsson som statsminister. Han avgick som statsminister och 
partiledare 1996 och efterträddes av Göran Persson. I riksdagen satt även Moderata 
samlingspartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna och 
Kristdemokratiska samhällspartiet.  
 
Den Socialdemokratiska regeringen under ledning av Persson behöll makten vid valet 1998. 
Även partierna i Riksdagen var desamma som under föregående mandatperiod.7 Valet 2002 
fick samma utgång och partierna i Riksdagen var desamma. 
 
Inför valet 2006 bildade de borgerliga partierna Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna, en koalition ”Allians för Sverige”. Alliansen 
vann valet och bildade en koalitionsregering med Moderaternas partiledare, Fredrik Reinfeldt 
som statsminister. Övriga partier i riksdagen var Socialdemokraterna, Vänsterpartierna och 
Miljöpartiet de gröna. 
 
5.2 Riksdagstryck 
 
Nedan presenteras den typ av dokument som vi har använt i analysen. 
 
Propositioner- Innehåller regeringens förslag och lämnas till riksdagen. 
 
Skrivelse- dokument som regeringen lämnar till riksdagen. Dessa innehåller dock inga förslag 
till riksdagsbeslut, utan är av mer redogörande karaktär. 
 
Motion- skrivs av ledamöterna i riksdagen och innehåller deras förslag till riksdagen. En 
motion väcks med anledning av någon av regeringens propositioner eller skrivelser och ska 
behandla samma frågor som denna. Motioner kan också lämnas med anledning av förslag från 
någon av riksdagens myndigheter. Varje år hålls även en allmän motionstid, då ledamöterna 
kan lämna in motioner om i princip vilket ämne som helst.  
 
Betänkande eller utskottsbetänkande- innan riksdagen fattar beslut i en fråga förbereds 
förslagen i det aktuella utskottet, som skriver ett betänkande där man ger förslag på hur 
                                                           
7 Kristdemokratiska samhällspartiet hade då bytt namn till Kristdemokraterna. 
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riksdagen ska besluta i ärendet. De ledamöter i utskottet som inte delar majoritetens förslag 
kan lämna in egna förslag i reservationer till betänkandet. Betänkandet ligger också till grund 
för debatter och beslut som tas i kammaren.  
 
Interpellationer- är ett sätt för riksdagsledamöterna att ställa frågor till ministrarna om deras 
tjänsteutövning. Syftet med dessa frågor är att riksdagen ska få större insyn i regeringens 
arbete samt att få fram mer information i en fråga. Interpellationen följs vanligtvis av en 
debatt mellan ministern och den ledamot som ställde frågan, men det är även möjligt för andra 
ledamöter att delta.  
 
Kammarens protokoll- sammanträdena och debatterna i kammaren redovisas i 
snabbprotokoll. Dessa återspeglar debatterna så ordagrant som det är möjligt. 
 
EU-nämndens stenografiska uppteckningar- här redovisas vad som sagts vid de tillfällen 
då regeringen rådgjort med riksdagen om vilken linje Sverige ska driva i EU i olika frågor.  
  
Frågor för skriftliga svar- Riksdagsledamöter kan året runt lämna in skriftliga frågor för att 
kontrollera regeringen och få svar på besked i specifika begränsade frågor.   
 
5.3 Genomgång av riksmöten 1994/95-2006/07 
 
Vi kommer nedan analysera materialet riksmöte för riksmöte. Först går vi igenom de 
dokument som vi, under varje riksmöte, har funnit relavanta. Därefter analyseras riksmötet 
med Focauldianska termer. De dokument som inte analyseras är sådana som enligt vår 
bedömning inte handlar om svenska statens övervakning av de svenska medborgarna på 
Internet. I introduktionerna till varje riksmöte händer det att vi redovisar beteckningen på en 
proposition, skrivelse eller ett betänkande som sedan inte analyseras. Detta beror på att vi 
analyserar motioner som antingen väckts med anledning av propositionen/skrivelsen, eller 
som behandlas i betänkandet.   
 
5.3.1 Riksmöte 1994/95 
 
När riksmötet 1994/95 inleds har socialdemokraterna precis återtagit makten från den 
borgerliga regeringen och bildat en minoritetsregering. Regeringen lade fram proposition 
1994/95:227 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, där frågan om övervakning 
på Internet kan sägas aktualiseras för första gången inom riksdagen. Internet som begrepp 
förekommer inte här, men väl IT och e-post. Med anledning av denna proposition väcktes två 
motioner. Justitieutskottet behandlar propositionen i betänkande 1995/96:JuU1. Vi analyserar 
nedan propositionen. 
 
Proposition 1994/95:227 
I propositionen föreslås att begränsningen vid användningen av hemliga tvångsmedel till viss 
teleanläggning slopas till förmån för begreppet viss teleadress. Begränsningen att 
tvångsmedlen ska tillämpas endast på ”allmänt tillgängliga telenät” föreslås också tas bort, för 
att ersättas av en generell tillåtelse av hemliga tvångsmedel, från vilken istället vissa former 
av kommunikationsnät undantas, sådana ”som med hänsyn till sin begränsade omfattning och 
omständigheterna i övrigt får anses vara av mindre betydelse från allmän 
kommunikationssynpunkt”. Här fastlås att hemlig teleavlyssning och teleövervakning bör 
kunna tillämpas även på kommunikation mellan datorer, och att avlyssning bör kunna upptas 
med nyare tekniska hjälpmedel, som ”hårdvaror och datorprogram”. 
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Den socialdemokratiska regeringen menar att den inte kan förutse teknologins utveckling ens 
inom den närmaste framtiden och påpekar att även samtiden är svår att få grepp om. Här 
konstateras att informationsteknikens utveckling kräver en uppdatering av lagen om 
tvångsmedelsanvändning. Regeringen menar att användningen av hemliga tvångsmedel 
innebär en kränkning av den enskildes integritet som måste vägas mot effektiviteten i 
brottsbekämpningen. Kontexten i propositionen är brottsbekämpning och utgår ifrån en 
indelning av subjekten i medborgare och misstänkta. En medborgerlig rättighet är bland annat 
rätten till privat korrespondens och ett privatliv skyddat från statlig insyn. Statens roll är 
övervakarens, den ska skydda oskyldiga medborgare från kriminalitet; det är i egenskap av 
brottsbekämpare den ska ha tillgång till tvångsmedel. Samtidigt understryks nödvändigheten 
av en noggrann lagreglering och korrekt beslutsprocess och tillståndsgivning, som ett värn för 
den enskilde mot statens maktutövning. S menar att risken för maktmissbruk är relativt stor i 
fallet med hemliga tvångsmedel, då medborgarnas insyn är väldigt begränsad.  
 
Den omvärldsanalys som presenteras i propositionen går ut på att den tekniska utvecklingen 
håller på att springa ifrån staten. Lagen och polisen hinner inte med när brottslingar använder 
sig av moderna kommunikationsmedel som inte omfattas av tvångsmedelslagstiftningen: ”De 
tekniska förändringarna [har] lett till rutiner som i vissa fall inte kan förenas med 
begränsningarna i gällande rätt till viss teleanläggning”. Detta innebär ett problem: ”På sikt 
leder detta till att möjligheterna att ingripa mot den grova och organiserade brottsligheten 
allvarligt urholkas”. Kampen mot grov och organiserad brottslighet får ske även på bekostnad 
av människors personliga integritet. Lagstiftningen ska utgå från att begränsa kränkningen av 
oskyldiga personer så långt möjligt, enbart den som är ”skäligen misstänkt” för brott ska 
kunna komma ifråga för användning av hemliga tvångsmedel. Emellertid är det omöjligt att 
utesluta att för brottsutredningen ovidkommande personer drabbas genom bland annat 
överskottsinformation.8 Till bilden av okontrollerad teknikutveckling hör också avregleringen 
på teleområdet, som innebär att privata aktörer börjat tillhandahålla kommunikationskanaler. 
Av propositionen framgår att staten ska utöva kontroll över dessa operatörer, så att de upplåter 
sina nät till staten för avlyssning. 
 
Frågan om användning av hemliga tvångsmedel beskrivs som en avvägning mellan 
effektivitet och integritet. Det är en gränsdragning som staten måste göra, men S menar också 
att det handlar om en förhandlingssituation mellan stat och medborgare: ”Tvångsmedlen på 
teleområdet måste […] begränsas så att medborgarna i gemen är beredda att godta det 
allvarliga ingreppet med hänsyn till de intressen som utgör motiv för åtgärden”. I 
propositionen beskrivs en situationen där tekniken gjort lagstiftningen obsolet. Nya medel för 
kommunikation har skapats som måste, för att en effektiv brottsbekämpning ska kunna 
utföras, underkastas statlig övervakning. S menar att det inte handlar om utökade 
befogenheter för staten utan om en konsekvent anpassning av lagen, en överföring till den nya 
tekniken av samma befogenheter som innan. Regeringen påpekar att den föreslagna 
regleringen ska ”innehålla minst samma grad av skydd för den personliga integriteten som 
följer av dagens bestämmelser”, och den ger ”uttryck för samma synsätt som råder i dag  
såvitt avser den avvägning mellan effektivitet och integritet som alltid måste göras i dessa 
ärenden.”  
 

                                                           
8 Enligt Nationalencyklopedin innebär överskottsinformation ” juridiskt [sic!] benämning som avser information 
om ett annat brott än det som legat till grund för ett beslut enligt rättegångsbalken om användning av hemlig 
teleavlyssning, hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning.”  
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5.3.1.1 Sammanfattning av riksmötet med Foucaults begrepp 
 
1. När Internets betydelse för statens maktutövning först uppmärksammas positioneras 
subjekten som oskyldiga medborgare och misstänkta brottslingar, gentemot en stat som är 
beskyddare/brottsbekämpare och åklagare/domare på samma gång. Denna roll betraktas som 
problematisk. Så anser vi att det faktum bör tolkas, att regeringen understryker vikten av 
noggrann lagreglering och kontroll som ett värn för den enskildes integritet. Om det är så att 
man menar att den enskilde oskyldige måste skyddas från maktmissbruk, eller om man menar 
att även misstänkta brottslingar och brottslingar måste tillförsäkras ett integritetsskydd i 
processen framgår inte. 
 
2. 1994/95 utgörs möjlighetsvillkoren av en uppfattning om att det är nödvändigt att staten får 
befogenhet att övervaka de nya kommunikationsvägarna för att kunna bedriva en effektiv 
kamp mot den ”grova”, organiserade brottsligheten. Användningen av hemliga tvångsmedel 
betraktas som ett nödvändigt ont som dessvärre kränker den enskildes integritet. En viktig del 
av möjlighetsvillkoren utgörs av en uppfattning om att staten förlorat nödvändig kontroll 
genom den nya tekniken. Brottsligheten och teknikutvecklingen bildar alltså de villkor som 
nödvändiggör en anpassning av statens övervakningsbefogenheter.  
 
3. 1994/95 uttrycks en styrningsmentalitet som syftar till statlig kontroll över de nya 
kommunikationsvägarna. Det anses oacceptabelt att staten inte ska ha samma befogenheter 
som tidigare att övervaka i syfte att bekämpa brott. Samtidigt understryks att det gäller just en 
konsekvent anpassning av lagen och inte en vidgning av befogenheterna. Här påpekas också 
att hemliga tvångsmedel är integritetskränkande och därför en problematisk fråga. Risken för 
missbruk och att oskyldiga drabbas erkänns. 
 
5.3.2 Riksmöte 1995/96  
 
Den socialdemokratiska regeringen presenterade proposition 1995/96:180 Teleoperatörernas 
skyldigheter vid hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning.9  Med anledning av denna 
väcks en motion, motion 1995/96:Ju22. Propositionen och motionen behandlades av 
Justitieutskottet, betänkande 1995/96:JuU20.Justitieutskottet behandlade även proposition 
1994/95:22710 i betänkande 1995/96:JuU1. Nedan analyserar vi motion 1995/96:Ju22 och 
betänkande 1995/96:JuU20.  
 
Motion 1995/96:Ju22 (fp) 
Fp yrkar på en reglering av användningen av överskottsinformation. I motionen anses det att 
staten måste kunna använda effektiva tvångsmedel i kampen mot grov brottslighet. För ett 
rättssamhälle gäller det att hitta en balans mellan en effektiv brottsbekämpning och skydd för 
den personliga integriteten. Fp ser ett integritetsproblem i användningen av 
överskottsinformation: ”det går inte att bortse från att integritetsaspekterna väger extra tungt 
om det avlyssnade materialet får användas till den avlyssnades nackdel. Detta gäller alldeles 
särskilt om den avlyssnade inte är den person som misstänkts för brott eller vars förhållanden 
är under rättslig bedömning.” 
 

                                                           
9 Proposition 1995/96:180 Teleoperatörernas skyldigheter vid hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning 
finns ej tillgänglig på nätet. 
10 Se riksmöte 1994/95. 
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Betänkande 1995/96:JuU20 
Justitieutskottet instämmer i den lägesanalys och med de lagförslag regeringen presenterat i 
proposition 1995/96:180, vilken går ut på att teleoperatörer ska åläggas skyldighet att se till 
att deras telesystem är uppbyggda så att tvångsmedlen på teleområdet alltid kan verkställas. 
Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning beskrivs som viktiga vapen mot narkotika, 
organiserad brottslighet, grov ekonomisk brottslighet och brott mot rikets säkerhet. 
Teknikutvecklingen beskrivs som en avgörande faktor i sammanhanget: ”Bakom utskottets 
ställningstagande ligger uppfattningen att det är oacceptabelt att låta den snabba utvecklingen 
på teleområdet leda till att möjligheterna till telekontroll tunnas ut eller försvinner.” Frågan 
om överskottsinformation skjuts på framtiden, medan krypteringsteknik11 aktualiseras som ett 
begrepp i sammanhanget. Utskottet påpekar att det inte handlar om en utvidgning av 
övervakningsmöjligheterna; det handlar om att ”möjligheterna till verkställighet av 
tvångsmedlen på teleområdet upprätthålls.”  
 
5.3.2.1 Sammanfattning av riksmötet med Foucaults begrepp 
 
1. Subjektspositionerna i diskursen under riksmöte 1995/96 innebär ett oförändrat förhållande 
mellan medborgare och stat; staten diskuteras i egenskap av brottsbekämpare. En viss 
problematisering görs av kategorin ”misstänkt brottsling” och vem som ska få utsättas för 
övervakning.   
 
2. 1995/96 ändras inte möjlighetsvillkoren från föregående riksmöte. Det handlar om att 
tekniken utvecklats i en riktning som kräver en anpassning av lagarna, så att staten har samma 
möjlighet som tidigare att övervaka brottslingar. Återigen bildar alltså brottslighet och 
teknikutveckling villkoren för diskursen om statlig övervakning på Internet.  
 
3. 1995/96 finns fortfarande en styrningsmentalitet som innebär en fokusering vid behovet av 
statlig kontroll över den nya tekniken, och risken för att staten i praktiken förlorar sin 
möjlighet att övervaka brottslingar. 
 
5.3.3 Riksmöte 1996/97 
 
Under detta riksmöte lades inte någon proposition, som berör vårt ämne, fram av den 
socialdemokratiska regeringen. Däremot lämnades två motioner in under den allmänna 
motionstiden; en av centern, motion 1996/97:T911, och en av kristdemokraterna, motion 
1996/97:T917. Vi analyserar nedan dessa motioner. 
 
Motion 1996/97:T911 (c) 
C yrkar på en modernisering av lagstiftningen så att den anpassas till teknikutvecklingen, och 
att enskilda tillåts att obehindrat använda kryptering för att skydda sin kommunikation mot 
obehörig avlyssning. Subjekten i motionen utgörs av enskilda medborgare och kriminella. 
Staten måste skydda medborgarna från brottslighet och samtidigt respektera deras personliga 
integritet. Individen ställer krav på att skydda sin Internetkommunikation från statlig 
övervakning. 
 

                                                           
11 Enligt Nationalencyklopedin innebär kryptering: ”att i kommunikationssystem åstadkomma sekretess (dölja 
information för obehöriga) och/eller autenticitet (säkerställa äkthet hos information) genom att utnyttja en för de 
obehöriga användarna hemlighållen nyckel.”   
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C beskriver en situation där tekniken utvecklats så att lagstiftningen blivit otillräcklig. Genom 
bristen på adekvat lagreglering hotas den personliga integriteten. Till bilden fogas ett USA 
som försvårar användningen av krypteringsteknik. En lagstiftning måste till som tillåter den 
enskilde att kryptera sin kommunikation på Internet. Samtidigt existerar en kriminalitet som 
staten ska ges möjlighet att bekämpa. En balans måste finnas så att staten kan ”utföra sina 
åtaganden och samtidigt tillvarata den enskildes integritet”. C menar att avvägningsfrågan är 
svår: ”Var går gränsen mellan integritets-, säkerhets- och skyddsintresse å ena sidan och 
samhällets ovillkorliga krav att kunna kontrollera när misstankar om oegentlighet eller 
brottslig verksamhet föreligger”.  
 
Motion 1996/97:T917 (kd) 
Kd menar att lagstiftningen måste anpassas till den nya tekniken och att kryptering måste få 
användas obegränsat. Här finns en uppdelning av subjekten i medborgare och kriminella. 
Statens uppgift är att anpassa lagar och rättsordning efter det nya IT-samhället så att 
medborgarna inte får sin integritet kränkt. Informationstekniken innebär ett hot så länge den 
är oreglerad, det öppnar för en ”ny form av kriminalitet” och även svårigheter att uppbära 
skatt när affärstransaktioner sker över Internet. Kd fastslår att statens kontroll- och 
övervakningsmöjligheter inte får utökas genom den nya tekniken, att ”censur av Internet inte 
kan komma i fråga” och att ”den personliga integriteten är absolut”. Rätten för människor att 
kryptera information beskrivs som självklar.  
 
5.3.3.1 Sammanfattning av riksmötet med Foucaults begrepp 
 
1. Samma förhållande gäller för subjektspositionerna vid riksmötet 1996/97 som gällt tidigare. 
Det görs en enkel indelning i subjekten i vanliga medborgare och kriminella, samtidigt som 
statens roll som lagstiftare kommer till. Lagstiftningen måste utgöra ett värn för den enskildes 
integritet, vilket vi återigen tolkar som en problematisering av statens olika roller och dess 
maktutövning.  
 
2. 1996/97 är det i stort sett samma möjlighetsvillkor som föregående riksmöten som gäller. 
Framförallt handlar det om de krav på ny lagstiftning som den tekniska utvecklingen ställer, 
så att människors Internetkommunikation kan skyddas från obehörig insyn, samtidigt som 
kriminell verksamhet på Internet kan bekämpas. Dock ligger här inte fokus lika starkt på 
brottsbekämpningen, utan lika mycket på att staten måste säkra individens personliga 
integritet. Även om både brottsbekämpning och teknikutveckling här alltså utgör 
möjlighetsvillkor, tolkas de inte direkt som villkor vilka kräver en vidgning av statens 
övervakningsbefogenheter.  
 
3. Den styrningsmentalitet som framträder i diskursen 1996/97 genom de här två motionerna 
fäster stor vikt vid den enskildes integritet och problemet med hur denna hamnar i konflikt 
med statens berättigade krav på övervakning. Återigen syns en styrningsmentalitet som går ut 
på att staten måste upprätthålla någon form av kontroll över den nya tekniken, men det får inte 
ske på bekostnad av medborgarnas integritet. Kontrollen behövs för att brott ska kunna 
bekämpas effektivt och skatter ska kunna uppbäras. Här lyfts också kryptering fram som 
något den enskilde måste ha rätt att använda sig av som skydd för sin integritet. 
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5.3.4 Riksmöte 1997/98 
 
Den socialdemokratiska regeringen lade fram propositionen 1997/98:15 Ansvar för 
elektroniska anslagstavlor, som väckte två motioner. Justitieutskottet behandlade förslaget i 
betänkande 1997/98:JuU11, som debatterades i kammaren (protokoll 1997/98:74). I 
betänkandet behandlades även två andra motioner; motion 1997/98:T911 och motion 
1997/98:K333), som behandlar samma ämne som propositionen. Regeringen lade även fram 
proposition 1997/98:44 Personuppgiftslag, som gav upphov till fem motioner, varav en, 
motion  1997/98:K13,  är relevant för oss. Propositionen behandlades i Konstitutionsutskottet 
(betänkande 1997/98:KU18). Betänkandet debatterades i kammaren, protokoll 1997/98:91. 
Regeringen lade också fram en skrivelse 1997/98:19 Utveckling i informationssamhället, som 
behandlades av Trafikutskottet i betänkande 1997/98:TU7. Betänkandet debatterades i 
kammaren, protokoll 1997/98:35.  
 
Vi kommer nedan analysera proposition 1997/98:15, motion 1997/98:T911, motion 
1997/98:K333, protokoll 1997/98:74, motion 1997/98:K13, protokoll 1997/98:91, skrivelse 
1997/98:19 och protokoll 1997/98:35. 
 
Proposition 1997/98:15 
Regeringen presenterar ett förslag som går ut på att tillhandahållare av så kallade elektroniska 
anslagstavlor, bbs:er,12 ska hållas ansvariga inför lagen för innehållet i de meddelanden som 
publiceras där. Regeringen menar att de elektroniska anslagstavlorna innebär ett problem 
eftersom de än så länge är öppna för oreglerad publicering av meddelanden. Även om det inte 
föreligger något egentligt hinder för att låta vanliga lagar vara tillämpliga på bbs:er, har det 
visat sig svårt att spåra upphovsmän till meddelanden som är straffbara enligt vanlig lag. 
Regeringen menar att en särlagstiftning är motiverad för det här nya sättet att kommunicera: 
”De elektroniska anslagstavlorna kan dock även utnyttjas för brottsliga förfaranden. Det finns 
inte underlag för några säkra bedömningar av hur omfattande de kriminella aktiviteterna är. 
Sådana aktiviteter torde dock förekomma regelbundet inom många elektroniska anslagstavlor 
och det finns ett flertal exempel på att elektroniska anslagstavlor använts för att sprida  
meddelanden med ett innehåll som typiskt sett är straffbart.” 
 
Protokoll 1997/98:74 
S talar om människor som deltagare i kommunikation på Internet. I synnerhet barn och 
ungdom kan påverkas av skadligt innehåll på elektroniska anslagstavlor. Talaren menar att 
elektroniska anslagstavlor använts för brottsliga ändamål, som följd av bristande kontroll. 
Ingen närmare specifikation av brottens art görs än att det handlar om ”straffvärda 
meddelanden”. Internet innebär som oreglerat kommunikationsforum en fara för samhället. 
Staten måste här gå in och markera med en lagreglering, för att på så vis bygga upp ett 
rättsmedvetande för hanteringen av elektroniska anslagstavlor. Genom att låta 
tillhandahållaren av bbs:er vara ansvarig för information som publiceras där, önskar S uppnå 
en nivå av kontroll man tycker sig sakna i nuläget.  
 
M talar också om människor som deltagare i ett informationsutbyte på Internet. Den nya 
tekniken innebär ett enklare och billigare sätt för människor att kommunicera. M anser att 
staten inte bör försöka kontrollera Internet, och att det förslag om ansvarsutkrävande för  
elektroniska anslagstavlor som presenterats innebär en oacceptabel form av kontroll. M 
motsätter sig också att speciella lagar skapas för datakommunikation. 

                                                           
12 Bbs står för Bulletin Board System.  
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Motion 1997/98:T911 (kd) 
Kd yrkar på att den personliga integriteten skyddas i en rättsordning som anpassas efter den 
nya tekniken, att utgivare av bbs:er hålls ansvariga för dess innehåll och att kryptering tillåts 
obegränsat. Subjekten är människor med ”unika” och okränkbara värden. Statens uppgift är 
att anpassa lagarna efter den teknologiska utvecklingen, och på så sätt se till att individens 
personliga integritet skyddas. Samtidigt måste staten slå vakt om de gamla värden som det 
goda samhället bygger på. Informationsteknikens utveckling kräver en lagreglering, bland 
annat därför att utgivningen på Internet sker helt oansvarigt. Utgångspunkt för lagregleringen 
ska vara att den personliga integriteten är absolut. Därför är också rätten till kryptering 
självklar. Statligt ingripande genom censur på Internet får inte ske. Diskussionsforum och 
hemsidor ska emellertid lagregleras: ”Om olagligheter hittas ska dessa tas bort och den 
ansvarige utgivaren ska kunna ställas inför rätta.” Detta menar Kd är en konsekvent 
fortsättning av nuvarande lagstiftning.  
 
Motion 1997/98:K333 (m)  
M föreslår en generell och teknikoberoende integritetslagstiftning, och menar att det nya 
förslaget om en bbs-lag borde röstas ner. M talar om den ”enskilde medborgaren” som har en 
grundläggande rätt till personlig integritet. Medborgaren beskrivs som ”entreprenör” och 
”konsument” i centrum av det nya informationssamhället, och som någon som ställer nya och 
annorlunda krav på det politiska systemet. Staten ska vara garant för medborgarens fri- och 
rättigheter, och inte verka som en otillbörligt övervakande och kontrollerande instans i 
medborgarnas privatliv. I motionen påpekas att individens vilja till att upprätthålla en privat 
sfär ibland kan stå i ett motsatsförhållande till statens maktutövning: ”I Sverige har sedan 
länge allmänintresset automatiskt ställts mot den enskildes intresse, där individen oftast setts 
som underordnad.”  
 
M menar i motionen att den tekniska utvecklingen ställer krav på en anpassning av 
lagstiftningen. Möjligheterna som den nya tekniken ställer i sikte innebär nämligen också hot 
mot individens personliga integritet. ”Huvudregeln bör [...] vara att den personliga integriteten 
alltid ska lämnas okränkt.” Den nya tekniken ska inte få användas för en utökad statlig 
övervakning och kontroll av medborgarna, istället ska en uppdaterad lagstiftning utgöra ett 
stärkt integritetsskydd. Bara i undantagsfall ska intrång i den personliga sfären få göras utan 
samtycke, varvid det straffprocessuella området anges som exempel på sådant undantag. 
Statlig censur på Internet måste vara helt förbjuden, och regeringens förslag om 
ansvarsutkrävande för elektroniska anslagstavlor avvisas.  
 
Motion 1997/98:K13 (m) 
M argumenterar för en generell integritetslagstiftning som är bättre anpassad till den nya 
informationstekniken. I motionen skrivs om medborgaren som ”konsument” och användare av 
Internet. Enligt M har den tekniska utvecklingen ändrat förutsättningarna för skyddet av den 
personliga integriteten. I det här läget är det statens ansvar att gå in och skapa regler som på 
ett adekvat sätt tillvaratar den enskildes integritetsintresse. M menar att individens personliga 
integritet måste stärkas gentemot staten och det offentliga. ”Svensk byråkrati och förvaltning 
[...] har fått ett [i ett internationellt perspektiv; vår anm.] unikt övertag i förhållande till den 
personliga integriteten.” 
 
Protokoll 1997/98:91 
I debatten aktualiseras förhållandet mellan staten/det offentliga och den enskildes integritet. S 
påpekar att det handlar om en balansgång. Mp understryker att integritetsskyddet måste 
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stärkas. M och Fp menar å sin sida att den nya tekniken skapar en risk för att staten kränker 
enskilda människors integritet på ett otillbörligt sätt. M pekar på en risk att staten förlorar i 
legitimitet gentemot enskilda medborgare. 
 
Skrivelse 1997/98:19 
Regeringen menar att den tekniska utvecklingen suddat ut tidigare gränser mellan medier, 
samtidigt som Internet blivit en arena för en ny form av kommunikation och tjänster så som 
bankärenden och handel. Den nya tekniken ställer krav på en anpassning av lagarna. Staten 
måste här skydda den enskildes integritet samtidigt som marknaden inte hämmas. 
Möjligheterna till anonymitet vid elektroniska affärstransaktioner utpekas som en risk för 
skattesmitning, något som regeringen menar måste motverkas så att statens skatteintäkter 
säkerställs.  
 
Protokoll 1997/98:35 
Talarna är överens om att den nya tekniken kräver en lagreglering och att användingen av 
adekvat krypteringsteknik förefaller vara en förutsättning för säkerhet på Internet, såväl för 
enskilda medborgare som för staten. C menar att tekniken förändrar balansen mellan 
myndigheters förmåga att utföra sina åtaganden och den enskildes integritet. Mp varnar för att 
den nya tekniken innebär ett hot om oacceptabel statlig kontroll och övervakning.  
 
5.3.4.1 Sammanfattning av riksmötet med Foucaults begrepp 
 
1. Subjektspositioneringen riksmötet 1997/98 innebär fortsatt tonvikt på förhållandet mellan 
den enskilde medborgaren och staten som lagstiftare. Det hävdas att den enskilde 
medborgarens rätt till personlig integritet måste värnas bättre. Subjekten medborgare beskrivs 
här för första gången som konsumenter på Internet.  
 
2. 1997/98 är möjlighetsvillkoren desamma som tidigare, så till vida att den nya tekniken 
utpekas som något lagarna måste anpassas efter. Dock blir slutsatserna av detta faktum olika; 
här ser vi början på en splittring som kommer att gälla resterande riksmöten. En position i 
diskursen utgår från den enskildes integritet och understryker vikten av att denna värnas i en 
ny lagstiftning, en motsatt position lägger istället fokus på nödvändigheten av att staten 
upprätthåller en effektiv övervakning, och en mellanposition där emellan som framhäver 
vikten av båda sakerna. Det ska sägas också, att det främst handlar om en skillnad i fokus 
mellan de båda ytterlighetspositionerna; ingen av dem säger givetvis att individens integritet 
alternativt brottsbekämpningen kan försummas. Övervakning sägs det här riksmötet behövas 
både för att bekämpa brottslighet, och för att rensa Internet från skadligt innehåll. Det här 
riksmötet aktualiserar också som ett problem för staten att Internet ger möjlighet till 
skatteflykt, vilket innebär att staten måste skaffa kontroll över situationen. Villkoren som 
kräver statlig övervakning utgörs alltså av brottsbekämpning, skadligt innehåll på Internet 
samt skatteproblematiken.  
 
3. 1997/98 framträder en viss splittring i diskursen. Det finns fortfarande en 
styrningsmentalitet som går ut på att staten måste kunna kontrollera de nya 
kommunikationsvägarna så att skattesmitning kan undvikas, kriminalitet bekämpas och 
skadligt/brottsligt innehåll på Internet rensas bort. Samtidigt framträder en annan linje där 
fokus ligger på individens rätt till integritet, där krocken med statens övervakning uttrycks 
som ett problem och där det understryks att staten inte får använda den nya tekniken för att 
vidga sin kontroll och övervakning av medborgarna. Kryptering lyfts det här riksmötet fram 
som ett nödvändigt skydd för den enskilde. 
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5.3.5 Riksmöte 1998/99 
 
Socialdemokraterna vann valet och bildade återigen regering. Under riksmötet lade regeringen 
fram proposition 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. Med anledning av propositionen 
väcktes tre motioner; varav ingen relevant för oss och ärendet behandlades i Trafikutskottet. 
I betänkande 1998/99:JuU21 behandlar Justitieutskottet ett antal motioner som väckts under 
det allmänna motionstiden. Regeringen lade också fram tre skrivelser om informationteknik; 
skrivelse 1997/98:190 Elektronisk handel, skrivelse 1998/99:2 Informationssamhället inför 
2000-talet och skrivelse 1998/99:40 Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 
2000, som behandlades Trafikutskottets betänkande 1998/99:TU4. Betänkandet tog även upp 
motioner från den allmänna motionstiden i ämnet, varav vi analyserar en, motion 
1998/99:T818. I betänkande 1998/99:JuU26 behandlar Justiteieutskottet motionsyrkanden 
väckta under 1998 om processrättsliga frågor. Betänkandet debatteras i kammaren (protokoll 
1998/99:91). Regeringen lämnade även skrivelsen 1998/99:116 Om kryptografi och med 
anledning av denna väcktes en motion, motion 1998/99:U16. 
 
Vi analyserar nedan proposition 1998/99:92, betänkande 1998/99:JuU21, betänkande 
1998/99:TU4, motion 1998/99:T818, protokoll 1998/99:91 och motion 1998/99:U16. 
 
Proposition 1998/99:92 
Den socialdemokratiska regeringen föreslår vissa ändringar i telelagen, som ett led i arbetet 
inom EU med att harmonisera medlemsstaternas bestämmelser om behandling av 
personuppgifter. Propositionen söker följa EU:s teledataskyddsdirektiv 1997/66/EG. 
Regeringen presenterar meningen i direktivet; att staten ska säkra telehemligheten vid 
kommunikation i telenäten. Medborgare ska skyddas från avlyssning, uppfångande med 
tekniskt hjälpmedel, lagring och andra metoder för uppfångande av kommunikation för vilka 
samtycke inte givits. Dessa regler, påpekas i propositionen, ska inte gälla för verksamheter 
som gäller statens säkerhet, försvaret och statlig verksamhet inom straffrättsområdet.  
 
Regeringen föreslår att telemeddelanden ska utplånas eller avidentifieras när meddelandet nått 
mottagaren. Syftet är alltså att skydda medborgare från obehörig övervakning. Undantag från 
denna regel får göras för ”telemeddelanden som befordras eller har expedierats eller beställts 
till eller från en viss teleadress som omfattas av beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig 
teleövervakning.” Regeringen bestämmer sig också för att tills vidare inte ta hänsyn till 
Rikspolisstyrelsens remissvar, att skyldigheten för teleoperatörer att utplåna historiska 
teledatauppgifter kan försvåra polisiärt arbete. Emellertid öppnar S för att en reglering på 
denna punkt kan komma att bli aktuell i framtiden: ”Det kan mot bakgrund av 
Rikspolisstyrelsens remisskritik finnas anledning att inom ramen för detta samarbete 
återkomma till frågan om utnyttjande av teleuppgifter för brottsbekämpning.” 
 
Betänkande 1998/99:JuU21 
Utskottet konstaterar att den tekniska utvecklingen skapat nya och effektiva verktyg för 
brottsbekämpning; samtidigt är det viktigt att integritetsfrågor uppmärksammas i 
lagstiftningsarbetet. I en reservation låter M uttrycka oro för vad reservanterna ser som en risk 
för inskränkning av medborgarnas personliga integritet i kampen mot brottslighet. M menar 
att ny teknik och effektivare övervakningsmetoder inte kan motivera åtgärder som kan 
ifrågasättas utifrån grundläggande rättsstatliga principer. I reservationen påpekas också att det 
är en avvägningsfråga när staten ska få kränka individers personliga integritet i syfte att beivra 
kriminell verksamhet, och att det inte är klart hur den avvägningen bör göras. 
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Betänkande 1998/99:TU4 
Trafikutskottet understryker vikten av att staten får kontroll över skattesituationen på Internet, 
så att stora intäkter inte går förlorade genom näthandeln. Samtidigt påpekas att statsmakten 
har ansvaret att se till att enskilda människor har möjlighet att kommunicera säkert utan insyn 
på Internet, bland annat genom användning av kryptering och digitala signaturer.  
 
Motion 1998/99:T818 (m) 
M föreslår att bbs-lagen upphävs, att lagstiftningen anpassas efter den moderna tekniken och 
bättre tillvaratar den personliga integriteten, samt att kryptering får utvecklas utan 
restriktioner. M motsätter sig statlig inblandning i den tekniska utvecklingen och statlig 
kontroll över Internet, och menar att den enskildes användning av kryptering inte borde få 
begränsas. M vill inte betrakta datakommunikation som ett separat område som behöver 
separat lagstiftning, utan menar att den vanliga lagstiftningen utan principiella problem kan 
överföras till Internet. ”Trots de svårigheter som finns i att spåra, identifiera och gripa 
personer som är misstänkta för brott begångna med hjälp av datateknik, kan i de flesta fall 
lagföring ske med hjälp av gällande lagstiftning, förutsatt effektiva arbetsmetoder och 
tillräckliga ekonomiska och personella resurser för denna typ av brottsbekämpning.” 
 
Protokoll 1998/99:91 14 § 
M menar att staten måste finna sätt att effektivt bekämpa en alltmer svårutredd brottslighet 
som använder sig av ny teknik. Samtidigt måste staten respektera den enskilde medborgarens 
personliga integritet. Detta innebär att en avvägning är nödvändig, och detta kräver en vidgad 
och mer djupgående debatt. Det handlar om en ”avvägning mellan å ena sidan kravet att 
kunna bekämpa brottslighet på ett effektivt sätt med modern teknik, å andra sidan 
integritetsfrågorna.”  
 
Också V vill se en mer genomgående debatt om integritetsfrågor, och uttrycker oro för att 
utvecklingen går mot alltmer utökade befogenheter för staten att i brottsförebyggande och 
-motverkande syfte, tillgripa integritetskränkande åtgärder.   
 
Fp delar åsikten att en översyn bör göras av integritetsfrågorna innan staten beslutar om att 
använda sig av än mer ny teknik i kampen mot brottslighet. En balansgång är nödvändig 
menar talaren: ”Den grövre och gränsöverskridande kriminaliteten är svårutredd. Då gäller det 
också att de som skall utreda får använda modern teknik. Vi är ju alla medvetna om att det 
också kränker på olika sätt. Därför är det viktigt att man har kontrollfunktioner som fungerar.” 
Fp kritiserar också bbs-lagen och den hämmande form av kontroll den innebär. 
 
Även Mp uttrycker stark oro för att toleransgränsen för statens tvångsmedelsanvändning 
flyttas fram kontinuerligt, i takt med ständigt mer effektivt övervakningsteknik börjar 
användas. Talaren ser detta ske genom att brottsbekämpning och avtal inom EU åberopas. 
”Ny teknikutveckling på övervakningsområdet gör att den demokratiska kontrollen och 
insynen blir svår att upprätthålla. […] Tekniken går med rasande fart. Stora värden äventyras 
om samhället av olika skäl ständigt flyttar fram sin toleransgräns vad gäller tvångsmedel. […] 
Jag är mycket orolig för att utvecklingen till slut går så långt att vi inte kan göra något åt det.”  
 
S är eniga med övriga talare om att integritetsfrågorna behöver uppmärksammas vid beslut 
om införande av hemliga tvångsmedel. Talaren försvarar också lagen om ansvar för 
elektroniska anslagstavlor, med att bristen på kontroll över bbs:er riskerar leda till att 
individer som publicerar brottsliga meddelanden får gå ostraffade, då möjligheten att spåra 
dem på Internet är begränsad.  
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Motion 1998/99:U16 (fp)  
Fp argumenterar för att enskilda personer ska få använda sig av kryptering utan reservationer, 
för att skydda sin personliga integritet. Staten får inte på något sätt begränsa medborgarnas 
rätt att skydda (kryptera) sin identitet på Internet. Fp delar regeringens farhågor om att 
kryptering kan göra tvångsmedlet hemlig teleavlyssning verkningslöst, men ställer sig 
samtidigt tveksamma till att ett krypteringsförbud skulle kunna hindra grova brottslingar på 
ett effektivt sätt. Fp konkluderar att risken för att kryptering gör teleavlyssningen till ett 
verkningslöst tvångsmedel är värd att ta, eftersom den skyddar den personliga integriteten. 
 
5.3.5.1 Sammanfattning av riksmötet med Foucaults begrepp 
 
1. 1998/99 ser vi en delning i diskursen i fråga om subjektspositionering, där en sida 
framhäver statens roll som brottsbekämpare och en annan sida mest talar om staten som 
lagstiftare. För de som främst lyfter fram statens roll som lagstiftare är statens roll som både 
åklagare och domare över medborgarna problematisk; därför måste en lagstiftning till som 
garanterar den enskildes integritet. Den sida som trycker på brottsbekämpningen ser 
problematiken men vill, som vi ser det, ytterst hävda statens rätt. Vi ser också en 
mellanposition som inte söker betona varken den lagstiftande eller den brottsbekämpande 
rollen. Subjekten delas in i vanliga medborgare och brottslingar, och här görs ingen vidare 
problematisering av begreppen.  
 
2. 1998/99 utgår ifrån samma möjlighetsvillkor som det tidigare riksmötet. Hotet från en 
gränsöverskridande brottslighet som använder modern teknik lyfts fram, samtidigt som en del 
anser att det största hotet kommer från en ökande statlig övervakning. Skattesituationen 
uppmärksammas också, och problemet med skadligt innehåll på Internet. Återigen 
konstitueras alltså brottslighet, ny teknik, skadligt innehåll på Internet samt 
skatteproblematiken som villkor som kräver statlig övervakning och kontroll.  
 
3. 1998/99 uttrycks fortfarande en styrningsmentalitet som ser till individens rätt till integritet, 
och som innebär en oro för att den nya tekniken används av staten för att utöka sin 
övervakning. Den nya bbs-lagen framstår för många som en oacceptabel form av statlig 
kontroll. Det råder enighet inom diskursen om att det gäller för staten att göra en avvägning 
mellan individens integritet och behovet av en effektiv brottsbekämpning. Kryptering lyfts 
återigen fram som ett nödvändigt skydd för individen. Samma styrningsmentalitet som 
tidigare, enligt vilken staten måste upprätthålla kontroll över Internet, kommer till uttryck. 
Anledningen är att brott måste kunna bekämpas och skatter från näthandeln uppbäras.  
 
5.3.6 Riksmöte 1999/00 
 
Den socialdemokratiska regeringen lämnar in proposition 1999/00:96 Fortsatt giltighet av 
1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning där man samtidigt 
presenterar buggningsutredningens slutsats att lagen bör permanentas. Inga motioner väcktes 
med anledning av denna och ärendet behandlades i Justitieutskottets betänkande 99/00:JuU21. 
Regeringen lämnade också en skrivelse, 1999/00:31 Hemlig teleavlyssning, hemlig 
teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 
1998, som behandlades i Justitieutskottet, betänkande 1999/00:JuU8. Skrivelsen och 
betänkandet låg sedan till grund för en debatt i kammaren, protokoll 1999/00:71. Under 
riksmötet lämnade Vänsterpartiet in en interpellation som handlade om Echelon, vilken senare 
debatterades i kammaren, protokoll 1999/00:91. Det lämnades även in ett antal motioner 
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under den allmänna motionstiden, varav tre var relevanta för oss. Vi analyserar nedan 
protokoll 1999/00:71, protokoll 1999/00:91, motion 1999/00:T703, motion 1999/00:K330 och 
motion 1999/2000:T705. 
 
Protokoll 1999/00:71 § 9 
V uttrycker oro för att den nya tekniken utnyttjas av staten för att utöka sin övervakning av 
medborgarna. V menar att hemliga tvångsmedel behövs i brottsbekämpande verksamhet, men 
påpekar samtidigt att de ”är bland de mest ingripande tvångsåtgärder staten kan tillgripa 
gentemot medborgarna i en demokrati.” Talaren pekar på risken att rättssäkerheten urholkas 
och pläderar för ökad insyn i tvångsmedelshanteringen. Mp uttrycker också oro för att 
gränserna skjuts fram för statens övervakning av medborgarna. Mp understryker den hemliga 
teleavlyssningens gravt integritetskränkande karaktär och menar att den måste användas 
ytterst restriktivt. Talaren pekar på risken att oskyldiga drabbas av övervakningen och att det 
råder brist på reglering av användning av överskottsinformation. Precis som V kräver Mp 
större insyn vid tvångsmedelsförfaranden. 
 
Fp menar att de hemliga tvångsmedlen är ett nödvändigt ont som staten måste kunna tillgripa 
för att skydda medborgarna från brottslighet. Precis som V och Mp vill man dock ha en större 
insyn i hur det går till när statliga myndigheter tillgriper sådana åtgärder, eftersom de är grovt 
integritetskränkande. Fp säger sig också vara ”väldigt oroliga” för att hemliga tvångsmedel 
tillgrips alltför ofta.  
 
S talar för tvångsmedlens värde som hjälpmedel i kampen mot den grova och organiserade 
brottsligheten. Det påpekas att huvudsyftet med användningen har varit bekämpningen av en 
ökande narkotikasmuggling och försäljning. Även S håller med om att försiktighet krävs i 
tvångsmedelsärenden, eftersom det rör sig om integritetskränkande åtgärder. De hemliga 
tvångsmedlen framhålls som en förutsättning för rättstrygghet, inte en motsättning mot den. 
M framhåller också dilemmat i statens plikt att skydda medborgarna från kriminalitet och 
samtidigt bekämpa denna utan att kränka individens integritet. Talaren ser en brottslighet som 
blir alltmer raffinerad och använder sig av den senaste tekniken. Talaren understryker att 
eftersom det rör sig om ”utomordentligt allvarliga ingrepp i den personliga integriteten […] 
gäller det […] att kringgärda användningen av dessa tvångsmedel med mycket, mycket stark 
restriktivitet.” 
 
Protokoll 1999/00:91 6 § 
S ger uttryck för en syn på den nya tekniken som full av möjligheter, men även hot, då den 
gör människor sårbara för obehörig övervakning. Staten ska skydda medborgarna från 
integritetskränkande intrång. Samtidigt finns det en fullt legitim statlig övervakning som 
bedrivs av staten. Detta är sådan som bedrivs i underrättelsesyfte, till stöd för svenskt försvar 
och svenska säkerhetspolitik. Så länge det sker reglerat och lagligt är denna övervakning i 
princip oproblematisk. Talaren efterlyser ett klargörande av vilka former av 
informationsinhämtning den nya tekniken tillåter, som kan anses vara acceptabla. Tekniken 
bör inte betraktas med misstro eftersom det kan hämma utvecklingen. Kryptering betraktas av 
S som en komplicerad fråga; samtidigt som enskilda individer måste få skydda sin 
kommunikation på Internet, bör inte brottslingar erbjudas sätt att dölja sina förehavanden. 
Den nya tekniken bör användas för att avslöja till exempel grov brottslighet, samtidigt är det 
viktigt att detta sker under demokratisk kontroll. 
 
V ser med oro på en utveckling som går mot ökade befogenheter för staten att utöva 
övervakning av medborgare för polisiära syften. Talaren påpekar att polisens 
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övervakningsbefogenheter utökas när den ges tillgång till krypteringsnycklar, och sluter sig 
till att frågan om kryptering är komplicerad. Även V efterlyser ett klargörande av för vilka 
syften och på vilket sätt staten får inhämta information. V pekar på att den nya tekniken, när 
den används för övervakningssyften, kan vara oerhört integritetskränkande, något som kräver 
debatt. Talaren anser också att statlig övervakning av den omfattning som sker inte är 
oproblematisk bara för att den är laglig.  
 
Mp befarar att det sker en glidning mot en övervakning, inte bara för att motverka brottslighet 
utan en övervakning av medborgare för övervakningens och kartläggningens skull. Den nya 
tekniken utsätter den enskilde för risken att bli övervakad, därför behövs bland annat 
kryptering som skydd. Talaren uttrycker också en oro för att övervakning som sker genom 
statens hemliga organisationer, såsom Säpo eller försvaret, är helt oreglerad och inte tar 
hänsyn till vanliga lagar. 
 
Motion 1999/00:T703 (c) 
I motionen förespråkar C stärkt integritetsskydd, slopad bbs-lag och stärkta rättigheter för 
medborgare att använda kryptering, samtidigt som det yrkas på en översyn över hur 
skatteintäkterna påverkas av den nya tekniken. Här skrivs om medborgare i en rättsstat med 
rätt till ett eget privatliv. Statens uppgift är att stifta lagar som kan skydda människornas 
personliga integritet och garantera deras trygghet. Detta gäller inte minst den elektroniska 
handeln, där staten måste se till att upprätta tydliga regler som garanterar konsumenternas 
säkerhet.  
 
Teknikutvecklingen kräver enligt C en lagreglering. Medborgarnas säkerhet hotas av en 
oreglerad Internethandel, samtidigt som denna riskerar att medföra ett avsevärt skattebortfall 
för staten. Bbs-lagen anses också vara en oacceptabel form av statlig kontroll över 
medborgarna. C menar vidare att kryptering är ett så viktigt skydd för integriteten att det inte 
ska få begränsas överhuvudtaget.  
 
Motion 1999/00:K330 (s) 
S pläderar för statligt engagemang för en städad, fredlig och trevlig miljö på Internet. 
I motionen identifieras som statens uppgift att skydda vanliga medborgare från det skadliga 
material som förmedlas via Internet. I motionen anses att det är klart att staten ”inte kan tillåta 
gränsöverskridande media/Internet sprida våldshandling, rasism, pornografi och 
barnpornografi samt att man inte kan tillåta brist på respekt riktat mot vuxna människor, barn 
och djur.” Genom bristen på lagreglering innebär Internet ett hot mot samhället; där finns 
ingen ansvarig utgivare eller extern kvalitetssäkrare. Den rollen hade kunnat spelas av staten, 
men det har visat sig svårt ur rättslig synpunkt att lagreglera om Internet eftersom det inte 
betraktas som ett eget medium. Från fall till fall får bedömas om grundlagsskydd ska 
tillämpas. S menar att då det fastslagits i ett fall att grundlagsskydd saknas är det ”fritt fram” 
för det allmänna/staten att ingripa mot verksamheten, vilket t.ex. gjorts i fallet med 
elektroniska anslagstavlor.  
 
Motion 1999/2000:T705 (fp) 
Fp yrkar i motion på att krypteringen ska släppas fri. I motionen skrivs om människor som 
Internetkonsumenter, som behöver skydd mot kränkningar. Det får inte finnas några 
begränsningar i den enskilde konsumentens rätt att skydda sig på Internet. Därför måste 
användning, import och export av krypteringsprodukter vara fri. 
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5.3.6.1 Sammanfattning av riksmötet med Foucaults begrepp 
 
1. 1999/00 ser vi samma splittring som tidigare i subjektspositioneringen mellan de två 
sidorna, och ett läge däremellan. Subjekten beskrivs som vanliga medborgare, ibland som 
Internetkonsumenter. Den sida som betonar statens roll som lagstiftare lyfter här tydligt fram 
att den oskyldige medborgaren riskerar att drabbas av statens övervakning, och varnar för en 
glidning mot en mer allmän övervakarroll för staten.  Den andra sidan, som betonar statens 
roll som brottsbekämpare, trycker på en mer oproblematisk indelning av subjekten i vanliga 
medborgare och kriminella; staten ska agera beskyddare mot de första genom att vara 
brottsbekämpare mot de senare. Den här sidan vidgar statens roll från brottsbekämparens till 
den av upprätthållare av allmän säkerhet i ett större, internationellt perspektiv. Vid sidan om 
förs också in en diskussion där medborgarna beskrivs som Internetkonsumenter, vilka staten 
borde se till att skydda mot skadligt innehåll på Internet.  
 
2. Diskursen 1999/00 uppvisar i princip samma möjlighetsvillkor som de tidigare två 
riksmötena. Skatteproblematik, skadligt Internetinnehåll och brottslighet utgör villkoren för 
den statliga Internetövervakningen. Varningar kommer fram om att den nya tekniken innebär 
en risk för den personliga integriteten, så länge människor inte får skydda sig ordentligt 
genom kryptering, och så länge statens övervakningsbefogenheter inte specificeras. De som 
fruktar en ökad statlig övervakning ställs mot de som ser hur en ökad narkotikahandel och 
grov, organiserad brottslighet ställer krav på att staten bedriver en effektiv övervakning. 
Tekniken beskrivs av vissa som ett hot mot den personliga integriteten, av andra som en 
positiv möjlighet i kampen mot brottslighet. 
 
3. 1999/00 visar på en fortsatt splittring i två olika styrningsmentaliteter. Den som betonar 
nödvändigheten av att staten upprätthåller kontroll och en effektiv övervakning lyfter också 
fram tekniken som en positiv möjlighet i kampen mot brottsligheten. Även företrädare för den 
här positionen menar att det handlar om en avvägningsfråga mellan integritet och effektivitet. 
Dock betonas denna kollision mellan stat och privatliv starkare av de som inte vill se en 
ökning av statens övervakning. Från denna sida görs samtidigt också eftergifter om att en viss 
integritetskränkning kan vara nödvändig. Krypteringsfrågan kompliceras något av de som 
lyfter fram att krypteringen försvårar för statens övervakning och därmed riskerar hjälpa 
brottslingar. Återigen lyfts det fram att staten inte får förlora kontrollen över skattesituationen, 
samtidigt som bbs-lagen för många utgör en form av statlig kontroll som inte är godtagbar.  
 
5.3.7 Riksmöte 2000/01 
 
Under detta riksmöte lämnar den socialdemokratiske regeringen in skrivelse 2000/01:41, 
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid 
förundersökning i brottmål under år 1999. Denna skrivelse gav inte upphov till några 
motioner och behandlas i Justitieutskottets betänkande 2000/01:JuU10. I övrigt väcktes det 
endast motioner under den allmänna motionstiden, som behandlades i olika 
utskottsbetänkanden. Av dessa var fyra relevanta för vår studie. Justitieutskottets betänkande 
2000/01: JuU32, som behandlar motioner väckta under den allmänna motionstiden debatteras 
i kammaren, protokoll 2000/01:108. Vi analyserar nedan protokoll 2000/01:108, motion 
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2000/01:K273,13 motion 2000/01:T713,14 motion 2000/01:K34115 samt motion 
2000/01:Kr342.16  
 
Protokoll 2000/01:108 
V och Mp debatterar för ökad rättssäkerhet vid användning av hemliga tvångsmedel samt en 
reglering av användningen av överskottsinformation och en bättre utvärdering av 
tvångsmedlens effektivitet. V identifierar som subjekt den ”enskilde medborgaren”, vars 
personliga integritet och rättssäkerhet måste garanteras genom lagstiftning. Talaren uttrycker 
oro för att statens användning av tvångsmedel sker utan en tydlig reglering i lag och att det 
därför finns en allvarlig risk för att den enskilde medborgarens personliga integritet blir 
kränkt. Medborgarna måste skyddas från missbruk av statens maktbefogenheter. Hemliga 
tvångsmedel betraktas av V som ett nödvändigt ont, men reglerna för dess användning måste 
vara tydliga och snäva. Samtidigt måste användningen av överskottsinformation kraftigt 
begränsas till enbart grövre brott. Mp är inne på samma linje och kräver att de hemliga 
tvångsmedlen blir tydligt reglerade i lag och att en medborgerlig kontroll av dess tillämpning 
möjliggörs, i syfte att begränsa kränkningen av människors personliga integritet och förhindra 
maktmissbruk.  
 
Motion 2000/01:K273 (m)  
M skriver att de vill ha en teknikoberoende generell integritetslagstiftning. Subjekten i 
motionen är medborgare med rätt till personlig integritet och yttrandefrihet. Statens uppgift är 
att bekämpa brott, men samtidigt respektera den enskilde medborgarens personliga integritet. 
Motionsförfattarna menar att den nya tekniken innebär ett hot mot den personliga integriteten 
då den ”öppnar  […] oavbrutet nya vägar för staten att kontrollera medborgarna.” Staten 
motiverar en ökad övervakning med att brottsbekämpningen effektiviseras. I denna situation 
menar motionsförfattarna att ett tydligare och starkare skydd för den personliga integriteten 
måste finnas. Den enskildes skyddsbehov måste ges högre prioritet istället för att 
samhällsintresset alltid betonas. M utesluter inte helt användningen av hemliga tvångsmedel, 
men det ska krävas att det är ”oundgängligen nödvändigt för en effektiv brottsbekämpning.”    
 
Motion 2000/01:T713 (c) 
C förespråkar i motionen ett förstärkt svenskt IT- försvar och ett förtydligande av ansvaret för 
den nationella IT- säkerheten. Här indelas subjekten i vanliga människor och kriminella. De 
vanliga människorna är sårbara individer i det nya informationssamhället, medan den 
kriminelle ”cybersamurajen” är en person som kan hantera den nya tekniken och vet att rikta 
sina angrepp mot ömma punkter i IT-infrastrukturen. Statens uppgift är att skydda den förre 
mot den senare, den oskyldiga människan mot IT-brottslingen och obehörig avlyssning som 
kan genomföras med ny teknik.  
 
Den nya tekniken skapar enligt C ett hot om informationskrigföring, samtidigt som den skapar 
nya tillfällen till brott. ”Precis som industrialismen och inflyttningen till städerna innebar 
förändringar av brottsligheten och andra sociala mönster, har globaliseringen och IT påverkat 
våra livsmönster och utvecklingen på det kriminella området.” Staten har än så länge 
misslyckats med att på ett tydligt och adekvat sätt möta den här utvecklingen genom 
säkerhetsskapande åtgärder. Detta måste göras genom att ge brottsbekämpande myndigheter 
och dess underrättelseverksamhet stärkta resurser och befogenheter.   

                                                           
13 Behandlas i betänkande 2000/01:KU15. 
14 Behandlas i betänkande 2001/02:TU8. 
15 Behandlas bland annat  i betänkande 2001/02:KU19. 
16 Behandlas bland annat i betänkande 2001/02:KU31. 
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Motion 2000/01:K341 (c) 
I motionen föreslår C åtgärder för att stärka den personliga integriteten, yttrandefriheten och 
offentlighetsprincipen. C anser att bbs-lagen borde upphävas och att PUL bör ersättas av en 
personlagstiftning av missbruksmodell. C skriver om medborgaren som en person med behov 
av en personlig sfär, vilken skänker henne inre trygghet och värdighet. Staten kan utgöra ett 
hot mot medborgarens personliga integritet. För att demokratin och den personliga 
integriteten ska kunna skyddas krävs att medborgarna har god insyn i statens maktutövning, 
samtidigt som insynen från andra hållet är begränsad. ”Ytterst handlar det […] om att värna 
individuella fri- och rättigheter gentemot såväl offentliga som privata aktörer, mot både staten 
och marknaden.”  
 
Den nya tekniken innebär enligt C ett hot mot den personliga integriteten. Det är inte alltid 
datorerna och tekniken i sig som utgör hoten, utan en okunskap om vad som är tillåtet. 
Okunskapen finns också hos användarna, som inte känner till vilka spår de lämnar efter sig på 
Internet. C menar att det offentliga/staten gör alltför långtgående ingrepp i den enskildes 
personliga integritet, men att ett visst intrång är nödvändigt; ”Integritetslagstiftningen måste 
[…] ge utrymme för tillämpning av ett slags proportionalitetsprincip.”  
 
Motion 2000/01:Kr342 (mp) 
I motionen skriver Mp om ungdomars Internetanvändning. Mp skriver om ungdomar och 
barn, som grupper att skydda mot skadligt innehåll på Internet. I synnerhet barnpornografi är 
något som måste bekämpas hårt. Dock vill Mp inte se någon direkt statlig censur eller 
reglering av Internet eller den kommunikation som sker där: ”Internet är ett gränslöst medium 
som det i praktiken är nästintill omöjligt att övervaka. Tekniskt sett fungerar tillgången till 
Internet delvis som tillgången till en telefon: Att övervaka det som sägs på en linje är svårt 
och av integritetsskäl inte önskvärt. Den kommunikation som sker mellan två användare 
måste alltså skyddas.” 
 
5.3.7.1 Sammanfattning av riksmötet med Foucaults begrepp 
 
1. 2000/01 ser vi i subjektspositioneringen hur lagstiftarförespråkarna fortsätter att tala för den 
enskilde medborgarens stärkta position i förhållande till staten. Medborgarens rättigheter 
understryks. Från denna sida kommer samtidigt ett erkännande om att staten även måste agera 
som brottsbekämpare, och därigenom utöva makt över medborgarna på sätt som kan kränka 
deras integritet. Fortfarande saknas, menar vi, ett klargörande om hur brottslingens integritet 
värderas. Återigen förs en mindre diskussion vid sidan av, om hur staten kan och bör skydda 
de Internetkonsumerande medborgarna från hot på Internet.  
 
2. 2000/01 är tonläget i diskursen något mer dämpat, framförallt saknas hotbilden om den 
organiserade brottsligheten från möjlighetsvillkoren. Mest skrivs och talas det om de hot den 
nya tekniken utgör mot den enskilde genom obehörig övervakning, IT-brottslighet och 
skadligt innehåll, men också genom användarens okunskap om hur den nya tekniken fungerar. 
Villkoren för en statlig övervakning eller kontroll över Internet utgörs här alltså av IT-
brottslighet och skadligt innehåll, men inte alla går med på att hotbilderna motiverar en ökad 
statlig övervakning.  
 
3. 2000/01 uttrycks en styrningsmentalitet om vikten av att staten har kontroll på Internet, så 
IT-hot och skadligt innehåll och olagligheter på Internet kan bekämpas. Mer högljutt uttrycks 
den styrningsmentalitet som inte vill se den nya tekniken användas av staten för att utöka sin 
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övervakning, och som kommer till uttryck i kritik mot det oacceptabla försök till kontroll som 
bbs-lagen anses vara. Återigen påpekas att effektiviteten i brottsbekämpningen måste vägas 
mot individens integritetsintresse. 
 
5.3.8 Riksmöte 2001/02 
 
Den socialdemokratiska regeringen lämnar proposition 2001/02:17 Fortsatt giltighet av 1952 
års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning. Det väcktes med anledning av 
denna inga motioner och den behandlades i Justitieutskottets betänkande 2001/02:JuU3. I 
övrigt lämnades det in motioner under den allmänna motionstiden och av dessa anlyserar vi 
fyra stycken. Det lämnades även in en skriftlig fråga från vänsterpartiet till statsrådet som 
besvarades. Vi analyserar nedan; motion 2001/02:Kr270,17 motion 2001/02:K393,18 motion 
2001/02:Ju388,19 motion 2001/02:Ju45120 och fråga för skriftligt svar 2001/02:1295. 
 
Motion 2001/02:Kr270 (m)  
I motionen krävs att det statliga bolaget Boxer ska avbryta övervakningen av sina kunder. M 
skriver om vanliga människor, ”Kalle Karlsson och Stina Svensson”, och ser staten som ett 
potentiellt hot mot deras integritet. Enligt motionen måste den enskilda människan skyddas 
mot staten då denna går för långt i sin maktutövning. Så, menar M i motionen, håller på att 
ske då ett statligt bolag planerar registrera alla människor som surfar till och tittar på den egna 
Internet-portalen. ”Storebror ser dig!”, varnas det för i motionens första mening. För M är 
övervakning i statlig regi av detta slag oacceptabel. ”Detta måste förhindras och stoppas! Ett 
statligt företag ska inte ägna sig åt sådant”. Detta är, menar M, ett exempel på hur den nya 
tekniken används för att övervaka människor på nya sätt. ”Övervakningen håller på att bli en 
allt vanligare del av vår vardag. Den tekniska utvecklingen skapar i dag möjligheter som de 
flesta av oss inte har kännedom om.” Slutsatsen blir: ”Rätten till privatliv och integritet måste 
sättas före statens och statliga bolags intresse att tjäna pengar.” 
 
Motion 2001/02:K393 (m) 
I motionen kritiseras PUL av M som förespråkar en ny allmän, teknikoberoende 
integritetslagstiftning. M tecknar en situation där enskilda medborgares personliga integritet 
hotas av statligt maktmissbruk Genom lagstiftning måste den enskilda människan skyddas 
från staten. I motionen identifieras ny teknik och otillräcklig lagstiftning som ett allvarligt hot 
mot medborgares personliga integritet. Med brottsbekämpning som motiv och med små till 
synes oskyldiga steg utvidgar staten successivt sin övervakning av medborgarna med hjälp av 
den nya tekniken; det är den omvärldsanalys som presenteras i motionen. ”Bland allmänheten 
växer oron för framväxten av ett ’storebror-ser-dig-samhälle’”. Staten och allmänintresset har 
betonats framför den enskildes behov av skydd för privatlivet. Integritetsskyddet måste bättre 
sätta den enskildes personliga integritet i förgrunden.  
 
Motion 2001/02:Ju388 (v)  
V kritiserar det statistiska underlag som använts för utvärderingen av tvångsmedlens 
effektivitet och menar att utvärderingen ger en oskäligt positiv bild av nyttan med 
tvångsmedel. De kräver en översyn av lagstiftningen i syfte att förbättra rättssäkerheten. 
I motionen skrivs om oskyldiga, kriminella och misstänkta brottslingar. Det är statens uppgift 
att skydda från brottslighet, men samtidigt måste det ses till att oskyldiga människor inte får 
                                                           
17 Behandlas i betänkande 2001/02:KrU11. 
18 Behandlas i betänkande 2001/02:KU22. 
19 Behandlas i betänkande 2001/02:JuU7. 
20 Behandlas i betänkande 2001/02:KU15. 
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sin integritet kränkt genom användningen av hemliga tvångsmedel. Sveriges medborgare har 
en i internationell jämförelse unik tilltro till de statliga myndigheternas goda avsikter, vilket 
har lett till suddiga gränser för statens befogenheter vad gäller tvångsmedel. Staten skapar en 
ogrundat positiv bild av tvångsåtgärdernas effekt och motiverar därigenom en utökning av 
sina maktbefogenheter vad gäller tvångsmedel. Samtidigt saknar den enskilde medborgaren 
insyn i och kontroll över denna situation. Staten låter utnyttja den nya tekniken för att utvidga 
sin övervakning och kontroll, utan att beakta medborgarnas rättssäkerhet. V anser att det 
”finns ett visst behov av att polis under särskilda omständigheter kan tillgripa hemliga 
åtgärder”. Emellertid får det inte ske så som nu, att den tekniska utvecklingen tillåts inskränka 
rättssäkerheten. Den enskildes rättssäkerhet måste stärkas och en lagreglering ske med hänsyn 
till den nya tekniken.  
 
Motion 2001/02:Ju451 (mp) 
Mp uttrycker oro för vad som händer med den personliga integriteten när kraven på 
övervakning av medborgarna ökar genom internationella åtaganden. Här efterlyses en 
genomgående analys av situationen. Mp skriver om individer som deltagare i en demokrati, 
individer med medborgerliga fri- och rättigheter. Staten har som uppgift att skydda 
medborgarna från internationell terrorism – ”en av vår tids värsta gissel” – men däremot får 
inte detta användas som motiv för att på ett oacceptabelt sätt utvidga kontrollen och 
övervakningen av medborgarna. ”Det finns en risk att vi får se en utveckling mot mer av ett 
’kontroll och övervakningssamhälle’ där medborgarnas civila och politiska rättigheter 
inskränks allt mer och den personliga integriteten sätts ur spel. Detta får aldrig ske i 
terrorismbekämpningens namn.”  
 
Motionen beskriver en situation där staten genom internationella åtaganden kan se sig 
tvungen att utöka övervakningen och kontrollen av medborgarna på ett sätt som inte kan anses 
acceptabelt i en demokrati. EU identifieras som det största hotet: Schengenavtalet och EU-
kommissionens ramavtal för terrorismbekämpning nämns här, liksom det överstatliga 
polissamarbetet Europol och den överstatliga myndigheten Eurojust, och ett eventuellt 
samarbete med den globala avlyssningsorganisationen Echelon. Terrorattentaten mot World 
Trade Center och Pentagon anges som startpunkten för den nya form av terroristbekämpning 
som enligt Mp innebär en ökad övervakning av medborgarna. 
 
Mp aktualiserar frågan om hur staten ska balansera mellan motiverad brottsbekämpning och 
respekt för medborgarnas personliga integritet: ”Hur långt är det rimligt att kränka 
medborgarnas personliga integritet för att hålla brottsligheten på en acceptabel nivå?” I 
motionen menas att det finns en tendens till ökad statlig övervakning och kontroll, ”inte 
enbart [av] misstänkta brottslingar utan även [av] folk i allmänhet.” Mp ställer sig i princip 
positiva till att den nya tekniken utnyttjas i brottsbekämpningssyfte, men den personliga 
integriteten måste också skyddas.   
 
Fråga för skriftligt svar 2001/02:1295 
I skriftlig fråga 2001/02:1295 undrar M vilka åtgärder statsrådet avser vidta för att skydda den 
personliga integriteten vid datakommunikation.21 Här aktualiseras frågan om datalagring. M 
oroas över hur skyddet för medborgarnas privatliv påverkas när staten utnyttjar ny teknik för 
övervakning, ”exempelvis vid kriminalutredningar eller när det gäller landets eller 
medborgarnas säkerhet”. Åtgärden frågan gäller är datalagring, en åtgärd frågeställaren 
                                                           
21 I svar på skriftlig fråga 2001/02:1295 svarar det socialdemokratiska statsrådet att inga ytterligare åtgärder för 
att skydda den personliga integriteten kommer vidtas. Då det inte framförs några för partiet egna åsikter kommer 
inte detta svar behandlas i analysen. 
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påpekar kringgår skyddet för privatlivet. ”Sverige har tillsammans med EU:s övriga 
medlemsstater kommit överens om att medborgarnas e-post, datakommunikation och 
telekommunikation ska kunna registreras och övervakas.” I den skriftliga frågan konstateras 
att detta innebär ett stort ingrepp i den personliga integriteten.  
 
5.3.8.1 Sammanfattning av riksmötet med Foucaults begrepp 
 
1. 2001/02 är de som kräver att den enskilde medborgarens rättigheter och personliga 
integritet gentemot staten stärks, mest högljudda i kampen om subjektspositionerna. Återigen 
problematiseras det förhållande att medborgaren ställs inför en stat som är både domare och 
åklagare i brottsbekämpningen. Samtidigt fortsätter den här sidan i debatten att erkänna att 
statens roll som brottsbekämpare inte får försummas. Vi ser i det här riksmötet att indelningen 
i oskyldiga och kriminella inte problematiseras i sig; istället är det risken för att en ökad 
övervakning drabbar oskyldiga människor som lyfts fram.  
 
2. I diskursen 2001/02 utgörs möjlighetsvillkoren fortsatt av  brottslighet och dessutom dyker 
terrorism upp som möjlighetsvillkor, men även om dessa hotbilder godtas som villkor för 
statlig övervakning finns här en tydlig åsikt om att en ökad statlig övervakning innebär ett hot. 
Här finns en rädsla för att staten använder ny teknik för sin övervakning. Här varnas också för 
att  internationella åtaganden, inom framförallt EU, tvingar staten till ökad övervakning. 
Samma röster som varnar för övervakningen påpekar att hemliga tvångsmedel behövs, bl.a. i 
kampen mot internationell terrorism.  
 
3. 2001/02 märks återigen främst en styrningsmentalitet som inte vill se en ökad statlig 
övervakning av medborgarna. Den nya tekniken får enligt den här positionen inte användas 
till att till varje pris vidga övervakningen och kontrollen. Denna styrningsmentalitet vill 
istället värna individens integritet och rätt till privatliv. Det sker en kraftig problematisering 
av förhållandet mellan privatliv och offentlighet/stat. 
 
5.3.9 Riksmöte 2002/03 
 
Proposition 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig 
reglering lämnas in av den socialdemokratiska regeringen. Med anledning av denna väcks 
fem motioner. Propositionen och motionerna behandlas i Justitieutskottets betänkande 
2003/04:JuU2. Regeringen lämnade också in proposition 02/03:110 Lag om elektronisk 
kommunikation, m.m., som gav upphov till fem motioner. Dessa behandlas i Trafikutskottets 
betänkande 2002/03:TU6. Skrivelse 02/03:23 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning 
och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2001 lämnas också in 
av regeringen. Med anledning av denna väcktes en motion och dessa togs upp i 
Justitieutskottets betänkande 2002/03:JuU4. Betänkandet debatteras i kammaren, protokoll 
2002/03:61. Vid samma tillfälle debatteras även Justitieutskottets betänkande 2002/03:JuU14, 
som tar upp proposition 2002/03:76 EG:s bevisupptagningsförordning. Under den allmänna 
motionstiden lämnades det även in ett antal motionsyrkanden om data- och integritetsfrågor 
och om offentlighet och sekretess. Av dessa var en, motion 2002/03:K254, relevant för oss.  
Vi analyserar nedan; proposition 2002/03:74, protokoll 2002/03:61 och motion 
2002/03:K254. 
 
Proposition 2002/03:74 
Regeringen föreslår i proposition 2002/03:74 att ett system med offentliga ombud som 
bevakar enskildas integritetsintressen införs i ärenden om hemlig teleavlyssning. I 
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propositionen föreslås också att tillämpningsområdet av hemlig teleavlyssning och hemlig 
teleövervakning ska vidgas. Den socialdemokratiska regeringen utgår i propositionen från en 
indelning av subjekten i laglydiga medborgare och brottslingar. Statens uppgift är att skydda 
de laglydiga medborgarna mot den organiserade, tunga brottsligheten. I denna strävan kan 
staten finna sig tvungen att kränka människors personliga integritet genom användningen av 
hemliga tvångsmedel. Detta anses berättigat så länge det svarar mot en 
proportionalitetsprincip, dvs. kränkningen ska vara motiverad av den effektivitet som uppnås i 
brottsbekämpningen tack vare tvångsmedlen. Att oskyldiga människor får sin personliga 
integritet kränkt kan inte uteslutas. Detta betraktas som något nödvändigt ont som 
brottsbekämpande myndigheter ska sträva efter att begränsa så långt möjligt.  
 
Regeringen menar att det har skett en teknisk utveckling som givit brottslingar kanaler för 
kommunikation som är skyddade från insyn. Gällande lagstiftning om hemliga tvångsmedel 
är otillräcklig för att den organiserade brottsligheten ska kunna bekämpas på ett effektivt sätt. 
Lagen föreslås ändras från att tillåta övervakning av meddelanden under befordran, till att 
gälla också telemeddelanden som finns lagrade hos teleoperatörer.  Regeringen utpekar som 
en viktig faktor i sammanhanget att det statliga Televerket upphört med sin televerksamhet, 
då det tidigare - innan telelagens (1993:597) ikraftträdande - varit möjligt för brottsutredare 
att ta del av telemeddelanden som redan befordrats, med stöd av sekretesslagen. ”En 
utvidgning av bestämmelserna om hemlig teleavlyssning till att omfatta även befordrade 
telemeddelanden utgör delvis en återgång till vad som gällde när Televerket bedrev 
telefontrafik. Mot denna bakgrund och då det finns starka skäl för att ge de brottsutredande 
myndigheterna befogenhet att ta del av befordrade och lagrade telemeddelanden föreslår 
regeringen att en sådan möjlighet skall införas i rättegångsbalken.” 
 
Regeringen föreslår också en vidgning av tillämpningsområdet för vissa hemliga 
tvångsmedel. För hemlig teleavlyssning vill regeringen införa en så kallad straffvärdeventil, 
vilket innebär att det ska få användas även för brott vars minimistraff inte uppgår till två års 
fängelse, ”om det enskilda brottets straffvärde kan antas överstiga två års fängelse.” Hemlig 
teleövervakning ska få användas även vid barnpornografibrott och dataintrång. Användningen 
av nämnda tvångsmedel ska vidare utökas, så att de kan utnyttjas för att övervaka även 
teleadresser ”som det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kontaktar.”  
 
Regeringen ansluter sig till Europakonventionens syn på mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter, att alla har rätt till skydd för sitt privatliv och familjeliv, sitt hem och 
sin korrespondens. Regeringen åberopar också Europadomstolens praxis vid motiveringen av 
användningen av hemliga tvångsmedel. ”Sådana inskränkningar [som hemliga tvångsmedel 
innebär; vår anm.] har ansetts godtagbara då det är strängt nödvändigt för att skydda den 
nationella säkerheten eller att förhindra oordning eller brott.” Samtidigt konstateras i 
propositionen att ”Det måste dock finnas en effektiv kontroll av att systemet inte missbrukas”. 
Av den anledningen föreslås etablerandet av ett system med offentliga ombud som ska delta 
vid tillståndsgivningen av hemliga tvångsmedel, för att skydda den enskildes 
integritetsintressen. 
 
Protokoll 2002/03:61 § 14 
M talar om enskilda människor å ena sidan och grova brottslingar å den andra. Den enskilda 
människan i en rättsstat ska ha rätt till privatliv och integritet och det ska garanteras av 
adekvat lagstiftning. Den enskildes integritet måste kunna värnas när staten missbrukar sin 
makt. Metaforen ”att ’tjyvlyssna’” används för att beskriva obefogad övervakning av 
människor och talaren påpekar att ”man ska i alla händelser ha väldigt goda skäl för att 
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medvetet avlyssna andra människors samtal”. M anser att staten har rätt att tillgripa hemliga 
tvångsmedel i syfte att bekämpa grov brottslighet, till exempel narkotikahandel. Dock ser M 
med oro på en utveckling där användningen av hemliga tvångsmedel ökar. Tvångsmedel 
betraktas som ett nödvändigt ont och något som bara ska användas i absoluta nödfall. Talaren 
menar att möjligheterna att kontrollera och lägga sig i enskildas privatliv ökat på ett sådant 
sätt att en lagreglering är nödvändig för att skydda människors personliga integritet. Talaren 
kräver därför en reglering av användningen av överskottsinformation och införande av 
allmänna ombud vid tillståndsgivning.  
 
Fp talar också om enskilda människor och brottslingar. Statens uppgift är att bekämpa 
brottslighet samtidigt som medborgarna genom lagen ska erhålla skydd från statligt 
maktmissbruk. Den kränkning som hemliga tvångsmedel innebär måste vägas mot 
”samhällets berättigade intresse av att beivra brottslighet”. Endast ”mycket allvarliga brott” 
bör kunna motivera användningen av hemliga tvångsmedel. Rätten för medborgare att 
kommunicera enskilt utan insyn utpekas som en hörnsten i det demokratiska samhället. 
Lagstiftningen kring användningen av hemliga tvångsmedel måste därför vara hårt och tydligt 
reglerad; det är oacceptabelt att oskyldiga får sina medborgerliga rättigheter kränkta. Fp yrkar 
på en reglering av överskottsinformation och införande av offentliga ombud. 
 
Även Kd utgår från en indelning av subjekten i vanliga människor och brottslingar, och 
betraktar tvångsmedelsanvändningen som en avvägningsfråga. Talaren menar att 
rättssäkerheten är i fara så länge användningen av överskottsinformation inte regleras.  
 
S talar också om vanliga människor och kriminella. Talaren menar att oskyldiga människor 
drabbas av gränsöverskridande organiserad brottslighet. För staten som måste bekämpa 
brottsligheten blir användningen av tvångsmedlen en avvägningsfråga: ”alla tillbuds stående 
medel måste användas för att komma åt den cyniska narkotikakriminaliteten, naturligtvis med 
hänsyn tagen till att åtgärden inte är allvarligt kränkande för den enskilde eller utgör allvarligt 
intrång i den personliga integriteten. Tvångsmedlen är viktiga instrument i vår strävan att 
stoppa och förhindra den utveckling som vi nu ser.” S håller med om att frågorna om 
överskottsinformation och offentliga ombud är viktiga; angående det senare aviseras en 
kommande proposition, medan man lovar utreda det första. 
 
V varnar för en snabb teknisk utveckling, ökande möjligheter för övervakning och bristande 
skydd för den personliga integriteten i lagstiftningen. Talaren ser en risk för att den enskilde 
medborgarens integritet åsidosätts av staten i kampen mot brottsligheten. ”Varje litet 
tvångsmedel, varje integritetskränkning kan säkert motiveras i det enskilda sammanhanget. 
Men den totala bilden kanske gör att man kommer bromsa upp och börja fundera på om det 
finns andra vägar att gå.” Både V och Mp understryker vikten av offentliga ombud och en 
begränsning i användningen av överskottsinformation.  
 
C håller med om att hemliga tvångsmedel är en avvägningsfråga, där det gäller för staten att 
både bekämpa brottslighet och värna om den enskildes personliga integritet. Samtidigt vill 
talaren påminna om att de hemliga tvångsmedlen är en god hjälp i kampen mot grov, 
organiserad brottslighet och öppnar för att även inkorporera ny teknik i denna kamp. C håller 
med om att användningen av överskottsinformation måste lagregleras. 
 
Motion 2002/03:K254 (m) 
Denna motion är i princip identisk med motion 2001/02:K393, se analysen av denna.  
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5.3.9.1 Sammanfattning av riksmötet med Foucaults begrepp 
 
1. 2002/03 positioneras subjekten enligt samma linjer. Subjekten delas in i oskyldiga 
medborgare, misstänkta brottslingar och brottslingar. Vi ser hur den sida som lyfter fram den 
enskildes behov av skydd mot staten försöker problematisera den indelning som görs av 
subjekten i kriminella och oskyldiga, och peka på risken att oskyldiga övervakas. Från den 
andra sidan erkänns i och för sig också denna risk, men från detta läger trycker man ändå på 
en enkel indelning i brottsling och oskyldig.  
 
2. 2002/03 utgörs möjlighetsvillkoren återigen främst av åsikten att staten måste bekämpa den 
grova, internationella brottslighet och narkotikahandel som ökar och som använder sig av den 
senaste tekniken. På så vis bildar alltså brottslighet och teknikutvecklingen villkoren som 
kräver statlig övervakning på Internet. De som inte accepterar att en ökad statlig övervakning 
är nödvändig, varnar istället för att den nya tekniken används av staten för oacceptabel 
övervakning. De som ser med oro på statens ökande övervakning, erkänner samtidigt att den 
grova brottsligheten måste bekämpas, det vill säga, de erkänner de grundläggande villkoren 
för övervakningen.   
 
3. 2002/03 råder stor enighet inom diskursen om att övervakning och integritet handlar om en 
avvägningsfråga. Här uttrycks en styrningmentalitet som innebär att staten måste upprätthålla 
sin kontroll och övervakning. Företrädare för den här ståndpunkten yrkar på ett ökat 
tillämpningsområde för hemliga tvångsmedel och att staten tillåts använda ny teknik i sin 
övervakning. Motivet är brottsbekämpning. Samtidigt påpekas att det gäller en delikat 
balansgång och att det är viktigt att den enskildes integritet garanteras. En styrningsmentalitet 
som mer betonar individens rätt, varnar för att staten med ny teknik går för långt i sin 
övervakning och kontroll. 
 
5.3.10 Riksmöte 2003/04 
 
Under detta riksmöte lade den socialdemokratiska regeringen, som återigen vunnit valet, inte 
fram någon proposition som är av intresse för oss. Däremot lämnades det under den allmänna 
motionstiden in ett antal motionsyrkanden, varav vi har funnit fem relevanta. Under det här 
riksmötet debatteras även proposition 2002/03:74 i kammaren,22 protokoll 2003/04:21. Vi 
analyserar nedan protokoll 2003/04:21, motion 2003/04:T561,23 motion 2003/04: K348,24 
motion 2003/04:Ju282,25 motion 2003/04:Ju36926 samt motion 2003/04:Ju292.27 
 
Protokoll 2003/04:21 9 § 
S utgår ifrån statens roll som brottsbekämpare. Polisen måste garanteras resurser och 
befogenheter för att kunna skydda medborgarna från brott. Talaren pekar på att det finns en 
ny teknik och ett nytt sätt att kommunicera via Internet som kräver att tvångsmedlen anpassas 
efter detta. ”Vi har en teknik som gör det möjligt att kommunicera på andra sätt - genom 
Internet och annat. Även det måste komma med i detta sammanhang och hur man ska reglera 
det. […] Idag kommunicerar man inte på ett sådant sätt som man gjorde för tio år sedan, utan 
man måste hitta andra vägar för att komma åt sådant här”. S vill också införa en 

                                                           
22 Se riksmöte 2002/03. 
23 Behandlas bland annat i  betänkande 04/05:TU9. 
24 Behandlas bland annat i betänkande 04/05:K22. 
25 Behandlas i betänkande 03/04:JuU14. 
26 Behandlas i betänkande 03/04:JuU15. 
27 Behandlas i betänkande 03/04:JuU14. 
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straffvärdesventil för att kunna tillgripa tvångsmedel i brott man anser så grova att de 
motiverar den åtgärden. Samtidigt uttrycker talaren en medvetenhet om behovet av ett skydd 
för den enskildes integritet, vilket anses tillgodoses av införandet av offentliga ombud. S 
menar att det krävs en avvägning mellan effektivitet i brottsbekämpningen och enskildas 
personliga integritet, en avvägning man anser sig göra på ett bra sätt med de nya förslagen.  
 
Fp är eniga om att staten måste kunna bekämpa brott på ett effektivt sätt. Talaren håller med 
om att det rör sig om en avvägningsfråga, och anser att staten i för hög utsträckning värnar om 
brottslingens personliga integritet och för lite om brottsoffret. ”När det gäller 
brottsbekämpning krävs det dock tyvärr att man kränker den misstänktes integritet”. Att staten 
ska få tillgripa hemliga tvångsmedel är en tråkig nödvändighet, som svar på en grov 
brottslighet, och i kampen mot denna måste polisen få använda sig av ny teknik och ha 
adekvata befogenheter.  
 
M menar att statens uppgift är att ”skydda den enskilda människan mot brott och kriminalitet 
men också mot annat som beskär friheten.” Talaren menar att avvägningen måste göras mer 
noggrant mellan intresset av brottsbekämpning och integritetsskydd, och ser därför med oro 
på vidgningen av tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel. M håller med om att polisen 
behöver ökade resurser mot en ökande brottslighet, men vill inte utöka statens övervaknings- 
och kontrollbefogenheter. I polemik mot S säger M, apropå den föreliggande propositionen: 
”socialdemokrater värderar den enskilda människan och hennes integritet lägre än vad vi 
moderater gör. Samhällsintresset är viktigare för socialister.”  
 
Kd menar att staten måste upprätthålla rättssäkerheten och bevara medborgarnas förtroende 
för denna. Att polisen får utnyttja hemliga tvångsmedel i kampen mot grov brottslighet 
betraktas som ett nödvändigt ont. Någon vidgning av polisens befogenheter i frågan vill man 
emellertid från Kd:s håll inte acceptera. Talaren befarar att tvångsmedlen kan komma att 
användas på ett slentrianmässigt sätt, något som absolut inte får ske då det rör sig om grovt 
integritetskränkande åtgärder. Kd ser också en risk för att helt oskyldiga människor får sin 
integritet kränkt, vilket är oacceptabelt. ”Vi behöver intensifiera brottsbekämpningen, men det 
får aldrig bli ett alltför stort intrång i den enskildes integritet. En eventuell liten vinst för 
brottsbekämpningen uppväger inte alltid det intrång som kan uppstå i den enskildes 
integritet.” 
 
C betonar vikten av att staten effektivt kan skydda medborgarna från brottslighet. Talaren 
menar att det finns en organiserad, hänsynslös brottslighet som blir allt grövre. Det är en 
resursstark brottslighet som använder modern teknik. Som svar på detta krävs att polisens 
befogenheter och resurser ökas. ”Ska brottsbekämpningen bli riktigt effektiv krävs det att vi 
tillåter moderna metoder och teknik som, faktiskt, i undantagsfall kan innebära en viss 
integritetskränkning. Tyvärr!” C anser att en vidgning av tillämpningsområdet för hemlig 
teleavlyssning och hemlig teleövervakning är nödvändiga åtgärder. Införandet av offentliga 
ombud betraktas av C som bra, då det stärker rättssäkerheten. 
 
V håller med om vikten av att staten på ett effektivt sätt kan bekämpa brottsligheten och ser 
en vidgning av tvångsmedelsanvändningen som nödvändig för att motverka en ny typ av 
brottslighet som sprider sig. Samtidigt betonar V vikten av att den enskildes personliga 
integritet respekteras. ”Vi måste väga in den enskilda individens rättssäkerhet och behov av 
att kunna stå fri från samhället. Samhället ska inte ha rätt att göra vilka intrång som helst i 
brottsbekämpningens namn.” Offentliga ombud ses som viktigt för rättssäkerheten.  
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Mp uttrycker oro över att statens övervakningsbefogenheter uttökas på ett alltför långtgående 
sätt. Talaren vill betona vikten av försiktighet i frågor där människor personliga integritet är 
utsatt för risk.   
 
Motion 2003/04:T561 (fp) 
Fp skriver om medborgare vars rätt till privatliv måste skyddas i en tid då den tekniska 
utvecklingen steg för steg ökar möjligheten till övervakning. Bland annat måste kryptering 
tillåtas, utan begränsningar. Fp anser också att staten bör hålla sig borta från frågor som rör 
IT- säkerhet så långt det är möjligt och avhåller sig från detaljreglering. 
Motion 2003/04: K348 (m) 
M argumenterar för en teknikoberoende, generell integritetslagstiftning. M menar att staten 
måste avhålla sig från att alltför mycket lägga sig i medborgarnas privatliv. Hittills har 
samhällsintresset betonats framför den enskildes skyddsbehov. M menar att välfärdssystemet 
delvis bygger på myndigheters intrång i den enskildes privatliv. Individens rätt till personlig 
integritet måste stärkas gentemot staten.  
 
I motionen anses att den tekniska utvecklingen har skapat en situation där den enskildes 
integritet ständigt är hotad. Övervakningen av människor i Sverige har kraftigt ökat de senaste 
30 åren, ofta med brottsbekämpning som motiv. Den tekniska utvecklingen möjliggör en mer 
effektiv och utbredd statlig övervakning. M menar att den personliga integriteten inte alltid 
kan lämnas orubbad, men att den i en lagstiftning alltid bör utgöra huvudregel och att statens 
övervakning måste begränsas till det som är absolut nödvändigt. ”Sverige får inte bli ett 
kontrollsamhälle där myndigheter har en insyn i den enskilde personens identitet och 
förutsättningar som går utöver det som den enskilde själv vet.” 
 
Motion 2003/04:Ju282 (kd) 
Kd föreslår ett vidgat tillämpningsområde för hemlig teleövervakning i syfte att motverka 
olaga hot och ofredande på Internet. Kd skriver om män som trakasserar sina fruar eller 
sambor via e-post. I motionen påpekas att bestämmelser om tvångsmedel måste utformas efter 
en avvägning mellan intresset av att brott klaras upp och skyddet för den enskildes integritet. I 
fallet med mäns hot mot kvinnor anses behovet av brottsbekämpning väga tyngre än intresset 
av att skydda den personliga integriteten, varför det föreslås att tillämpningsområdet för 
hemlig teleövervakning vidgas till att få gälla även olaga hot eller ofredande. 
 
Motion 2003/04:Ju369 (m) 
I motionen talar M bland annat om att polisen behöver tillgång till modern utrustning och 
teknik för att kunna bekämpa den moderna brottsligheten. M menar att statens uppgift är att 
skydda medborgarna från brottslighet och att nya former av brottslighet, till exempel 
försäljning av narkotika på Internet, kräver ökade resurser och befogenheter för polisen. Ny 
teknik måste integreras i polisens arbete. M menar att mycket av polisens arbete kräver en 
avvägning mellan skyddet för den enskildes integritet och intresset av en effektiv 
brottsbekämpning.  
 
Motion 2003/04:Ju292 (m) 
M kräver större ansvarstagande av staten för brottsbekämpning och ökade resurser för polisen.  
Motionen utpekar som statens roll att skydda medborgarna och menar att detta är en uppgift 
man misslyckas med. Brottsligheten växer och utnyttjar alltmer ny teknik, som Internet. 
Denna situation kräver ökade resurser och befogenheter för polisen. 
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5.3.10.1 Sammanfattning av riksmötet med Foucaults begrepp 
 
1. Ingenting ändras i de grundläggande subjektspositionerna 2003/04; subjekten är fortfarande 
vanliga medborgare, misstänkta brottslingar och brottslingar. Här fastslås att den misstänktes 
integritet kan komma att behöva kränkas när staten utreder brott. Precis som åren innan finns 
en linje som betonar vikten av att det finns en lagstiftning som effektivt skyddar medborgarna 
från staten, en linje som framhåller att staten ska skydda medborgarna från brott och en linje 
som vill framhålla både och. För den sida som vill framhålla brottsbekämpningen görs ingen 
differentiering mellan misstänkta brottslingar och brottslingar. 
 
2. Återigen 2003/04 utgörs möjlighetsvillkoren av nödvändigheten av en effektiv 
brottsbekämpning med modern teknik mot en ”grov”, ”organiserad” och ”hänsynslös” 
kriminalitet. Här sägs att det är en ”ny typ av” brottslighet, och den kräver att staten hänger 
med i teknikutvecklingen. Bilden balanseras något av de som fruktar att övervakningen går 
för långt, och som, medan de visserligen erkänner hoten från den grova brottsligheten, också 
ser statens övervakning som ett hot i sig. Villkoren som nödvändiggör statlig övervakning på 
Internet är alltså brottslighet och teknikutveckling.  
 
3. 2003/04 uttrycks en styrningsmentalitet som betonar vikten av att staten kan övervaka och 
kontrollera på ett effektivt sätt, genom att använda ny teknik och utöka sina befogenheter på 
området. Motivet är brottsbekämpning. Det påpekas att brottsbekämpning och integritet 
handlar om en avvägningsfråga, men att integriteten ibland måste stå tillbaka. Här finns en 
annan styrningsmentalitet som uttrycker större försiktighet och vill lyfta fram den enskildes 
integritet i sammanhanget. Samtidigt förs individens rätt till att skydda sig med kryptering 
åter fram. 
 
5.3.11 Riksmöte 2004/05 
 
Den socialdemokratiska regeringen lämnar proposition 2004/05:143 Överskottsinformation 
vid användning av hemliga tvångsmedel m.m., som gav upphov till tre motioner. Regeringen 
lämnar också in skrivelse 2004/05:36 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och 
hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2003, som gav upphov 
till två motioner. Både propositionen och skrivelsen behandlas i Justitieutskottets betänkande 
2004/05: JuU28, och debatteras i kammaren, protokoll 2004/05:132. I betänkandet behandlas 
även allmänna motioner varav två var relevanta för oss, motion 2004/05:JuU317 och 
2004/05:JuU352. Även proposition 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för 
IT-samhället lämnas av regeringen. Med anledning av denna väcks två, motioner och de  
behandlas i Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU4. Det lämnades även in motioner under 
den allmänna motionstiden av vilka vi har funnit fyra stycken relevanta. Moderaterna lämnar 
in interpellation 2004/05:255 till justitieministern och denna debatteras i kammaren, protokoll 
2004/05:62. Kristdemokraterna ställde en fråga för skriftligt svar, 2004/05:699, även den till 
justitieministern. 
 
Vi analyserar nedan proposition 2004/05:143, skrivelse 2004/05:36, motion 2004/05:JuU317, 
motion 2004/05:JuU352, betänkande 2004/05: JuU28, protokoll 2004/05:132, proposition 
2004/05:175, motion 2004/05:T466,28 motion 2004/05:U315,29 motion 2004/05:K375,30 

                                                           
28 Behandlas i bet 04/05:TU9 
29 Behandlas i bet 04/05:UU9 
30 Behandlas i betänkande 04/05:KU12 
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motion 2004/05:K225,31 interpellation 2004/05:255, protokoll 2004/05:62 samt fråga för 
skriftligt svar 2004/05:699. 
 
Proposition 2004/05:143 
I propositionen föreslås en reglering av användningen av överskottsinformation som 
framkommer när hemliga tvångsmedel används. Det föreslås att överskottsinformation ska få 
användas för att lösa andra brott än det som föranledde tvångsmedlet, även i preventivt syfte 
för att förhindra förestående brott. Överskottsinformation ska inte få användas för utredning 
av mindre allvarliga brott.   
 
Den socialdemokratiska regeringen skriver i sin proposition om brottslingar och misstänkta 
brottslingar. Staten måste ibland i sin strävan att bekämpa brott tillgripa hemliga tvångsmedel, 
trots att dessa innebär en integritetskränkning för de personer som övervakas. Så länge 
tvångsmedlen används i syfte att bekämpa grövre brott är den integritetskränkning som 
uppstår som följd att betrakta som befogad, menar regeringen.  
 
Regeringen menar att även användningen av överskottsinformation inte innebär en vidare 
kränkning utöver den som redan uppstått genom att tvångsmedel tillgripits i ett fall. Den som 
har begått ett brott bör inte kunna använda sin rätt till integritet som ett skydd mot lagen: ”Till 
de skyddsvärda integritetsintressena kan emellertid enligt regeringens mening inte räknas 
intresset hos den som har begått ett brott att inte avslöjas som brottsling”. Integritetsintresset 
motiverar således inte en begränsning i användandet av överskottsinformation, menar 
regeringen. Det gör inte heller risken för missbruk av tvångsmedlen, eftersom denna betraktas 
som liten. Regeringen gör emellertid bedömningen att överskottsinformation inte bör få 
användas för att utreda mindre allvarliga brott. Bedömningen görs i propositionen att behovet 
inte finns för en sådan användning, och samtidigt påpekas att det ”i något sammanhang 
uttryckts som att det finns en etisk gräns för när sådan användning bör komma i fråga.”  
 
Skrivelse 2004/05:36 
Regeringen rapporterar om användningen av hemlig teleövervakning och teleavlyssning. Här 
skrivs om ”brottslingar” och ”misstänkta”. Regeringen konstaterar att 
tvångsmedelsanvändning innebär ett intrång i den enskildes integritet, samtidigt utgör de 
”värdefulla hjälpmedel i kampen mot den grova, många gånger organiserade, brottsligheten.”  
En avvägning krävs därför vid all tvångsmedelsanvändning mellan dess nytta och graden av 
intrång i den enskildes personliga integritet.  
 
Motion 2004/05:Ju317 (v) 
V kräver att alla tvångsmedel ska regleras i lag och att en undersökning ska göras om hur 
grundläggande mänskliga rättigheter respekteras i kampen mot terrorism. V befarar att 
enskilda medborgare utsätts för statlig övervakning. I motionen varnas för en urholkning av 
rättssäkerheten då staten börjar tillgripa hemliga tvångsmedel även mot människor som inte är 
misstänkta för brott: ”Vi får alltid och överallt räkna med att våra mest intima samtal kan 
avlyssnas och att våra telekommunikationer övervakas. Allt detta sker utan att vi behöver vara 
misstänkta för brott. […] Alltför lätt är vi beredda att glömma att lagar och myndighetspraxis 
som inskränker utsattas rättigheter har en benägenhet att smitta av sig på andra områden. 
Åtgärder som syftar till att övervaka, utestänga och kriminalisera vissa grupper snabbt kan 
komma att användas mot andra grupper.”  
 

                                                           
31 Behandlas i betänkande 04/05:KU22 
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V ser en situation där risken finns att staten tar sig för alltför stora friheter i kampen mot 
terrorism. Samtidigt påpekas att det ”givetvis [är] oundgängligen nödvändigt att vidta åtgärder 
för att hindra terroristattentat.” 
 
Motion 2004/05:Ju352 (m) 
Motionen handlar om att polisen måste ges utökade resurser. M skriver att en av ”statens 
främsta uppgifter är att värna medborgarnas trygghet och bekämpa våld och brott.” Enligt M 
misslyckas staten med den uppgiften; rättsväsendet retirerar inför en brottslighet som 
använder sig av och anpassar sig till avancerad teknik. För att möta hotet måste polisens 
resurser och befogenheter utökas. ”Modern brottsbekämpning kräver tillgång till modern 
utrustning och teknik. […] Nya former av brottslighet, till exempel försäljning av narkotika på 
Internet kräver nya arbetsformer. Även lagstiftningen avseende informationsutbyte och 
sekretessbestämmelser måste ses över. Hit hör hemliga tvångsmedel och buggning.” 
 
M påpekar att brottsbekämpningen inte får ”ställas i motsats till kravet på rättssäkerhet. 
Terrorismen ska bekämpas men det måste ske på rättsstatens grund.” 
 
Betänkande 2004/05: JuU28 
Utskottet yrkar bifall till regeringens proposition 2004/05:143 och dess analys av de relevanta 
frågorna. M uttrycker i en reservation missnöje med vad de anser vara ”onödig begränsning” 
av användandet av överskottsinformation. M menar att staten har en skyldighet att utreda alla 
brott, och att en begränsning i användandet av överskottsinformation till grövre brott kommer 
att drabba människan i vardagen som utsätts för så kallade mängdbrott. ”Brottsoffrens behov 
måste stå i centrum för rättspolitiken.”  
 
Kd uttrycker i en reservation åsikten att användningen av överskottsinformation inte 
begränsats tillräckligt mycket, och varnar för att regleringen öppnar för godtycke. ”Det är 
angeläget att lagstiftningen ger ett gott skydd för den enskildes integritet. Hemliga 
tvångsmedel bör endast användas med stor försiktighet och på sådant sätt att den enskilde inte 
utsätts för onödig skada eller olägenhet.”  
 
Protokoll 2004/05:132 6 § 
Fp menar att staten har som uppgift att skydda medborgarna från brottslighet, och talar om 
”oskyldiga”, ”misstänkta” ”och brottslingar”. Hemliga tvångsmedel är en integritetskränkande 
åtgärd som kräver en noggrann övervägning, men det är ändå ibland nödvändigt att tillgripa 
den för att bekämpa brott. Brott innebär i sig också, menar talaren, en integritetskränkning. 
Det handlar om en avvägning mellan två integritetskränkningar, och då är det viktigare att 
staten i första hand skyddar den oskyldiga människan som drabbas av brott: ”I den 
organiserade och grova brottslighetens spår följer ett stort mänskligt lidande. Människor får 
sina liv förstörda och sin integritet kränkt. Då har vi en skyldighet att, med de medel som man 
i en stat kan uppbåda, se till att detta inte sker. Det gäller att ge de verktygen till polisen.” 
Vidare: ”När man har gjort detta [tillgripit hemliga tvångsmedel; vår anm.] är det ju en 
integritetskränkning, det är vi helt överens om. Men den balanseras av att man 
förhoppningsvis hindrar den integritetskränkning som följer med fortsatt brottslighet.” Fp 
tycker vidare att överskottsinformation ska få användas för att bekämpa grova brott.  
 
M talar om ”brottsoffer” och ”brottslingar”. Talaren utpekar som statens roll att skydda 
allmänheten ”mot brott, vara på brottsoffrets sida och naturligtvis allra helst se till att brott 
inte begås.” Att staten i ett läge där man använder hemliga tvångsmedel är begränsad i sin 
befogenhet att utnyttja överskottsinformation för att bekämpa brott, anser M inte vara rimligt. 
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”Här har man alltså möjlighet att förebygga brott, men på grund av att man tycker att brottet 
inte är så allvarligt ska man inte göra det. Det tycker vi är fel.” M ser en situation där grov 
brottslighet breder ut sig samtidigt som polisväsendet rustas ned. Om ”polisen haft tillräckliga 
resurser skulle kanske inte hemliga tvångsmedel vara lika nödvändiga som idag.” 
 
Kd ser att staten har en roll som brottsbekämpare samtidigt som dess befogenheter att 
övervaka måste vara begränsade. Användningen av överskottsinformation måste begränsas 
endast till grova brott, då det rör sig om integritetskränkning. Talaren varnar för godtycke vid 
användningen av överskottsinformation, vilket skulle riskera att reducera rättssäkerheten och 
leda till omfattande integritetskränkningar. Brottsbekämpning kan inte motivera hur stor 
inskränkning som helst i den enskilda människans integritet. Det rör sig alltid om ”en 
balansgång mellan den brottsbekämpning som alla står bakom och de enskilda personernas 
integritet. Hur långt ska man gå? Hur mycket av friheten ska man begränsa? Den 
balansgången måste man hela tiden ta på allvar. Det finns gränser för detta.”  
 
V befarar att oskyldiga människor utsätts för hemlig övervakning. Staten har en skyldighet att 
bekämpa brott; samtidigt måste enskilda människors integritet skyddas. Intresset av att 
bekämpa brott får inte alltid prioriteras. ”Terroristbekämpning och bekämpning av andra 
grova brott är naturligtvis nödvändiga att bedriva och ha skarpa medel mot. Men de får inte 
bedrivas på sådant sätt att grundläggande demokratiska värden hotas eller så att 
rättssäkerheten äventyras. Ändamålen får inte helga medlen.”  V ser med oro på en utveckling 
mot ökad användning av hemliga tvångsmedel. 
 
Enligt C är hemliga tvångsmedel ett nödvändigt medel att kunna tillgripa i kampen mot 
brottsligheten. För att inte alltför hårt begränsa brottsbekämpningen bör en viss flexibilitet 
finnas i regleringen av användningen av överskottsinformation, även om den principiellt inte 
bör användas för att utreda mindre allvarliga brott. C ser ingen risk att överskottsinformation 
kan användas mot oskyldiga människor: ”Överskottsinformation om oskyldiga kommer väl 
aldrig att användas. Det handlar ju om överskottsinformation när man får veta att ett brott har 
begåtts.” Staten måste vid tillgripandet av tvångsmedel göra en avvägning mellan värdet att 
enskilda människors integritet skyddas och att brott kan bekämpas. Ofta är, enligt C, en 
integritetskränkning befogad om den görs i  brottsbekämpningssyfte. ”För mig råder det ingen 
tvekan om att det finns anledning att kränka vissa människors personliga integritet i de fall det 
behövs för att avslöja brott som har begåtts.”  
 
Mp talar om skyldiga brottslingar å ena sidan, och å den andra ”vanliga enskilda människor” 
som utsätts för statens hemliga tvångsmedel. Staten måste bekämpa brott men samtidigt 
respektera den enskilda människans integritet. Oskyldiga människor får inte utsättas för 
integritetskränkande åtgärder. Mp uttrycker oro för att användningen av hemliga tvångsmedel 
ökar och att användningen av överskottsinformation inte regleras tillräckligt hårt, och att 
oskyldiga människor drabbas: ”Jag tycker att det här [regleringen av överskottsinformation; 
vår anm.] är en tänjning av avlyssningsmöjligheterna åt fel håll. […] Polisen ska givetvis 
kunna bekämpa brott, men vi får inte glömma bort att många vanliga enskilda människor 
kommer i kläm här. […] Ni [Fp; vår anm.] vill öka möjligheten till de här avlyssningarna. Vi 
ställer inte upp på det. Det handlar ju inte om att avlyssningen enbart berör skyldiga personer. 
Den här överskottsinformationen från avlyssning kan komma från människor som egentligen 
inte har någonting med brottet att göra.” 
 
S menar att överskottsinformation måste kunna användas för brottsutredningar i vissa fall, och 
påpekar att överskottsinformation redan har kunnat användas.  
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Proposition 2004/05:175 
I propositionen föreslås att Internetoperatörer ska åläggas en skyldighet att lagra 
trafikuppgifter så att dessa kan användas i brottsförebyggande och brottsutredande syfte. En 
lagring förekommer redan av operatörer för fakturering. Den socialdemokratiska regeringen 
skriver om människor som Internetanvändare. Staten har samma ansvar att bekämpa brott som 
begås på Internet, som den har att bekämpa andra brott. ”Det är viktigt att de hot mot barns 
integritet som förekommer på Internet tas på största allvar och att barnpornografibrott, 
bedrägeri och andra brott som begås med hjälp av Internet tas på samma allvar som brott som 
begås med andra medel. Datavirus och skräppost (s.k. spam) m.m. måste bekämpas 
kraftfullt.” Samtidigt påpekas att staten inte kan ”ta ansvar för enskilda användares säkerhet.” 
Regeringen menar att genom IT-användningen och teknikutvecklingen ”förändras 
möjligheterna till och behoven av kontroll.” Samtidigt måste staten ta hänsyn till 
integritetsskyddet och ständigt anpassa detta till teknikutvecklingen. Enligt regeringen finns 
ett behov av att i brottsbekämpningssyfte använda historiska trafikuppgifter som Internet- och 
teleoperatörer har lagrat. Staten bör därför ålägga Internetoperatörerna en skyldighet att lagra 
sådana uppgifter. ”Uppgiften för Internetoperatörerna får dock inte utformas på ett sådant sätt 
som kan innebära ett hot mot den personliga integriteten”. Detta måste enligt oss tolkas som 
att regeringen inte menar att förslaget om lagring i sig är integritetskränkande. Regeringen 
fastslår också att staten ska ”utnyttja den nya tekniken i de rättsvårdande myndigheternas 
verksamhet och för brottsbekämpning.” 
 
Motion 2004/05:T466 (fp) 
Fp kräver förslag om förstärkning av skyddet för personlig integritet och en generell, 
teknikoberoende integritetslagstiftning. I motionen skrivs om medborgare som har rätt till 
privatliv och det är staten som genom lagstiftning ska garantera att den personliga integriteten 
skyddas. Fp ser en utveckling där den nya tekniken blir ett hot mot den enskildes integritet.  
 
Interpellation 2004/05:255 och Protokoll 2004/05:62 13 §  
I interpellationen uttrycker M oro för att staten försöker utöka sina befogenheter att övervaka 
medborgarna. I det enskilda fallet kan ofta användning av ny teknik i övervakningssyfte 
motiveras, men risken finns att staten alltför mycket blandar sig i den privata sfären.  
 
I interpellationsdebatten talar S om enskilda medborgare, vilka staten måste skydda från den 
integritetskränkning det innebär att utsättas för brott. S ser en situation där brottsligheten 
utvecklas med tekniken. Det hänvisas till terroristdåden vid de olympiska spelen i München 
1972 och Atlanta 1996 och det hävdas att sådana dåd kanske kan undvikas med bättre teknik i 
brottsbekämpningen. Staten måste få bättre befogenheter och bättre teknik att tillgripa mot 
kriminaliteten. ”I grunden handlar det om att göra brottsbekämpningen modern och 
ändamålsenlig. […] Med den tekniska utvecklingen som sker måste också 
brottsbekämpningen hänga med.” Samtidigt menar S att en effektiv brottsbekämpning inte 
kan motivera vilka integritetskränkande åtgärder som helst, utan det krävs en avvägning. 
 
M talar om enskilda individer som måste kunna skydda sitt privata liv och sin privata sfär. M 
befarar en utveckling mot utökad statlig övervakning. Det finns en ökad brottslighet som 
kräver ökade resurser för att bekämpas, men ”tekniken måste begränsas till att bli ett 
hjälpmedel i mycket speciella fall. Den får aldrig ersätta polisen.” M påpekar att privatlivet 
och den personliga integriteten måste värnas och att det finns en gräns för hur långt staten får 
gå i sin övervakning. Talaren ställer också frågan vad som hade hänt om dagens teknik hade 
funnits tillgänglig i 30-talets Tyskland eller Stalins Sovjetunionen. 
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Motion 2004/05:U315 (kd) 
I motionen understryks vikten av att mänskliga rättigheter respekteras. Kd skriver om 
människor som har rättigheter gentemot staten. Det finns en internationell terrorism som 
staten har att bekämpa, men detta får inte ske hur som helst. Kd ser med oro tendenser till 
ökad övervakning och avlyssning. 
 
Motion 2004/05:K375 (m) 
M yrkar på en gränsdragning för statens möjligheter till data- och teleövervakning. M skriver 
om enskilda människor vars privatliv det är en av statens viktigaste uppgifter att skydda. M 
varnar för att staten håller på att försöka göra alltmer ”långtgående intrång i den enskilda 
människans integritet.” Risken finns, menar M, att fler oskyldiga kommer att avlyssnas. Det 
finns en gräns för hur långt staten får gå i sin övervakning.  
 
Motion 2004/05:K225 (m) 
Denna motion är i princip identisk med motion 2003/04: K348, se analysen av denna. 
 
Fråga för skriftligt svar 2004/05:699 
Frågan ställs om vad som görs för att bekämpa så kallat digitalt förtal. Kd ser en situation där 
människor kränks genom förtal på Internet, eftersom staten inte erbjuder tillräckligt med 
skydd. Utan att det direkt uttrycks i frågan ser vi här en vilja att vidga statens 
övervakningsmöjligheter.  
 
5.3.11.1 Sammanfattning av riksmötet med Foucaults begrepp 
 
1. 2004/05 fortsätter i samma spår som tidigare i fråga om subjektspositioner. Från 
förespråkare för en effektiv brottsbekämpning påpekas att brottslingens integritet inte räknas 
som ett skyddsvärt intresse, medan sidan som vill värna den enskilde lägger fokus på den 
oskyldiges utsatthet, och risken för att den oskyldige kommer i kläm. Från 
brottsbekämpningsförespråkarna görs också en ansats att differentiera mellan allvarliga och 
mindre allvarliga brott; det är den grova brottslingen som övervakningen bör inriktas på.  
 
2. 2004/05 är möjlighetsvillkoren oförändrade från föregående riksmöten; det handlar om hur 
staten måste svara på en ”grov”, ”internationell” brottslighet och terrorism som använder sig 
av modern teknik. Terrorism får emellertid här en kraftig förstärkning som möjlighetsvillkor, i 
det att det åberopas mer än tidigare som motiv. Det hänvisas till kända terrordåd, som de i 
Atlanta och München. Staten riskerar att hamna i underläge gentemot kriminaliteten genom 
den tekniska utvecklingen. Fortfarande finns en viss balansering genom de som varnar för att 
staten går för långt i denna kamp. Den nya teknikens potentiellt farliga sidor påpekas med en 
hänvisning till Nazityskland och Sovjetunionen under Stalin. Vid sidan om denna 
huvudsakliga diskussion aktualiseras också återigen frågan om skadligt innehåll på Internet 
och statens ansvar i den frågan. Brottslighet, terrorism, skadligt innehåll på Internet samt den 
tekniska utvecklingen, konstituerar alltså villkoren som kräver statlig övervakning och 
kontroll.  
 
3. 2004/05 märks en fortsatt delning mellan två olika styrningsmentaliteter. Det finns en 
styrningsmentalitet som kraftigt betonar vikten av att staten upprätthåller kontroll över 
Internet, eftersom brottslingar och terrorister annars tillåts operera ostört genom de nya 
kommunikationskanalerna. Med samma motiv argumenteras för en vidgning av statens 
övervakningsbefogenheter. Det påpekas att brottsbekämpning och integritet handlar om en 
avvägningsfråga, men att integriteten ibland måste stå tillbaka. Enligt den andra 
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styrningsmentaliteten bör staten istället iaktta större försiktighet i fråga om övervakning och 
prioritera individens personliga integritet. I frågan om överskottsinformation märks en 
splittring, där ett läger menar att regleringen innebär oacceptabla integritetskränkningar, 
medan ett annat läger menar att det inte innebär en integritetskränkning utöver den som redan 
uppstår genom att tvångsmedel används. Här argumenteras för att det vore oansvarigt av 
staten att inte använda överskottsinformation, och här märks en vilja att understryka att det 
inte rör sig om en vidgning av statens befogenheter.  
 
5.3.12 Riksmöte 2005/06 
 
Den socialdemokratiska regeringen lämnar under detta riksmöte in proposition 2005/06:177 
Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, och med anledning av denna väcktes 
fem motioner av vilka en var relevant för oss, motion 2005/06:Ju49. Propositionen och 
motionerna togs upp i  Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU30. Regeringen lämnade 
även ifrån sig proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning, som gav upphov till sex 
motioner, varav en var relevant för oss, motion 2005/06:Ju52. Justitieutskottet tog upp 
propositionen i  betänkande 2005/06:JuU26, som även behandlade allmänna motioner, varav 
en relevant för oss, motion 2005/06:Ju564. I kammaren hade man en debatt, protokoll 
2005/06:58, med anledning av proposition 2004/05:17532 och betänkande 05/06:TU4, som 
även behandlade allmänna motioner varav en var relevant för oss, motion 2005/06:K399. I 
EU-nämnden talade man vid fyra tillfällen om ämnen som föll inom ramen för vår studie; EU-
nämndens stenografiska uppteckningar 2005/06:4; 8; 12 och 16. Under den allmänna 
motionstiden lämnades det också in ett antal motioner, varav sex var relevanta för oss. Av 
dessa är motion 2005/06:v970 identisk med motion 2005/06:Ju419 och analyseras därför inte. 
 
Vi analyserar nedan: proposition 2005/06:177, motion 2005/06:Ju49, betänkande 
2005/06:JuU30, motion 2005/06:Ju52, protokoll 2005/06:58, motion 2005/06:K399, EU-
nämndens stenografiska uppteckningar 2005/06:4, EU-nämndens stenografiska uppteckningar 
2005/06:8, EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2005/06:12, EU-nämndens 
stenografiska uppteckningar 2005/06:16, motion 2005/06:T500,33 motion 2005/06:Ju564,34 
motion 2005/06:Ju384,35 motion 2005/06:Ju419,36 samt motion 05/06:K371.37 
 
Proposition 2005/06:177 
I propositionen föreslås att tvångsmedel ska få tillgripas i preventivt syfte, mot allvarlig 
brottslighet. Regeringen utpekar som statens roll att bekämpa brott. I propositionen skrivs om 
”enskilda medborgare”, ”presumtiva gärningsmän”/”terrorister” och ”brottslingar”/ 
”terrorister”. Regeringen ser en situation där Säpo måste ha befogenheter att använda hemliga 
tvångsmedel för att kunna upprätthålla medborgarnas säkerhet. ”[D]et finns ett påtagligt 
behov av att Säkerhetspolisen kan använda vissa tvångsmedel för att förhindra vissa särskilt 
allvarliga brott. […] Den allvarliga brottslighet som Säkerhetspolisen har till uppgift att 
bekämpa - däribland terrorism, spionage och författningshotande verksamhet - äventyrar stora 
samhällsvärden och utgör ett hot mot enskilda människors liv och hälsa. Särskilt den under 
senare åren ökande terrorismen har förstärkt denna hotbild.” Regeringen menar att särskilt 
terrorismen och spionverksamheten effektivt utnyttjar de möjligheter den nya 

                                                           
32 Se riksmöte 2004/05. 
33 Behandlas bland annat i betänkande 05/06:KU28 
34 Behandlas bland annat i betänkande 05/06:JuU26 
35 Behandlas bland annat i betänkande 05/06:JuU11 
36 Behandlas bland annat i betänkande 05/06:JuU11.  
37 Behandlas i betänkande 05/06:Ku28. 
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informationstekniken ger. Även polisen måste kunna använda tvångsmedel menar regeringen: 
”Även utanför Säkerhetspolisens ansvarsområde har polisen ett påtagligt behov av att kunna 
använda tvångsmedel för att förhindra särskilt allvarliga brott som kan anses utgöra ett hot 
mot vårt demokratiska samhällssystem.” Som exempel på terrorism hänvisar regeringen bland 
annat till terrordåden i München 1972, Lockerbie 1988 och attentaten mot World Trade 
Center 1992 och 2001. 
 
Regeringen menar att det vid tvångsmedelsanvändning måste göras en avvägning mellan 
medborgarnas intresse av en effektiv brottsbekämpning å ena sidan, och å andra sidan 
intresset av att skydda enskildas integritet. Tvångsmedel kan effektivisera de 
brottsbekämpande myndigheternas arbete, men samtidigt ”sätter de grundläggande 
demokratiska principerna, däribland respekten för individens rätt till personlig integritet, 
gränser för vilka medel och metoder som kan tillåtas i samhället.” Regeringen påpekar 
samtidigt också att ”ingen medborgare i varje situation kan hävda en absolut rätt till 
handlingsfrihet eller rätt att bli lämnad i fred från samhällets organ.”  Regeringen menar att 
staten måste ges ökade befogenheter att använda tvångsmedel för att kunna möta 
medborgarnas  krav på effektivt brottsförebyggande arbete.  
 
Regeringen gör bedömningen att intresset av att förhindra allvarlig brottslighet väger tyngre 
än den misstänkte brottslingens integritetsintresse och även den oskyldiges dito:  

 
medborgarnas berättigade krav på trygghet och skydd mot terrorism och annan samhällsfarlig 
brottslighet väger tyngre än de presumtiva gärningsmännens intresse av skydd mot övervakning 
och kontroll. Användandet av hemliga tvångsmedel kan i och för sig inkräkta på tredje mans 
integritetsintresse, t.ex. en person som talar i telefon med en presumtiv gärningsman. De behovs- 
och effektivitetsskäl på det brottsförebyggande området som talar för förslaget väger emellertid så 
tungt att tredje mans integritetsintresse i viss mån måste få stå tillbaka i dessa fall. 
 

Regeringen menar att den föreslagna vidgningen av tvångsmedelsanvändningen inte innebär 
en förstärkning av den integritetskränkning som användningen av tvångsmedel i sig medför. 
Regeringen påpekar också att en ytterligare vidgning av statens övervakningsbefogenheter 
kan komma att bli aktuell och då gälla inhämtandet av information som finns lagrad i datorer 
och annan elektronisk bevisning.  
 
Motion 2005/06:Ju49 (kd) 
Kd föreslår att regeringens proposition 2005/06:177 avslås. Kd skriver att staten har som 
uppgift att skydda medborgarna från brottslighet och kränkningar av deras personliga 
integritet, och samtidigt se till att det finns lagstiftning som skyddar medborgarna från statliga 
övergrepp. Den tekniska utvecklingen måste tillvaratas i kampen mot brottslighet och 
terrorism. Kd uttrycker oro för att staten ska kunna tillgripa tvångsmedel mot personer som 
inte är misstänkta för brott. I motionen påpekas också att övervakning kan leda till ökat 
misstänkliggörande av övervakade grupper. 
 
Betänkande 2005/06:JuU30 
Utskottet yrkar bifall till regeringens proposition 2005/06:177, och dess analys av de relevanta 
frågorna. Kd och C menar i en gemensam reservation att hemliga tvångsmedel behövs som en 
åtgärd mot allvarliga brott, men uttrycker oro för att tvångsmedel genom det föreliggande 
förslaget kommer att tillgripas på alltför lös grund. Den allvarliga integritetskränkning 
tvångsmedelsanvändning innebär kräver ett starkare skydd för den personliga integriteten.  
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V och Mp menar i en reservation att det innebär ”ett mycket långtgående ingrepp i enskildas 
personliga integritet att använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte.”  I reservationen 
uttrycks också oro för att hemliga tvångsmedel tillåts användas i alltför hög utsträckning. V 
och Mp menar också att de offentliga ombudens möjligheter att tillvarata medborgarnas 
rättigheter, när det gäller tvångsmedelsanvändning, är alltför små.  
 
Motion 2005/06:Ju52 (m) 
M föreslår att riksdagen avslår regeringens proposition om hemlig rumsavlyssning tills en 
utredning gjorts om konsekvenserna för den personliga integriteten. M skriver att staten de 
senaste åren givits ökade befogenheter att tillgripa övervakningsåtgärder, som till exempel 
hemlig teleavlyssning, och detta gjorts ”i det goda syftet att beivra den grova brottsligheten.” 
Dock menar M att vidgningen i polisens befogenheter på området kan ha resulterat i 
konsekvenser för den personliga integriteten. 
 
Motion 2005/06:K399 (m) 
M skriver med anledning av den socialdemokratiska regeringens proposition om lagring av 
elektronisk kommunikation, att en utredning om konsekvenserna för integriteten behövs. 
M skriver om en ”laglydig del av befolkningen” å ena sidan och ”kriminella” å den andra. M 
menar att det är en av statens viktigaste uppgifter att bekämpa terrorism, men samtidigt måste 
respekten för den enskilda människans privatliv respekteras. M varnar för att den nya 
tekniken används av staten för att utöka sin övervakning till att gälla inte bara brottslingar, 
utan också laglydiga medborgare. M menar att det inte står klart att den kränkning av 
integriteten som lagförslaget innebär uppvägs av en effektivisering av brottsbekämpningen.  
 
Protokoll 2005/06:58 11 § 
Mp utpekar som statens roll att stifta lagar för att skydda medborgarna på Internet. Staten 
måste se till att medborgarna kan ha förtroende för att deras integritet skyddas på Internet. V 
är inne på samma linje och menar att det är viktigt att staten ser till att människor känner att 
deras personliga integritet skyddas på Internet. V varnar för Internets negativa sidor, såsom 
IT-relaterad brottslighet och barnpornografi. Samtidigt uttrycker V oro för statens vidgning av 
sin övervakning. 
 
Fp pekar på vikten av att staten med lagstiftning kan skydda medborgaren som IT- 
konsument, mot företeelser som e-mobbning, barnpornografi och andra kränkningar. Fp 
varnar samtidigt för att nya möjligheter skapas för intrång i den personliga integriteten. ”Det 
vi gör idag hade vi nog inte godkänt för 10-15 år sedan. Det vi gör om 10-15 år skulle vi nog 
inte godkänna idag. Vi befinner oss på ett sluttande plan. Låt oss se till att det planet inte lutar 
för brant.” Också Kd pekar på Internets baksidor, såsom pedofili, ekonomisk brottslighet och 
e-mobbning, och vikten av att detta bekämpas.  
 
C menar att staten har som uppgift att bekämpa brottslighet, men att terrorister och kriminella 
lyckas undvika statens övervakning. Istället övervakar staten personer som inte begår brott, 
”grupper som lagen inte är till för att övervaka.” C uttrycker oro för att statlig övervakning 
ökar och menar att detta är tveksamt ur demokratisk synpunkt.  
 
M menar att staten genom att hänvisa till jakten på brottslingar och terrorister också utökar 
övervakningen av privatpersoner. Enligt M måste mer tanke ägnas åt ett skyddsnät för den 
enskilda människan. Ett skyddsnät borde etableras innan övervakningen utökas. 
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S konstaterar att integritetsfrågan är viktig när det gäller statlig övervakning, och påpekar att 
mer eftertanke krävs i frågan om datalagring innan beslut fattas därom. S menar att 
integriteten kan behöva diskuteras mer än vad som gjorts inom partiet: ”Jag ska ta med mig 
integritetsfrågorna till regeringen, till mitt parti och till EU. Jag gör det eftersom jag också kan 
se att vi behöver diskutera dem mer.” 
 
EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2005/06:4  
Här debatteras rättsliga och inrikes frågor, bl.a. den socialdemokratiska regeringens 
proposition om lagring av Internettrafikuppgifter.  
 
S talar om ”tant Agda” och ”farbror Svensson” å ena sidan, och ”grova brottslingar” å den 
andra. Staten måste se till att skydda medborgarna från den grova brottsligheten. ”Vi måste 
hela tiden som lagstiftare se vilka möjligheter vi kan ge våra lagförande myndigheter att 
effektivt finna brottslingar.” Statens roll är ”att se till att lagstiftningen slår vakt om 
människor.” S menar att den ny tekniken ska användas för att lösa mord och bekämpa 
terrorism, barnpornografi, narkotikabrott och människohandel. S påpekar att tekniken och 
lagringsmöjligheten ”inte får användas mot människor som inte är misstänkta för brott. Det är 
bara för att bekämpa den grova brottsligheten.”  
 
S anser att det gäller för staten att tillägna sig ny teknik för övervakning för att hänga med i 
brottslighetens utveckling. ”Om vi […] får en utveckling som innebär att vi tappar tekniken 
kommer bovarna att få ett försteg. Det vill vi inte ha.” Samtidigt ser vi hos S en vilja att 
understryka att det inte handlar om att ge staten nya befogenheter. Om trafikdatauppgifter 
sägs: ”Sådana här uppgifter finns verkligen redan i dag. Så länge de är sparade kan ju polisen 
redan i dag använda dem med de överenskommelser som finns.” Och om användningen av 
uppgifter om chatt och surfning, som inte omfattas av förslaget om lagringsskyldighet: ”Vi 
ska komma ihåg att detta användas (sic!) i dag och kommer att fortsätta att användas av 
svensk polis.” S menar att lagringskravet är ”mycket begränsat” då varken chatt eller surfning 
omfattas.  
 
M ifrågasätter att staten genom att införa en obligatorisk lagring av trafikuppgifter uppnår en 
effekt som motiverar det ingrepp det innebär. M varnar för att det leder till en kontroll av 
människor som inte borde bli övervakade; ”tant Agda” och ”farbror Svensson”. Både M och 
Mp uttrycker oro för att den nya övervakningstekniken missbrukas när lagring av 
trafikuppgifter blir obligatorisk.  
 
Kd menar att datauppgifter från chattsidor skulle kunna komma ifråga när det gäller 
lagringsskyldighet, men däremot inte övrig surfning på Internet. C menar att det gäller en 
balansgång mellan integritet och brottsbekämpning, och att förslaget innebär en viktig 
principiell skillnad i och med att lagringen blir obligatorisk. C är skeptiska till att en 
obligatorisk lagring leder till en sådan effektivisering av brottsbekämpningen att den 
integritetskränkning det innebär motiveras. 
 
V menar att organiserade brottslingar och terrorister sannolikt kommer att kunna undvika 
statens regleringar. Däremot, menar V, uppstår genom lagändringarna en situation där alla är 
teoretiskt misstänkta för brott. Lagringen av trafikuppgifter innebär en kränkning av 
integriteten.  
 
Fp menar att staten har som uppgift att skydda medborgarna från terrorister och 
terroristattacker. Samtidigt har lagstiftarna ”en skyldighet att skydda våra medborgare mot 
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staten, att staten inte kränker medborgarnas integritet”. Det handlar om en avvägningsfråga. 
Fp menar att en ny situation uppstått där staten – genom bl.a. Internet och mobiltelefoni – har 
nya tekniska möjligheter att ”så att säga kränka identiteten”; samtidigt har terroristerna också 
tillgång till ny teknik. Fp menar att chatt- och hemsidor inte för tillfället bör omfattas av 
obligatorisk lagring.  
 
EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2005/06:8 
Här debatteras förslaget i EU om ett rambeslut om lagring av trafikdata. 
  
M talar om ”oskyldiga människor” och ”kriminella” och uttrycker oro för att de förstnämnda 
kan drabbas av statlig övervakning istället för de senare. M befarar att medborgarnas 
långsiktiga friheter och trygghet glöms bort i kampen mot terrorism och att lagringen av 
trafikdata innebär en oacceptabel kränkning av människors privatliv.  
 
S menar att användningen av tvångsmedel handlar om en politisk avvägning mellan värdet av 
att undvika två olika integritetskränkningar; den integritetskränkning brottsoffret utsätts för 
och den integritetskränkning staten utsätter den misstänkte brottslingen för. S säger att 
brottslingar använder modern teknik och att brottsligheten växer. I detta läge bör staten följa 
med och tillgodogöra sig den nya tekniken. S menar  ”att det är nödvändigt att ta de här stegen 
för att människors upplevelse av integritetskränkning när man utsätts för brott ska bli mindre” 
och påpekar att lagringen av trafikdata inte innebär en ny registrering. S understryker att den 
ska användas i syfte att bekämpa brott.  
 
EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2005/06:12 
Här debatteras lagringen av Internettrafik-uppgifter.  
 
M talar om ”grova brottslingar” och ”medborgare”, och varnar för att det sker en förskjutning 
i den statliga övervakningen från att riktas enbart mot den förra gruppen till att omfatta även 
den senare. M menar att fokus inte längre ligger på terroristbekämpning som det först gjorde 
när frågan om lagring av Internettrafik kom upp, och varnar för att tröskeln sänks för 
tvångsmedelsanvändning. ”Det blir således en väldig kontroll av medborgarna.”  
 
V och C uttrycker kritik mot förslaget om lagring av trafikuppgifter; C säger sig inte vara 
”speciellt förtjusta i den här typen av mycket omfattande registrering.” Fp menar att det är 
viktigt med en reglering om vilka brott som ska få komma ifråga. Mp anser inte att lagringen 
är ”så förfärligt integritetskränkande […] om man nu inte är på fel ställe med fel person och 
vid fel tidpunkt; då får man väl ta risken.” Både Mp och Kd uttrycker en vilja om att det 
regleras hur lång tid trafikuppgifter lagras. 
 
S menar att lagstiftningen ska balanseras mellan effektivitet och integritet, samtidigt som det 
ska ”vara anpassat för att kunna användas mot den grova organiserade brottsligheten.” 
Lagrade Internettrafikuppgifter är viktiga för polisen. S ”betonar” att det ska användas vid 
allvarlig brottslighet.    
 
EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2005/06:16  
Ämnet är Europeiska rådet och talarna berör frågan om övervakning som görs i kampen mot 
terrorism. V, C och Mp uttrycker oro för att statens kamp mot terrorism tillåts gå ut över den 
personliga integriteten. V påpekar att terrorism måste bekämpas, men att ”i dag tenderar 
åtgärderna att omfatta en mer rigorös övervakning som drabbar enskilda människor.” S håller 
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med om att det finns en målkonflikt mellan effektiv brottsbekämpning och personlig 
integritet.    
 
Motion 2005/06:T500 (fp) 
Denna motion är i princip identisk med motion 2003/04:T561; se analysen av denna. 
 
Motion 2005/06:Ju564 (kd) 
Kd yrkar på att polisen ges utökade befogenheter att bedriva avlyssning mot misstänkta 
terrorister. Kd skriver om ”enskilda människor”, ”misstänkta terrorister”, ”terrorister” och 
”hatpropagandister”. Staten måste bedriva en brottsbekämpande verksamhet mot de tre senare 
grupperna samtidigt som man i det arbetet upprätthåller ett skydd mot den enskilda 
människans integritet. Enligt Kd är kampen mot terrorism en mycket viktig uppgift för staten 
och det är en kamp som förutsätter ”att alla samhällets relevanta resurser används”. En 
huvudsaklig andel av terrorn anses utföras av militana islamister; så var fallet i USA 11 
september 2001, i Madrid 11 mars 2004 och i London 7 juli 2005. Kd kräver förbättrad 
spaningen och skärpt lagstiftning mot personer som deltar i terrorförberedelser. Staten ”måste 
få ökade befogenheter att avlyssna samtal och Internettrafik mellan misstänkta terrorister.” 
Staten måste också kunna motverka hatpropagandisternas arbete genom ”att vidta åtgärder 
mot exempelvis hemsidor på Internet som sprider hatpropaganda eller enskilda personer som 
uppmanar till terrorism.”  
 
Motion 2005/06:K306 (c) 
C föreslår en utredning om hur människors integritet åsidosatts, och en lagändring med syfte 
att stärka den personliga integriteten. C menar att statens roll är att bekämpa terrorism men 
samtidigt upprätthålla skyddet för människors privatliv och personliga integritet. C anser att 
jakten på terrorister och ”eventuella brottslingar”  lett till en situation där den enskilda 
människans rätt till privatliv åsidosätts. Staten söker ge polisen ”större befogenheter att 
använda ny teknik” utan att tillräcklig hänsyn tas till den personliga integriteten.  
 
Motion 2005/06:Ju384 (mp) 
Mp menar i motionen att tvångsmedelsanvändningen måste begränsas och den enskildes 
rättssäkerhet stärkas. Mp menar att statens befogenheter att inkräkta på människors privatliv 
har utökats. Det finns tendenser till att oskyldiga personer utsätts för statlig övervakning. Mp 
menar att ökad övervakning inte leder till minskad terrorism. Statens övervakningsmöjligheter 
ska inte ökas; istället ska skyddet för enskilda stärkas medan staten förfinar sina 
brottsbekämpningsmetoder inom redan befintliga lagliga ramar.  
 
Motion 2005/06:Ju419 (v) 
V anför att Sverige ska agera för ett avvecklande av planerna på regler om trafikdata. I 
motionen påpekas att staten måste bekämpa den internationella brottsligheten och anser att 
hemliga tvångsmedel måste kunna tillgripas, trots att dessa innebär en integritetskränkning, 
om inte samma resultat kan uppnås med en annan åtgärd. Ny teknik måste kunna användas i 
brottsbekämpande syfte. Emellertid menar V att lagring av trafikdata innebär en kränkning av 
mänskliga rättigheter som inte kan accepteras.   
 
Motion 2005/06:K371 (c) 
I motionen föreslås en generellt tillämplig integritetsskyddslagstiftning. C menar att 
människor ska ha rätt till personlig integritet och att styra över uppgifterna om sin egen 
person. När staten beslutar om hemliga tvångsmedel måste det stå alldeles klart att den 
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kränkning av den personliga integriteten detta innebär är motiverad. C menar att lagring av 
Internettrafikuppgifter innebär ett hot mot medborgarnas integritet.  
 
5.3.12.1 Sammanfattning av riksmötet med Foucaults begrepp 
 
1. De grundläggande ståndpunkterna är oförändrade 2005/06 vad gäller subjektspositioner. 
Här påpekas från den sida som betonar en effektiv brottsbekämpning att även den oskyldige 
får finna sig i att se sin integritet kränkt av staten, om det görs i syfte att bekämpa brott. ”Tant 
Agda” och ”farbror Svensson” är begrepp som används för att beteckna den vanliga 
medborgaren, att skilja från brottslingen. Begreppet används av representanter för båda 
ytterpositionerna. 
 
2. Möjlighetsvillkoren är oförändrade riksmötet 2005/06, det vill säga att hoten från 
internationell terrorism och dito brottslighet står i centrum, och statens kamp mot dessa hot. 
Terrorismen utgör en stor del av hotbilden och som exempel på terrorism ges bl.a. terrordåden 
mot WTC 2001 och tunnelbanan i Madrid 2004. Här varnas också för att den tekniska 
utvecklingen ska springa ifrån staten och låta brottslingarna få ett övertag. Brottslighet, 
terrorism och teknikutvecklingen bildar alltså återigen de villkor som kräver statlig Internet-
övervakning. Från den sida som ser den statliga övervakningen som ett allvarligt hot, varnas 
för att övervakningen vidgas från att gälla bara terrorister. Skadligt innehåll på Internet, 
barnpornografi och e-mobbing uppmärksammas också som hot i en diskussion som förs lite 
vid sidan om den huvudsakliga om grov brottslighet och hemliga tvångsmedel.  
 
3. 2005/06 visar återigen på en delning mellan två olika styrningsmentaliteter. Den ena 
uttrycks genom kraftig betoning på nödvändigheten av statlig kontroll över Internet och de 
nya kommunikationsvägarna. Övervakningen motiveras med behovet av en effektiv 
brottsbekämpning och skydd mot terrorism. Här förespråkas ökad kontroll och övervakning 
och att tillämpningsområdet för de hemliga tvångsmedlen vidgas. Det påpekas att 
brottsbekämpning och integritet handlar om en avvägningsfråga, men att integriteten ibland 
måste stå tillbaka. Dock uttrycks även från denna position en viss oro för att staten går för 
långt i vidgningen av sina befogenheter. Den andra styrningsmentaliteten kommer till uttryck 
genom yrkanden på försiktighet och varningar om att staten i alltför stor utsträckning 
inkräktar på medborgarnas personliga integritet. Samtidigt framförs åsikten från flera håll att 
staten måste se till att upprätthålla en lagstiftning som är effektiv mot barnpornografi, 
hatpropaganda och andra olagliga aktiviteter på Internet. 
 
5.3.13 Riksmöte 2006/07 
 
Inför riksmötet 2006/07 skedde ett regeringsskifte; den borgerliga alliansen vann valet och 
bildade en koalitionsregering. Regeringen lämnade ifrån sig proposition 2006/05:63 En 
anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. Med anledning av propositionen väcktes tre 
motioner, varav en var relevant för oss, motion 2006/07:Fö2. Propositionen har ännu inte 
tagits upp av Försvarsutskottet eftersom ärendet bordlades, protokoll 2006/07:72. I riksdagen 
hade statsministern frågestund, där det bland annat diskuterades integritetsfrågor, protokoll 
2006/07:84. Det lämnades även in motioner under den allmänna motionstiden; av dessa var 
tre av intresse för oss. 
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Vi analyserar nedan: proposition 2006/05:63, motion 2006/07:Fö2, protokoll 2006/07:72, 
protokoll 2006/07:84, motion 2006/07:N297,38 motion 2006/07:Ju539  samt 2006/07:Ju255.40 
 
Proposition 2006/07:63 
Den borgerliga regeringen föreslår att statens möjligheter att övervaka landets 
kommunikationsnät ska utökas, i syfte att möjliggöra en effektiv underrättelseverksamhet 
genom signalspaning.  
 
Försvarsunderrättelseverksamhetens syfte ändras från att vara att bekämpa ”yttre militära hot” 
till att gälla ”yttre hot”. Försvarets radioanstalt ska ges befogenhet att samla in och analysera 
all kommunikation som i tråd (det vill säga genom kabel) eller via etern sker genom Sveriges 
gräns. Endast eterburen kommunikation är för närvarande tillåten för obegränsad insamling. 
Anledningen till begränsningen till endast gränsöverskridande kommunikation är att 
verksamheten ska ägnas kommunikation som rör utrikes förhålladen, inte inrikes. Dock kan 
även viss inrikes information gå via andra länder. Regeringen ska besluta om verksamhetens 
inriktning och Försvarets radioanstalt ges befogenhet att utforma de kriterier som gäller för 
upptagning av information. Information som inte motsvarar kriterierna ska förstöras.  
 
Den borgerliga regeringen talar om medborgare som har rätt till personlig integritet. En 
kränkning av den personliga integriteten innebär ”ett intrång i en fredad sfär eller zon som den 
enskilde bör vara tillförsäkrad.” Samtidigt påpekas att ”ingen medborgare i varje situation kan 
hävda rätt till handlingsfrihet eller rätt att bli lämnad i fred. I syfte att tillförsäkra 
medborgarna ökad trygghet och säkerhet mot yttre och inre hot kan det vara nödvändigt med 
vissa inskränkningar av integritetsskyddet.” Hoten är ”asymmetriska” och 
”gränsöverskridande”, både ”militära och icke-militära”. Terrorism och internationell 
brottslighet måste bekämpas, samtidigt som det finns hot mot de svenska styrkor som deltar i 
strid utomlands. Landets kommunikationsnät är också sårbara för IT-hot. Vidare finns 
”försörjningskriser, ekologiska obalanser, miljöhot, etniska eller religiösa konflikter, stora 
flykting- och migrationsrörelser samt ekonomiska utmaningar i form av valuta- och 
räntespekulationer” med mera. Denna hotbild sammantagen gör att staten måste kunna 
bedriva en effektiv underrättelseverksamhet. Underrättelseverksamhet måste också av staten 
ägnas åt att följa med i den tekniska utvecklingen.  
 
En stor del av kommunikationen har blivit trådburen, och för att kunna motverka yttre hot 
måste staten kunna ta del av den. Samtidigt måste staten hela tiden följa med i den tekniska 
utvecklingen och bör kunna ägna sig åt signalspaning också i detta syfte. Regeringen menar 
att hotbilden, förändringen i kommunikationsnät och nödvändigheten av att följa med i den 
tekniska utvecklingen motiverar en utvidgning av statens övervakningsbefogenheter. Det är 
regeringens mening att den integritetskränkning det innebär att staten får tillgång till 
kommunikationsvägarna i tråd och eter, uppvägs av statens underrättelsebehov.  
 
Motion 2006/07:Fö2 (v) 
V menar att medborgarna måste ha ett privatliv skyddat från statlig insyn, och anser att den 
vidgning av statens övervakningsmöjligheter som föreslagits av den borgerliga regeringen är 
alltför långtgående. V anser att viss övervakning av kabelkommunikation kan komma att bli 
nödvändig för att staten ska kunna bedriva signalspaning. Emellertid innebär den föreslagna 
utökningen av befogenheter att den enskilda individens integritet utsätts för en oacceptabel 
                                                           
38 Behandlas bland annat i betänkande 06/07:JuU1. 
39 Ingen information om i vilket utskott denna motion har tagits upp. 
40 Behandlas bland annat i betänkande 06/07:JuU8. 
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risk för kränkning. Behovet av en sådan utökning kan inte anses föreligga, menar V, och 
påpekar att FN:s människorättskommitté menar att övervakning ”av kommunikation bör 
förbjudas oavsett om den sker på elektronisk väg eller inte.”  
 
Protokoll 2006/07:72 
Bordläggningsdebatt med anledning av proposition 2006/07:63. C och Kd deltog inte.  
S talar om medborgare vilkas personliga integritet det är statens uppgift att värna. Staten 
måste ha adekvata resurser att bekämpa brott, och därför krävs ibland att hemliga 
tvångsmedel tillgrips – trots att dessa är integritetskränkande. S menar att en vidgning av 
statens övervakningsmöjligheter är nödvändig: ”Jag vill understryka att vi anser att det finns 
ett behov av detta. Vi anser att en förändring bör göras när det gäller avlyssningsdelen.” S 
menar emellertid att det skett en glidning från att gälla terrorism till att handla om även andra 
brott, och att det inte är säkert att avvägningen mot integritetsintresset då görs på rätt sätt. S 
anser att vidgningen av statens övervakningsmöjligheter som förslaget innebär är alltför stor: 
”Vi kan inte utsätta svenska medborgare för det som detta innebär.” 
 
M menar att staten har till uppgift att ”bevara vårt lands fred och självständighet, att bidra till 
stabilitet och säkerhet i vårt närområde samt att stärka internationell fred och säkerhet.” 
Hotbilden har förändrats, hoten är jämfört med tidigare ”mer besvärliga och oförutsägbara. De 
är gränsöverskridande; de är asymmetriska; de är väldigt ofta icke-militära och de kommer 
ofta från icke-statliga aktörer.” Det gäller internationell terrorism och internationell 
brottslighet, och det kan vara svårt att identifiera vad som är hot mot Sveriges 
säkerhetsintressen. M pekar på den tekniska utvecklingen, och menar att staten behöver ökade 
befogenheter för att kunna övervaka de nya kommunikationsvägar som skapats och tagit över. 
”Teknikutvecklingen i sig gör det nödvändigt att skapa en teknikneutral signalspaning för att 
skydda Sverige och svenska intressen och dem som bor i landet från yttre hot.” Samtidigt 
innebär övervakningen en konflikt med individers integritetsintressen, så att en avvägning är 
nödvändig; övervakningen måste vara proportionerlig mot integritetsintrånget, och måste 
medföra ”ett så begränsat intrång som möjligt i den personliga integriteten.” M skiljer också 
den vidgade övervakningen från den som görs i brottsbekämpningssyfte: ”Signalspaning är 
inte brottsbekämpning. [...] Signalspaning fokuserar inte på individen, vilket 
brottsbekämpning gör. Signalspaning fokuserar på kommunikationen.” 
 
Fp menar att staten ”måste ha förutsättningar att förebygga hot riktade mot svenska 
medborgare och försök att påverka våra demokratiska processer.” Fp hänvisar till en incident i 
Afghanistan då två svenska soldater omkom, vilken kanske hade kunnat undvikas om staten 
genom signalspaning kunnat få information om fiendens planer. Enligt Fp behöver staten 
utvidga sin övervakning; dels gäller det en anpassning till den nya tekniken, men det ”handlar 
också reellt om större befogenheter.” Att e-mail täcks in av övervakningen är enligt Fp en 
vidgning av övervakningen. Fp menar att de nya befogenheterna behövs för att skydda 
demokratin, men samtidigt att ”avvägningen mellan detta skydd och de demokratiska värden 
som syftar till att skydda den enskilde innebär alltid en vansklig balansgång.” Fp anser att 
förslaget innebär en acceptabel avvägning, men uttrycker dock oro för att de utökade 
övervakningsmöjligheterna kan komma att missbrukas.  
 
V ser ett behov för staten att vidga sin övervakning till nya kommunikationskanaler. Dock 
uttrycks oro för att staten kommer att kunna spana på oskyldiga medborgare, då kriterierna för 
övervakning blir otydliga.  
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Mp säger sig inte lita på att enskilda människor inte skadas av staten, och ställer frågan om vi 
verkligen vill ”ha en stat med obegränsad rätt och möjlighet att övervaka och avlyssna allt vad 
vi gör”. Mp menar att det nya förslaget innebär en oacceptabel vidgning av statens 
övervakningsmöjligheter, då det skapar utrymme för staten att ”avlyssna vem och vad den 
vill.” Terrorism måste bekämpas och en viss form av signalspaning behövs. Dock utgör 
terrorismen inte ett hot som motiverar den integritetskränkning de föreslagna ändringarna i 
lagen kan innebära. Enligt förslaget ges staten rätt övervaka människor på oklara grunder och 
att ”det godtycke som här medges [är] makalöst. Det är ett helt orimligt sätt att påverka den 
personliga integriteten i ett modernt rättssamhälle.”  Mp menar att det här handlar om ”rätten 
[för staten; vår anm.] att avlyssna och kika in i våra privatliv och innersta skrymslen.”  
 
Protokoll 2006/07:84 9 § 
Under statsministerns frågestund tillfrågas statsministern av Mp om föreslagna lagändringars 
konsekvens vad gäller den personliga integriteten.  
 
M menar att integritetsaspekten är en ”levande fråga”, och påpekar samtidigt försvaret av den 
personliga integriteten inte får resultera i att brottslighet breder ut sig. Brottslighet hotar också 
på sitt sätt den personliga integriteten; ”Det gör att vi ibland tillåter en del åtgärder för att 
komma åt denna brottslighet.” 
 
Motion 2006/07:N297 (mp) 
Mp föreslår en avkriminalisering av icke-kommersiell fildelning på Internet, därför att en 
övervakning av fildelare skulle leda till oönskade intrång i den personliga integriteten.  
Mp talar om fildelare på Internet, och konstaterar att en övervakning av deras fildelaraktivitet 
skulle tvinga staten till långtgående intrång i deras personliga integritet. Detta skulle enligt 
Mp inte vara acceptabelt: ”Vår slutsats är att ett skyddande av upphovsrätten, oavsett 
kostnader och oavsett intrång i den personliga integriteten, inte kan ske. Vi vill inte ha ett 
samhälle där värnandet om upphovsrätten och äganderätten leder till nästan fullständig 
övervakning av enskildas aktiviteter.”  
 
Motion 2006/07:Ju5 (mp) 
Mp föreslår ett stopp i vidgningen av tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel och att 
offentliga ombud ges större befogenheter. Mp menar att medborgarna har en rätt till skydd 
från statlig insyn i deras privatliv. ”Miljöpartiet kan i enskilda fall se behovet av 
integritetsingripande åtgärder för att komma åt grov brottslighet, men när de olika förslagen 
ses tillsammans skapar de en övertydlig bild av byggandet av ett övervakningssamhälle.” Mp 
menar att det är problematiskt att hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning utsätter 
den oskyldige som avlyssnas för ”onödig och oproportionerlig integritetskränkning.”  
 
Motion 2006/07:Ju255 (v)  
V yrkar på att EU:s definition av terroristbrott rivs upp, att den enskildes rättssäkerhet stärks 
vid användningen av hemliga tvångsmedel och att de mänskliga rättigheterna införs i svensk 
rätt. V skriver om vanliga medborgare med mänskliga rättigheter, vilka staten måste 
respektera. Enligt motionen har den situation som uppstått sedan terrorattentaten mot USA 11 
september 2001 inneburit att statens rätt att övervaka prioriteras framför den enskildes 
rättsäkerhet. V menar att den i EU fastslagna definitionen av terrorism är problematisk 
eftersom den öppnar för godtycke och låter i praktiken staten avgöra från fall till fall vem som 
är terrorist. V anser också tvångsmedlens effektivitet i brottsbekämpningen inte har bevisats 
vara så stor att den uppväger det integritetsintrång de innebär. V uttrycker oro för att 
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tillämpningsområdet för tvångsmedel vidgas alltför mycket och att tröskeln sänks för vilken 
grad av misstanke som ska krävas för dess tillämpning.  
 
5.3.13.1 Sammanfattning av riksmötet med Foucaults begrepp 
 
1. 2006/07 är subjektspositionerna huvudsakligen oförändrade. De som hävdar statens 
skyldighet att försvara medborgarna från brottslighet står mot de som framförallt hävdar den 
enskildes rätt till ett privatliv, och där emellan finns en position. Emellertid sker en vidgning 
av perspektivet när det gäller statens roll. I sin roll som brottsbekämpare och beskyddare av 
medborgare riktar sig staten nu mot ett yttre hot och en yttre fiende. 
 
2. 2006/07 vidgas och förstärks de hotbilder som utgör del av möjlighetsvillkoren för 
diskursen. Nu pratas och skrivs om ”yttre hot” mot Sveriges medborgare, även svenska 
soldater som befinner sig på uppdrag utomlands. Hoten är internationell brottslighet och 
terrorism, både militära och icke-militära, gränsöverskridande och asymmetriska. Hotbilden 
omfattar vidare IT-hot, ekologiska hot, etniska eller religiösa konflikter, stora flykting- och 
migrationsrörelser samt ekonomiska utmaningar i form av valuta- och räntespekulationer 
m.m. För att svara på dessa hot måste staten kunna bedriva en effektiv signalspaning, och 
också för att kunna hänga med i teknikutvecklingen som annars kommer att springa ifrån 
staten till brottslingarnas fördel. Andra menar att staten går alltför långt i sin övervakning när 
perspektivet vidgas till att gälla annat än terrorism. Villkoren som kräver statlig övervakning 
på Internet utgörs alltså återigen av brottslighet, terrorism och den tekniska utvecklingen, och 
till dessa läggs diverse ”yttre hot”.  
 
3. 2006/07 finns en styrningsmentalitet som uttrycks i förslag om ökade befogenheter för 
staten att övervaka och bedriva signalspaning. Perspektivet vidgas till att gälla, utöver brotts- 
och terroristbekämpning, en hel lista på ”yttre hot”, och dessutom anförs att staten måste 
kunna bedriva signalspaning i syfte att följa med i den tekniska utvecklingen. Det påpekas att 
brottsbekämpning och integritet handlar om en avvägningsfråga, men att integriteten ibland 
måste stå tillbaka. En annan styrningsmentalitet yttrar sig i varningar om att statens 
befogenheter håller på att vidgas på ett alldeles oacceptabelt sätt, och att större försiktighet 
krävs. Även från den sida som kräver ökad övervakning uttrycks en viss oro för att staten 
håller på att gå för långt. Här ges också ett förslag om att avkriminalisera vissa företeelser på 
Internet, eftersom ett upprätthållande av gällande lag skulle leda till en oacceptabel statlig 
övervakning.  
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Här följer en diskussion där vi redovisar vad vi har funnit i vår studie och resonerar kring 
detta. Efter diskussionen följer slutsatser,  personliga reflexioner och förslag till vidare 
forskning. 
 
6.1 Diskussion 
 
Först diskuteras diskursen utifrån begreppen subjekt och subjektspositionering, 
möjlighetsvillkor samt styrningsmentalitet. Därefter fortsätter diskussionen om andra ämnen 
och fynd studien gett upphov till. I ordning diskuteras kort det faktum att vi inte undersöker 
någonting utanför diskussionen; därefter de politiska partiernas positionering inom diskursen; 
sedan diskursen i förhållande till Bannisters artikel om riskavvägning, Flygheds begrepp 
”hotbildsnormalisering” och Hamiltons studie om terrorismbekämpning. Slutligen diskuteras 
på ett sammanfattande vis den statliga Internetövervakningen som utslag för vad Foucault 
menar är en disciplinens maktrationalitet. 
 
6.1.1 Om diskursens subjekt och subjektspositioneringar 
 
Exakt vad det får till följd att perspektivet vidgas vid det sista riksmötet, så att de mångfaldiga 
”yttre hot” som räknas upp aktualiseras som något staten måste ta hand om, är svårt att veta, 
men vi föreställer oss att det innebär att en extra tyngd fästs vid statens rätt och skyldighet att 
övervaka. Vi ser det som en fortsättning på en retorik som varit genomgående genom hela  
diskursen, men som vi anser har förstärkts ju längre fram i riksmötena vi kommit. Det gäller 
en förenklad indelning i grupper, med oskyldiga på ena sidan och brottslingar på den andra, 
vilket i sig innebär en indelning i ”vi” mot ”dem”. Detta är ett fynd som vi finner stöd för i 
Flygheds forskning. Det ”yttre hotet” i den sista propositionen ser vi som en del av denna ”vi-
mot-dem”-retorik.  
 
Indelningen i oskyldiga och brottslingar är troligen ett tilltalande grepp att ta till för den som 
vill vinna stöd för sin sak om denna sak gäller ökad övervakning. Det är också i linje med vad 
Flyghed skriver om, att det blir svårt för den sida som anklagas för att sakna empati för 
brottsoffer. Ingen politiker kan givetvis säga sig stå på brottslingens sida. Just därför är det 
desto viktigare att läget där emellan, där den misstänkte befinner sig, problematiseras. Från de 
som förespråkar ökad övervakning saknas detta nästan helt i diskursen; här blir den 
misstänkte i praktiken likställd med en brottsling – om den misstänkte visar sig vara oskyldig, 
i de få fall en sådan situation aktualiseras från denna sidan, är det ett nödvändigt ont. Från den 
andra sidan i diskursen görs emellertid försök att problematisera detta enkla förhållande 
mellan vi/oskyldiga mot dem/brottslingar, och att peka på risken att den oskyldige dras in i 
övervakningen, både i egenskap av oskyldigt misstänkt och som tredje part.  
 
Denna kamp om subjektspositionerna tycker vi illustrerar på ett bra sätt hur diskursen 
fungerar enligt Foucault. När positionerna väl satts med brottslingar och misstänkta 
brottslingar på ena sidan och oskyldiga medborgare på den andra är det en ram som ingen 
bryter sig ur; dock sker en betydande strid om var i fältet där emellan fokus bör ligga.  
 
Vi har funnit att det genomgående saknas ett klargörande om vem ”den enskilde” är som det 
hänvisas till frekvent. Det klargörs aldrig huruvida det är den enskilde som icke-misstänkt och 
oskyldig, som misstänkt och oskyldig eller om det även är den enskilde brottslingen. Vilken 
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rättighet tillmäts den kriminelle, undrar vi? Det finns klargöranden om att brottslingens 
integritet inte räknas som ett skyddsvärt intresse. Finns det då ingen som menar att den trots 
allt är det? Bristen på sådana kommentarer kan förklaras med hur diskursen fungerar 
begränsande genom utestängningsmekanismer.  
 
Den hemliga teleavlyssningen innebär en speciell problematik eftersom den innebär en 
integritetskränkning av personer vars status som brottslingar inte ännu kan vara fastlagd. Den 
som utsätts för integritetskränkningen är inte ännu brottsling (givetvis kan han eller hon vara 
dömd för något annat brott) utan endast misstänkt brottsling. Alldeles oavsett vilken grad av 
misstanke som föreligger ett beslut om avlyssning finns det alltså alltid en åtminstone 
teoretisk möjlighet att det är en oskyldig person som utsätts för den integritetskränkande 
åtgärden. Detta är en problematik som knappast berörs av de som vill se att staten får vidgade 
övervakningsbefogenheter. Det vanliga är att övervakningsförespråkarna helt oproblematiskt 
utpekar ”brottslingar” som den grupp övervakningen ska rikta sig mot. I själva verket är detta 
alltså ett egentligen omöjligt begrepp i sammanhanget; övervakningen riktar sig mot 
misstänkta brottslingar. Problematiken tas upp av de som vill bevaka individens 
integritetsintresse, och som varnar för risken av att oskyldiga drabbas av övervakningen. Det 
faktum att vi inte tagit med i undersökningen den diskussion som gäller skyldighet för staten 
att meddela oskyldiga personer efter utförd teleavlyssning, innebär sannolikt också att vi 
missat en i sammanhanget relevant diskussion.  
 
Det är långt ifrån vår avsikt att påstå att den förenklade indelning av subjekten vi funnit är ett 
led i en medveten och cynisk manipulering från politikerna. Vi ser det som fullt möjligt att det 
finns de som faktiskt anser att verkligheten kan och bör delas in så här, i ”oskyldiga”, 
”misstänkta” och ”brottslingar”, utan att närmare bestämningar behövs. Vi ser det som direkt 
troligt att politiken på sätt och vis alstrar ett sådant här synsätt, och kanske rentav att ett 
sådant synsätt i mångt och mycket kan underlätta för en politiker. Vi vill poängtera att vi inte 
anser att det finns en mer eller mindre uttalad agenda för ökad övervakning för 
övervakningens skull, inom den diskurs vi studerat, som ”vi-mot-dem”-retoriken skulle vara 
ett medel i kampen för att uppnå. Delvis motsvarar den sannolikt vissa politikers 
verklighetssyn, delvis är den en del av politisk retorik. Flyghed menar att det är en dikotomi 
som kan härledas både till media och polisen. Vi finner det också troligt att förhållandet delvis 
kan förklaras med en strävan hos politiker att, som Flyghed menar, visa sig handlingskraftiga.  
 
Vi har funnit hur subjekten positioneras i förhållande till staten på olika sätt beroende på 
vilken roll staten tilldelas. Staten konstitueras inom diskursen som lagstiftare eller som 
brottsbekämpare. När staten konstitueras som lagstiftare utpekas som dess uppgift att skydda 
medborgarna såväl från brottslighet som från statligt maktmissbruk, och då i synnerhet den 
kränkning mot den personliga integriteten som statlig övervakning kan innebära. När staten å 
andra sidan konstitueras som brottsbekämpare är förhållandet enklare; staten ska skydda de 
vanliga medborgarna från brottslingarna.  
 
6.1.2 Om diskursens möjlighetsvillkor 
 
Vi har sett hur möjlighetsvillkoren för diskursen om statlig övervakning huvudsakligen utgörs 
av hotbilder och föreställningen om att staten måste svara på dem. Den tekniska utvecklingen 
är ett viktigt möjlighetsvillkor, då den beskrivs som något som tvingar fram en statlig respons; 
Eftersom brottslingar använder sig av den nya tekniken är staten också tvungen att göra det. 
Tekniken beskrivs som både hot och möjlighet. För den som hävdar vikten av att den 
enskildes integritet värnas beskrivs tekniken som farlig i händerna på staten, medan den som 
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förespråkar ökad övervakning ser tekniken som ett hot när brottslingen använder den, men 
samtidigt en möjlighet för staten att effektivt bekämpa kriminaliteten. Möjlighetsvillkoren 
utgörs också av oron för det skadliga innehållet på Internet, e-mobbing och annat, och här 
inriktas diskussionen på statens ansvar och möjligheter till censur. Här är debatten mindre 
polemisk och varierar från ståndpunkter om att viss uppsikt behövs, till att Internet trots allt 
måste vara fritt. En del av möjlighetsvillkoren som försvinner runt millenieskiftet är 
skattefrågan. 
 
Synen på tekniken som hot eller möjlighet tangerar en forskning som Söderlind redogör för i 
sin rapport, enligt vilken tekniken kan betraktas ur olika synvinklar. Den kan ses som 
lösningen på redan existerande problem, men samtidigt kan ny teknik också skapa helt nya 
problem. Hur tekniken problematiseras och betraktas inom den politiska diskursen hade 
kunnat utgöra föremål för en intressant studie, enligt vår mening.  
 
Vi tycker oss se hur hotbilderna kontinuerligt förstärks och vidgas. Efterhand nämns alltmer 
frekvent den grova, hänsynslösa och internationella brottsligheten, terrorismen, den ökande 
narkotikahandeln osv. Under det sista riksmötet sker en kraftig sådan förstärkning, med 
presentationen av en diger lista hot som staten har att tampas med. Att denna hotbild kan 
användas för att motivera en ökad övervakning är helt uppenbart. Flyghed skriver om en 
tendens som finns att måla upp vaga hotbilder och en ”hotbildsnormalisering”. Detta märker 
vi tydligt av i diskursen: kraftiga men vaga hotbilder blir efterhand en allt viktigare del av 
diskursens möjlighetsvillkor.  
 
Återigen bör påpekas att vi inte ser en helt medveten, cynisk process bakom detta 
hotbildsuppmålande. Söderlind skriver om att IT-politiska dokument rent allmänt utmärks av 
en viss vaghet, vilket skulle kunna vara en del av förklaringen. Vi finner det också troligt att 
Flyghed har rätt i att sådana hotbilder emanerar från medier och polisen, och även att det 
delvis kan vara ett led i politikers strävan att visa sig handlingskraftiga i kampen mot 
brottslighet. Detta sista finner stöd i det faktum att det hela tiden är regeringssidan som driver 
på den ökade övervakningen, medan oppositionen ofta försöker bromsa, oavsett vilka partier 
som sitter i regering respektive opposition. Det ska även påpekas att den vaghet vi identifierat 
är något som utmärker inte bara IT-politiska dokument, utan politiska dokument 
överhuvudtaget. I synnerhet propositioner skrivs avsiktligt på ett sådant sätt i syfte att lämna 
utrymme för förhandling.  
 
Bannister menar att det finns en tendens i västvärlden efter 11 september att uppförstora den 
risk som består i hotet från terrorism, kriminalitet m.m., medan den risk det innebär för den 
personliga integriteten att staten ökar sin övervakning negligeras. Flyghed pekar på ett 
liknande fenomen, att förebyggande polisverksamhet prioriteras framför integritetsfrågor. En 
sådan tendens är märkbar i den diskurs vi undersökt; här finns ett tydligt fokus på hoten mot 
medborgarnas säkerhet. Samtidigt måste det påpekas att den andra sidan också är 
välrepresenterad, den sida som hävdar värdet av att den personliga integriteten upprätthålls 
och skyddas.   
 
Diskursen fungerar på så sätt att ett visst sätt att beskriva och problematisera verkligheten blir 
en allmän utgångspunkt för alla som deltar i diskursen. Vi föreställer oss att det är ytterligt 
svårt att värja sig från och ifrågasätta vaga hotbilder av den typ som förekommer (alltmer) 
frekvent inom den här diskursen. Vi märker mycket riktigt att hotbilderna står i stort sett 
oemotsagda och att även den sida som är skeptisk till övervakning använder sig av dem. Dock 
ifrågasätts hur hotbilderna bör bemötas, och detta sker kontinuerligt och ihållande. Det visar, 
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menar vi, på det utrymme för motstånd som trots allt finns inom en diskurs. Mot slutet finner 
vi också en oro för att gå för långt även hos de som förespråkar ökad övervakning.  
 
Något annat vi funnit som en stor del av diskursens möjlighetsvillkor är snabbheten i den 
tekniska utvecklingen. Gång på gång understryker de som vill se en effektiv statlig 
övervakning att utvecklingen av tekniken är obönhörlig och att det gäller att hänga med, nu. 
Annars kommer brottsligheten att få ett ointagligt försprång. Återigen är detta något vi känner 
igen från Flyghed, som menar att detta är ett argument som ofta framförs av de som vill se ett 
ökat tillämpningsområde för de hemliga tvångsmedlen. Söderlind gör samma iakttagelse i ett 
litet annat perspektiv. I de IT-dokument hon studerat påstås ofta att Sverige måste hänga med 
nu i den tekniska utvecklingen, annars hamnar landet på efterkälken i den internationella 
konkurrensen. Intressant nog kan vi konstatera att detta är en tendens som förstärks i och med 
den sista propositionen: här argumenteras för att staten ska få bedriva signalspaning också i 
det uttalade syftet att kunna följa med i den tekniska utvecklingen. Vi kan också påpeka att 
även de som vill se försiktighet i åtgärderna på övervakningsområdet argumenterar för detta 
på basis av den snabba teknikutvecklingen; denna går så snabbt att ingen kan veta vad 
konsekvenserna blir för den personliga integriteten.  
 
6.1.3 Om diskursens styrningsmentaliteter 
 
Vi har kunnat konstatera en styrningsmentalitet som tar sig uttryck i krav på; dels att staten 
kan upprätthålla samma mått av kontroll och ha samma övervakningsbefogenheter på Internet 
som den haft tidigare på andra områden; dels att statens kontroll- och 
övervakningsbefogenheter tillåts utökas genom den nya tekniken och på Internet. Kraven på 
vidgning börjar framträda tydligt vid riksmötet 02/03 och är en konstant del av diskursen 
därefter. Vi har också urskiljt en annorlunda styrningsmentalitet, vilken närmast verkar uppstå 
som ett svar på den andra, och som uttrycks i krav på att individens integritet 
uppmärksammas och oro för att staten utökar sina övervakningsbefogenheter alltför mycket.  
 
Det ska påpekas att det blir något felvisande att skilja mellan de två styrningsmentaliteterna 
på detta sätt. Den huvudsakliga skillnaden ligger i hur den ena yrkar på ökade befogenheter, 
medan den andra lyfter fram individens rätt. Denna senare uttrycks aldrig med krav på att 
statens möjlighet att övervaka ska begränsas i jämförelse med tiden före Internet, utan endast 
i ett motstånd mot en utökning av den statliga övervakningen. Vi skulle alltså kunna påstå att 
båda styrningsmentaliteterna uttrycker samma syn vad gäller upprätthållandet av statens 
befintliga befogenheter, om det inte vore för att den förra, i övervakningsfrågan pådrivande 
styrningsmentaliteten, fäste så mycket mer vikt vid detta och ofta betonade denna 
nödvändighet.  
 
Vi leds här in på en relevant diskussion, nämligen den om vad som i sammanhanget utgör en 
vidgning. Till att börja med kan konstateras att staten när den lagfäster att samma möjlighet 
ska finnas att avlyssna Internet som tidigare funnits att avlyssna telefonnätet, gör en faktisk 
vidgning av sitt övervakningsområde. Samtidigt är det inte det vi här avser när vi pratar om 
vidgning, eftersom det fortfarande rör sig om samma befogenheter som tidigare överförda till 
ytterligare ett medium. Men det är en ytterligt komplicerad fråga, för det är ju inte samma sak 
att ”avlyssna” Internet som det är att avlyssna en telefonlinje. Många skulle säkert påstå att 
staten, när den tillämpar lagen om användning av hemliga tvångsmedel på Internet, vidgar 
sina befogenheter utöver en konsekvent överflyttning av befintlig lagstiftning. Det handlar ju 
nu om att faktiskt läsa post, till skillnad från tidigare att avlyssna samtal. På samma sätt skulle 
det gå att argumentera för att vissa åtgärder som av många uppfattas som utvidgade 
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befogenheter, i själva verket bara är en naturlig fortsättning av gällande lag. Vi får anta att 
samma förvirring funnits hos politikerna i den här diskursen. Vi tycker oss märka det till 
exempel i frågan om överskottsinformation, där vissa hävdar att den reglering som görs 
2004/05 inte innebär utökade befogenheter, medan ett annat läger hävdar motsatsen. Ibland 
blir frågan om huruvida det rör sig om en vidgning eller inte emellertid mindre komplicerad. 
Så är fallet t.ex. med den sista propositionen; här är alla parter helt eniga om att det rör sig om 
en faktisk utökning av statens övervakningsbefogenheter.  
 
Vi ser alltså att den huvudsakliga skiljelinjen mellan de två styrningsmentaliteterna är var 
fokus ligger i den avvägningsfråga, som enligt båda utgör kärnproblemet i diskursen. 
Balansen mellan individens rätt till integritet och statens rätt/skyldighet att kränka densamma 
utpekas gång på gång, med början 94/95, som något som måste upprätthållas och ständigt 
avvägas på ett korrekt sätt. Även om frågan givetvis inte är ny, så menar vi att den på ett 
intressant sätt hamnar i nytt ljus då den studeras i den här kontexten. Här handlar det om en ny 
teknik och ett nytt sätt för medborgarna att kommunicera. Politikerna måste ta ställning till 
hur avvägningen ska göras på en ny arena för medborgerlig kommunikation.  
 
Vi noterar också att Donzelot påpekar att den avvägning mellan privat och stat, som vi ju 
funnit utpekas som en grundläggande fråga av politikerna i diskursen, är i princip olöslig för 
den liberala staten. Här finner vi dock hur förespråkare för en utökad övervakning, och även 
de som vill se försiktighet på området, utan större svårighet löser problemet genom att hävda 
att ingen medborgare har rätt till absolut frihet från statlig inblandning i sitt privatliv. Det 
verkar alltså inte vara något problem för svenska riksdagspolitiker att på detta sätt tydligt ta 
ställning i den liberala avvägningsfrågan som Donzelot skriver om.     
  
Även när det gäller styrningsmentalitet märker vi hur diskursen fungerar genom 
utestängningsmekanismer och gränssättande. Här finns en dominerande mentalitet som går ut 
på att staten måste ha rätt att övervaka medborgarna även på Internet som aldrig ifrågasätts. 
Idén att Internet skulle få existera som ett helt privat forum utan insyn för statliga 
myndigheter framstår inte för oss som varken en omöjlighet eller en befängd tanke, men den 
uttrycks aldrig i diskursen. Av denna anledning skulle det vara möjligt att urskilja endast en 
dominerande styrningsmentalitet i diskursen, och utpeka variationer på denna, men vi menar 
att detta skulle vara att undervärdera det motstånd mot den statliga övervakningen som 
faktiskt kommer till uttryck konsekvent. Däremot kan vi konstatera att det är den 
styrningsmentalitet som syftar till statlig kontroll över Internet som dominerar i diskursen, på 
det sättet att den hela tiden bestämmer gränsen. Motståndet uppstår hela tiden som ett svar på 
den ton som sätts av denna pådrivande kraft. Det vore fånigt att inte påpeka att detta verkar 
hänga ihop med förhållandet regering/riksdag; det är hela tiden regeringen, oavsett partifärg, 
som lyfter fram nödvändigheten av statlig övervakning. Detta fynd är säkert intressant i sig, 
men måste bli föremål för en annan studie.  
 
Vi tycker att Miljöpartiets sista motion (2006/07:N297) förtjänar en liten parentes, när 
diskussionen nu gäller diskursens gränssättande funktion. Denna visar nämligen prov både på 
att det finns plats för nytänkande inom en diskurs, och att diskursens gränser samtidigt är 
omöjliga att helt bryta. Motionen utgår från uppfattningen att staten måste tillämpa grovt 
integritetskränkande åtgärder i jakten på brottslingar på Internet; lösningen blir inte ett 
ifrågasättande av denna utgångspunkt utan ett förslag om att fildelarnas handlingar istället 
avkriminaliseras.  
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Vi har konstaterat att diskursen bäst beskrivs som ett uttryck för två olika 
styrningsmentaliteter, där den ena är dominerande och fungerar gränssättande. Samtidigt har 
vi också märkt hur det uppstår andra, mindre frågor som drivs parallellt med den som handlar 
om statlig övervakning i form av tvångsmedel. Dessa frågor måste ju också ge uttryck för en 
styrningsmentalitet, men vi märker att ståndpunkterna härvid inte helt konsekvent följer ett 
förväntat mönster. Vi skulle till exempel förvänta oss att ett parti som betonar vikten av att 
staten upprätthåller kontroll och en effektiv övervakning samtidigt inte borde understryka 
vikten av att varje medborgare får skydda sin anonymitet med kryptering, men sådana 
motsägelser har vi funnit (en motiverad invändning mot detta fynd är att vi inte differentierar 
mellan enskilda motioner, som har enskilda ledamöter som upphovsman, och partimotioner 
som hela partiet står bakom. Vi har emellertid funnit motsägelser även mellan partimotioner i 
olika frågor från samma tid). På samma sätt är det med det förhållandet att politiker motsätter 
sig en ökad statlig övervakning, och samtidigt markerar hur viktigt det är att staten beivrar 
spridningen av skadligt innehåll på Internet. Det här fenomenet skulle vi främst vilja tillskriva 
den inkonsekvens vi ser inom partipolitiken; det är fullt möjligt för ett parti att kraftigt hävda 
en ståndpunkt inom en fråga, samtidigt som dess åsikter i en annan fråga tycks gå emot den 
första.  
 
Att det finns en dominerande linje inom diskursen, från vilken det är svårt att avvika alltför 
mycket, illustreras också av hur politikerna väljer att lägga betoningen i avvägningsfrågan om 
brottsbekämpning kontra integritet. Efterhand märker vi hur det blir vanligare att direkt 
uttrycka nödvändigheten av en viss integritetskränkning. Bland de som betonar individens rätt 
till integritet och inte vill se ökad övervakning, är det ytterst få (ett undantag är t.ex. Kd i 
Protokoll 2003/04:21) som direkt säger sig vara redo att offra en viss effektivitet i 
brottsbekämpningen.  
 
6.1.4 Om diskursplanet och den yttre verkligheten 
 
Vi har i den hör undersökningen fått se prov på hur en fråga inom politiken dör ut – efter att 
den blivit antagen – efter en tids debatt och ganska hårt motstånd. Det gäller bbs-lagen, vilken 
får kraftig kritik på propositionsstadiet och tiden efter att den antagits som lag, men som 
sedan försvinner ur diskursen. Med anledning av detta kan det vara på sin plats att påpeka 
något som visserligen kan tyckas uppenbart, men som ändå borde nämnas eftersom det är 
grundläggande för förståelsen av den här studien. Genom att studera diskursen, så som vi gör, 
fångar vi inte in vad som faktiskt sker på det lagstiftande planet. Vi ser alltså inte i vilken 
utsträckning statens övervakning faktiskt vidgas. Detta säger vi delvis som en förklaring på 
varför skattefrågan efterhand försvinner ur diskursen. Detta sker troligen inte därför att 
politikerna plötsligt förlorat intresset för vad som händer med statens skatteintäkter då alltfler 
handlar på Internet, utan därför att någonting har hänt (en lag har stiftats som de flesta godtar, 
situationen har lösts genom självreglering, eller något annat). Det sägs också därför att det 
finns processer i bakgrunden som vi inte noterar här som utgör underlag för politikernas 
uttalanden och ståndpunkter, t.ex. skeenden på EU-nivå och diverse utredningar. Det vi 
noterar är hur ”verkligheten” upplevs och tolkas av politikerna.   
 
6.1.5 Om partiernas positionering i diskursen 
 
Det har inte varit en del av vårt syfte med den här uppsatsen att kartlägga partipolitiska 
ståndpunkter och argument. Dock har vi gjort vissa fynd om partiernas positionering inom 
diskursen, som vi tycker det skulle vara synd och rentav dumt att inte kommentera. 
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Som vi minns menar Foucault att vem som talar inom en diskurs är av helt underordnad 
betydelse, istället är det ur vilken position någon talar som är viktigt. Vi har märkt att det på 
ett tidigt stadium i diskursen utkristalliseras positioner som, när de väl etablerats, inte ändras 
nämnvärt. Ganska anmärkningsvärt har vi funnit det vara, att partier byter mellan positioner. 
Det har framgått på ett förvånande klart, nästan övertydligt sätt, att ståndpunkterna förblir 
oförändrade medan de som företräder dem byter plats.  
 
Det ska sägas att detta fenomen säkert är extra tydligt inom politiken, som ju är präglad av en 
tydlig retorik. Partier använder sig av vedertagna argument som anses effektiva. Vi minns vad 
Flyghed säger, om att partier vill framstå som handlingskraftiga och profilera sig genom sina 
krafttag mot brottsligheten. Troligen hänger det också ihop med hur förhållandet 
regering/opposition fungerar. Det kan verka frapperande att, som vi faktiskt har funnit, 
socialdemokraterna när de 2006 hamnar i opposition, plötsligt övertar den retorik som 
moderaterna använt konsekvent fram till dess, om att den enskildes integritet måste värnas 
mot statens ökade övervakning. På samma sätt intar moderaterna, nu i regeringsställning, den 
i fråga om övervakning pådrivande rollen som socialdemokraterna intagit fram till dess. Här 
kan vi dra slutsatsen att det handlar i väldigt hög utsträckning om just retorik. För den som är i 
opposition blir det en enkel utväg, och sannolikt sker det med någon sorts automatik, att 
kritisera regeringens förslag. Då gör man det utifrån redan etablerade positioner, så fungerar 
diskursen.   
 
Vi har alltså funnit starkt stöd för Foucaults åsikt att det finns gränser för vad man kan prata 
om inom en diskurs och att det finns ett begränsat antal positioner som kan upptas inom 
diskursen. Det finns två fasta ytterpunkter inom diskursen, där den ena innebär fokus på den 
enskildes integritet, och den andra fokus på statens rätt och plikt att övervaka. Samtidigt sker 
gradvis en framflyttning av gränserna när det gäller statens rätt att ingripa i den personliga 
sfären. Kopplat till detta skeende är förstärkningen av hotbilderna. En metafor skulle kunna 
vara på sin plats, med två fasta grundläggande positioner inom en ram, som flyttas med ramen 
när denna gradvis rör sig åt ett håll.  
 
Frågan om statlig Internetövervakning är intressant på så vis, att det kan vara svårt att direkt 
gissa sig till vilken ståndpunkt som intas av vilken politisk ideologi. Så som Flyghed mycket 
riktigt påpekat, är socialdemokraterna det parti som länge framträder som drivande i frågan, 
med krav på vidgade övervakningsbefogenheter för staten. Att de varit i regeringsställning 
medan de drivit frågan är givetvis inte irrelevant. Folkpartiet betonar länge den personliga 
integriteten, men framstår efterhand som alltmer påtryckande i frågan om en ökad 
övervakning. Kristdemokraterna vacklar lite mellan båda linjerna, men framstår mot slutet 
som det av de borgerliga partierna som tydligast tar ställning för den enskildes integritet. 
Moderaterna intar länge en sådan ståndpunkt, vilket såklart kan sägas gå väl ihop med deras 
(ny)liberala ideologi. Föga överraskande är det också moderaterna som lyfter in subjektet 
”konsument” i diskursen. Vid regeringsskiftet 2006/07 kommer emellertid deras radikala byte 
av ståndpunkt. Vänsterpartiet förhåller sig aningen vacklande och framhäver ofta vikten av 
statlig övervakning, samtidigt som de vill värna den personliga integriteten. Efterhand 
kommer deras fokus emellertid ligga mer på integritetsfrågan. Som mest konsekventa i frågan 
framstår miljöpartiet, vilka hela tiden betonar vikten av att den personliga integriteten 
skyddas.  
 
Vi anser att vi bör utveckla resonemanget kring den rockad som socialdemokraterna och 
moderaterna gör vid regeringsskiftet 2006, då partierna plötsligt tycks byta ståndpunkter med 
varandra. Socialdemokraterna går från att vara den pådrivande kraften i övervakningsfrågan 
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till att hävda den personliga integriteten, medan moderaterna färdas i motsatt riktning. De 
förras plötsliga byte av retorik är – oavsett hur löjligt det kan framstå – begriplig, då det som 
sagt troligen är enklare att inta en sådan ståndpunkt i opposition. Dessutom går det trots allt 
att se en konsekvent linje i deras politik; de uttrycker fortfarande en vilja att vidga 
övervakningen. Moderaternas positionsbyte framstår som svårare att förstå. De går från att 
konsekvent ha hävdat individens rätt till att föreslå en – härom verkar de flesta överens – 
drastisk vidgning av statens övervakningsbefogenheter. Låt oss påpeka att det knappast är vår 
avsikt att härmed göra ett politiskt inlägg, dock ser vi oss tvungna att kommentera detta 
eftersom vi reagerat på den tydlighet med vilket det framgått. En aspekt som kan lyftas fram i 
sammanhanget som en möjlig delförklaring till moderaternas positionsbyte är EU:s ökade 
betydelse. När moderaterna hamnar i regeringsställning 2006 är det en position som är i hög 
grad låst av mellanstatliga avtal som slutits inom EU.  
 
6.1.6 Om riskavvägning, hotbildsnormalisering och terrorism i diskursen 
 
I den diskurs vi undersökt känner vi väldigt mycket igen fenomen som Hamilton, Bannister 
och Flyghed tar upp. En tydlig parallell, som vi berör ovan, till Bannister finner vi i den 
avvägningsfråga som framstår som grundläggande för hela diskursen, alltså avvägningen 
mellan behovet av statlig övervakning och individens integritetsintresse. Liksom Bannister 
finner vi att staten ofta betonar hotet från kriminalitet och terrorism. Ofta finner vi att politiker 
ser sig till nöds tvungna att inskränka den personliga integriteten för att ta itu med ett hot. 
Från Flyghed känner vi igen hotbildsnormaliseringen och den konsekvent framflyttande 
gränsen för toleransen när det gäller hemliga tvångsmedel. Hamilton skriver framförallt om 
åtgärder som vidtagits i kampen mot terror, en kamp som definitivt sätter sina spår i 
diskursen. Det är riksmötet 2002/03 som kraven på vidgade polisiära och säkerhetspolitiska 
befogenheter tar riktig fart, och terrorismen utgör en stor del av den hotbild som målas upp. 
Samtidigt kan vi konstatera dels att kraven på statlig kontroll och övervakning finns redan 
innan den riktiga kampen mot terrorism drag igång, och dels att terrorismen utgör en del av en 
större bild, som sammantaget ger uttryck för en strävan mot ökad statlig kontroll och 
övervakning. Detta är alltså en strävan som kommer till uttryck tydligt först vid riksmötet 
2002/03. Det skulle vara omöjligt för oss att här, på basis av våra resultat, förklara denna 
trend med kriget mot terrorism som ensam utgångspunkt. Snarare framstår terroristhotet som 
ett hot bland flera, ett hot som visserligen förstärks inom diskursen under 2000-talet.    
 
6.1.7 Avslutande diskussion – Internetövervakningen som maktrationalitet 
 
Med risk för att upprepa oss till leda, skulle vi återigen vilja understryka att det vi funnit vara 
en styrningsmentalitet som syftar till ökad statlig övervakning, en ”vi-mot-dem”-retorik samt 
en kraftig hotbildsförstärkning, inte enligt oss kan förklaras med en dold agenda hos 
manipulativa politiker. Sannolikt finns flera förklaringar till fenomenen. I viss mån svarar de 
mot en verklighet politiker ser, och vidare kan de förstås som utslag för en viss populism. Den 
internationella kampen mot terrorism utgör givetvis en del av bilden. Söderlind skriver om att 
IT-dokumenten hon studerat präglas av en vaghet i situationsbeskrivningarna, vilket hon 
menar skulle kunna förklaras delvis med att politikerna känner högt ställda förväntningar på 
sig i IT-frågan. Vi vill inte utesluta detta heller, att politikerna känner sig tvungna att på något 
sätt förhålla sig till Internet och att en naturlig reaktion i det läget blir att yrka på kontroll och 
övervakning. Vi kommer också ihåg att både Söderlind och Flyghed pratar om ett mantra som 
ständigt upprepas, att ”det gäller att hänga med” i den tekniska utvecklingen. Säkert är detta 
något som utifrån influerar diskursen, även om det ju också är så att ett sådant mantra 
produceras inom diskursen. Vi funderar även på att Söderlind och Flyghed skriver om att 
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nationalstatens manöverutrymme och auktoritet håller på att urholkas av globaliseringen. 
Enligt Flyghed skulle ökningen av tvångsmedelsanvändningen kanske kunna förklaras delvis 
på den grunden, som ett försök för nationalstaten att hävda sin auktoritet.  
 
Dessa ansatser till förklaringar av grunderna för politikernas uttalanden är inte ett försök att 
vända bort uppmärksamheten från det fenomen vi menar oss urskilja genom diskursen, vilket 
är en specifik maktrationalitet - för att återknyta till ett av Foucaults begrepp vi inte använt 
sedan teoridelen – som syftar till statlig kontroll och övervakning, och som Foucault menar 
ytterst är disciplineringens rationalitet. Vi menar ju inte att dessa delförklaringar på något sätt 
utgör alternativa orsaker, som kan användas istället för att hänvisa till en abstrakt 
maktrationalitet,. I själva verket är allting ett uttryck för denna maktrationalitet. Foucault, 
minns vi, skriver ju: ”Maktens rationalitet är rationaliteten i metoder som ofta är synnerligen 
explicita [och alltså begripliga; vår anm.] på den begränsade nivå där de används”. 
 
Vi kan urskilja tre olika sätt som den personliga integriteten problematiseras eller anses hotad 
på, i diskursen. För det första genom den nya tekniken som måste stävjas genom en 
fungerande lagstiftning. För det andra genom de åtgärder staten vidtar på 
övervakningsområdet, vilka anses hota individens integritet. För det tredje anses den 
personliga integriteten hotad av brottsligheten.  
  
Vissa forskare har ansett att Foucaults idé om den Panoptiska staten är en modell för en 
svunnen tid och inte går att tillämpa på dagens (västerländska) samhälle. Så menar t.ex. Rose 
att med liberalismen tas ett steg bort från den Panoptiska rationaliteten om total övervakning. 
Vi får anta att nyliberalismen, med sitt individuella fokus och krav på en passiv stat, skulle 
innebära ytterligare steg bort från den Panoptiska drömmen. Våra fynd i den här studien 
skulle då gå stick i stäv med denna teori, om att liberalismen och nyliberalismen skulle ha fört 
vårt samhälle i en annan riktning (för vi kan nog våga påstå att såväl liberalism som 
nyliberalism har fått fäste i Sverige, och sedan låta diskussionen bero om hur pass liberal eller 
nyliberal stat vi har). Och detta blir då också en slutsats: att här faktiskt finns en 
övervakningsrationalitet som inte går ihop med liberala och nyliberala idéer. Vi påminner oss 
om att Flyghed menar att de senaste årens ökande krav på vidgat tillämpningsområde för 
hemliga tvångsmedel verkar vara en unik trend i ett samhälle som på andra områden rör sig åt 
andra hållet, mot mer avreglering och minskad statlig kontroll. Ett intressant fenomen, 
onekligen.  
 
Vi kan då konstatera, sammanfattningsvis, att vi sett hur : 1) subjekten i diskursen med en 
förenklande ”vi-mot-dem”-retorik bestäms som ”oskyldiga” eller ”brottslingar” på ett sätt 
som motiverar ökad statlig övervakning; 2) vaga hotbilder som ”internationell brottslighet” 
målas upp, samtidigt som ett helt dominerande möjlighetsvillkor gör gällande att staten måste 
följa med i den tekniska utvecklingen för att inte hamna i underläge; 3) en styrningsmentalitet 
gör sig gällande som syftar till att hela tiden öka statens övervakning, bl.a. genom att utnyttja 
de möjligheter till övervakning som den nya tekniken erbjuder. Vid riksmötet 1997/98 märker 
vi av en splittring i två läger, där en sida betonar vikten av upprätthållen och efterhand ökad 
statlig kontroll och övervakning, och en annan sida som argumenterar emot och inte vill se 
ökade statliga övervakningsbefogenheter. Ser vi då dessa upptäckter som ett utslag för det 
Foucault menar är en övervakningens och kontrollens maktrationalitet som är symptomatisk 
för den moderna staten? Svaret är att ja, det gör vi. Onekligen har vi funnit genom att studera 
den här diskursen att det finns en konsensus kring att staten måste upprätthålla kontroll och 
övervakningsmöjligheter på Internet. Vi har sett en strävan efter att låta staten öka sin 
övervakning, och en oro över att staten förlorar kontroll över det nya forum för 
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kommunikation som erbjuds genom Internet. Vi tycker oss kunna se det faktum att behovet av 
(ökad) statlig övervakning som fråga drivs hårt av såväl socialdemokratiska som en borgerlig 
regering, som ett tydligt tecken på existensen av en sådan maktrationalitet. Samtidigt har vi 
funnit att diskursen präglas av ett kraftigt motstånd mot en sådan utveckling, och en kraftig 
oro för att staten på ett alltför långtgående sätt kränker medborgarnas personliga integritet. 
Det är svårt att för oss avgöra, då vi bara rört oss inom diskursen, vad som väger tyngst, 
vilken sida som drar det längsta strået här. Kanske är det motstånd vi funnit mot statlig 
övervakning fåfängt, och den faktiska utvecklingen visar få eller inga spår efter det. Vi kan 
bara konstatera att motståndet hela tiden finns där i diskursen.   
 
6.2 Slutsatser 
 
Så här såg våra frågeställningar ut: 
 
-Vilken syn på staten och medborgarna, samt förhållandet dem emellan, kommer till uttryck i 
den politiska diskursen om övervakning på Internet? 
Diskursen delas i två huvudsakliga inriktningar efter riksmötet 1997/98, där den ena 
framhäver statens brottsbekämpande roll, och den andra framhäver dess lagstiftande roll. 
Både lagstiftningen och brottsbekämpningen har visserligen lyfts fram även föregående 
riksmöten, men inte på det sätt som sker hädanefter, då tonvikten ofta ligger tydligt på den 
ena eller andra sidan. De som intar den senare positionen och betonar statens lagstiftande roll 
är oftast pådrivande i frågan om ökade statliga övervakningsbefogenheter, medan de som intar 
den andra ståndpunkten uttrycker motstånd mot en sådan utveckling. Vi ser en förenklande 
indelning i vanliga medborgare och kriminella och en ”vi-mot-dem”-retorik som underbygger 
argumenten för statlig övervakning. Från de som gör motstånd mot den statliga 
övervakningen görs vissa ansatser att problematisera indelningen i oskyldiga-kriminella.  
 
-Vilken omvärldsanalys gör politikerna och hur motiverar de utifrån den sin ståndpunkt vad 
gäller statlig övervakning? 
Inom diskursen målas vaga hotbilder upp, i stil med ”internationell, grov brottslighet”. 
Hotbilderna blir fler och förstärks efterhand, en utveckling som är märkbar i synnerhet från 
och med riksmötet 2002/03. Vi ser att hotbilderna används som motiv för ökad statlig 
övervakning. Det finns motstånd mot detta, men knappast något ifrågasättande av 
hotbildernas giltighet.  
 
-Hur ser politikernas inställning till statlig övervakning kontra medborgarnas personliga 
integritet – när det gäller Internet –  ut?  
Det råder konsensus kring uppfattningen att den statliga övervakningen befinner sig i konflikt 
med individens rätt till integritet, och att det krävs en avvägning där emellan. Efterhand sker 
en viss uttrycklig prioritering av en effektiv brottsbekämpning framför den personliga 
integriteten, även om båda sakerna framhålls som viktiga. Även här finns motstånd från de 
som understryker vikten av att integriteten skyddas. Med något enstaka undantag verkar det 
råda en form av tabu mot att uttryckligen acceptera en viss minskad effektivitet i 
brottsbekämpningen i syfte att stärka integriteten.  
 
-Hur ser politikerna på möjligheten att använda den nya tekniken för att övervaka 
medborgarna? 
Från de som argumenterar för ökad övervakning framhålls den positiva möjlighet den nya 
tekniken innebär för brottsbekämpningen. Det framhålls att staten måste använda den senaste 
tekniken i sin övervakning, eftersom brottsligheten annars får ett försprång. Motståndarna mot 
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ökad statlig övervakning vill inte att den nya tekniken ska användas i övervakningssyfte på ett 
sätt som kränker den personliga integriteten i alltför hög utsträckning.  
 
-Hur kan diskursen, utifrån svaren på ovanstående frågor, beskrivas med Foucaults begrepp 
subjektspositioner, möjlighetsvillkor och styrningsmentalitet? 
Subjektspositioner: I diskursen beskrivs på ett förenklande sätt subjekten som antingen 
vanliga medborgare eller brottslingar, vilket är en del av en ”vi-mot-dem-retorik”. Dessa 
subjekt positioneras i förhållande till staten-som-brottsbekämpare eller staten-som-lagstiftare. 
När statens roll är lagstiftarens beskrivs dess uppgift som att skydda medborgarna såväl från 
brott som från statligt maktmissbruk. När statens roll är brottsbekämparens handlar det om att 
skydda de vanliga medborgarna från brottslingarna.  
Möjlighetsvillkor: Vaga hotbilder, vilka efterhand förstärks, skapar bakgrunden mot vilken 
debatten om statlig övervakning förs. Hotbilderna används som argument för ökad statlig 
övervakning, och de ifrågasätts knappt ens av de som vill bromsa utvecklingen mot mer 
extensiv övervakning. En viktig del av möjlighetsvillkoren utgörs också av argumentet att 
staten hela tiden måste se till att hänga med i den tekniska utvecklingen så att inte 
brottsligheten får ett försprång. 
Styrningsmentalitet: I diskursen ges uttryck för en styrningsmentalitet som betonar vikten av 
statlig övervakning, vilken ställs mot en styrningsmentalitet som å andra sidan betonar vikten 
av att individens integritet skyddas. Det är tydligt att den styrningsmentalitet som betonar den 
statliga övervakningen är dominerande och aktiv i att sätta gränserna för diskursen, medan 
den andra hela tiden uppstår som ett motstånd, och därför tvingas till en följande roll i 
diskursen.  
 
Vi har funnit att det i den politiska diskursen om statlig övervakning på Internet kommer till 
uttryck en styrningsmentalitet som vill öka den statliga övervakningen av medborgarna. Detta 
har vi sett som utslag för vad vi med en Foucauldiansk term kallar maktrationalitet, det som 
enligt Foucault är en disciplinens rationalitet. Denna maktrationalitet innebär ett krav på 
intensiv statlig kontroll av medborgarna, och den ifrågasätts aldrig i diskursen. Den tar sig 
uttryck i en styrningsmentalitet som, i synnerhet efter riksmötet 2002/03, syftar till att vidga 
statens övervakningsbefogenheter. Mot denna styrningsmentalitet finns däremot ett 
konsekvent motstånd, ett motstånd som utgår från individens rätt till personlig integritet. 
 
6.3 Reflexioner 
 
Vi har funnit två problem med den här typen av undersökning som båda är kopplade till själva 
textläsandet. Det ena skulle man kunna säga är diskursspecifikt, alltså utmärkande (gissar vi) 
för den politiska diskursen, medan det andra troligen är mer allmängiltigt för textanalyser.  
 
För det första är det den politiska, ofta högt uppskruvade retoriken som ställer till problem. 
För oss som vill undersöka hur politikerna förhåller sig till frågan om statlig övervakning, kan 
det ibland kännas tröttsamt att läsa uttalanden från personer som säger sig vara ytterst måna 
om att staten får adekvata resurser att bekämpa brottsligheten, men samtidigt också värnar om 
att den enskildes integritet inte kränks. Upplevelsen av att läsa den ena politiska texten efter 
den andra kan skulle ibland kunna liknas vid att kämpa sig igenom en djungel av tom retorik 
och floskler.  

Det andra problemet, som säkert är vanligt för diskursanalytiker, gäller risken att förledas att 
tro på det som sägs inom diskursen och inte lyckas ta det steg bakåt som är nödvändigt för att 
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få ett kritiskt perspektiv. I synnerhet det politiska språket kan ibland vara förledande och svårt 
att värja sig ifrån. 
 
Slutligen kan några ord sägas om det vi i den här studien undersökt som en diskurs. I själva 
verket är inte detta en avgränsad diskurs, som vi tacksamt har kunnat ställa oss utanför och 
studera. Genom att välja ut vissa texter har vi delvis skapat diskursen. Självklart är utsagorna 
inte våra, men genom att välja just dem vi har valt har vi format diskursen som den 
presenteras här. Det finns mängder av andra utsagor som skulle kunna säga vara en del av 
diskursen som här fallit utanför.   
 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Vi anser att det hade varit intressant att följa den debatt som förts om statlig övervakning på 
andra arenor, t.ex. i medierna. I ett avseende kan ju debatten i medierna ses som ett svar på en 
debatt vi följt i denna studie. Vi skulle också gärna se en studie om hur människors 
toleranströskel höjs i fråga om statlig övervakning. Vidare skulle vi gärna se utforskas vilken 
substans som faktiskt finns i den argumentering som används för att motivera ökad statlig 
övervakning. Stämmer det verkligen att det finns en organiserad, internationell brottslighet 
som ständigt ökar? Flyghed menar ju att flera av de hotbilder som varit en del av 
argumenteringen för ökad tvångsmedelsanvändning är kraftigt överdrivna.  
 
Vi har också funderat på en studie om hur länge mantrat ”det gäller att hänga med” haft fäste 
inom politiken när det handlar om teknisk utveckling, och en kritisk utvärdering om 
giltigheten i den uppfattningen. Den tycks vara en icke obetydlig drivkraft inom svensk IT-
politik, vilket ju Söderlind visat. En annan idé till en studie som har föresvävat oss gäller 
synen på teknik inom den politiska diskursen. En undersökning skulle kunna göras om 
tekniken betraktas som hot eller möjlighet, om diskursen visar på teknikdeterministiska 
uppfattningar m.m. Ännu en möjlighet är att göra en mer filosofiskt inriktad utvärdering av de 
argument och åsikter politikerna ger uttryck för i frågan om statlig övervakning. Slutligen har 
vi funderat över en mer noggrann undersökning av hur övervakningen rent faktiskt har vidgats 
de senaste åren (eller varför inte i ett längre perspektiv?). Här har vi Flyghed fyrgradiga skala 
med övervakade grupper i åtanke. Det hade onekligen varit intressant att se hur vissa grupper 
misstänkliggörs och kategoriseras i den politiska diskursen. 
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7 SAMMANFATTNING 
 
I den här uppsatsen har vi intresserat oss för den politiska diskursen om statlig övervakning på 
Internet. Det är en fråga med hög aktualitet som uppmärksammats inom såväl medier som 
forskning, och som genom sin koppling till IT-politik har relevans för det Biblioteks- och 
Informationsvetenskapliga området. Vi har rört oss på en rent språklig nivå, då det vi har velat 
undersöka är hur debatten om den statliga övervakningen på Internet har sett ut på statlig nivå. 
Av denna anledning har vi valt vårt empiriska material ur riksdagstrycket. 
 
Anledningen till vårt fokus på Internetövervakningen är att vi velat undersöka hur politiker 
förhåller sig till en helt ny arena för medborgerlig kommunikation. Vi har velat undersöka om 
det finns en strävan på statlig nivå att underkasta ett nytt kommunikationsmedium statlig 
övervakning. Idén om att det skulle kunna förhålla sig på det viset har vi fått av Foucaults 
tankar kring den Panoptiska staten. Foucault menar att den moderna västerländska staten 
kännetecknats av en maktrationalitet som innebär en strävan från staten att veta allt om sina 
medborgare – en Panoptisk rationalitet. Namnet kommer från 1700-talsfilosofens Jeremy 
Benthams arkitektoniska idé om ett fängelse. Vi har också utgått från Foucaults teorier om 
makt. Han ser maktrelationer som något överallt närvarande, något som ingen människa kan 
undgå. Makten är omöjlig att fly från eftersom den genomsyrar samhället, men det är också 
viktigt att minnas att en förutsättning för makt är motståndet mot densamma.  
 
Vidare teoretiska utgångspunkter kommer från Foucaults teori om diskursen. En diskurs är 
enligt Foucault ett avgränsat område för en specifik språklig praktik och ett speciellt sätt att 
betrakta världen. Inom en diskurs betraktas och omtalas världen alltså på ett speciellt sätt, och 
det finns gränser inom diskursen för vad som kan sägas och hur det kan sägas. Detta innebär 
också att det inom diskursen finns ett begränsat antal positioner som människor kan tala ur. 
Diskursen genomsyras av makt, och diskursen producerar makt. Genom diskursen formas 
människornas sätt att betrakta världen och det sker på ett sätt som är i grunden helt 
godtyckligt.  
 
Vi har som sagt gjort vår studie på ett rent språkligt plan med en diskursanalys. Detta innebär 
att vi inte undersökt vilka åtgärder som vidtagits på det lagstiftande planet. Vårt syfte har varit 
att undersöka hur politikerna talat och skrivit om statlig övervakning på Internet. Vi har velat 
undersöka diskursen i ett längre perspektiv och därför tagit riksmötet 1994/95 som vår 
utgångspunkt. Det är nämligen då frågan om statlig övervakning på Internet uppmärksammas 
i riksdagstrycket för första gången. Så här har vi formulerat våra frågeställningar:  
 
-Vilken syn på staten och medborgarna, samt förhållandet dem emellan, kommer till uttryck i 
den politiska diskursen om övervakning på Internet? 
 
-Vilken omvärldsanalys gör politikerna och hur motiverar de utifrån den sin ståndpunkt vad 
gäller statlig övervakning? 
 
-Hur ser politikernas inställning till statlig övervakning kontra medborgarnas personliga 
integritet – när det gäller Internet - ut?  
 
-Hur ser politikerna på möjligheten att använda den nya tekniken för att övervaka 
medborgarna? 
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-Hur kan diskursen, utifrån svaren på ovanstående frågor, beskrivas med Foucaults begrepp 
subjektspositioner, möjlighetsvillkor och styrningsmentalitet? 
 
Foucaults förslag på hur diskursen ska analyseras har utgjort vår metod. I vår analys har vi 
tillämpat följande tre av hans begrepp: subjektspositioner, möjlighetsvillkor och 
styrningsmentalitet. När vi har undersökt diskursens subjektspositioner har vi undersökt hur 
människor kategoriseras och indelas i grupper, samt hur de placeras i förhållande till staten. 
Här har vi också undersökt vilken roll staten tilldelas. När vi tittat på diskursens 
möjlighetsvillkor har vi undersökt vilka hotbilder som målas upp inom diskursen och vilken 
omvärldsanalys som görs. Här har vi tittat på hur hotbilderna och omvärldsanalysen sätts i 
förhållande till en viss statlig respons. När vi har undersökt styrningsmentalitet har vi studerat 
hur politikerna ställer sig till statlig övervakning när denna kränker medborgares personliga 
integritet, och hur de ser på möjligheten av att använda ny tillgänglig teknik för att vidga sin 
övervakning.  
 
Vårt material har vi alltså funnit bland riksdagstrycket. Texter för urval har vi fått fram i ett 
första steg genom att använda olika söksträngar på riksdagens hemsida. Bland dessa träffar 
har vi utifrån en subjektiv relevansbedömning, där vi ögnat igenom varje text och i 
dokumenten sökt efter vissa nyckelord, valt ut texter som handlar om övervakning på Internet 
av de svenska medborgarna, utförd av svenska staten. I en tredje fas har vi läst igenom de 
utvalda texterna mer noggrant, för att sedan i ett fjärde steg analysera dem. Analysen består i 
uppsatsen av två moment. I det första momentet sönderdelar vi texten i delar, i ett referat av 
den del av texten som är relevant för oss. Det andra momentet innebär att vi till varje riksmöte 
fogar en sammanfattande analys av alla de texter som tagits upp, varvid vi tillämpar Foucaults 
begrepp subjektspositioner, möjlighetsvillkor och styrningsmentalitet. I den efterföljande 
diskussionen besvarar vi vår frågeställning och resonerar allmänt kring vad vi funnit. I 
slutsatserna redovisar vi hur vår frågeställning besvarats. Slutligen ger vi förslag på tidigare 
forskning och gör några personliga reflektioner kring studien.  
 
I vår uppsats har vi kommit fram till att det i den politiska diskursen om statlig övervakning 
på Internet finns uttryck för en grundläggande maktrationalitet som aldrig ifrågasätts, och som 
innebär krav på statlig kontroll av medborgarna, vilket bl.a. resulterar i stor enighet om att 
Internet måste övervakas. I analysen av subjektspositioner har vi funnit att det görs en 
förenklande indelning i vanliga medborgare och kriminella, vilket vi ser som en del av en ”vi-
mot-dem”-retorik. Möjlighetsvillkoren har vi funnit utgöras till stor del av vaga hotbilder som 
förstärks och vidgas efterhand. Vi har funnit en styrningsmentalitet som syftar till att öka 
statens övervakning, särskilt tydligt från och med riksmötet 2002/03. Denna möter konstant 
motstånd från en annan styrningsmentalitet, som utgår från vikten av att den personliga 
integriteten skyddas.  
 
Vi har funnit att den politiska diskursen fungerar mycket på det sätt som Foucault beskrivit. 
Vi har sett hur utestängningsmekanismer opererar, att det finns ett begränsat antal positioner 
att tala ur inom en diskurs, och att sättet människor kan prata på inom en diskurs är begränsat,  
samt hur motstånd inom diskursen är något ständigt närvarande. Gränserna i den här 
diskursen har huvusakligen bestämts av de som understryker vikten av statlig övervakning, 
medan motståndspositionen uppstår som en respons på den andra sidan. Av detta följer också 
att motståndssidan hela tiden så att säga tvingas acceptera de gränser som satts av den 
dominerande positionen. Vi har märkt att även om det görs ansatser till att problematisera de 
förenklande kategoriseringarna, hotbilderna och behovet av statlig övervakning, så är det 
något som det råder stor brist på inom diskursen.  
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Vidare har vi funnit att politiska partier inom en fråga plötsligt kan byta ståndpunkt. Det mest 
tydliga exemplet på detta är moderaternas, som går från att under lång tid ha yrkat på 
försiktighet i övervakningsfrågan till att bli pådrivande i vidgningen av statens 
övervakningsbefogenheter. Vi har sett att det efter riksmötet 1997/98 sker en viss splittring 
och polarisering i frågan. Från och med där finns en position där behovet av statlig 
övervakning betonas, och en position som å andra sidan betonar vikten av att den personliga 
integriteten skyddas. 
 
Sammantaget har vi funnit uttryck för en disciplinens maktrationalitet som innebär ett 
grundläggande krav på statlig kontroll av medborgarna. Denna möter inget motstånd, men det 
gör däremot den styrningsmentalitet som syftar till att hela tiden öka statens övervakning.  
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