
  

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

2007:89 
ISSN 1654-0247 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Övervakning och integritet – en omöjlig möjlighet? 
En studie av de svenska riksdagspartiernas syn på förhållandet mellan 

övervakning och integritet 2006 
 
 
 
 
 

GUSTAV ERVING 
BJÖRN WALLERIUS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Gustav Erving & Björn Wallerius 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



  

 
Svensk titel:  Övervakning och integritet – en omöjlig möjlighet? En studie av de 

svenska riksdagspartiernas syn på förhållandet mellan övervakning och 
integritet 2006 

 
Engelsk titel: Surveillance and privacy – an impossible possibility? A study of the 

Swedish parliamentary parties´ view of the circumstances concerning 
surveillance and integrity in 2006 

 
Författare: Gustav Erving & Björn Wallerius 
 
Kollegium: 1 
 
Färdigställt:  2007 
 
Handledare: Lena Waldau 
 
Abstract: There is an ongoing discussion amongst Swedish politicians about how 

the Swedish police will be able to handle increased organised criminality 
represented in the growing threats of terrorism. In May 2006 
representatives from the seven parties of the Swedish parliament debated 
the question whether the Swedish security service and Swedish police 
should be permitted to use increased surveillance with the purpose of 
preventing severe criminality. 
The question of increased surveillance is a matter often connected to 
matters of personal privacy. The aim of this master’s thesis is to study 
which arguments are being used for and against the proposed law that 
would permit surveillance with the purpose of preventing crime, as well 
as examine members of Parliaments view on privacy. 
The methodology used in this thesis is both argumentation analysis and 
rhetoric analysis. These two tools are used to examine the minutes from a 
parliamentary debate about the bill mentioned earlier.  
The results show that several arguments for and against the new law 
emerged during the debate. Politicians supporting the new law argued that 
the police force at present is ill-equipped against the increasingly 
organized criminality and that increased preventional surveillance is 
necessary in order to protect people in society. The opponents maintained 
that the bill results in infringement on the integrity of the individual and 
that there is no need for this sort of surveillance.  
All members of the parliament state that privacy is very important. Still, 
politicians supporting the new law claim that in some particular cases 
privacy must be sacrificed in aid of solving crime. They also state that 
infringement of integrity can be avoided thanks to measures taken whilst 
creating the bill. The results also show that there are different opinions 
among the Swedish parties concerning the possibilities of maintaining a 
balance between surveillance and privacy. Some parties claim it is 
impossible while other parties mean it is possible as long as the legal 
security is satisfactory. 
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1. Inledning 
 
Frågor som berör övervakning och relaterade ämnen är något som under flera decennier 
diskuterats i Sverige. Skandalerna kring IB-affären i början av 1970-talet, dödsskjutningen av 
statsminister Olof Palme 1986, och knappt tjugo år senare mordet på utrikesminister Anna 
Lindh (2003), är tre omskakande händelser som till stor del bidragit till att ämnet övervakning 
ständigt funnits på den svenska dagordningen, och flitigt debatterats i olika medier samt på 
politisk nivå. 
 
I mitten av 1990-talet fann den dåvarande socialdemokratiska regeringen under ledning av 
statsminister Göran Persson anledning att se över de lagar vilka berörde olika former av 
övervakning. Regeringen motiverade detta med att det enligt uppgifter från bland annat 
brottsbekämpande myndigheter vuxit fram en ökad och mer komplex bild av grov organiserad 
brottslighet som nu arbetade på ett mycket mer avancerat sätt än tidigare. Säkerhetspolisen, 
men även den öppna polismyndigheten ansåg sig inte ha de resurser eller arbetsredskap som 
krävdes för att kunna bemöta den hotande och samhällsskadande verksamheten på ett 
tillfredställande sätt. Brottsbekämpande myndigheter ansåg sig därför vara i behov av att 
kunna nyttja olika övervakningsmedel på ett friare sätt. Med anledning av detta samlades 
därför i september 1996 den dåvarande socialdemokratiska regeringen och beslutade enligt 
kommittédirektiv 1996:64 Hemlig avlyssning m.m., att en beredning skulle tillkallas för att 
undersöka de påstådda problemen närmare. Direktivet innebar startpunkten för en 
intensifierad diskussion, och ligger även till grund för en rad utredningar som behandlar 
frågor kring olika former av övervakning, varav två omnämns i inledningen av denna uppsats. 
 
Debatten angående användandet av arbetsmetoder som innefattar olika övervakningsmedel 
kom under de första åren av 2000-talet att aktualiserats ytterligare. Den dåvarande 
socialdemokratiska regeringen, vilken drivit frågan i syfte att lätta på restriktionerna kring 
användandet av olika former av övervakningsverktyg, har också ständigt fått vatten på 
kvarnen till följd av flera internationellt mycket uppmärksammade händelser. Här kan nämnas 
terrordåden i New York den elfte september 2001, samt attentaten mot Madrids och Londons 
tunnelbanor i mars 2004 respektive juli 2005, men också rapporter om organiserad 
brottslighet vilken ofta sker i det fördolda och spinner nät världen över.  
 
Frågor kring användandet av övervakningsmedel har ofta på senare år varit föremål för debatt 
i medier, och den dåvarande socialdemokratiska regeringen kritiserades flera gånger för sitt 
ställningstagande. Socialdemokraten Thomas Bodström hade under perioden 2000-2006 
befattningen justitieminister, och 2004 lät han göra en utredning som främst berörde det 
säkerhetspolitiska området. Utredningen resulterade i en rapport (Ds 2005:21) där det bland 
annat föreslogs att restriktionerna kring olika former av övervakningsmetoder skulle kunna 
lättas. Rapporten ledde så småningom fram till den proposition (2005/06:177) vilken 
debatterades i den riksdagsdebatt som ligger till grund för vår studie.  
 
Bodström kom vid flera tillfällen att kritiseras hårt av olika medier till följd av utredningen 
och en rad uttalanden. Lagändringarna ansågs från flera håll utgöra ett hot mot demokratin 
och människors integritet. Jan Guillou är en av de journalister som ifrågasatte Bodström och 
skrev i en krönika i Aftonbladet (2005, s. 24) att: ”Ingen politiker, inte ens justitieminister 
Thomas Bodström, skulle bestrida att den här typen av mardrömslagar innebär en 
inskränkning i demokratin.” Krönikans syrliga titel Bodströms nya lag – farligare än bin 
Laden ger också en tydlig vink om vad Guillou tycker om Bodströms förslag. Debatten 
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blossade på samma sätt upp i flera andra dagstidningar under samma år och exempelvis 
ledarskribenten i DN (2005, s. 1) menar i sin artikel att det ”finns ett oroväckande mönster i 
Bodströms politiska gärning”. I nästan alla sammanhang där effektiv bekämpning av terror 
och brottslighet har krockat med personlig integritet och humanitär medborgerlighet har han 
valt det förra framför det senare”. Från flera håll anklagades Bodström arbeta för en 
nedmontering av integriteten och för att ha påbörjat en marsch, mot det av en skribent så 
kallade Bodströmsamhället.  
 
Den dåvarande socialdemokratiska regeringen fann således, med hänvisning till påstådda 
omvälvande förändringar i samhället, det befogat att införa nya regler i kampen att bekämpa 
en ny form av avancerad och organiserad brottslighet. Med anledning av detta överlämnades 
den 16 mars 2006 regeringens proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa 
särskilt allvarliga brott, i vilken även vi tagit avstamp. Propositionen är ett bland flera 
riksdagstryck som delvis kommit att ligga till grund för vår undersökning, och den 
förespråkar i huvudsak att brottsbekämpande myndigheter skall tillåtas använda olika former 
av övervakningsmedel i preventivt syfte för att förhindra särskilt allvarliga brott.  
 
I den här uppsatsen studerar vi protokollet från den riksdagsdebatt som ägde rum den 31 maj 
2006, i vilken representanter från riksdagspartierna debatterar proposition 2005/06:177 samt 
det betänkande justitieutskottet lämnat. Vi lyfter fram och analyserar de argument för och 
emot ett beviljande av den lag som, om den träder ikraft, kommer att tillåta användandet av 
olika former av övervakningsmedel i förebyggande syfte. Detta gör vi med utgångspunkt i 
teori kring personlig integritet, men även teorier om företeelser som kan utgöra hot och risker 
mot samhället. På detta sätt kan vi få en förståelse för hur riksdagsledamöter resonerar kring 
användandet av övervakningsmedel i förhållande till integritet. 
 
Övervakningsmedlen som omtalas i denna inledning och likaledes de medel som behandlas i 
regeringens proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 
utgörs av; postkontroll, hemlig avlyssning, hemlig teleövervakning samt hemlig 
kameraövervakning. Dessa går under samlingsnamnet hemliga tvångsmedel vilket också är 
den benämning vi genomgående använder i uppsatsen. En mer utförlig beskrivning av de 
hemliga tvångsmedlen återfinns i kapitel 4.3. 
 

1.1 Problemformulering 
 
Forskning kring övervakning och integritet har sedan slutet av det förra seklet blivit allt mer 
vanligt förekommande inom forskningsområdet för biblioteks- och informationsvetenskap.  
Inom informationsvetenskapen ges kanske flest möjligheter att studera spänningsförhållandet 
mellan övervakning och integritet då olika former av övervakning blivit mer vanligt och 
accepterat i det svenska samhället. På bibliotek och i olika arkiv är det inte heller längre helt 
ovanligt att det förekommer olika former av övervakning, och detta på grund av att värdefulla 
samlingar på så sätt skall kunna skyddas.   
 
Den ökande användningen av övervakningsmedel på olika platser och institutioner har 
bidragit till att frågor kring den personliga integriteten aktualiserats och blivit ämne för debatt. 
Var går gränsen för att vår integritet kränks? Vilken rätt har vi till personlig integritet? Måste 
den personliga integriteten ibland stå tillbaka? Diskussionen kring frågor av detta slag 
intresserar vi oss för, och den personliga integriteten i förhållande till övervakning utgör 
också grunden för vår undersökning. 
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I vilken utsträckning övervakning av medborgarna kan kombineras med ett demokratiskt 
samhällssystem är en fråga som på ett speciellt sätt har hamnat i fokus, och diskuterats i 
Sverige och många andra demokratiska stater under senare år. Går det att uppnå balans mellan 
integritetsskyddsaspekten och effektivitetsaspekten i arbetet med att förebygga grov och/eller 
organiserad brottslighet med hjälp av olika former av övervakning, eller utesluter det ena per 
automatik det andra?  
 

1.2 Syfte 
 
Vi vill genom en studie av en riksdagsdebatt från maj 2006 undersöka med vilka argument 
respektive motargument som övervakning i brottsförebyggande syfte föreslås respektive 
avstyrks, eftersom en sådan studie skulle kunna öka förståelsen för hur svenska 
riksdagspartier ser på personlig integritet. Vår förhoppning är att vi genom en 
argumentationsanalys av ett protokoll fört vid riksdagsdebatten 31 maj, 2006 – den debatt 
som föregick riksdagens ställningstagande till proposition 2005/06:177 – ska kunna besvara 
nedanstående frågeställning.  
 

1.3 Frågeställning 
 
Anser de svenska riksdagspartierna att det går att hitta en balans mellan övervakning av 
medborgarna och ett fortsatt starkt integritetsskydd, och är det enligt riksdagspartierna möjligt 
att kombinera en ökad övervakning av medborgarna med ett demokratiskt samhällssystem? 
 
Denna övergripande frågeställning skall vi försöka besvara med hjälp av följande underfrågor:  
 

• Vilka argument används för respektive emot en friare användning av hemliga 
tvångsmedel i den aktuella riksdagsdebatten? 

 
• I vilken utsträckning är riksdagspartierna beredda att sätta övervakning före personlig 

integritet? 
 

1.4 Informationssökning 
 
Övervakning av olika former innebär insamling av information, och dess förhållande till den 
personliga integriteten utgör ett tema som faller inom ramen för informationspolitik. Vid 
starten för uppsatsskrivandet, januari 2007, var kamerorna riktade mot sittande 
försvarsminister Mikael Odenberg (m), då han i ett förslag önskade ge Försvarets radioanstalt 
(FRA) ”fria händer att avlyssna vanliga människors dagliga telekommunikation” (Sydow, 
2007, s. 6). Debatten fångade vårt intresse och kom att bli en utgångspunkt för uppsatsen. 
Fortsatta sökningar kring temat resulterade i att vi hittade den för vår uppsats aktuella 
propositionen 2005/06:177, vilken arbetats fram på uppdrag av den dåvarande 
socialdemokratiska regeringen. 
 
Riksdagstrycken som utgör underlag för vårt arbete är hämtade från riksdagens och 
regeringens databaser. Hur debatten kring ärendet sett ut i olika medier har vi studerat genom 
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att ta del av ett antal artiklar funna i databaserna Artikelsök och Mediearkivet. Vi har även 
använt oss av Högskolans i Borås databaser; däribland Borås akademiska digitala arkiv, som 
främst kommit till nytta för inspiration och arbetet med vår metoddel. Litteraturen vi använt 
för vår uppsats har vi funnit på högskolebiblioteken i Borås samt Högskolan i Väst. Vidare 
har LIBRIS fjärrlånetjänst också varit till hjälp för arbetet. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa vårt empiriska material till att omfatta ett protokoll från en svensk 
riksdagsdebatt (2005/06:132, 12 § Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott); 
fokus för denna uppsats ligger således på den talade debatten. Att analysera ytterligare 
dokument, exempelvis justitieutskottets betänkande eller den aktuella propositionen 
(2005/06:177) skulle, enligt vår bedömning, inte främja vårt syfte, eftersom argumenten för 
respektive emot lagändringen bäst tydliggörs då de ställs mot varandra i en debatt.  
 
Vi vill dock poängtera att vi har lagt stor vikt vid att sätta oss in i det aktuella ärendet, om inte 
annat för att i så stor utsträckning som möjligt få klart för oss skillnaderna mellan den 
föreslagna lagändringen och gällande lag, vilket har visat sig inte alltid vara helt enkelt då det 
delvis handlar om till synes marginella, men i realiteten inte alls obetydliga förändringar. 
Detta har vi gjort genom närläsning av bland annat tidigare nämnda utskottsbetänkande och 
proposition samt andra för undersökningen relevanta dokument.  
 

1.6 Disposition 
 
Arbetet är strukturerat enligt följande. I kapitel två bygger vi upp en teoretisk ram vilken dels 
utgörs av teori kring personlig integritet, dels teorier om hur olika hot och risker kan inverka 
på ett samhälle, men också om hur organiserad brottslighet kan påverka staten och dess 
medborgare. I kapitel tre presenterar vi ett antal resultat från nationell och internationell 
tidigare forskning vi tagit del av och fördjupat oss i. Vi har studerat texter som berör 
främlingsskap men också rädsla och hur denna till följd av olika hotbilder kan påverka 
politikers argumentering men också beslutsfattning. Vidare belyser vi i detta kapitel 
övervakning och hemliga tvångsmedel ur olika perspektiv, och vi har studerat dess 
förhållande till integritet och medier men också något om personlig integritet i relation till 
bibliotek.  
 
Kapitel fyra består av tre delar. Inledningsvis presenteras det empiriska materialet vi valt att 
undersöka, vilket består av ett protokoll från en riksdagsdebatt 2006. Därefter redogör vi för 
argumentationsanalysen, den metod vi anser vara lämplig för genomförandet av vår uppsats, 
då vi arbetar med, och analyserar en debatt. Slutligen i detta avsnitt definierar vi ett antal 
företeelser från bland annat den aktuella propositionen vilka är viktiga för läsaren att fördjupa 
sig i då de är betydande och återkommande i texterna som följer.  
 
I kapitel fem beskriver vi hur vi gått tillväga med bearbetningen av materialet, och vi 
presenterar dels en övergripande tes samt åtta av oss framarbetade kategorier i vilka de olika 
argumenten sorterats in under. I kapitel sex redogör vi för analysen vilken dels består av en 
löpande analytisk text, dels av därpå följande argumentationskedjor vilka vi arbetat fram efter 
val av metod. Kapitel sju utgörs av slutsatser och diskussion där vi knyter an teori och den 
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tidigare forskning vi tagit del av. Slutligen sammanfattas uppsatsen i kapitel åtta, och därefter 
återfinns käll- och litteraturförteckning. 
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2. Teorier om samhällsutveckling och personlig integritet 
 
I följande två avsnitt presenterar vi de forskare vars teorier utgör en ram för vårt arbete. Vi har 
studerat Ulrich Becks teorier om risksamhället, och i likhet med andra forskare (se kap. 3.3) 
dragit paralleller mellan de hot som beskrivs i hans bok Risksamhället, och den hotbild som 
ibland används som argument för ökad övervakning. Som ett komplement till Ulrich Beck 
använder vi oss även av Manuel Castells teorier om hur den organiserade brottsligheten 
verkar, och har utvecklats på ett globalt plan samt hur den kan påverka demokratiska värden, 
det politiska systemet och dess institutioner. Personlig integritet utgör en viktig del av vår 
studie och därför finner vi det relevant att lyfta fram teori kring detta. För ändamålet har vi 
valt att studera samhällsforskaren Jan van Dijk, verksam inom området för 
informationspolitik, och hans resonemang kring den personliga integriteten.  
 
Vi har inte för avsikt att på något sätt göra en fullständig redogörelse av dessa forskares 
teorier då det inte skulle främja vårt syfte, och inte heller är möjligt på grund av tid- och 
utrymmesskäl. Istället lyfter vi fram de partier vi anser vara av intresse och relevans för vårt 
fortsatta arbete. Vi använder oss inte av teorierna i vårt analyskapitel, utan de är oss 
behjälpliga först i vårt senare diskussionskapitel (kap. 6.2). Där problematiserar och 
diskuterar vi, med hjälp av dessa verktyg, kring de argument samt motargument som enligt 
lagförslaget legitimerar, respektive talar emot en ökad användning av de hemliga 
tvångsmedel, vilka även kan tänkas påverka den personliga integriteten. Genom ett sådant 
resonemang kan vi möjliggöra en ökad förståelse för hur svenska riksdagspartier resonerar 
kring övervakning och personlig integritet. 
 
Valet av teori kan ifrågasättas, och för andra studenter hade ett självklart val kanske varit att 
istället studera Michel Foucault eller Anthony Giddens. Foucault är bland annat välkänd för 
sitt verk Övervakning och straff (1975) där han utforskar hur den moderna disciplineringen av 
människan utvecklats i skolor och på korrektionsanstalter. Enligt vårt tycke ansåg vi dock 
hans teorier vara komplexa och svårtolkade och vi valde därför att inte studera dessa närmare. 
Anthony Giddens är en av vår samtids mest lästa sociologer och han rör sig bland annat inom 
det fält vi befinner oss i för genomförandet av vår undersökning. Vid närmare studier av 
Giddens och hans verk Sociologi (1997, s. 571) fann vi att han refererade till ett flertal andra 
sociologer, däribland Ulrich Beck, och därav vårt intresse för, och senare också valet av Beck. 
Vi har även sett exempel på hur Becks teorier används på liknande sätt som vi gör i vår studie, 
vilket vi också visar på i kapitlet Tidigare forskning. Vi menar att det faller sig naturligt att 
studera Castells och van Dijk, då det material vi undersöker kan relateras till deras tankar och 
resonemang kring organiserad brottslighet respektive integritet. 
 

2.1 Ulrich Beck 
 
Ulrich Beck är professor i sociologi vid universitetet i München. I Risksamhället: På väg mot 
en annan modernitet (1998) hävdar han att vårt samhälle just nu genomgår en strukturell 
förändring och han lägger fram sin hypotes som i korthet går ut på att samhället är på väg att 
utvecklas från ett industrisamhälle till ett risksamhälle. Den stora skillnaden mellan industri- 
och risksamhällena ligger i att medan man i det förra strävade mot en ökad produktion, med 
ökad vinst som följd, går i det senare allt mer resurser åt för att hantera de risker som 
människan själv, genom sitt levnadssätt och i sin strävan efter en allt högre vinst, har skapat.  
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Risker av olika slag har människan alltid varit utsatt för; vad som skiljer dagens – och kanske 
i ännu högre utsträckning morgondagens risker – från gårdagens, är enligt Beck att de risker 
mänskligheten ställs inför i vår tid är av en så mycket allvarligare art än tidigare och att hoten 
inte längre utgörs av naturliga risker, utan sådana människan själv, genom sitt sätt att leva, har 
orsakat. Samhället kan inte längre, som tidigare, skydda sina medborgare från dessa nya hot.  
 
De risker som tas upp i Risksamhället handlar alla om den nya tidens miljöhot, vilka ofta är av 
global karaktär. Beck nämner bland annat de konsekvenser som kemiska utsläpp för med sig 
samt de risker som utnyttjande av kärnkraft och genteknik medför. Beck menar att riskerna 
man konfronterades med förr i stor utsträckning var personliga, inte som nu ”globala hot som 
de som genom kärnklyvning eller förvaringen av radioaktivt avfall drabbar hela 
mänskligheten” (1998, s. 32). Han hävdar att miljöförstöringen har ändrat karaktär från att 
tidigare ha utgjort ett hot mot naturen, till att nu utgöra ett ”hot mot de sociala, ekonomiska 
och politiska systemen”, och att det är detta hot ”som är den verkliga utmaningen idag och i 
framtiden, och som motiverar begreppet risksamhälle” (Ibid., s. 112). 
 
Vi har i vår undersökning gjort ett försök att ta hjälp av Becks teorier, i huvudsak hämtade 
från Risksamhället, och inspirerats av dessa i vår analys av den aktuella riksdagsdebatten. Vi 
menar att man vid sidan av de risker som beskrivs i Risksamhället även kan se terrorism och 
annan global organiserad brottslighet som en del av detta risksamhälle. På samma sätt som 
samhället sedan flera decennier lägger ner stora resurser för att hitta nya användbara lösningar 
på hoten mot miljön, vidtas också allt kraftigare åtgärder för att komma till rätta med det 
ökade terrorhotet samt den tilltagande grova organiserade brottsligheten (verklig eller ej).  
 
På samma sätt som den moderna människan i det industrialiserade samhället, genom sitt sätt 
att leva, har gett upphov till riskerna med ökad miljöförstöring, framförs ibland tanken att 
västvärldens utnyttjande av den fattigare delen av världen – till exempel många av de 
oljeproducerande länderna – är den egentliga orsaken till en stor del av de terroristhandlingar 
som under senare år utförts mot västerlänningar och mot mål i väst. Västvärlden har alltså 
själv, till viss del, skapat dessa risker. Detta bakslag kallar Beck för bumerangeffekt (Ibid., s. 
52). 
 
I industrisamhället ansågs den ekonomiska vinsten vara viktigare än de eventuella risker som 
skapandet av densamma åstadkom. Vi hävdar att det går att dra en parallell till hur 
västvärlden ansåg att nyttan av olja, och en garanterad tillgång till densamma, var större än de 
risker (till exempel ökad terrorism) som kunde kopplas till ett hänsynslöst och själviskt 
utnyttjande av arabvärlden och dess oljetillgångar. Insikten om förekomsten av dessa 
allvarliga risker, och framförallt att det är människan själv som är skuld till dem, kallar Beck 
reflexiv modernisering, vilket är ett nyckelbegrepp hos honom. Reflexiv modernisering 
innebär alltså ett slags samhällelig självrannsakan eller självkonfrontation, vilket Beck 
redogör för i Att uppfinna det politiska (1995). I boken beskrivs det som ”risksamhällets 
konfrontation med sina egna konsekvenser, som inte kan hanteras (adekvat) i 
industrisamhällets system” (1995, s. 34). 
 
Beck hävdar att de hot och risker mänskligheten idag har att handskas med är av en sådan art 
att de ”helt och hållet [undandrar sig] människans omedelbara varseblivningsförmåga”. 
Exempel på detta är radioaktivitet och giftiga ämnen i livsmedel, men det kan även röra sig 
om hot som möjligen blir verklighet först efter flera decennier (1998, s. 39). Det är risker som 
är av en så allvarlig art att de redan som ”hypoteser, framtida hot och prognoser” bör bli 
föremål för förebyggande åtgärder (Ibid., s. 48). För att ha en möjlighet att kunna möta dessa 
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risker krävs, enligt Beck, olika typer av varseblivningsinstrument, det vill säga mätinstrument 
(Ibid., s. 39), vilka kan jämföras med de i vår undersökning aktuella hemliga tvångsmedlen, 
exempelvis hemlig teleavlyssning och hemlig postkontroll. 
 
Medan drivkraften i klassamhället är bristen på jämlikhet, och utopin är att uppnå jämlikhet; 
att alla ska få en del av kakan, är enligt Beck drivkraften i risksamhället rädslan – en rädslans 
samhörighet – och utopin handlar om att förhindra ”det värsta”. Beck hävdar att draget till sin 
spets utgör denna solidaritet av rädsla en politisk kraft. Vilka uttrycksformer denna politiska 
kraft skulle kunna ta sig har han emellertid inte riktigt klart för sig (Ibid., s. 69-70).  
 
Beck argumenterar också för ett ökat internationellt samarbete som en nödvändig väg att 
komma till rätta med den ökande hotbilden (Ibid., s. 67). Även i kampen mot terrorism och 
organiserad brottslighet framhävs ofta internationella överenskommelser som en oundgänglig 
del av en lösning. Globaliseringen är följaktligen inte endast ett problem, utan många gånger 
också lösningen. 
 
Två decennier efter det att Beck skrev Risksamhället är fortfarande miljöförstöringen ett 
globalt hot att räkna med, men även andra hotbilder och risker har tillkommit eller fått ökad 
aktualitet, bland annat en ny typ av terrorism samt den organiserade, grova brottsligheten. 
Med utgångspunkt från de paralleller vi har dragit mellan den av Beck beskrivna hotbilden 
och vår tids nya risker, anser vi det vara möjligt att relatera hans teorier till vår studie.  
 
Vi vill poängtera att vi i första hand har använt Ulrich Becks teorier som inspiration i vår 
studie, och det går inte att applicera hela hans resonemang i Risksamhället på vår 
undersökning. Beck ser sina texter som en inspirationskälla och uppmanar läsaren att 
ifrågasätta eller hålla med i det han skriver, men också arbeta vidare med innehållet. 
 

2.2 Manuel Castells 
 
Sociologiprofessorn Manuel Castells, verksam i USA vid University of California, är kanske 
mest känd för sin trilogi Informationsåldern; ekonomi, samhälle och kultur (1996, 1997, 
2000) i vilka han beskriver sina teorier om nätverkssamhället framväxt (band 1), identitetens 
makt i samhället (band 2) samt nätverkens funktion och inverkan på det moderna samhället 
idag och i framtiden (band 3).  
 
Författarens teorier kan vara svåra att helt igenom applicera på en svensk kontext, men då 
frågor kring övervakning ofta antar ett internationellt perspektiv menar vi att nedan valda 
texter är av intresse för vårt arbete. Castells anlägger olika infallsvinklar och författaren 
beskådar exempelvis nätverkens funktion ur en ekonomisk synvinkel. Han menar att 
människor av idag lever i ett samhälle baserat på telekommunikation och datorer, vilket även 
utgör grunden för all varuproduktion. Den ekonomiska globaliseringen gör sig påtaglig på 
många sätt och det är inte bara lagliga affärsorganisationer som anpassar sig och drar nytta av 
de nya förutsättningarna som erbjuds bland annat till följd av den snabba utvecklingen av ny 
kommunikations- och transportteknik.  
 
Det finns enligt forskaren tydliga tecken på att kriminella organisationer under de senaste 
decennierna, på samma sätt som traditionella företag, utnyttjar dessa möjligheter. Organiserad 
brottslighet verkar således tämligen obehindrat över nationsgränserna med hjälp av avancerad 
teknik samt väl utvecklade kontakt- och nätverk. Narkotikan utgör enligt Castells den tveklöst 
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mest inkomstbringande handelsvaran för den organiserade brottsligheten, och till detta kan 
läggas förekomsten av handel med en rad andra varor och företeelser, förbjudna på den 
lagliga marknaden (Castells 2000, s. 184-185). 
 
Organiserad brottslighet består i grunden av nationellt, regionalt och etniskt befästa 
organisationer vilka ofta stödjer sig på en stark kulturell identitet kopplad till den specifika 
historian och kulturen, skriver Castells. Att dessa organisationer skulle uppslukas av de nya 
globala nätverken är inte troligt. Tvärtom har de på flera håll lyckats stärka sina identiteter 
och kan, trots att de på var sina håll i grunden är fiender, även vara varandra till nytta genom 
alliansbildningar i syfte att motverka traditionella brottsbekämpande myndigheter. Strategin 
för den organiserade brottsligheten går ut på att upprätta baser i lågriskområden. Dessa kan 
utgöras av stater i vilka kriminella organisationer redan har viss kontroll över den 
institutionella miljön. Marknader som är av intresse finns istället på annat håll i områden med 
hög efterfrågan vilket också genererar i ett högt varupris (Ibid., s. 185-186). 
 
Ett enligt Manuel Castells mycket allvarligt problem ligger i brottslighetens effekt på statliga 
institutioner och politiska arenor. De flexibla kriminella nätverken har länge haft en förmåga 
att nästla sig in i statliga institutioner till skydd för sin egen verksamhet, inte sällan genom 
mutor och hot. Castells exemplifierar detta med politiska skandaler under 1990-talet i både 
Japan, Indien och Italien till följd av politisk korruption där den organiserade brottsligheten 
varit inblandad (Ibid., s. 343). Vidare drar de nytta av stel byråkrati, nationellt och 
internationellt. EU:s tröga lagstiftningsprocesser och samarbetssvårigheter EU-nationerna 
emellan är ett exempel som ger goda förutsättningar för kriminella organisationer att bedriva 
sin verksamhet. Genom sin lokala flexibilitet och internationella utbredning, menar forskaren, 
kringgår den organiserade brottsligheten tämligen enkelt nationellt bundna, statliga 
institutionernas stela regleringar.  
 
Till följd av dessa faktorer tvingas staten i vissa lägen se sig som besegrad och den förlorar 
därmed även sin suveränitet och legitimitet att upprätthålla lag och ordning. I ett desperat 
försök att komma till rätta med de växande problemen tar demokratiska stater till åtgärder 
som på olika sätt inskränker de demokratiska fri- och rättigheterna (Ibid., s. 221-223). Dessa 
åtgärder kan till exempel utgöras av en ökad övervakning i samhället (Ibid., 1997, s. 308-
309).  
 
Enligt Castells utnyttjar de brottsliga nätverken invandrares kontaktnät för att tränga in i olika 
samhällen. Denna infiltrering riskerar i sin tur utlösa främlingsfientlighet bland den allmänna 
opinionen då invandring och brottslighet på ett överdrivet sätt kopplas samman. Utvecklingen 
lägger hinder i vägen för en ökad tolerans och integration i samhällen där invandrare med 
olika etniskt ursprung utgör en allt större del av befolkningen (Ibid., 2000, s. 225).   
 
Castells frågar sig då om staten verkligen står maktlös inför dessa hot i nätverksamhället. Han 
menar att staten borde vara väl rustad då den behärskar en teknologisk kapacitet som 
möjliggör ett näst intill obegränsat informationsinsamlande om individer i samhället. Som 
svar på denna fråga menar författaren att vi först måste slå hål på myten om staten som en 
övervakande storebror. Detta blev aldrig någon verklighet, utan övervakningssamhället var 
något vi möjligen kunnat hamna i om historien tagit en annan vändning under det gångna 
halvseklet genom ”stalinismen och inte den liberala, kapitalistiska staten” (Ibid., 1997, s. 
308).  
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Den starkt övervakande och kontrollerande staten kom istället till stor del att lösas upp då den 
kom i kontakt med nya former av informationsteknologi. Detta på grund av att staten aldrig 
riktigt lyckades få kontroll över den nya tekniken som bidrog till att nätverks- och 
decentraliseringskrafter skapades. Dessa krafter kom sedermera att mer eller mindre 
underminera den oflexibla och stela byråkratiska övervakningen. (Ibid., s. 308-309). 
 
Den kraftfulla informationsteknologin kan användas som förtryckande och kontrollerande, 
eller som ett sätt att öka medborgarnas kontroll och insyn i den statliga verksamheten. Teknik 
har enligt Castells en förmåga att förstärka tendenser med rötter i sociala strukturer och 
sociala institutioner. Förtryckta samhällen kan därmed bli mer förtryckta och vice versa.  
Visserligen underlättas polisens arbete genom ny teknik, men bemöts inte sällan av liknande 
eller än mer sofistikerade tekniska lösningar från den organiserade brottsligheten sida.  
 
Castells avvisar alltså myten om storebrorsamhället och menar att dess inverkan genom 
övervakning i den privata sfären trots allt är förhållandevis liten. Inskränkningen av personlig 
integritet är istället större utanför statens institutioner och nationens gränser. Castells menar 
att det är företag och privata informationsnät på olika plan som utgör det största hotet mot den 
personliga integriteten, genom att på olika sätt samla in och behandla, men även 
vidareförmedla personuppgifter. Forskaren pekar även på mediernas makt av kontroll och 
insyn och enligt honom är dagens stat historiskt sett mer övervakad än övervakande (Ibid., s. 
308-310). 
 

2.3 Jan van Dijk 
 
Samhällsforskare inom området för informationspolitik och resonemang kring personlig 
integritet förs av Jan van Dijk, och han talar om personlig integritet på tre olika områden. Han 
benämner dem physical privacy, relational privacy och informational privacy, och i följande 
text gör vi en kort presentation av dessa. Vi undersöker om dessa definitioner av den 
personliga integriteten möjligen påverkas utifrån de resultat som framkommer i analysen. 
 
Det första området beskrivs som fysiskt; det vill säga att människor skall ha rätt till fysisk 
integritet (physical privacy). Det innebär att individer skall har rätten att bestämma över sin 
kropp, och vem som skall få komma nära den. Ur en informationspolitisk synvinkel är, enligt 
författaren, detta intressant då exempelvis den insamling av information genom DNA som 
blivit allt vanligare, bär på våra allra mest privata personuppgifter. Annan så kallad bioteknik 
i form av finger-, ögon- och röstscannrar läser också av information utifrån den fysiska 
kroppen. Dessutom utgör olika typer av videobevakning ett hot mot den fysiska integriteten. 
 
Det andra området som berör den personliga integriteten kallar van Dijk relational privacy, 
det vill säga rätten att inom den privata sfären binda kontakter och skapa mötesplatser med 
vem man vill, både i den fysiska och virtuella världen; alltså rätten att bestämma över sitt eget 
liv utan att någon bevakar, lägger sig i eller försöker förhindra. Denna rättighet kan hotas av 
informations- och kommunikationsteknik genom exempelvis kamerabevakning, inspelning av 
telefonsamtal eller spårning av telefon eller Internettrafik. 
 
Informational privacy är enligt författaren det tredje området av personlig integritet, och har 
att göra med rättigheten att själv bestämma vilken privat information en person vill dela med 
sig av, samt vem som skall få tillgång till den. Olyckligtvis, menar van Dijk, har utvecklingen 
gått mot att innebörden och skyddet av personlig integritet har ersatts med skyddet av 
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personlig data, vilket blivit ett ämne högst aktuellt för forskningen inom det 
informationspolitiska området (van Dijk, 2005 sid. 113-114). 
 
Dessa teorier är de vi anser vara mest centrala för genomförandet av vår studie, och de vi i 
första hand förhåller oss till i vårt arbete, ett beslut som naturligtvis kan diskuteras. Med 
teorierna som redskap studerar vi i det kommande diskussionskapitlet (6.2) hur dessa tre 
teoretikers resonemang kring samhällsutvecklingen och den personliga integriteten förhåller 
sig till resultaten som framkommer genom vår studie. 
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3. Tidigare forskning 
 
Övervakning och integritet är övergripande teman för denna uppsats och dessa ämnen spänner 
över ett stort område. I detta kapitel redogör vi bland annat för forskning där rädsla till följd 
av olika hotbilder kan påverka politikers argumentering, samt de konsekvenser detta kan få 
för deras beslutsfattande. Vidare presenteras undersökningar som berör övervakning eller 
hemliga tvångsmedel (se kapitel 4.3) i förhållande till integritet och medier, men också något 
om forskning om företeelsen i relation till bibliotek. Vi inleder dock kapitlet med att lyfta 
fram några korta texter där främlingskapet utgör ett genomgående tema. 
 

3.1 Främlingskap 
 
Människor har under alla tider varit övervakade i samhället. Kyrka och stat är ett par exempel 
på institutioner som länge utövat kontroll över sina medborgare och därmed inskränkt på den 
personliga integriteten, men vi kan även se till en individnivå där familj och släkt utgjort ett 
slags social kontroll över sina egna medlemmar. Det finns ett antal samhällsforskare, varav vi 
här presenterar ett fåtal, som studerat aspekter av personlig integritet och hur denna förändrats 
i samband med att den industriella revolutionen tog fart.  
 
I litteraturen finns många teorier kring ämnet och sociologen Lyn H. Lofland talar i sin bok A 
world of strangers (1973) om uppkomsten av främlingssamhället. Lofland förklarar att 
alltigenom den mänskliga historien, fram till i modern tid har människor levt sina liv i små 
isolerade världar bestående av mindre grupper, från början i form av stammar och 
bosättningar, och därefter byar och senare även mycket små städer. Skillnaderna i sättet och 
möjligheterna att leva och överleva var stora men de hade ändå en sak gemensamt i det att de 
i sina små grupperingar levde i en gemenskap där anonymiteten i stort sett inte fanns. 
Människor föddes, växte upp, gifte sig, bildade familj och åldrades för att sedan dö under den 
omständigheten att i princip alla i personens närhet visste vem personen var, och omvänt att 
personen i fråga på något sätt kände eller hade en koppling till personerna i sin omgivning 
(1973, s. 5).  
 
Enligt Clive Norris & Gary Armstrong, The maximum surveillance society - the rise of CCTV 
 (1999), kom situationen dock i vår del av världen på många sätt förändras i samband med att 
exempelvis jordbruksreformer genomfördes, levnadsförhållanden förbättrades vilket i sin tur 
medförde en ökad population i många länder. I kombination med att den industriella eran såg 
dagens ljus och med en påtaglig urbanisering som följd, gick därmed den förindustriella 
perioden med sin intima karaktär i graven, och människor kom i allt högre grad att bli 
anonyma för varandra. (1999, s. 20). 
 
Anonymiteten förstärktes på olika sätt, och en förklaring kan enligt George Simmel (1950) 
vara, att i samband med industrialismen och den varuproduktion som den moderna staden till 
stor del var beroende av, medförde att producenter och konsumenter inte längre möttes på det 
sätt som tidigare var det självklara. Tidigare hade köparen en direkt och personlig kontakt 
med den som tillverkade beställarens skor eller sydde upp dennes skjorta och byxor. Denna 
nya tillverkningsprocess ledde till en form av ekonomisk egoism från båda parter eftersom 
dessa aldrig behövde hamna i en personlig konflikt då sidorna inte längre kom i kontakt med 
varandra (1950, s. 411-412). 
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Scott Lash och John Urry (1994) menar att anonymiteten och individualismen fördjupats då vi 
gått från en modern ekonomi till vad vi idag kommit att kalla postmodern ekonomi där hjulet 
av människor, varor och tjänster samt teknikutveckling snurrar allt fortare. Utvecklingen har 
enligt forskarna bidragit till att gränserna mellan tid och rum blivit mer vaga och ur olika 
perspektiv fått mindre betydelse för människor (1994, s. 13). Utvecklingen har också lett till 
att levnadsmönster i traditionell bemärkelse, där släkt och familj som tidigare utgjorde viktiga 
nätverk helt eller delvis suddats ut. Detta är något Norris & Armstrong till exempel kan se 
tecken på i det att singelhushåll blivit allt vanligare och att familjebildning numera inte sällan 
sker förrän senare i livet (s. 22). 
 
I takt med utvecklingen av industrisamhället har alltså ett samhälle vuxit fram där den 
personliga integriteten, och igen, anonymiteten blivit väldigt tydlig, och känslan av att vi är 
omgivna av främlingar förstärks därmed. Och vem litar på en främling? Samhällsforskaren 
Steven L. Nock (1993) säger att vi i högre grad litar på en människa som åtminstone har ett 
rykte eller som vi vet något om, än den som för oss är helt okänd. Den okända människan 
förblir misstänkt för sin omgivning och måste således på något sätt kunna bevisa att den är 
oskyldig. Forskaren menar att det är svårt för okända människor att just bevisa att de är 
pålitliga, och det är i detta skede som övervakningen kommer in i bilden. Det är ironiskt nog, 
först när vi på något sätt blir registrerade eller bevakade som vi kan göra oss fria från 
eventuell misstänksamhet (Nock, 1993, s. 2).  
 
Vidare menar samhällsforskaren John Gilliom att det finns två lösningar på problemet, 
antingen genom referenser eller olika prövningar. Referenser kan vara olika former av 
dokument som på något sätt visar en persons kompetenser, men som framförallt kan påvisa att 
personen i fråga verkligen är den som hon/han utger sig för att vara. Den andra metoden att 
bevisa sin oskyldighet kan en person uppnå genom olika prövningar vilka kan bestå av till 
exempel nykterhetskontroller eller drogtester på fängelser eller arbetsplatser (Gilliom enl. 
Norris & Armstrong 1999, s. 22-23).   
 
Enligt vad som framkommer av dessa texter är det således anonymiteten som bidragit till att 
vi idag befinner oss i ett samhälle där vi i hög grad är främlingar för varandra. Främlingskapet 
gör att trovärdigheten ständigt sätts på prov, vilket enligt forskarna leder till att vi mer eller 
mindre omedvetet bär på en misstänksamhet gentemot våra medmänniskor. Några av 
författarna menar att dessa omständigheter är ett resultat av de förändringar samhället 
genomgick i och med att industrisamhället växte fram. Vi ser, med anledning av 
resonemangen kring de återkommande begreppen främlingskap och trovärdighet, att detta är 
något som återspeglas i det material vi undersökt, och finner därför dessa texter relevanta.  
 

3.2 Rädsla 
 
I samarbete med Vetenskapsrådet har historieprofessor Sverker Oredsson gjort en mycket 
omfattande undersökning, vilken resulterat i boken Svensk rädsla – offentlig fruktan i Sverige 
under 1900-talets första hälft (2001). I denna beskrivs bland annat Sveriges politiska situation 
från 1900 till 1950 utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv. I förordet finner vi 
följande rader som vi tycker ringar in vår uppsats med tanke på dess tema, samt det material 
vi valt att studera: ”Bakom varje säkerhetstjänst ligger rädsla för skilda slag av hot, och det är 
den svenska rädslan som jag har ställt i fokus. En rädsla som framträder bland annat i 
offentliga utredningar och riksdagsdebatter och regeringsbeslut.” (2001, s. 7).  
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Oredsson sammanfattar resultaten genom tre kategorier. Den första benämns ”Rädsla för yttre 
fiende” och det är här framför allt ryska men även tyska angrepp som sågs som de främsta 
hoten mot svensk säkerhet (s. 345 ff.). Den andra kategorin kallar han ”Rädsla för politisk 
extremism” och här framkommer främst politikers rädsla för kommunismens utbredning och 
revolutioner till följd av denna, men även rädsla för ett ökat antal nazistiska anhängare. På 
1930-talet inrättades därför i Sverige en underrättelseavdelning, vilken i första hand kartlade 
kommunistiska organisationer men även nazistiska sammanslutningar (s. 349 ff.). Oredsson 
ser även ”Rädsla för invandrare och flyktingar” som en egen kategori och det har enligt vad 
som framkommit visat sig att det på politisk nivå, men även bland befolkningen i allmänhet 
har förekommit utbredd främlingsfientlighet och antisemitism. Vissa flyktingar, däribland 
estlandssvenskar och finska krigsbarn var exempelvis mer välkomna än andra grupper, 
däribland judar. Invandrad arbetskraft har varit vanlig i Sverige men också ifrågasatt och 
omdiskuterad under flera perioder på 1900-talet, och det var först under mitten av århundradet 
det kom att bli mer accepterat (s. 354 ff.). 
 
Rädslan verkar enligt Oredsson vara en drivande kraft till att många olika beslut fattades inom 
svensk säkerhetspolitik. Vi tycker att Oredssons resonemang kring rädsla är relevant för vår 
studie, då denna rädsla tycks korrelera med de hot och risker som vi beskriver enligt Beck i 
föregående kapitel. Oredssons resultat har visserligen framkommit genom studier gjorda i en 
historisk kontext där andra aktörer (än de i vår studie) är inblandade, trots detta är det av 
intresse att se hur hans resultat är jämförbara med de som framkommer genom vår egen 
undersökning gjord i ett nutida sammanhang. 
 

3.3 Övervakning och integritet 
 
Vi är inte ensamma om att ha utfört studier där Ulrich Becks teorier om risksamhället utgjort 
en central del, detta framgår bland annat av den omfattande studie inom kriminologisk 
forskning som genomförts av juridikprofessorn Richard V. Ericson och hans kollega Kevin D. 
Haggerty. Studien resulterade i boken Policing the risk society (1997) och bygger i stora drag 
på Becks resonemang om människans försök att föregå och bemästra riskerna i samhället 
samt att allt mer resurser går åt till detta. Texten utgår ifrån ett brottsbekämpningsperspektiv 
och det beskrivs hur polisen på olika områden arbetar för att hela tiden ligga steget före 
eventuell brottslighet. Vetskapen om riskerna är drivkraften för att kontrollera farorna, och 
olika former av övervakning blir därmed för polisen ett viktigt arbetsredskap (1997, s. 450).  
 
Av intresse för vår studie är författarnas resonemang kring orsakerna till behovet av en ökad 
övervakning vilket liknar det Nock och Gilliom för tidigare i kapitel 2.1. Risksamhället kräver 
enligt Ericson & Haggerty övervakning, och genom denna kan individer i samhället ge prov 
på sin oskyldighet. Bevisningen kan ske genom kameraövervakning men också med hjälp av 
vardagliga föremål som kontokort, pass och passerkort. Denna övervakning liknas av 
författarna vid en spiral och: ”The more often surveillance mechanisms must be used to create 
trust, the greater is the realization that trust is doubtful. The greater the presumption of 
distrust, the greater the space for surveillance” (s. 117). Bokens tema kring risker i förhållande 
till brottsbekämpning befinner sig inom samma ramar som vår studie, och således är 
resultaten av relevans för oss i den kommande diskussionen.  
 
Ett annat exempel på studier där Becks teorier lyfts fram finns i den kanadensiske 
sociologiprofessorn David Lyons artikel The border is everywhere: ID cards, surveillance 
and the other (2005). Här tar han upp diskussionen kring införandet av den nya generationens 
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ID-handlingar. Pappersdokumentens tid är förbi och i bland annat Hong Kong och Malaysia 
har myndigheterna redan infört elektroniska ID-kort som är kopplade till databaser med 
information om personen i fråga. Diskussionen bland motståndarna har till stor del handlat om 
de integritetskränkningar och möjligheter till systematiserad övervakning systemet kan 
medföra. Förespråkande myndigheter ser istället de fördelar som kan underlätta polisiärt 
arbete på lokal nivå, men även en möjlighet till effektivisering av administrativa delar inom 
till exempel social omsorg (Ibid., s. 67, 72). En viktig del av resonemanget kretsar även kring 
de möjligheter ID-handlingarna kan ge för att komma till rätta med grövre organiserad 
brottslighet som exempelvis olaglig arbetskraft, illegal invandring, pengatvätt, utpressning, 
narkotikabrott, trafficking och terrorism.  
 
Lyon drar här paralleller till Becks resonerande kring risker och hot till följd av 
miljöförstöring orsakad av oansvariga industrier. Idag däremot, kan vi enligt Lyon tala om 
risker och hot till följd av en ökad brottslighet, och ett sätt att komma till rätta med och 
minimera dessa risker och hot är att införa den nya form av ID-handlingar som beskrivits 
(Ibid., s. 71-72). Ett annat alternativ som står i relation till vår uppsats är de hemliga 
tvångsmedel svenska brottsbekämpande myndigheter vill få möjligheten att använda i 
brottsförebyggande syfte.  
 
Ludvig Beckman1 är fil. dr. och docent vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms 
universitet. Hans forskning kretsar bland annat kring personlig integritet och dess relation till 
demokratins principer. I artikeln Godtagbart i ett demokratiskt samhälle? De hemliga 
tvångsmedlen och rätten till personlig integritet (Svensk Juristtidning 2006:1, s. 1-22), ger 
Beckman en kortfattad redogörelse för sin forskning, i vilken han bland annat dragit slutsatsen 
att ”inskränkningarna i den personliga integriteten som följer i spåren av de hemliga 
tvångsmedlen är ett lindrigt pris att betala för att värja landet och dess medborgare från grov 
brottslighet och hot mot rikets säkerhet”. Detta är något vi får acceptera, menar Beckman, 
men han tillägger att det dock är ”rimligt att invända mot inskränkningar” av 
integritetsskyddet, om dessa inskränkningar ”riskerar att bli omfattande” (2006., s. 21-22). 
Det är följaktligen inte någon självklarhet huruvida det är den personliga integriteten eller det 
egna landets säkerhet som väger tyngst när integritet och övervakning balanseras mot 
varandra (Ibid., s. 8). Vi har genom att läsa Beckmans artikel fått en större förståelse för det 
speciella problemområde som vår studie tar avstamp ifrån, det vill säga att avvägningen 
mellan två mål, övervakning och integritet, är så central och komplex.     
 
 Svensk Juristtidning 2007:1 är ett temanummer, som speglar aktuell forskning om 
brottsbekämpning, rättsäkerhet och integritet. I tidskriften återfinns artiklar av en lång rad 
forskare inom bland annat juridik och processrätt. Gemensamt för dessa forskare är att de var 
talare vid ett internationellt symposium, som hölls på Häringe slott utanför Stockholm i början 
av oktober 2006. Vi presenterar nedan några av dessa artiklar, som vi anser vara speciellt 
relevanta för vår studie. 
 
Petter Asp är professor i juridik vid Uppsala universitet, han har nyligen avslutat ett 
forskningsprojekt vari han har undersökt ”lag och rättspraxis för straff vid planerade, men 
ännu inte genomförda brott”. Asp är snarare för en begränsning, än en vidgning, av 
kriminaliseringen av förberedande av brott, han menar att det finns risk för att lagstiftarna, 
genom att införa åtgärder liknande de som föreslås i proposition 2005/06:177, ”tar ifrån 
människan hennes autonomi”, vilket innebär att rättsväsendet fokuserar på en misstänkt 
                                                 
1 Beckman har gett ut tre böcker inom ämnet statsvetenskap, och han har skrivit och fått publicerat en lång rad 
vetenskapliga artiklar och rapporter. 
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gärningsman istället för på gärningen. ”Om jag själv blev ertappad med rånarluva, kofot och 
en adress till en direktörsvilla så skulle jag säkert kunna förklara mig ur. Men om jag vore en 
straffad rånare så skulle det kunna ses som förberedelse”, menar Asp. (Heldmark 2007)2.  
 
I artikeln Går det att se en internationell trend? – om preventionismen i den moderna 
straffrätten (Svensk Juristtidnig 2007:1, s. 69-82), sammanfattar Asp sina forskningsrön och 
han varnar i artikeln för vad han kallar preventionism. Med detta uttryck avser Asp ”ett 
tänkande [inom brottsbekämpningspolitik och straffrättstänkande] där intresset av prevention, 
av att förebygga brott och skada, breder ut sig och dominerar tänkandet på olika områden och 
nivåer inom brottsbekämpningen” (2007, s. 70). Preventionismen kännetecknas enligt Asp 
bland annat av en överdriven brottsängslan och att ”straffrätt och därtill kopplad 
myndighetsverksamhet ses som primär i förhållande till andra former av brottsprevention” 
(Ibid., s. 70). Preventionismen leder, menar Asp, till ett ökat intresse för tvångsmedel, vilket 
han exemplifierar med det lagförslag som är ämnet för vår uppsats (Ibid., s. 74-75). Vi kan 
genom vår studie se att det finns argument som talar för att lagändringen som presenteras i 
proposition 2005/06:177 går att härleda till preventionismens utbredande, vilket vi 
återkommer till i diskussionskapitlet.  
 
I artikeln Brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet – vissa internationella trender 
(Svensk Juristtidning 2007:1, s. 83-98) rapporterar Iain Cameron, professor i folkrätt och 
verksam vid juridiska fakulteten vid universitetet i Uppsala, om trender inom 
forskningsområdet brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet. Cameron har, precis som 
övriga representerade forskare, ett internationellt perspektiv. En skönjbar trend är, enligt 
Cameron, att enskilda stater inte längre ”har full kontroll över vad, när och hur beteende 
kriminaliseras, eller när tvångsmedel skall användas” (2007, s. 87). Cameron anser det vara en 
konsekvens av den pågående globaliseringen att enskilda stater inte med självklarhet längre 
kan välja ”när, hur och om vad [de] vill lagstifta, för att uppnå en effektiv, och rättssäker, 
brottsbekämpning.” Han hävdar att detta är särskilt utmärkande för EU-staterna (Ibid., s. 84). 
Det är följaktligen inte enbart upp till det egna landets politiker att fatta beslut rörande 
brottsbekämpning och rättssäkerhet. Cameron hävdar också att som en följd av att ”världens 
enda kvarvarande supermaktens [sic!]” i det närmaste är besatt av kriget mot terrorism, så har 
trycket från större stater gentemot mindre, att följa deras vilja, på senare år ökat när det gäller 
dessa frågor (Ibid., s. 86). I vår analys av riksdagsdebatten undersöker vi ifall ledamöterna 
använder liknande argumentering, relaterade till EU och/eller en ökad globalisering som stöd 
för sina ståndpunkter.  
 
”När man vet att vissa människor är farliga är det lätt att betrakta rättssäkerhetsgarantier som 
onödiga hinder” skriver Cameron (s. 91). Han hänvisar vidare till forskning som visar att 
bristen på rättssäkerhet vid utnyttjande av brottsförebyggande åtgärder är ett ämne för 
diskussion, inte bara i Sverige, utan också internationellt (Ibid., s. 89).  
 

3.4 Normaliseringsprocesser 
 
Janne Flyghed är professor inom svensk kriminologisk forskning och vi anser honom vara 
viktig att lyfta fram då han enligt våra efterforskningar är ständigt återkommande i 
sammanhang där tvångsmedel diskuteras. Han har publicerat en rad artiklar och böcker som 
berör hemliga tvångsmedel, och för vårt ändamål är boken Brottsbekämpning – mellan 

                                                 
2 Asps forskningsprojekt presenteras helt kort av Thomas Heldmark på Vetenskapsrådets hemsida, vr.se. 
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effektivitet och integritet (2000) av intresse då han diskuterar tvångsmedel ur flera olika 
infallsvinklar. En aspekt författaren behandlar, och som utgör en viktig del av vårt material, är 
den ökande acceptansen för olika tvångsmedel som kan uppstå genom det han kallar 
normaliseringsprocesser. Normaliseringsprocesserna delas enligt Flyghed in i två delar: 
hotbildsnormalisering respektive medelnormalisering. Begreppen vi redogör för i följande 
stycken kan relateras till vår studie, och vi återkommer därför till dessa senare i vår 
diskussion.  
 
Effekten av den så kallade hotbildsnormaliseringen får enligt författaren till följd att det sker 
en allmän acceptans för användningen av hemliga tvångsmedel och att brottsbekämpande 
myndigheter därmed kan legitimera användandet av dem. Här pekar Flyghed på mediernas 
makt, och den inverkan de har att kunna förändra och omforma vår uppfattning och 
inställning till olika företeelser. Forskaren tar upp fenomenet moralisk panik som med jämna 
mellanrum blossar upp och massmedierna är, menar Flyghed, till stor del ansvariga för detta. 
Den moraliska paniken blir särskilt påtaglig vid nyhetsrapporteringar av mer spektakulär 
karaktär och som därmed har ett stort nyhetsvärde. Inte sällan är i dessa sammanhang 
brottsbekämpande myndigheter mediernas källa, och händelsen blir också starkt präglad av 
dessa myndigheters egna uppfattningar. Vidare förstärker även brottsbekämpande 
myndigheters uttalanden nyhetens trovärdighet, vilket även påverkar läsarens uppfattning 
(2000, s. 43-44). Denna form av normaliseringsprocess, som bland annat uppkommer till följd 
av att exceptionella händelser såsom terroristbrott eller sprängattentat, och som får stort 
utrymme i olika medier, kallas alltså hotbildsnormalisering (Ibid., s. 49).  
 
Den andra av de två normaliseringsprocesserna benämner författaren medelnormalisering och 
denna kan i sin tur ske på två olika sätt. Den ena formen av medelnormalisering innebär att 
tvångsmedel införs mot ett mycket specifikt och avgränsat tillfälligt hot. När hotet sedan 
försvinner blir tillämpningen ofta kvar och sprider sig för bruk inom andra områden och som 
regel även mot lindrigare brottslighet, något som i dessa sammanhang benämns det sluttande 
planet (Ibid., s. 47, 49-55). Flyghed exemplifierar detta med införandet av lagen om särskilda 
brottmål från 1952, en tillfällig utvidgning av tvångsmedelslagen från 1940, till följd av ett då 
försämrat världspolitiskt läge. Lagen från 1952 har därefter utan vidare förlängts år efter år 
fram till idag, trots den så kallade ettåriga rättssäkerhetsgarantin, vilken har till uppgift att 
förhindra att tillfälliga lagar förlängs utan närmare utredning.  
 
Den andra formen av medelnormalisering uppstår främst då polisiärt arbete hamnar i en 
gråzon som blir svår att kontrollera. Om inte reglerna är helt tydliga för hur brottsbekämpande 
metoder får tillämpas finns en risk att polisen tänjer på gränsen för vad som är tillåtet. Det kan 
också ske på ett medvetet plan då polisen avsiktligt provocerar fram brott som kan leda till ett 
gripande. Om detta sker vid upprepade tillfällen kan det leda till att lagstiftare godkänner 
dessa handlingar i efterhand och de blir småningom etablerade och accepterade 
arbetsmetoder. På sina håll i USA har denna form av medelnormalisering lett till att vissa 
specialgrupper inom amerikansk polis, i grovt kriminaliserade områden, provocerat fram 
hotsituationer med avsikten att testa nya vapen och nya arbetsmetoder (Ibid., s. 56-57). 
 

3.5 Politikers motiv 
 
I samma bok kritiserar Flyghed de motiv som politiker anser sig ha för att införa nya, samt 
utvidga användandet av befintliga tvångsmedel. Författaren anmärker på olika utredningar 
som gjorts från mitten av 1990-talet (t.ex. SOU 1999:37) där utredarna talar om en ökad oro 
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för den organiserade brottligheten. Flyghed saknar i de flesta fall tillförlitliga rapporter och 
undersökningar som kan styrka att så är fallet. Forskaren har även undersökt rapporter under 
åren 1993-1996 rörande öststatsrelaterad brottslighet i Sverige. I fyra granskade rapporter 
finns 73 påståenden om brottshot från öst men inte ett enda styrks av kontrollerbara fakta. 
Istället finner läsaren enligt Flyghed ”ostyrkta och svepande antaganden”. Att det saknas 
tillförlitlig forskning är enligt Flyghed anmärkningsvärt och detta riskerar leda till felbeslut i 
frågor gällande lagstiftning om tvångsmedelanvändning (Ibid., s. 224-226). 
 
Ytterligare en indikation om att det finns behov av och utrymme för ytterligare forskning 
inom det aktuella området, fick vi när vi läste överåklagare Gunnel Lindbergs3 artikel 
Straffprocessuella tvångsmedel – några utvecklingslinjer (Svensk Juristtidning 2007:1, s. 50-
58). Där kommenterar hon, på liknande sätt som Janne Flyghed i stycket ovan, att en 
försvårande faktor i beslutsprocessen rörande ändringar i lagstiftningen om användandet av 
tvångsmedel, är att det i Sverige saknas grundläggande fakta om bruket av tvångsmedel. Det 
gäller allt från hur effektiva olika typer av tvångsmedel är till ”hur många beslut om olika 
typer av tvångsmedel som fattas årligen” (2007, s. 53). På grund av bristande kunskap i ämnet 
går det, enligt artikelförfattaren, inte ens att säga huruvida användningen av vissa 
tvångsmedel ökar eller minskar (Ibid., s. 54). Kritiken som Flyghed och Lindberg framför 
gentemot politikers påstådda okunskap och sätt att stödja sin argumentation kring 
användandet av tvångsmedel, anser vi vara relevant, och att politiker använder sig av denna 
typ av argument, utan hänvisning till källor, framgår av vår studie. 
 

3.6 Övervakning och bibliotek 
 
För att knyta an temat övervakning och integritet till området biblioteks- och 
informationsvetenskap börjar vi med att lyfta fram diskussionen kring Radio Frequency 
Identification (RFID), som åtminstone i ett svenskt bibliotekssammanhang fortfarande är en 
relativt ny teknik. På uppdrag av Länsbibliotek Uppsala redogör Kia Gumbel i rapporten Om? 
När? Hur? Varför?, RFID på bibliotek, en kartläggning (2006) för tekniken och dess 
användningsområden, för och nackdelar. Det chip som används placeras i boken, på en CD 
eller på ett annat dokument som är för utlåning. Chipet sänder ut radiovågor som går genom 
olika material (tyg och liknande). Bokregistreringen som sedan sker vid utlån underlättar 
arbetet, men är även till fördel för låntagaren, då denne inte behöver visa vad hon/han har för 
avsikt att låna. Problemet är att radiovågorna med förhållandevis enkla instrument (t.o.m. 
vissa modeller av mobiltelefoner) kan snappas upp även utanför biblioteket, vilket riskerar 
utgöra ett hot mot den personliga integriteten, då det kan avslöjas vilka böcker låntagaren har 
lånat och troligtvis också tänker läsa. (2006, s. 8-10). 
 
Ytterligare tvivelaktigheter som gett upphov till en livlig debatt inom biblioteksvärlden i 
USA, uppstod då amerikanska myndigheter lät införa den mycket uppmärksammade lagen 
The USA Patriot Act4. Becky Albitz skriver i artikeln Dude, Where are my civil rights? 
(2005) om hur biblioteksverksamheten påverkas av detta. Enligt lagen har numera 
amerikanska myndigheter vid ingen eller låg misstankegrad, beroende på låntagarens 

                                                 
3 Lindberg är utredare inom straff- och processrätt hos Justitiedepartementet och hon gav 2005 ut boken 
Straffprocessuella tvångsmedel: när och hur får de användas? Boken är en ”detaljerad genomgång av tolkning 
och tillämpning av de straffprocessuella tvångsmedlen i rättegångsbalken och anknytande författningar” 
(Johansson 2005). 
4 The USA Patriot Act är en förkortning av: The Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate 
Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001. 
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medborgarskap, rätten att få veta ”any tangible thing” om en låntagare, vilket exempelvis 
innefattar vilka lån en person gjort eller vilka internetsidor en person besökt. Detta har även 
medfört att nationella samlingar stängts på grund av att de kan ”contain information that 
terrorists can use” (2005, s. 284-285). 
 
Biblioteket i terrorns tid - En studie av hur the USA Patriot act har påverkat tre amerikanska 
bibliotek (2004) är en magisteruppsats skriven vid Lunds universitet av Jonas Pettersson & 
Charlotta Thorell. Syftet med uppsatsen var att utreda vilken inverkan The Patriot Act haft på 
tre amerikanska bibliotek, då lagen ger amerikanska myndigheter rätten att samla in 
information om låntagare. Författarna ville ta reda på hur bibliotekariernas arbete påverkats, 
samt vilken attityd de hade till lagen. Författarna ville också undersöka vilka andra 
konsekvenser lagen haft för biblioteken. 
 
Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer på plats i USA, och resultaten som 
framkom visar att det inte skett några stora förändringar. Biblioteken har fortsatt att arbeta i 
samma anda, till stöd för den personliga integriteten samt sökt motverka de restriktioner och 
inskränkningar av integriteten The Patriot Act kan tänkas medföra. Vissa praktiska moment 
har tillkommit i och med att biblioteken tvingats se över sina rutiner. Till följd av detta sparas 
numera exempelvis information om en låntagare bara under kortare tid. Biblioteken har också 
blivit mer noggranna med att informera biblioteksanvändarna om the Patriot Act samt vilken 
policy biblioteken har, dels genom hemsidan, dels genom att informera i befintliga lokaler. 
Biblioteken hade även antagit, och i vissa fall skrivit egna resolutioner som på ett tydligt sätt 
visar deras ståndpunkt i frågan. Dessa åtgärder har de undersökta biblioteken vidtagit för att 
upprätthålla användarsekretessen, samt för att försvåra för myndigheter att få tag i information 
om användarna. 
 
Vidare framkom att bibliotekarierna genomgående var negativa till Patriot Act då de menade 
att den inskränker biblioteksanvändarnas integritet och rättigheter. Ett par bibliotekarier kunde 
dock se något positivt i det hela. Den ökade uppmärksamhet biblioteken fick i media, skulle 
enligt dessa kunna leda till att fler människor får upp ögonen för bibliotekens verksamhet 
samt att användarna på samma sätt som tidigare inte tar verksamheten för given. Ytterligare 
en negativ konsekvens, menade bibliotekarierna, var att det uppstått en konflikt mellan Patriot 
Act och deras sätt att arbeta, då bibliotekarierna inte ville bli hindrade i sina roller som 
informationsförmedlare. De fruktade också att det kunde hota hela verksamheten ifall 
låntagarna skulle svika om de till följd av lagen kände sig bevakade och därmed undvek 
biblioteket (2004, s. 7, 67-68). 
 
Resultaten som framkommit genom de olika studierna och som presenterats i detta kapitel 
återkommer vi till i kapitlet för diskussion (kap. 6.2). Genom att relatera delar av denna 
forskning till våra egna slutsatser har vi förhoppning om att kunna göra jämförelser och 
därmed intressanta iakttagelser. 
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4. Material, metod och definitioner 
 
I detta kapitel börjar vi med att redogöra för det empiriska material vi valt att studera för vår 
undersökning, vilket utgörs av ett protokoll från en svensk riksdagsdebatt 2006. Därefter 
introducerar vi den argumentationsanalys med inslag av retorik vilken är metoden och tillika 
det verktyg vi använder för att undersöka materialet. Slutligen presenterar vi i detta avsnitt 
definitioner av ett antal företeelser från bland annat den aktuella propositionen, som är av 
betydelse och återkommande i texterna som följer. 
 
I uppsatsen är den politiska kontexten många gånger framträdande och därför klargör vi här 
hur det sett ut på den svenska politiska arenan under det senaste årtiondet. 1996 efterträddes 
Ingvar Carlsson av dåvarande finansminister Göran Persson som därefter fram till och med 
2006 styrde det socialdemokratiska partiet. Av relevans för denna uppsats är också att Persson 
under sin period som statminister, sedan oktober 2000 hade justitieminister Thomas Bodström 
vid sin sida. Efter riksdagsvalet i september 2006 skedde så i oktober ett maktskifte och 
moderaternas partiordförande Fredrik Reinfeldt blev ny statsminister för den svenska 
regeringen. 
 

4.1 Material 
 
Materialet vi har undersökt består av protokoll 2005/06:132, 12 § Åtgärder för att förhindra 
vissa särskilt allvarliga brott, vilket fördes under den riksdagsdebatt som ägde rum i Sverige 
den 31 maj 2006. I debatten diskuterar representanter från de sju riksdagspartierna proposition 
2005/06:177 samt det betänkande justitieutskottet lämnat. Lagförslaget bygger i huvudsak på 
att brottsbekämpande myndigheter skall få använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte att 
förhindra särskilt grova brott.  
 
Kammarens protokoll, eller riksdagens protokoll som det även kallas, finns sedan flera år 
tillbaka publicerade i elektronisk form på riksdagens hemsida; riksdagen.se, varifrån även 
protokoll 2005/06:132, 12 § är hämtat. Vi har studerat tidigare magisteruppsatser från BHS 
och fått intrycket av att det brukliga är att analysera skriftliga dokument i form av 
propositioner, betänkande, offentliga utredningar och liknande. Vi tyckte därför det kunde 
vara intressant att arbeta med en talad debatt då vi tror att både för- och motargument blir mer 
framträdande. Vi menar också att debattörerna i stridens hetta kommer med spontana 
uttalanden vilka kan vara intressanta att undersöka och analysera.  
 
Debatten inleds med att en av förespråkarna för lagändringen (i detta fall moderaternas 
representant Beatrice Ask) i sitt anförande presenterar det aktuella förslaget. Anförandet följs 
av en motståndares replik och så vidare, och därmed är debatten igång! Anförande förkortas 
hädanefter anf. och vi hänvisar till den numrering av anförandena som återfinns i den 
elektroniska formen av protokollet, vilket är det vi använt oss av, då detta saknar paginering. 
 
Riksdagsdebatten består av 32 anföranden och riksdagens samtliga partier finns 
representerade. Moderaterna deltar i debatten med tre anföranden, folkpartiet med fem 
stycken, och centern med tre anföranden. Socialdemokraterna återkommer vid sju tillfällen i 
diskussionen men vänsterpartiet med sina tolv anföranden dominerar debatten. Att 
vänsterpartiet har överlägset flest anföranden beror möjligen på att det representeras av två 
personer, vilket också kan tänkas vitna om ett stort engagemang i frågan. Kristdemokraterna 
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och miljöpartiet deltog i debatten med endast ett anförande vardera (anf. 48 respektive anf. 
55). Vi noterar även att dåvarande justitieminister Thomas Bodström som från början initierat 
frågan inte finns med bland talarna, då han var upptagen vid EU-nämnden. Bodström ersattes 
istället av partikamraten Britta Lejon, som vid tidpunkten för debatten var Justitieutskottets 
vice ordförande.  
 
För att skapa en bild av de i debatten deltagande riksdagsledamöterna följer nedan en kort 
presentation av dem. Detta sker med utgångspunkt i den position de hade innan det att 
riksdagsvalet 2006 ägde rum, och en borgerlig regering övertog den styrande makten. 
Följande riksdagsledamöter representerar partierna i debatten:  
 
Olle Sandahl (kd) (Kronobergs län) arbetade som riksdagsledamot 2002-2006, men har även 
haft uppdrag inom finansutskottet samt utbildningsutskottet. Sandahl agerade suppleant inom 
justitieutskottet 2004-2006. Kristdemokraterna motsatte sig lagförslaget. 
 
Beatrice Ask (m) (Stockholms kommun) är justitieminister sedan valet 2006 och har tidigare 
arbetat som riksdagsledamot sedan 1988. Vid tidpunkten för den aktuella debatten var Ask 
ledamot för justitieutskottet, men har även haft uppdrag inom bland annat 
konstitutionsutskottet, utbildningsutskottet och EU-nämnden. Moderaterna var för 
lagförslaget om ett tillåtande av hemliga tvångsmedel i preventivt syfte. 
 
Johan Pehrson (fp) (Örebro län) har varit riksdagsledamot sedan 1998 och har för närvarande 
(2007) uppdrag inom bland annat finansutskottet och utrikesnämnden. 2002-2006 var Pehrson 
av riksdagen formellt utsedd till ordförande för justitieutskottet. Folkpartiet var för ett 
införande av lagändringen. 
 
Johan Linander (c) (Skåne läns södra) hade vid tidpunkten för den aktuella debatten uppdrag 
som ledamot i justitieutskottet. Linander har även arbetat för Nordiska rådets svenska 
delegation samt EU-nämnden. Centerpartiet röstade emot lagförslaget. 
 
Britta Lejon (s) (Stockholms län) arbetade som statsråd 1998-2002 (ersättare 2002-2006). 
Lejon har bland annat varit ledamot för arbetsmarknadsutskottet och var vid tillfället för 
debatten förste vice ordförande i justitieutskottet (2004-2006). Socialdemokraterna var för 
förslaget om lagändringen.  
 
Leif Björnlod (mp) (Värmlands län) var riksdagsledamot under perioden 2002-2006 men 
fanns även med som ledamot för justitieutskottet under samma period. Miljöpartiet motsatte 
sig det aktuella lagförslaget. 
 
Rolf Olsson (v) (Göteborgs kommun) arbetade som riksdagsledamot under perioden 1998-
2006 (ersättare 2002). Olsson har haft uppdrag som suppleant inom bland annat 
socialförsäkringsutskottet och satt som andre vice ordförande inom justitieutskottet 2002-
2006. Vänsterpartiet var det parti som starkast motsatte sig förslaget. 
 

Mats Einarsson (v) (Stockholms län) har arbetat som riksdagsledamot 1998-2006. Einarsson 
var vid den aktuella tidpunkten för debatten bland annat ledamot för Konstitutionsutskottet 
och suppleant inom EU-nämnden, men har däremot inte suttit i justitieutskottet. Vänsterpartiet 
var det parti som starkast motsatte sig förslaget. 
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Det kan tyckas svårt att beskriva en debatt endast utifrån ett protokoll, men efter en närläsning 
av texten avslöjar språkstilen och riksdagsledamöternas ordval ändå en hel del om tonen i 
debatten. Vi uppfattar diskussionen i det stora hela som relativt saklig och korrekt enligt vad 
som framgår av protokollet. Kvinnorna tenderar vara mer sansade och formella i sina 
uttalande medan männen i större utsträckning ger svar på tal och drar sig inte för att ironisera 
eller uttala sig med en, vad vi uppfattar det som, tydlig överlägsenhet och sarkasm. Folkpartiet 
besvarar exempelvis vänsterpartiet med repliken: ”Jag utgår ifrån att Rolf Olsson eller andra 
företrädare för Vänsterpartiet är närvarande också mentalt.” (anf. 67), eller då centerpartiet 
inleder sitt anförande med följande ord: ”Herr talman, ärade riksdagskolleger och nu 
frånvarande justitieminister!” (anf. 54). 
 
Kvinnorna tycks som sagt inneha en mer försynt framtoning och följande exempel från 
Socialdemokraterna kan nära på uppfattas som ursäktande: ”Jag vill ta tillfället i akt att 
uttrycka mitt beklagande över att Centerpartiet inte har varit berett att gå med på den majoritet 
som finns i utskottet i bedömningen av behovet av denna åtgärd och den tidigare åtgärden.” 
(anf. 62). 
 
Intressant, tycker vi också, är den tydliga kontrast som uppstår när talarna i debatten 
(framförallt de manliga) går från en livlig argumentation till, att mot slutet av sitt anförande, 
istället inta en betydligt mer ödmjuk position. Faktum är att de till och med berömmer sina 
motståndare och tackar för goda diskussioner. I anförande 57 finns följande exempel: ”Jag vill 
gärna replikera och tacka Britta och alla andra kollegor i utskottet för den gångna 
mandatperioden och för de mycket givande diskussioner vi har haft här.” Folkpartiets 
representant säger: ”Jag vill ge Rolf Olsson rätt i att han har tidigare än jag i protokoll krävt 
att man ska få information i efterhand. Det tycker jag är bra. Det ska du och vänsterpartiet ha 
beröm för.” (anf. 69). Naturligtvis kan tänkas ingå ett mått av ironi även i dessa uttalanden 
men det är inget vi direkt kunnat uttolka då vi tagit del av texten. 
 
Med detta vill vi inte ge sken av att anlägga ett genusperspektiv i denna studie, men vi tycker 
ändå att denna aspekt är iögonfallande och därmed värd att lyftas fram. För övrigt är ett 
uttalande i en sådan fråga, med tanke på materialets omfattning, inte möjligt att göra, menar 
vi.  
 
Debattörerna använder sig inte sällan av olika talesätt vilka vi inte tycker är helt vanliga, och 
detta ger i vissa fall ett tämligen korrekt, men också något stelt intryck. Exempel på talesätt ur 
protokollet är: en tröst för tigerhjärtan (anf. 48), ge vid hand (anf. 50), elda under något (anf. 
59) och något ligger i röret (anf. 59). Vidare finner vi exempel på dramaturgiska talanger då 
till exempel en av vänsterpartiets representanter förkunnar: ”Skulle djävulen bli statsminister 
har vi gett honom eller henne alla de medel som den skulle kunna önska sig.” (anf. 55), eller 
då folkpartiets företrädare försöker övertyga sina motståndare med orden: ”Jag vill varna för 
en bild av att Sverige skulle vara någon form av Bullerbyn.” (anf. 65). I analysdelen 
förtydligas bilden av materialet ytterligare genom analystexter och argumentationskedjor, och 
detsamma gäller för diskussionen där ett antal citat lyfts fram ur det aktuella protokollet.  
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4.2 Metod 

4.2.1 Argumentationsanalys 
 
”En viktig del av den samhälleliga kommunikationen […] har som centralt inslag försöket att 
övertyga människor om en handlingsinriktning, en värdering eller en verklighetsbeskrivning” 
(Bergström & Boréus 2005, s. 89). Med dessa rader inleds det tredje kapitlet i Textens mening 
och makt av Göran Bergström och Kristina Boréus. Den svenska riksdagen torde vara ett av 
de forum i vårt land där detta blir som tydligast. Av den anledningen valde vi 
argumentationsanalysen som verktyg för vår studie, analysen av en riksdagsdebatt. 
 
När vi genomfört vår analys har vi utgått från två metodböcker; den ena är den redan nämnda 
Textens mening och makt, den andra, skriven av Gunnar Björnsson, Ulrika Kihlbom, Folke 
Tersman och Anders Ullholm, heter kort och gott Argumentationsanalys (1994). Författarna 
till dessa båda böcker återger eller bygger, enligt egen utsago, vidare på den norske professorn 
och filosofen Arne Næss så kallade pro- et contra-modell, en analysmodell han presenterar i 
boken Empirisk semantik (1961). Skälet till att vi inte använt oss av förstahandskällan, 
Empirisk semantik och refererat till den, är att Argumentationsanalys och Textens mening och 
makt enligt vår mening, många gånger är lättare att hantera. De böcker vi refererat till 
innehåller också, till skillnad från Empirisk semantik, utförliga exempel på den analysmodell 
vi till stora delar använt oss av. Analysmetoden det redogörs för i dessa böcker är 
argumentationsanalys, vilket är ett slags textanalys, och tillvägagångssättet som beskrivs 
skiljer sig inte nämnvärt böckerna emellan.  
 
Pro- et contra-modellen (pro och contra, syftar på argumenten för respektive emot ett specifikt 
påstående, eller tes5) består egentligen av två analyser som i Argumentationsanalys kallas 
beskrivande analys och värderande analys. Avsikten med en beskrivande 
argumentationsanalys är att strukturera och sortera ut inläggen i en argumentation, vilket 
innebär att analysarbetet inleds med att forskaren identifierar vad som är talarens eller 
författarens (explicita eller implicita) tes eller teser; vad är det hon/han vill övertyga oss om 
eller få oss att tro? Därefter identifieras för- respektive motargumenten, vilka sedan rankas i 
första respektive andra ordningen. Ett argument av första ordningen är ett argument som 
direkt styrker eller försvagar tesens hållbarhet, medan ett argument av andra ordningen i sin 
tur styrker eller försvagar förstagradsargumentets hållbarhet, osv. (1994, s. 19 ff.). Om ett 
argument är av första eller andra ordningen säger alltså inget om dess trovärdighet. Den 
värderande analysen handlar om att värdera argumentens bärighet, eller beviskraft (Ibid., s. 51 
ff.). I vår studie har vi genomfört en beskrivande analys då vi i första hand är intresserade av 
hur riksdagsledamöterna resonerar, inte huruvida deras argument är hållbara eller inte.  
Anledningen till att vi inte genomfört en värderande analys, i den mening Arne Næss lägger i 
begreppet, där varje arguments beviskraft granskas och bedöms, är att vi inte ansåg detta vara 
nödvändigt för studiens syfte. Vissa värderande inslag förekommer dock i analysen, då det är 
svårt att helt undvika detta (se kap. 4.2.3), men då i mer allmänna ordalag. 
 
För att resonemanget ovan ska framstå som klarare följer här ett exempel på en enkel 
argumentationsanalys, hämtat ur Argumentationsanalys: 
 
                                                 
5 ”Ett påstående, T, är en tes i en argumentation om det finns minst ett annat påstående i argumentationen som är 
avsett att styrka hållbarheten hos T samtidigt som T inte är avsett att styrka eller försvaga hållbarheten i något 
annat påstående i argumentationen” (1994, s. 19). 
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Vi bör gå med i EU trots att vårt politiska inflytande blir litet, eftersom ett 
medlemskap ökar möjligheterna för våra företag att bedriva internationell handel 
 
T Vi bör gå med i EU. 
P1 Det ökar möjligheterna för våra företag att bedriva internationell handel. 
C1 Vi får litet politiskt inflytande (1994, s. 24).  
  

• Tes: T 
• Första ordningens pro-argument: P1 
• Första ordningens contra-argument: C1 
• Andra ordningens pro-argument: P1 P1 (Detta argument stöder P1) 
• Andra ordningens contra-argument: C1 P1 (Detta argument motsäger P1) 
• Och så vidare 

 
Vi har inte till fullo genomfört vår analys i enlighet med de i metodböckerna beskrivna 
modellerna, det är emellertid från dessa vi har hämtat inspirationen. Framför allt 
uppställningen och presentationen av argumenten skiljer sig till vissa delar från exemplen i 
metodböckerna, något vi förtydligar och resonerar kring i arbetsbeskrivningen (kap. 5). 
 

4.2.2 Retorik 
 
I en argumentationsanalys inriktas arbetet på logos, alltså att hitta sakliga argument som talar 
till mottagarens intellekt. Logos är grekiska och betyder ”argumentation” (Johannesson 2006, 
s. 282). I de flesta argumentationsutbyten förekommer det emellertid andra sätt att 
argumentera på än rent sakliga, och så visade sig fallet vara även i det protokoll som vi har 
analyserat. Inom retoriken – talekonsten – förekommer vid sidan om logos ytterligare två 
övergripande begrepp som har med konsten att övertyga att göra, nämligen pathos och ethos. 
För att övertyga är det vanligt att man som talare vädjar, inte bara till mottagarnas förnuft, 
utan också till deras känslor, genom att använda ett dramatiskt eller känsloladdat språk. 
Debattinlägget ger då uttryck för ett starkt pathos (Ibid., s. 283). Vad gäller ethos så handlar 
det om den ”karaktär eller personlighet som en talare vill tillskriva sig själv för att vinna sina 
åhörares intresse, välvilja och förtroende” (Ibid., s. 280). Talaren kan exempelvis åberopa en 
auktoritet som på något sätt har talat för dennes sak, för att på så vis inge ett större förtroende. 
Vad som skiljer en argumentationsanalys från en retorikanalys är följaktligen att den förra 
inriktar sig på logos och den senare på ethos och pathos.  
 
I det riksdagsprotokoll vi analyserat har vi, förutom logos, funnit exempel både på ethos och 
på pathos. Av den anledningen fann vi det intressant att även ägna retoriken en tanke. Vi har 
inte genomfört en regelrätt retorikanalys, men vi ville trots det komplettera 
argumentationsanalysen med några retoriska inslag.  
   

4.2.3 Kritiska reflexioner 
 
Björnsson et al påpekar i Argumentationsanalys att den beskrivna analysmetoden har vissa 
begränsningar som är viktiga att komma ihåg. Metoden lämpar sig bäst att använda vid analys 
av texter som återger en välgrundad argumentation av den typ ”man finner i debattartiklar, 
juridiska motiveringar, politiska tal och vetenskapliga uppsatser”, med andra ord texter där 
det argumenteras för eller emot ett bestämt påstående (1994, s. 10). Målet för diskussionen 
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som analyseras bör vara att hitta en gemensam lösning, inte i första hand att gå, så att säga, 
segrande ur striden. Argumentationsanalys är följaktligen ingen lämplig metod att använda 
vid analys av ett gräl eller ”diskussioner i glada vänners lag” (Ibid., s. 10). 
 
Både Bergström & Boréus och Björnsson et al poängterar särskilt att resultatet av en 
argumentationsanalys ser olika ut beroende på forskarens/analytikerns förförståelse. 
Analysresultatet beror således inte helt och fullt på hur pålästa eller sakliga debattörerna är, 
eller hur de analyserade argumenten ser ut, utan till viss del avspeglar resultatet också 
forskarens förförståelse för det omdebatterade ämnet och hans/hennes värderingar och åsikter. 
Forskarens kunskap om den kontext i vilken argumentationen uppstod kan också ha betydelse 
för hur resultatet av analysen blir (1994, s. 11 och 2005, s 23 ff.). Detta kan ses som en 
svaghet hos analysmetoden men Bergström & Boréus poängterar i Textens mening och makt 
att alla läsare av en text har sin specifika förförståelse – här hänvisar författarna till den tyske 
hermeneutikern Hans-Georg Gadamer som hävdar att den individuella förförståelsen är 
omöjlig att bortse ifrån. Gadamer menar att läsarens förförståelse rent av är en förutsättning 
för att denne ska ha möjlighet att förstå den text han/hon läser, ”[v]i kan aldrig trolla bort oss 
själva som samhällsvarelser i tolkningsprocessen […]. En text har en föränderlig betydelse 
eftersom olika subjekt ger den olika tolkningar i olika historiska situationer” (2005, s. 25). 
Följaktligen påverkas också det analysresultat som presenteras i denna uppsats av vår 
förförståelse, vi vill dock framhålla att vi inte har varit oeniga i arbetet med att analysera 
argumenten; när det gäller vad som är att betrakta som ett argument, så väl som i vilken 
kategori (se kap. 5.3) argumenten skulle placeras har det rått, om inte objektivitet så i alla fall 
intersubjektivitet oss emellan. 
 
Ytterligare en av argumentationsanalysens förutsättningar, eller begränsningar, är att det med 
dess hjälp endast är möjligt att få fram vad debattörerna säger sig tycka och anse, inte i vilken 
utsträckning det sagda överensstämmer med vad de de facto anser. Utifrån dessa givna 
förutsättningar har vi gjort vår tolkning av debattinläggen, och därefter dragit slutsatser med 
denna tolkning som utgångspunkt. 
 

4.2.4 Språkets roll 
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen såväl som inom övrig vetenskapsteori råder 
olika syn på språkets roll samt huruvida språket kan sägas representera verkligheten, om det 
fungerar som ett redskap för att spegla en objektiv verklighet, eller om verkligheten rent av 
skapas – konstrueras – med hjälp av språket (2005, s. 20 ff.). Några djupare funderingar av 
det här slaget, eller om det ens existerar något som kan kallas en objektiv verklighet, har vi 
inte haft i samband med att vi genomfört vår studie. Bergström & Boréus nämner i Textens 
mening och makt ett ”neutralt observationsspråk”, som ”var tänkt som ett språk för 
vetenskapliga beskrivningar som är neutralt och objektivt i bemärkelsen att det ytterst bygger 
på sinnesintryck som är gemensamma för alla människor” (Ibid., s. 22).  
 

4.3 Definitioner 

4.3.1 Tvångsmedel 
 
För att få en större förståelse för vad det egentligen är regeringen föreslår i propositionen 
(2005/06:177) och vad exakt det är riksdagsledamöterna diskuterar i den efterföljande 
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debatten (2005/06:132) är det viktigt att läsare av vår uppsats har innebörden av ord och 
uttryck som förekommer i propositionen och riksdagsprotokollet klar för sig. Därför ska vi 
här ge en kort sammanfattning av den i sammanhanget gällande definitionen av några 
nyckelbegrepp. 
 
Det som inom processrätten går under benämningen tvångsmedel eller straffprocessuella 
tvångsmedel, är vissa av de åtgärder som för en brottsförebyggande myndighet – polisen eller 
Säpo – är tillåtna att använda i en straffprocess. Enligt proposition 2005/06:177 (s. 15) 
innefattar straffprocessuella tvångsmedel vanligtvis ”tvång mot person eller egendom” som 
används ”i brottsutredande syfte eller för att en rättegång i brottsmål skall kunna 
genomföras”. Anhållande, häktning och utvisning är exempel på åtgärder som rubriceras som 
just straffprocessuella tvångsmedel, liksom husrannsakan och kroppsvisitering. Gemensamt 
för alla tvångsmedel är att de är omgärdade av regler och lagar som styr hur de får användas. 
Bland annat poängteras i rättegångsbalken vikten av att den vidtagna åtgärden står i rimlig 
proportion till det misstänkta brottet och till vad som står att vinna med åtgärden (se t.ex. 24 
kap. 1§ och 3§, 25 kap. 1§ rättegångsbalken). Beroende på vilken typ av brott som utreds och 
vilken myndighet som agerar kan således skilda åtgärder komma att brukas; allt från 
rutinmässiga polisingripanden, som anhållande och häktning, till mer speciella åtgärder 
utförda av Säpo, exempelvis hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning. Det 
aktuella förslaget om lagändring (prop. 2005/06:177) avser ändrade förutsättningar, bland 
annat sänkt misstankegrad, för användandet av hemliga tvångsmedel. 
 
Hemliga tvångsmedel är en kategori tvångsmedel som används utan den misstänktes vetskap, 
i samband med en brottsutredning, exempelvis i avsikt att säkra bevisning. Den person 
tvångsmedlet riktar sig mot är följaktligen inte medveten om att han eller hon är utsatt för 
nämnda åtgärd, vilket naturligtvis begränsar möjligheten till upprättelse och omöjliggör en 
granskning av eventuell överskottsinformation för den utsatte.  
 
Som en indikation på hur restriktivt samhället enligt gällande lag ser på användandet av 
hemliga tvångsmedel, kan nämnas ytterligare en gemensam nämnare: de får inte brukas utan 
ett föregående beslut fattat av en allmän domstol, efter yrkande av undersökningsledare eller 
åklagare (Prop. 2005/06:177, s. 17 och 21).  
 
Hemlig tvångsmedelsanvändning är en form av övervakning som allt fler medborgare, i allt 
högre utsträckning i framtiden kan komma att utsättas för. Baksidan med denna form av 
övervakning är det etiska problemet; hur mycket kan övervakningen tillåtas inkräkta på den 
personliga integriteten? När en myndighet i hemlighet avlyssnar en brottsmisstänkt persons 
telefon, eller håller kvar dennes post är risken stor att även andra, släktingar och vänner till 
den misstänkte drabbas. Om exempelvis en telefon på en arbetsplats avlyssnas kan även ett 
stort antal icke misstänkta personer drabbas. Detta problem riskerar naturligtvis att förvärras 
om användandet av hemliga tvångsmedel ökar i och med en eventuell förändring av 
förutsättningarna för bruket av dessa åtgärder.    
 
I lagförslaget föreslås en möjlighet till friare användning av hemliga tvångsmedel. För att en 
brottsförebyggande myndighet enligt nu (2007) gällande lag skall få använda någon form av 
hemliga tvångsmedel måste personen som är föremål för åtgärden vara minst ”skäligen 
misstänkt” för ett specificerat brott, medan regeringen i proposition 2005/06:177 föreslår att 
”anledning att anta”6 att någon kommer att utföra ett brott skulle vara en lämplig 
                                                 
6 ”Anledning att anta” är den lägsta misstankegraden, alltså lägre än ”skäligen misstänkt” och ”på sannolika skäl 
misstänkt”. Som en konsekvens av lagförslaget, om det får laga kraft, kommer brottsförebyggande myndigheter 
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misstankegrad (2005/06:177, s. 83 och 116). Medan hemliga tvångsåtgärder idag endast får 
användas i brottsutredningar, skulle de följaktligen, om lagförslaget blir antaget, kunna 
användas även i förebyggande syfte, utan att något brott begåtts och utan att någon egentlig 
brottsmisstanke föreligger.  
 
I propositionen (2005/06:177) förordas att även den öppna polisen7 i vissa specifika fall skall 
få möjlighet att utnyttja hemliga tvångsmedel i brottsförebyggande syfte. Idag har endast 
säkerhetspolisen (Säpo) tillgång till dessa arbetsmetoder (2005/06:177, s. 42). Det är således 
inga nya tvångsmedel som lanseras i propositionen, inte heller några förändringar av de redan 
befintliga, utan vad som föreslås är en möjlighet till en friare användning av de hemliga 
tvångsmedel som Säpo redan idag har tillgång till. Definitionen av själva tvångsmedlen är 
följaktligen densamma före som efter en eventuell lagändring enligt proposition 2005/06: 177.  
 
Följande fyra tvångsmedel berörs av lagförslaget i propositionen (2005/06:177) och den 
riksdagsdebatt som följde den samma: 

• Postkontroll 
• Hemlig teleavlyssning 
• Hemlig teleövervakning 
• Hemlig kameraövervakning 
 

4.3.2 Postkontroll 
 
Postkontroll, eller kvarhållande av försändelser på befordringsföretag, som det benämns i 
lagtexten (27 kap. 9§ rättegångsbalken), innebär att polismyndigheten har rätt att hålla kvar 
brev och försändelser (oavsett om dessa distribueras av post- eller telebefordringsföretag eller 
med annat transportmedel, till exempel buss eller tåg) i väntan på beslut om eventuellt 
beslagtagande. Åtgärden förutsätter emellertid att det för det misstänkta brottet är föreskrivet 
fängelse i minst ett år. Tingsrättens förordnande om postkontroll gäller i högst en månad, vid 
behov kan det dock förlängas. 
 

4.3.3 Hemlig teleavlyssning 
 
Med hemlig teleavlyssning avses avlyssning eller inspelning av teletrafik till eller från en viss 
teleadress, som innehas eller i huvudsak brukas av den misstänkte. Åtgärden gäller 
telefonsamtal, men också meddelanden som skickas med telefax, telegram, elektronisk post 
eller annan datakommunikation. För att den brottsförebyggande myndigheten skall få 
möjlighet att använda hemlig teleavlyssning fordras att åtgärden är av ”synnerlig vikt för 
utredningen” av brottet (27 kap. 20 § rättegångsbalken). I princip skall de uppgifter 
myndigheten tror sig kunna inhämta genom avlyssningen inte vara möjliga att erhålla genom 
andra, mindre ingripande tillvägagångssätt. Precis som med tillståndet för postkontroll gäller 
tingsrättens förordnande för hemlig teleavlyssning under högst en månad, men även detta kan 
vid behov förlängas. Tillstånd kan lämnas av rätten om utredningen gäller en person, 
”skäligen misstänkt” (den grad av misstanke som enligt nuvarande lag (2007) gäller för 
användandet av samtliga här beskrivna tvångsmedel) för ett brott – eller förberedelse för ett 

                                                                                                                                                         
att kunna sätta in hemliga tvångsmedel mot individer som varken är misstänkta för att ha utfört, eller förberett ett 
brott, men som myndigheten antar kan komma att utföra ett brott. 
7 Öppna polisen, till skillnad från säkerhetspolisen (Säpo). 
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sådant brott – vars minimistraff är två års fängelse. Sedan 2004 kan i undantagsfall åtgärden 
vidtas även vid utredningar av brott där minimistraffet understiger fängelse i två år men där 
”det enskilda brottets straffvärde kan antas överskrida två års fängelse” (2005/06:177).  
 

4.3.4 Hemlig teleövervakning 
 
I enlighet med nu gällande (2007) lagstiftning har Säpo, med hjälp av hemlig teleövervakning, 
möjlighet att kontrollera vilka telefonnummer och vid vilken tidpunkt en misstänkt har ringt 
till en viss telefon och vice versa, alltså från vilka telefonnummer denne har tagit emot 
inkommande samtal. Precis som i fallet med hemlig teleavlyssning gäller hemlig 
teleövervakning inte bara telefonsamtal utan likaså telefax, telegram och e-post. Detta 
tvångsmedel gör det också möjligt för polisen att hindra ett visst telemeddelande att tas emot 
av eller lämnar den övervakade teleadressen. Även när det gäller hemlig teleövervakning är 
det tingsrätten som beviljar förordnande. I detta fall är förutsättningen att en förundersökning 
om brott som ger ett minimistraff på fängelse i sex månader äger rum. Undantag från denna 
sexmånadersregel kan dock göras för exempelvis barnpornografibrott samt vissa 
narkotikabrott. Inte heller när det gäller hemlig teleövervakning gäller tillståndet längre än en 
månad, med möjlighet till förnyat tillstånd om det skulle krävas (prop. 2005/06:177). 
 

4.3.5 Hemlig kameraövervakning 
 
För att tillstånd skall beviljas för användning av hemlig kameraövervakning – ”fjärrstyrda 
TV-kameror, andra optisk-elektroniska instrument eller därmed jämförbar utrustning [som] 
används för optisk personövervakning utan att upplysning om övervakningen lämnas [till den 
övervakade]” (prop. 2005/06:177, s. 21) – krävs liknande förutsättningar som för hemlig 
teleavlyssning, både vad gäller minimistraff för det misstänkta brottet – minst två år, utom i 
vissa undantagsfall – och tillståndets giltighetstid (se ovan). Det är tingsrätten som i 
förekommande fall ger tillstånd även när det gäller hemlig kameraövervakning (prop. 
2005/06:177). 
 

4.3.6 Buggning 
 
Den 31 maj, 2006, då proposition 2005/06:177 togs upp till diskussion i riksdagen, 
debatterades även ett annat lagförslag som har med övervakning att göra; i den proposition 
som då diskuterades (2005/06:178) förordar regeringen att hemlig rumsavlyssning – så kallad 
buggning, som idag inte får användas i Sverige – bör tillåtas i viss brottsutredning. Dessa båda 
propositioner innehåller två skilda lagförslag som inte skall sammanblandas, det är alltså inte 
regeringens avsikt att buggning skall beröras av den lagändring som föreslås i propositionen 
2005/06:177, Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarlig brott. Vi har under arbetet 
med analysen noterat att argument från den tidigare debatten, där proposition 2005/06:178 
Hemlig rumsavlyssning diskuterades, används också i den debatt där riksdagen behandlar 
proposition 2005/06:177, liksom att vissa riksdagsledamöter refererar till den tidigare 
debatten. 
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5. Analys av riksdagsdebatten 
 
I detta kapitel börjar vi med att göra en beskrivning av tillvägagångssättet kring den 
kommande bearbetningen och analysen av materialet samt förklaringar till analysens 
utformning. Därefter introducerar vi den för debatten övergripande tesen, och tillika redskap 
för sökandet av argument. Slutligen presenteras de åtta kategorier som arbetats fram, i vilka 
argumenten sorterats in. 
 

5.1 Arbetsbeskrivning 
 
Inledningsvis och med utgångspunkt i regeringens lagförslag om en friare användning av 
hemliga tvångsmedel kunde vi arbeta fram en övergripande tes (kap. 5.2), gällande för hela 
argumentationen. Med hjälp av tesen, här fungerande som ett redskap eller ett bollplank, 
kunde sedan huvudargumenten urskiljas och studerads. För att göra materialet mer 
överskådligt och lättarbetat, skapade vi utifrån huvudargumenten åtta kategorier, vilka 
introduceras på nästa sida (kap. 5.3). Inom varje enskild kategori har vi sedan sorterat in de 
huvudargument som var av liknande karaktär, samt påföljande stödargument som 
utkristalliserats ur varje anförande.  
 
Efter det att tesen samt kategorierna presenterats tar man som läsare i kapitel sex del av 
analysen i form av löpande text. Denna text består av våra egna kommentarer och tolkningar 
av de argument som respektive parti framfört i de olika anförandena i debatten. I samma text 
finns också referenser i form av P (pro) eller C (contra), det vill säga för eller emot tesen 
(lagförslaget). Referenserna hänvisar till de argumentationskedjor som följer analystexten. 
 
Beträffande de argumentationskedjor vi mejslat fram genom studiet av argumenten från 
respektive anförande, så har dessa bearbetats och reducerats till korta kärnfulla meningar i 
enighet med vad som rekommenderas enligt metodens grunder. Vi har dock vid ett fåtal 
tillfällen valt att göra avsteg från denna regel och lyft fram vissa citat markerade med 
citattecken. Detta har vi gjort för att kunna visa på en ton eller ett speciellt känsloläge som 
argumentet förmedlar, och som vi i dessa enstaka fall menar, är av betydelse för att läsaren 
bättre ska kunna förstå vårt analytiska resonemang. 
 
Vi har även i respektive kategori valt att presentera varje aktuellt anförande med dess 
huvudargument samt påföljande stödargument. Detta innebär viss upprepning av argument då 
flera riksdagsledamöter använder sig av samma argumentation. Vi menar att detta är av 
intresse både för oss själva men även för läsaren då det tydliggör vilka argument som är 
särskilt viktiga för sakfrågan i debatten.  
 
Under det att sorteringen av huvudargumenten skedde kom vi emellanåt till den punkt att 
vissa påståenden kunde tänkas falla in under fler än en kategori. I dessa fall har vi helt enkelt 
måst göra en avvägning, och placerat argumentet i den kategori vi ansett passat bäst. Det är 
alltså det övergripande huvudargumentet, utan påverkan av stödargumenten, som varit 
avgörande för vilken kategori det hamnat i. Detta skall inte misstolkas, trots att påföljande 
stödargument i vissa fall kan tyckas höra hemma i en annan kategori. 
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Vidare för argumentationskedjorna gäller att argumenten från respektive anförande inom 
varje kategori är placerade i kronologisk ordning för att i möjligaste mån underlätta för den 
läsare som eventuellt gör en närmare granskning av anförandena i sin helhet. Varje kedja 
inleds med anförandets numrering vilket är densamma som numreringen protokollet. Därpå 
följer den partibeteckning anförandet representeras av. Riksdagsprotokollet vi studerat saknar 
i sin elektroniska form paginering och vi hänvisar därför alltid till anförande. Anförande 
förkortas genomgående anf.  
 

5.2 Tes 
 
Med utgångspunkt i regeringens lagförslag om en friare användning av hemliga tvångsmedel 
har vi kunnat arbeta fram en övergripande tes för hela argumentationen. Tesen har fungerat 
som ett redskap, liknande ett bollplank, i vårt arbete med att finna argumenten bland 
protokollets 32 anföranden, som talar för eller emot en friare användning av hemliga 
tvångsmedel. Tesen lyder som följer: 
 
För att skydda demokratin och individer i samhället är det nödvändigt att nu göra det 
möjligt för brottsbekämpande myndigheter att i förebyggande syfte använda hemliga 
tvångsmedel i större utsträckning än hittills. 
 

5.3 Kategorier 
 
Kategorierna, vilka vi själva utvecklat genom att vi sorterat de olika huvudargumenten, 
kommer nu att presenteras. För att ytterligare inrätta en ordning och förtydliga uppställningen 
av analysen föregås kategorierna här av en sifferbeteckning, vilken också är återkommande 
för de analystexter som följer i nästkommande kapitel. Beteckningen motsvaras även av den 
inledande innehållsförteckningen med start från 6.1 till och med 6.8. Följande åtta kategorier 
av huvudargument har vi kunnat urskilja:  
 
 

• 6.1 Brottsbekämpande myndigheters möjligheter att bekämpa brott  
Till denna kategori har vi fört de argument som beskriver de förhållanden under vilka 
brottsbekämpande myndigheter idag arbetar. 
 

• 6.2 Parlamentarisk, rättslig och enskild kontroll 
Denna kategori representeras av argument som på olika sätt berör parlamentarisk, 
rättslig och enskild kontroll, och huruvida den är tillräcklig eller ej för att den aktuella 
lagändringen skall kunna genomföras. 

 
• 6.3 Hot och risker  

I denna kategori har vi samlat argument som har med hot och risker i samhället att 
göra, vilka flera av talarna anser skulle kunna bekämpas i och med den lagändring som 
föreslås i propositionen. 

 
• 6.4 Behov, proportionalitet och effektivitet  
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Denna fjärde grupp av argument består av påståenden som visar på att användandet av 
hemliga tvångsmedel inte är nödvändigt bland annat på grund av att behovet inte finns 
eller att effektiviteten är dålig. 

 
• 6.5 Auktoritetsstöd  

I kategorin Auktoritetsstöd har vi samlat argument i vilka talaren refererar till en 
auktoritet hos vilken denne anser sig finna stöd för sin sak. 

 
• 6.6 Demokratiska värden som hotas av förslaget 

Här har vi samlat argument där de argumenterande förhåller sig till om själva 
lagförslaget utgör ett hot mot demokratiska värden. Demokratiska värden som nämns i 
debatten är bland annat individers grundläggande fri- och rättigheter, personlig 
integritet och det öppna samhället. 

 
• 6.7 Misstankegrad och extensiv användning 

Under denna rubrik har vi samlat argumenten vilka talar mot den sänkning av 
misstankegraden (d.v.s. anledning att anta) som föreslås i propositionen. I denna 
kategori har vi även placerat de argument där talaren till en följd av eventuell sänkt 
misstankegrad oroas av en ökad risk för extensiv användning (missbruk) av hemliga 
tvångsmedel.  

 
• 6.8 Ofullständigt underlag 

Kategorin innehåller argument vilka på olika sätt talar för att propositionen samt de 
utredningar som gjorts kring lagändringen är bristfälliga. 
 

 
Detta vårt tillvägagångssätt som ligger till grund för bearbetningen och analysen av materialet 
är utan tvivel ett av flera möjliga. Kategorierna vi utvecklat skulle säkert kunna se annorlunda 
ut, och det finns naturligtvis otaliga sätt att strukturera upp ett material av detta slag. För vårt 
ändamål kom dock denna utformning att kännas som mest naturlig. 
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6. Analys och resultat 
 
I detta kapitel presenterar vi analysen av materialet och därmed blir även resultaten utifrån vår 
frågeställning framträdande. Vi vill även ta tillfället i akt och tydliggöra att vi i detta kapitel 
inte tagit hjälp de teoretiska redskap, vilka vi redogjort för i kapitel två. Inte heller aktualiserar 
vi några resultat från tidigare forskning. Återkoppling till teori och tidigare forskning blir 
aktuell först i kapitel 6.2 och därpå följande texter. Således har vi i detta kapitel urskiljt och 
sorterat in argumenten i de åtta kategorierna, och det är endast våra egna tolkningar av 
framarbetade argumentationskedjor från riksdagens protokoll 2005/06:132, 12 §, som 
framkommer i texterna. Vi poängterar även i denna inledning att utförandet av analysen, och 
det arbete som uppsatsen i övrigt medfört, skett under samstämmighet och jämn 
arbetsfördelning. 
 
För att underlätta läsningen av detta kapitel väljer vi att upprepa den övergripande tesen: 
 

För att skydda demokratin och individer i samhället är det nödvändigt att nu 
göra det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att i förebyggande syfte 
använda hemliga tvångsmedel i större utsträckning än hittills. 
 

6.1 Brottsbekämpande myndigheters möjligheter att bekämpa brott 
 
Till denna kategori har vi fört de argument som beskriver de förhållanden under vilka 
brottsbekämpande myndigheter idag arbetar. 
 
Enligt protokollet kan vi utläsa att de debatterande riksdagsledamöterna från folkpartiet, 
socialdemokraterna och moderaterna anser att polisen i dagsläget arbetar med metoder som är 
otillräckliga för att på ett tillfredställande sätt komma till rätta med den grova brottsligheten. 
Enligt vad som framkommer av diskussionen är det endast vänsterpartiet som gör ett par 
invändningar och menar att gällande arbetsmetoder i nuläget är tillräckliga i de flesta fall (C1). 
 
Enligt socialdemokraterna har brottsligheten förändrats, blivit mer omfattande och grövre. I 
anförande 56 (P1P2) talas det om att de kriminella organisationerna är väldigt slutna, vilket 
försvårar insyn genom yttre spaning eller infiltration. Den öppna polismyndigheten ställs idag 
inför samma problem som tidigare bara säkerhetspolisen kommit i kontakt med, och med 
anledning av detta anser socialdemokraterna att den öppna polisen bör få tillgång till att arbeta 
med hemliga tvångsmedel på samma sätt som Säpo (P2). 
 
Folkpartiet menar på samma sätt att det är nödvändigt för den öppna polisen att få tillgång till 
hemliga tvångsmedel för att på så sätt göra livet drägligt för oss medborgare. I anförande 65 
(P3) där riksdagsledamoten säger att ”det finns en verklighet som ska göras så bra som 
möjligt”, finner vi en underton av pathos, det vill säga att slå an till känslor för att förstärka 
sitt budskap (Bergström & Boréus, 2005, s. 264). Talaren, menar vi, vill skrämmas genom att 
säga att vi lever i en mörk och ond värld, och att ge den öppna polisen samt säkerhetspolisen 
möjligheten att med färre restriktioner använda hemliga tvångsmedel är det enda sättet att 
komma till rätta med allt elände. 
 
Vidare menar folkpartiet i argument P4 att det inte finns några andra verktyg att arbeta vidare 
med när brottsbekämpande myndigheter fått information som tyder på att ett allvarligt brott 
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planeras. Detta resonemang får kritik av motståndaren från vänsterpartiet som förkastar denna 
typ av argument. Tvärtom framhålls i anförande C1 att användandet av hemliga tvångsmedel i 
den form som propositionen föreslår inte är nödvändigt, då polisens nuvarande metoder redan 
är tillräckliga. Resonemanget förstärker riksdagsledamoten genom att försöka övertyga att 
brottsbekämpande myndigheter med nuvarande arbetsmetoder kan röna framgångar i kampen 
mot den grova organiserade brottsligheten (P2C1). 
 
Moderaternas argument i anförande 52 tycker vi är särskilt intressant då debattören drar det 
hela till sin spets genom att i P1 påstå att polisen använder sig av ålderdomliga metoder, och 
tittar vi närmare i protokollet dras paralleller till 1950-talet. Att säga att polisen ligger i 
buskarna och tittar på konstiga typer får en negativ klang, och det låter snarare som om 
polisen är inkompetent istället för utrustad med fel verktyg. Detta uttalande kan vi likt tidigare 
också hänföra både till retorikens pathos, men även till retorikens ethos. Riksdagsledamoten 
står genom uttalandet på ett känsloladdat sätt upp för och hänvisar till polisens många 
möjligheter genom den moderna tekniken och enligt debattören, dess många fördelar i 
förhållande till det gamla. 
 
Vi konstaterar att förespråkarna för förslaget är överens om att då Sverige och världen 
drabbats av en mer avancerad och komplex typ av brottslighet är brottsbekämpande 
myndigheters verktyg och sätt att arbeta i nuläget otillräckligt. De åtgärder som föreslås enligt 
propositionen behöver därför vidtas. Det förekommer dock argument som vidhåller att 
polisens resurser är tillräckliga.  
 
Nedan följer de argumentationskedjor vi arbetat fram genom vår metod, och som vi i 
ovanstående analystext refererar från genom P (pro) eller C (contra). 
 
Pro-argument 
 

Anförande 52 (m) 
P1 Traditionellt polisarbete är inte tillfredsställande. ”Man kan liksom inte ligga i 

buskarna och titta på konstiga typer som förbereder terroristangrepp; det fungerar 
inte.” 

P1P1 Kriminella idag är väldigt förslagna och använder metoder som kräver andra polisiära 
åtgärder. 

P2P1 För att förebygga brott måste man ta reda på vad kriminella gör. 
 
 Anförande 56 (s) 
P2 Det finns ett ökat behov av samarbete mellan de olika polismyndigheterna. 
P1P2 Det finns organisationer som är uppbyggda på ett sådant sätt att insyn är svår. 
P2P2 Detta förutsätter att även den öppna polisen får tillgång till hemliga tvångsmedel. 
 

Anförande 65 (fp) 
P3 ”Det finns en verklighet som ska göras så bra som möjligt.”  
P1P3 Då krävs det att det ges verktyg till svensk polis.  
 
P4 Det saknas andra verktyg att arbeta vidare med när det finns information som tyder på 

att ett brott planeras. 
P1P4 Nu får polisen inte göra nånting. 
P1P1P4 Det är ganska ansvarslöst.  
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Anförande 77 (s) 
P5 Polisen har inte idag tillräckliga verktyg.  
 
Contra-argument 
 
 Anförande 53 (v) 
C1 Tvångsmedel i den form som propositionen föreslår behövs inte nu. 
P1C1 Polisens arbetsmetoder är tillräckliga. 
P2C1 Det går att komma längre med traditionellt polisarbete. 
 

6.2 Parlamentarisk, rättslig och enskild kontroll  
 
Denna kategori representeras av argument som på olika sätt berör parlamentarisk, rättslig och 
enskild kontroll, och huruvida den är tillräcklig eller ej för att den aktuella lagändringen skall 
kunna genomföras. 
 
De argument i denna kategori som talar för en lagändring kommer från socialdemokraterna 
och folkpartiet. Nämnda partier garanterar på olika sätt människors trygghet både ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv och ur ett integritetsperspektiv genom en rad olika åtgärder, vilka tas 
upp i propositionen. Vi noterar även att moderaterna som också är för lagändringen inte 
använder några argument som återfinns i denna kategori. Argument som talar mot lagförslaget 
kommer från vänsterpartiet och kristdemokraterna. 
 
Det skall enligt socialdemokraterna komma att finnas full insyn av en myndighet (nämnden 
för insyn) under hela processen och möjlighet till information i efterhand (P2, P1P4). Vidare 
(P1P2, P3) utlovas dessutom en betydligt bättre ordning av den parlamentariska kontrollen än 
vad som tidigare varit fallet, och på det vis som talaren i sitt anförande (anf. 60) framför detta 
argument, framstår det som om den parlamentariska kontrollen hittills rent av varit dålig och 
otillräcklig. Det mest intressanta med denna diskussion och som får mest kritik av 
motståndarna till förslaget, är att socialdemokraterna och folkpartiet i sina anföranden talar 
om former av rättsäkerhetsgarantier som ännu inte finns mer än som idéer (C6, P1C7). 
 
Folkpartiet (P1P4) vill förstärka sin argumentation genom att åberopa auktoriteter och 
poängterar hur domstolen, de offentliga ombuden samt insynsnämnden kommer att arbeta för 
att skapa ett tryggt och säkert system. Enligt retorikens grunder är detta ett inslag av ethos då 
en talare söker stärka sin egen trovärdighet genom att hänvisa till andra förtroendeingivande 
källor (Bergström & Boréus 2005, s. 89). 
 
Kristdemokraterna framför i debatten endast ett fåtal kortfattade inlägg och partiet menar att 
den parlamentariska kontrollen enligt förslaget är för dålig, men ger också förslag på hur de 
vill att en förändring skall se ut genom större krav på rättssäkerhetsgarantier för den enskilde 
individen (P1C1). Dessa problem måste åtgärdas innan lagförslaget kan bli aktuellt på nytt, 
enligt kristdemokraterna (P1 C2). 
 
Vänsterpartiet går hårdare fram i denna fråga och kommer med en rad invändningar. Partiet 
resonerar i flera fall på samma sätt som kristdemokraterna och menar exempelvis att 
rättsmedlen för de drabbade är obefintliga enligt propositionen (C3). Det finns även ett tydligt 
argument, vilket vi redan påpekat, där vänsterpartiet starkt kritiserar att flera av 
rättssäkerhetsgarantierna i nuläget bara finns på papper, något debattören helt och hållet 
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förkastar (C6, P1C7). Vänsterpartiet anser att tågordningen är helt bakvänd då förespråkarna, 
enligt talaren, först skall införa tvångsmedel och sedan, eventuellt, demokratisk insyn och 
rättigheter för den enskilde att få reda på att denne blivit utsatt, och om så är fallet få sin sak 
prövad (P1C4, P1P1C4).  
 
Utifrån argumentationen är det vänsterpartiet tillsammans med miljöpartiet som tydligast tar 
avstånd från, och helt motsätter sig lagförslaget. Genom centern och kristdemokraternas 
resonemang, vilka också motsätter sig lagförslaget, uttolkar vi ändå, att ifall villkoren kring 
rättsäkerhetsgarantierna uppfylls enligt krav från respektive parti, finns möjligheten att de 
kommer acceptera användning av hemliga tvångsmedel i preventivt syfte. 
 
Argumenten från både vänsterpartiet och kristdemokraterna handlar i första hand om att 
skydda den enskilda individen och dennes integritet. Frågor kring den personliga integriteten 
synliggörs i denna kategori, både genom argument för, och argument mot; socialdemokraterna 
och folkpartiet förespråkar att rättsäkerhetsgarantin är tillräcklig (P1, P4) och därmed kan även 
den personliga integriteten skyddas. Från vänsterpartistiskt och kristdemokratiskt håll hävdas 
dock att individens rättigheter är alltför dåligt tillgodosedda (C2, C7) och att det enligt 
gällande lagförslaget skulle medföra att människors integritet hamnar i farozonen.   
 
I denna kategori kan vi se att det råder delade meningar om huruvida den parlamentariska 
kontrollen är tillfredsställande enligt de förslag som framgår av propositionen. Förespråkarna 
hävdar att kontrollen är, eller åtminstone kommer att vara tillräcklig om lagförslaget träder 
ikraft, och just detta kritiserar motståndarna. 
 
Nedan följer de argumentationskedjor vi arbetat fram genom vår metod, och som vi i 
ovanstående analystext refererar från genom P (pro) eller C (contra). 
 
Pro-argument 
 

Anförande 56 (s) 
P1 Förslaget lyckas med avvägningen mellan olika men i ett demokratiskt samhälle 

viktiga principer (effektiva arbetsmetoder kontra rättsäkerhet och integritet). 
  
P2 Kontroll av tvångsmedelsanvändning kommer att ske under hela processen, både ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv och ur ett integritetsperspektiv.  
P1P2 Ordning för kontroll och parlamentarisk kommer att förbättras. 
 
 Anförande 60 (s) 
P3 Ordning på den parlamentariska kontrollen förbättras i framtiden.  
P1P3 Det finns inte anledning att vara så negativ till förslaget. 
 

Anförande 65 (fp) 

P4 Rättsäkerhetsgarantierna är tillräckliga. 
P1P4 Domstol och offentliga ombud finns. Det kommer att finnas full insyn av en nämnd 

och möjlighet till information i efterhand. Det finns fullt tjänstemannaansvar.  
 

Anförande 71 (fp) 
P5 Tillräckliga rättsäkerhetsgarantier har införts. 
 

Anförande 73 (fp) 
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P6  Nämnden för insyn kommer förhindra extensiv användning. 
P1P6 Nämnden kommer lämna rapporter och skrivelser till riksdagen för att förhindra att 

tvångsmedel används fel.  
 

Anförande 78 (s) 
P7 Rättssäkerhetsgarantier och garantier för att säkra människors integritet finns. 
P1P7 Åklagare skall övertyga domstol utifrån det underlag som polisen presenterar. 
 
Contra-argument 
 
 Anförande 48 (kd) 
C1 Underrättelseskyldighet saknas. 
P1C1 Personer som utsatts för tvångsmedel måste få möjlighet att få sin sak rättsligt prövad 

och kunna kräva skadestånd. 
 
C2 Den parlamentariska kontrollen är för dålig  
P1 C2 Detta måste vara löst innan ytterligare möjligheter att använda hemliga tvångsmedel 

införs i lag. 
 

Anförande 49 (v) 
C3 Rätten till effektiva rättsmedel för de drabbade saknas (det vill säga att få veta vad 

man utsatts för samt möjlighet till skadestånd). 
 

Anförande 68 (v) 
C4 Beslut som berör frågor om tvångsmedelsnämnd och informationsplikt är inte fattade 

utan kommer eventuellt först i efterhand. 
P1C4 ”Först ska man införa tvångsmedel och sedan, eventuellt, demokratisk insyn och 

rättigheter för de enskilda att få sin sak prövad och eventuellt få skadestånd”. 
P1P1C4  I en rättssak är ordningen totalt bakvänd.  
 
 Anförande 70 (v) 
C5 Användandet av tvångsmedel i förebyggande syfte är en betänklig politik och 

dessutom stötande för sunt rättsmedvetande  
 

Anförande 74 (v) 
C6 Nämnden för insyn finns inte. 
 

Anförande 79 (v) 
C7 Rättsäkerhetsgarantierna är inte tillräckliga. 
P1C7 En del av dem finns inte idag utan är bara aviserade. 
 

6.3 Hot och risker 
 
I denna kategori har vi samlat argument som har med hot och risker i samhället att göra, vilka 
flera av talarna anser skulle kunna bekämpas i och med den lagändring som föreslås i 
propositionen. 
 
Att det finns behov av ett effektivt brottsförebyggande arbete tycks det inte råda några delade 
meningar om. En indikation på detta är argument (P3) från vänsterpartiet som, trots att de är 
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emot att lagändringen i propositionen genomförs, anser att det måste finnas möjligheter och 
vilja att förhindra all grov brottslighet. Trots denna enighet handlar många av argumenten just 
om betydelsen av förebyggande arbete; till exempel P2; att brottsförebyggande insatser alltid 
är väsentliga och P6; att förebygga brott alltid är bättre än att brott begås vilket kan få 
förödande konsekvenser.  
  
Naturligtvis framförs även flera argument som bygger på den centrala frågan i vilken 
utsträckning vi i Sverige ska få använda hemliga tvångsmedel i arbetet med att förebygga 
brott. Här grundas flera pro-argument på antagandet att Sverige och dess demokratiska system 
står inför ett ökat terroristhot och att terrorism kräver effektiv underrättelseverksamhet (P4), 
det är följaktligen, enligt dessa argument, nödvändigt med en ökad användning av hemliga 
tvångsmedel. I flera av argumenten i kategorin använder sig talarna av pathos, de vädjar till 
mottagarnas känslor. Folkpartiets representant upprepar vikten av att skydda Sverige mot 
extrema grupperingar av olika slag, och han poängterar vikten av ett förebyggande arbete. Just 
extrema grupper som vill störta vår demokrati (P15) används som exempel i flera pro-
argument (P1P17, P19 m.fl.), och för att förstärka allvaret nämns några möjliga scenarier, tänkta 
och verkliga; en bomb som placeras på en McDonaldsrestaurang, och ett tåg som sprängs i 
luften. För att ge extra tyngd åt sina argument tar folkpartiets representant stöd av Säpo: 
”Svensk säkerhetspolis har berättat om hur det ser ut” (P17).  
 
I ytterligare några argument använder sig debattörerna av pathos, de appellerar till åhörarnas 
känslor, bland annat moderaternas talare genom att i debatten tala om att rädda hundra liv och 
värden av mycket stor omfattning genom att förebygga terroristbrott (anf. 47). Även i P10 

används liknande argument. Moderaternas debattör är dock långtifrån ensam om att använda 
sig av denna retoriska metod. Socialdemokraternas talare menar att det handlar om brott där 
många människors liv står på spel och där hela samhället attackeras (P9).  
 
Moderaterna framför också ett argument (P7) som skiljer sig något från de övriga, de menar 
att användandet av hemliga tvångsmedel även kan tjäna syftet att fria individer från 
misstanke; ”det är också så att man ibland vid sådan här spaning kan fria människor som inte 
har något lurt i sikte utan som bara är lite märkliga” (anf. 52). Vad som kan upplevas som ett 
problem är dock att de där märkliga människorna inte själva är medvetna om att de ens har 
varit misstänkta.  
 
Av vissa argument att döma kan det ibland vara nödvändigt att ta till hemliga tvångsmedel för 
att skydda människor i samhället och minimera hoten och riskerna, trots att det kan innebära 
en inskränkning av den personliga integriteten. I vissa särskilda fall måste alltså den 
personliga integriteten stå tillbaka till förmån för brottsbekämpningen.   
 
Det enda contra-argument i denna kategori kommer från vänsterpartiet, de menar att det finns 
andra sätt att bekämpa brottslighet än att gång på gång införa nya tvångsmedel (C1). 
Angående nämnda argument kan vi påpeka att i propositionen som debatteras vid detta 
tillfälle nämns inget om nya tvångsmedel utan endast nya förutsättningar för utnyttjandet av 
redan befintliga tvångsmedel. Det kan det tänkas att talaren syftar på det i Sverige ej tillåtna 
hemliga tvångsmedlet hemlig rumsavlyssning (buggning) som var uppe för debatt tidigare 
under samma dag. 
 
Sammanfattningsvis råder, enligt argumentationen, konsensus i det avseendet att partierna 
önskar undanröja påvisade hot och risker genom effektivt brottsförebyggande arbete, och det 
ges även exempel på kriminell verksamhet som enligt förespråkarna talar för att 
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lagändringsförslagen i propositionen bör genomföras. Det som skiljer partierna åt är hur de 
anser att hoten och riskerna bör avvärjas.  
 
Nedan följer de argumentationskedjor vi arbetat fram genom vår metod, och som vi i 
ovanstående analystext refererar från genom P (pro) eller C (contra). 
 
Pro-argument 
 
 Anförande 47 (m) 
P1 Brottens allvarliga karaktär rättfärdigar hemliga tvångsmedel.  
 
P2 Brottsförebyggande insatser är alltid väsentliga.  
 
 Anförande 49 (v) 
P3 Det måste finnas möjligheter och vilja att förhindra all grov brottslighet. 
 
 Anförande 50 (m) 
P4 Terrorism kräver effektiv underrättelseverksamhet. 
P1P4 För att veta vad det är som pågår och varför måste man arbeta väldigt länge. 
P2P4 Avlyssning i vissa situationer är användbart för att kunna förebygga brott.  
 
P5  Om en person på ett tydligt vis är beredd att begå brott bör tvångsmedel få användas. 
 

Anförande 52 (m) 
P6 Att förebygga brott är alltid bättre än att brott begås vilket kan få förödande 

konsekvenser. 
 
P7  ”[V]id en sådan här spaning kan [man] fria människor som inte har något lurt i sikte 

utan som bara är lite märkliga.” 
 

Anförande 56 (s) 
P8 Förslag kommer att ge polisen och säkerhetspolisen bättre möjligheter att bekämpa 

och förhindra mycket grova brott och attentat. 
C1P8 Förslaget som riksdagen har att ta ställning till är omdiskuterat och kritiserat. 
 
P9 Det handlar om brott där människors liv står på spel och där hela samhället attackeras 

samt andra mycket allvarliga brott.  
 
P10 Behovet av hemliga tvångsmedel har ökat. 
P1P10 En tiodubbling av de kriminella mc-gängen. 
P2P10 En ökning av våld mot tjänstemän. 
P3P10 Internationell terrorism drar fördel av öppnare gränser och metoderna blir allt mer 

sofistikerade. 
P4P10 Svensk statsmakt är skyldig att skydda sina medborgare och rikets intressen samt bidra 

till ett internationellt underrättelseutbyte. 
P5P10 Säpo förklarar att dagens tvångsmedelsbestämmelser inte är tillräckliga.  
P6P10 Remissinstanserna, JO, Riksåklagaren, Stockholms tingsrätt och Sveriges 

advokatsamfund påstår detta. 
 

Anförande 60 (s) 
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P11 Sverige har förändrats vilket gör att dessa lagförslag är nödvändiga. 
 
 Anförande 64 (s) 
P12 Förslaget kommer att ge ytterligare möjligheter till underrättelsesamarbete med andra 

länder. 
 

Anförande 65 (fp) 
P13 En demokrati har rättigheter men också skyldigheter att försvara sig. 
 
P14 Sverige är inte någon form av Bullerbyn. 
P1P14 Säkerhetspolisen bekräftar en negativ förändring av samhället. 
P2P14 I Sverige finns högerextrema grupper, radikala islamistiska element och 

vänsterextrema grupper som är beredda att spränga en McDonaldsrestaurang.  
 
P15 Lagförslaget gör det möjligt att möta den extremism som vill störta svensk demokrati. 
P1P15 Därmed har Sverige en skyldighet att rusta svensk polis så att den kan möta hoten. 
P2P15 Svenska demokratin måste skyddas. 
 
P16 Det finns människor som är så sjuka att de planerar kapning och sprängattentat för att 

manifestera sin ideologi. 
P1P16 Det här förekommer, det är inga historier det bara berättas om. 
P1P1P16 Annars måste ni ju misstro svensk polis och hävda att den berättar sagor. 
 

Anförande 67 (fp) 
P17 Svensk säkerhetspolis har berättat om hur det ser ut (deras möjligheter att bekämpa 

grov brottslighet har försämrats). 
P1P17 Högerextrema, vänsterextrema och andra radikala grupper jobbar i och utanför 

Sverige, och utgör ett hot mot svensk demokrati. 
 

Anförande 69 (fp) 
P18 Polisen får en bättre förutsättning att förebygga mycket allvarliga brott som är ett hot 

mot demokratin. 
 

Anförande 71 (fp) 
P19 Extrema grupper finns och verkar i Sverige. 
P1P19 Ett exempel är de människor som placerade en bomb på McDonalds i Nyköping. 
 
P20 Människor i Sverige skall skyddas. 
 
Contra-argument 
 

Anförande 49 (v) 
C1 Andra möjligheter att bekämpa grov brottslighet finns och införandet av ständigt nya 

tvångsmedel är inte det enda sättet.  
 

6.4 Behov, proportionalitet och effektivitet 
 
Denna fjärde grupp av argument består av påståenden som visar på att användandet av 
hemliga tvångsmedel inte är nödvändigt bland annat på grund av att behovet inte finns eller 
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att effektiviteten är dålig. Kategorin är en mindre grupp av argument och i denna hamnar 
sammanlagt tio påståenden från vänsterpartiet och moderaterna.  
 
Vänsterpartiet tar till dessa argument vid ett flertal tillfällen under diskussionens gång och 
poängterar allvaret i att det måste finnas en balans mellan behov, proportionalitet och 
effektivitet. Påståendena är alltså delvis av praktisk karaktär men det argumenteras också för 
det egentliga behovet av hemliga tvångsmedel, vilket vänsterpartiet ifrågasätter. Vidare 
beaktas av samma parti proportionaliteten, det vill säga att inte använda sig av mer åtgärder 
än vad som krävs, beträffande hemliga tvångsmedel. 
 
Vänsterpartiet lyckas i detta fall med att plocka fram ett mycket talande exempel (P1C8) från 
sin egen historia då kommunistpartiets telefonväxel under två decennier konstant avlyssnades 
av staten innan det hela uppdagades genom IB-affären. Exemplet, menar vänsterpartiet, är nog 
som bevis för att behovet, proportionaliteten och effektiviteten inte nödvändigtvis alltid är i 
balans. Med detta menas att en mer tillåtande användning av tvångsmedel inte nödvändigtvis 
bidrar till större effektivitet utan bara ett större material att undersöka (P1C5, C8). 
 
Argumentationen i föregående stycke ger också ett exempel på redan beskrivna pathos och 
ethos. Avlyssningen som omtalas anspelar känslomässigt på den kränkning till följd av 
avlyssningen vänsterpartiet blev utsatt för under en lång period under 1900-talet. Att detta 
bevisligen hänt betyder att talaren kan använda det egna partiet som ett slags auktoritet vilket 
också förstärker argumentationen (P1 C8). 
 
När vi studerar protokollet och vänsterpartiets anförande nummer 70 mer noggrant finner vi 
fler påståenden som enligt deras resonemang tyder på att tvångsmedlen sällan för utredningen 
framåt och att en alltför stor materialsamling snart blir ohanterbar, försvårar arbetet samt 
kräver enorma resurser. Allt detta för att sedan kanske lyckas förhindra ett allvarligt brott. 
 
Argumenten som kommer från moderaterna, som trots allt är för lagförslaget, utgörs explicit 
främst av rent praktiska exempel och debattören talar bland annat om att användandet av 
hemliga tvångsmedel är omständligt i största allmänhet samt att det medför höga kostnader. 
Partirepresentanten tar också upp problemet med att mikrofonerna är svåra att placera (P1C3), 
vilket inte heller är relevant för den som förespråkar lagändringen. Implicit tolkar vi att 
riksdagsledamotens uppräkning av dessa påståenden är ett retoriskt grepp och att talaren på 
detta sätt vill få fram och tydliggöra att åtgärderna för att bekämpa den grova brottsligheten 
måste effektiviseras.  
 
I denna kategori synliggörs även frågor kring personlig integritet genom de argument  som 
kommer från vänsterpartistiskt håll (P1C5, C9). Detta gäller främst påståendena kring 
proportionalitet och effektivitet vilket pekar på att fler människor än vad som är nödvändigt 
riskerar utsättas för de hemliga tvångsmedlen och deras personliga integritet riskerar därmed 
kränkas. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar vi, enligt vad som framkommer av argumenten i denna 
kategori, att kritikerna ställer sig frågande till det verkliga behovet av användandet av hemliga 
tvångsmedel. Det påstås även att effektiviteten i förhållande till antalet brott som klaras upp 
inte är tillräcklig.  
 
Nedan följer de argumentationskedjor vi arbetat fram genom vår metod, och som vi i 
ovanstående analystext refererar från genom P (pro) eller C (contra). 
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Contra-argument 
 

Anförande 47 (m) 
C1 Effektiviteten är låg. 
P1C1 Tvångsmedel ger inte alltid träff när man använder dem. 
 
C2 Det är väldigt dyrt.  
 
C3 Det är ganska omständligt. 
P1C3 Mikrofonerna är svåra att placera. 
 

Anförande 49 (v) 
C4 Verksamheten måste bedömas utifrån behov, effektiviteten och nödvändighet. 
 
C5 Det är ineffektivt.  
P1C5 Mer tillåtande användning av tvångsmedel bidrar till större ineffektivitet. 
 

Anförande 53 (v) 
C6 Behovet, proportionaliteten och effektiviteten är otillräcklig. 
 

Anförande 68 (v) 
C7 Bättre balans efterlyses när det gäller behovs-, proportionalitets-, och 

effektivitetsaspekterna samt principerna när nya tvångsmedel diskuteras.  
 

Anförande 70 (v) 
C8 Hemlig avlyssning är ineffektiv. 
P1C8 Under två decennier avlyssnades konstant kommunistpartiets telefonväxel vilket inte 

gav något resultat. 
 
 Anförande 72 (v) 
C9 För att möjligtvis kunna upptäcka sprängattentat krävs övervakning av en enorm 

massa människor för att kanske hitta de som planerar brottet. 
 

6.5 Auktoritetsstöd  
 
I kategorin Auktoritetsstöd har vi samlat argument i vilka talaren refererar till en auktoritet 
hos vilken denne anser sig finna stöd för sin sak. 
 
I Textens mening och makt klassificerar författarna skilda argument efter sin form eller sitt 
innehåll. En kategori argument kallas i boken auktoritetsargument, vilket innebär att den 
argumenterande hänvisar till, och stöder sitt argument på en auktoritet av något slag. 
Bergström och Boréus menar, föga förvånande, att ”[e]n person som framstår som ärlig, klok 
och sympatisk har, allt annat lika, lättare att övertyga andra än den som framstår som 
opålitlig” (2005, s. 90). Anledningen till att riksdagsledamöterna på detta sätt refererar till 
diverse institutioner är givetvis att de vill ”vinna sina åhörares intresse, välvilja och 
förtroende”, alltså vad som inom retoriken kallas ethos (Ibid., s. 90). Auktoritetens relevans i 
sammanhanget spelar naturligtvis en stor roll för argumentets trovärdighet (Ibid., s. 124 ff.).  
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Socialdemokraterna är det parti som flest gånger i den här debatten använder sig av denna typ 
av argumentation, de hänvisar till bland annat lagrådet, konstitutionsutskottet och 
säkerhetstjänstkommissionen. Även de andra partiernas representanter stödjer emellertid då 
och då sina argument på auktoriteter. Folkpartiet hävdar att hovrätter och tingsrätter är 
positivt inställda till propositionen (P6). Vilka hovrätter och tingsrätter som är positiva, eller 
hur många, framkommer inte i argumentet.  
 
Hovrätten används som stöd i såväl contra-argument som pro-argument. I contraargumentet 
(P1C1) preciseras dock vilken hovrätt det är som avses; nämligen Hovrätten över Skåne och 
Blekinge. Det är de som kritiserar lagförslaget. Det är vänsterpartiet som på detta sätt vill ge 
tyngd åt sitt argument varför propositionen inte bör bifallas. I samma argument nämns också 
Sveriges advokatsamfund och Justitiekanslern. 
 
Det är intressant att studera hur socialdemokraternas talare stödjer sina argument på lagrådets 
uttalanden, men hur de också marginaliserar desamma, beroende på i vilken utsträckning de 
sammanfaller med de egna åsikterna. Retoriskt nämner talaren vid ett tillfälle att lagrådet 
hävdar att det inte är vetenskapligt belagt att hemliga tvångsmedel är effektiva att använda för 
brottsbekämpning (C1P1). Denna åsikt bemöter hon i sitt följande argument med 
kommentaren att det faktum att det inte finns vetenskapliga belägg för något, inte kan vara 
avgörande för om ett behov finns eller inte (C1C1P1).  
 
Intressant är också att notera att socialdemokraterna tycks lita mer på brottsbekämpande 
myndigheter och tidigare offentliga utredningar än på vetenskapliga rön. Socialdemokraternas 
talare anser å ena sidan att det är viktigt att lyssna på dessa myndigheter och utredningar när 
de hävdar att lagstiftningen inte ger utrymme för de metoder som behövs inom 
brottsbekämpningen (C3C1P1), men hon anser inte att vetenskapliga belägg kan vara 
avgörande för om det finns ett behov av en lagändring eller inte (C1C1P1).  
  
Socialdemokraternas representant hänvisar också i ett argument (P3) till tidigare offentliga 
utredningar som bland annat kommit fram till att lagstiftningen inte ger utrymme för de 
metoder som de brottsbekämpande myndigheterna behöver inom brottsbekämpningen (anf. 
56). En möjlig orsak till denna referens till tidigare utredningar är att det inte genomfördes 
någon offentlig utredning när proposition 2005/06:177 togs fram. Istället formulerades 
lagförslaget med departementspromemoria8 Ds 2005:21 som underlag. 
   
I anförande 56 säger socialdemokraterna också att tvångsmedelsanvändning i förebyggande 
syfte förekommer i ett flertal andra länder (P2), vilket i sig knappast skulle anses vara ett 
argument för införandet av en sådan lag också i Sverige, med tanke på att liknande 
förfaringssätt används i ett stort antal diktaturer. Debattören tillägger emellertid att det bland 
annat rör sig om ”våra broderländer Finland och Norge” samt Storbritannien, Tyskland, 
Italien, Nederländerna och Spanien (Britta Lejon, anf. 56). Vi anser att det även i detta fall 
handlar om ett slags auktoritetsargument.  
 

                                                 
8 När regeringen initierar en fråga tillsätts vanligtvis en statlig utredning, beredning, eller kommitté. 
Kommittéutredningen presenterar sina förslag till regeringen i form av ett skriftligt slutbetänkande, vilket 
publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. Regeringen eller ett enskilt statsråd kan också välja att 
låta handläggare på departementen i Regeringskansliet utreda en fråga, och så är fallet med det för vårt arbete 
aktuella ärendet. Departementsutredningars slutsatser och förslag lämnas i form av en rapport som publiceras i 
departementsserien, Ds, i detta fall Ds 2005:21 Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig 
brottslighet.   
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I denna kategori blir det tydligt att det i olika typer av debatter är, både bland förespråkare och 
bland motståndare, ett vanligt knep att ta stöd för sin argumentation genom att åberopa olika 
auktoriteter. Detta kallas enligt retoriken regler ethos.  
 
Nedan följer de argumentationskedjor vi arbetat fram genom vår metod, och som vi i 
ovanstående analystext refererar från genom P (pro) eller C (contra). 
 
Pro-argument 
 

Anförande 56 (s) 
P1 Lagrådet motsätter sig inte själva behovet av användning av hemliga tvångsmedel i 

förebyggande syfte. 
C1P1 Lagrådet och Konstitutionsutskottet hade synpunkter på ett flertal områden, bland 

annat beträffande integritetsskydd och att det inte är vetenskapligt belagt att 
tvångsmedel är effektiva. 

C1C1P1 Det faktum att det inte finns vetenskapliga belägg för något kan inte vara avgörande 
för om ett behov finns eller inte. 

C2C1P1 Vi har ett ansvar att göra de ibland mycket svåra avvägningarna mellan en effektiv 
brottsbekämpning och skyddet av människors integritet. 

C3C1P1 Brottsbekämpande myndigheter samt tidigare offentliga utredningar menar att 
lagstiftningen inte ger utrymme för de metoder som behövs inom brottsbekämpningen.  

C4C1P1 Majoriteten i utskottet menar att det finns behov av att ge både polis och 
säkerhetspolis möjlighet att använda tvångsmedel. 

 
P2 Tvångsmedel i förebyggande syfte förekommer i andra länder, bland annat i Finland, 

Norge, Storbritannien, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien. 
 

Anförande 64 (s) 
P3 Ett antal tidigare offentliga utredningar har, liksom Säkerhetstjänstkommissionen och 

11 september-utredningen berört frågeställningarna i propositionen. 
 
P4 Departementspromemorian lyckas visa på behovet av det nya lagförslaget. 
P1P4 Ett antal remissinstanser, till exempel åklagarmyndigheten och ekobrottsmyndigheten 

instämmer i regeringens bedömning. 
 

Anförande 65 (fp) 
P5 Lagrådets synpunkter på promemorian är tillgodosedda i propositionen.  
  
P6 Hovrätter och tingsrätter stöder lagförslaget.  
P1P6 Hovrätter och tingsrätter menar att svensk demokrati måste skyddas. 
 
 
Contra-argument 
 

Anförande 51 (v) 
C1 Det finns en bred kritik mot förslaget. 
P1C1 Justitiekanslern, Hovrätten över Skåne och Blekinge, Sveriges advokatsamfund med 

flera instämmer. 
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6.6 Demokratiska värden som hotas av lagförslaget 
 
Här har vi samlat argument där de argumenterande förhåller sig till om själva lagförslaget 
utgör ett hot mot demokratiska värden. Demokratiska värden som nämns i debatten är bland 
annat individers grundläggande fri- och rättigheter, personlig integritet och det öppna 
samhället. 
 
Här kan vi notera att det endast är vänsterpartiet som visar oro för att den föreslagna 
lagändringen kan komma att hota demokratiska värden, som till exempel det öppna samhället 
eller människors fri- och rättigheter (C1 och C4). Vänsterpartiets båda representanter 
återkommer i flera av sina anföranden till just demokratiaspekten, sett ur detta speciella 
perspektiv. Det blir – enligt deras egen utsago – lite av vänsterpartiets speciella roll att i 
debatten ”elda under de kritiska synpunkterna” (Rolf Olsson, anf. 59). Det är intressant att 
notera att lagförslaget, som i propositionen (2005/06:177, s. 40) sägs ha lagts fram för att 
värna om vårt demokratiska samhälle, av vänsterpartiet utpekas som ett hot mot just de 
demokratiska värdena. 
 
Den personliga integriteten är ett av de demokratiska värden som vänsterpartiets 
representanter speciellt tycks värna om och som de anser vara hotat om lagförslaget skulle 
antas, och de återkommer till problemet vid ett flertal tillfällen under debatten. En stor del av 
den aktuella debatten handlar om balansgången mellan att kunna ha en så effektiv 
brottsbekämpning som möjligt, och samtidigt kunna slå vakt om medborgarnas personliga 
integritet. Detta anser bland annat socialdemokraterna att de har lyckats med i lagförslaget 
(P1).  
 
I argument C6 tar debattören upp ett antal företeelser där rättssäkerheten åsidosatts, och som 
han i någon mening tycks likställa med det aktuella lagförslaget; att låsa in folk i läger utan 
rättegång eller att anfalla ett land i tredje världen. För att stryka under vad han just sagt 
använder han, det för oss nya, uttrycket Guantánamojustis (P1C7), vilket för tankarna till 
USA:s omdebatterade fångläger på Kuba, som av många kritiserats för sin brist på 
rättssäkerhet. 
 
Precis som vid ett tidigare tillfälle säger sig vänsterpartiet här vara kritiskt till införandet av 
nya hemliga tvångsmedel, och de anser att dessa kan komma att utgöra ett hot mot fri- och 
rättigheter (C1 och C4). Vi kan återigen endast konstatera att regeringen ingenstans i 
propositionen (2005/06:177) säger sig vilja införa nya tvångsmedel, utan endast vidga 
möjligheterna för användande av redan befintliga. 
 
Inom denna kategori argument hävdar debattörerna ofta att lagförslaget inte bör träda ikraft då 
den hotar inskränka den personliga integriteten. Enligt propositionen har lagförslaget lagts 
fram för att värna om de demokratiska värdena, något alla alltså inte är överens om.  
 
Nedan följer de argumentationskedjor vi arbetat fram genom vår metod, och som vi i 
ovanstående analystext refererar från genom P (pro) eller C (contra). 
 
Pro-argument 
 
 Anförande 58 (s) 
P1 Lagförslaget åstadkommer en rimlig avvägning mellan effektiv brottsbekämpning och 

bevarat integritetsskydd. 
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Contra-argument 
 
 Anförande 49 (v) 
C1 Det handlar om inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter och om avgörande 

demokratiska värden. 
P1 C1 Det är därför nödvändigt att ha stränga restriktioner för användningen av tvångsmedel.  
 
C2 Propositionsförslaget är integritetskränkande. 
 

Anförande 51 (v) 
C3 Förslaget riskerar att mycket tydligt kränka människors integritet. 
 

Anförande 53 (v) 
C4 Genom att förse de brottsbekämpande krafterna med ständigt nya tvångsmedel 

riskeras öppenheten.  
 

Anförande 59 (v) 
C5 Ovisst om framtiden när det gäller utveckling av integriteten samt de grundläggande 

fri- och rättigheterna. 
 

Anförande 70 (v) 
C6 ”Avlyssna folks telefoner innan de gjort något! Man vet aldrig, de kanske tänker 

spränga något i luften. Lås in folk i läger utan rättegång! Då har vi i alla fall förebyggt 
att just dessa människor begår några terroristbrott. Anfall ockuperat land i tredje 
världen! De kanske vill skaffa kärnvapen och tänker använda dem mot oss.”  

 
C7 Det är inte legitimt att ingripa mot någon som inte begått brott, förberett brott eller inte 

misstänkt för att förbereda brott men som kan antas komma att begå brott. 
P1C7 Detta är främmande för rättsstatens principer. ”Detta är Guantánamojustis.”  
 

Anförande 76 (v) 
C8  Tanken att använda tvångsmedel mot människor som inte begått något brott är 

oacceptabel. 
 

6.7 Misstankegrad och extensiv användning 
 
Under denna rubrik har vi samlat huvudargument som på något sätt talar mot den sänkning av 
misstankegraden (anledning att anta) som föreslås i propositionen. I denna kategori har vi 
även placerat de argument där talarna till en följd av eventuell sänkt misstankegrad oroas av 
en ökad risk för extensiv användning (missbruk) av hemliga tvångsmedel. Kategorin 
representeras av argument från centern, miljöpartiet, vänsterpartiet, kristdemokraterna och 
socialdemokraterna. Vänsterpartiet och centern står för merparten av dem.  
 
Vänsterpartiet, centern och miljöpartiet tar i med ord som paradigmskifte (C2, C6) och 
kontrollsamhälle (P1C7) för att tydligt markera sina ståndpunkter. Riksdagsledamoten från 
vänsterpartiet fortsätter med att måla upp en skräckbild och tar i det här fallet djävulen till 
hjälp för att förstärka sitt resonemang: ”skulle djävulen bli statsminister har vi gett honom 
eller henne alla de medel som den skulle kunna önska sig” (anf. 55, C7). Här drar vi paralleller 
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till hur hemliga tvångsmedel i en diktatur skulle kunna användas med den lagstiftning 
propositionen föreslår och i argumenteringen finner vi spår av pathos då vi lätt kan föreställa 
oss hur en sådan situation skulle te sig om det bleve en verklighet. 
 
Ytterligare ett argument likt det som framkommer i ovanstående stycke, och med samma 
inslag av pathos finner vi i C14 där vänsterpartiets representant tydliggör att hemliga 
tvångsmedel kan komma att missbrukas om de hamnar i fel händer i ett samhälle där ledare 
med onda avsikter styr. 
 
Farhågorna kring den extensiva användningen tolkar vi på två sätt. Den ena ligger i det att det 
enligt argumenteringen tycks föreligga en misstro mot den svenska brottsbekämpande 
myndigheten, då debattörerna vid upprepade tillfällen talar om risken för den extensiva 
användningen (P1C4, C5, C12). Den andra tycker vi oss kunna utläsa då det enligt motståndarna 
vid en eventuell lagändring bäddar för ytterligare utvidgningar i framtiden (C3, C9). Det talas i 
politiska sammanhang om det sluttande planet, det vill säga att lagändringar som är avsedda 
att användas i bekämpning av grov, ovanlig brottslighet efterhand tenderar att även tillämpas 
mot mindre allvarliga brott (Flyghed 2000, s. 47). 
 
Centern, miljöpartiet, vänsterpartiet och kristdemokraterna är på det hela taget av samma åsikt 
i dessa frågor med tanke på argumentationen som framträtt. Vid en första anblick framstår 
även socialdemokraternas påstående (C11) som ett motargument, men stödargumenten visar 
att så inte är fallet. I anförande 64 (P1C1C11) refereras i stället till en annan lag 
(utlänningslagstiftningen) där misstankegraden för att få använda tvångsmedel är ännu lägre. 
Med detta resonemang vill talaren visa på det att den föreslagna lagändringen egentligen inte 
innebär något nytt i rättssammanhang, vilket även medför att omständigheterna kring det 
aktuella lagförslaget avdramatiseras och förmildras.   
 
Även i denna kategori framgår att den personliga integriteten sätts på spel. Den enligt 
propositionen föreslagna sänkning av misstankegrad som både centern och vänsterpartiet 
fruktar och kritiserar i flera av argumenten (C9, C10) talar om detta. Ett eventuellt missbruk 
kan leda till att människor utsätts för hemliga tvångsmedel helt i onödan och deras integritet 
kan därmed påverkas negativt. 
 
Sammanfattningsvis framkommer tydligt i denna kategori att motståndarna är överens om att 
en sänkning av misstankegraden för användandet av hemliga tvångsmedel riskerar medföra ett 
extensivt användande, och det talas också om att det bäddar för ett mer allmänt och accepterat 
bruk av hemliga tvångsmedel.  
 
Nedan följer de argumentationskedjor vi arbetat fram genom vår metod, och som vi i 
ovanstående analystext refererar från genom P (pro) eller C (contra). 
 
Contra-argument 
 

Anförande 48 (kd) 
C1 Misstankegraden i förslaget är för låg. 
 

Anförande 49 (v) 
C2 Att använda tvångsmedel redan under spaningsskedet är ett veritabelt paradigmskifte. 
P1C2 Det har inte varit möjligt tidigare. Här har gått en tydlig gräns. 
P2C2  Lagrådet var kritiskt till den låga misstankegraden. 
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P3C2 Det finns risk för extensiv tillämpning. 
 
C3  Lagförslaget bäddar för ytterligare utvidgningar i framtiden 

 
Anförande 54 (c) 

C4 Misstankegraden anledning att anta känns inte rättssäker. 
P1C4 Tvångsmedel kan komma att användas på lösa grunder och i värsta fall utan grund.  
 
C5 Hemliga tvångsmedel kan komma att användas alltför ofta. 
 
C6 Att använda tvångsmedel utan misstanke om brott är ett paradigmskifte. 
 

Anförande 55 (mp) 
C7 Risken att polisen missbrukar tvångsmedel blir väldigt stor.  
 Risk för framtida missbruk. ”Skulle djävulen bli statsminister har vi gett honom eller 

henne alla de medel som den skulle kunna önska sig.” 
P1C7 Att bygga upp ett kontrollsamhälle på så lösa grunder är skrämmande. 
 

Anförande 57 (v) 
C8 Förslaget är ett hot mot det öppna samhället.  
P1C8 Hovrätten över Skåne och Blekinge betonar risken för en extensiv användning av 

tvångsmedel.  
 

Anförande 59 (v) 
C9 Det föreligger risk för extensiv användning samt ytterligare kränkande lagförslag. 
  

Anförande 63 (c) 
C10 Graden av misstanke i förslaget är för lågt satt.  
 
 Anförande 64 (s) 
C11 Förslaget innebär en relativt låg nivå av misstanke. 
C1C11 Det är nödvändigt med denna låga grad av misstanke om användning av tvångsmedel 

ska kunna ske på ett omdömesgillt sätt. 
P1C1C11 Utlänningslagstiftningen tillåter en ännu lägre misstankegrad för användning av 

tvångsmedel. 
 

Anförande 72 (v) 
C12 Det finns risk för extensiv övervakning. 
 
C13 Misstankegraden i förslaget är för låg. 
  
 Anförande 74 (v) 
C14 Detta kan komma att missbrukas i framtiden då svagare demokratiska krafter råder.  
 

6.8 Ofullständigt underlag  
 
Kategorin innehåller argument vilka på olika sätt talar för att propositionen samt de 
utredningar som gjorts kring lagändringen är bristfälliga. 
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I denna grupp uttalar sig de mest kritiska motståndarna av lagändringen, det vill säga 
kristdemokraterna, centern och vänsterpartiet. De tre partierna kritiserar och pekar på en rad 
brister i den aktuella propositionen och menar att den är alltför otillräcklig för att kunna 
utgöra underlag för beslutet av en sådan viktig fråga.  
 
Inte heller har de olika förundersökningarna eller utredningarna, enligt vänstern och centern 
kunnat redogöra för om behovet av en utökad användning av hemliga tvångsmedel verkligen 
finns. Därmed är inte heller genomförandet av denna lagändring nödvändigt menar de. 
Motståndarna är över lag hårda i sin bedömning och det framstår tydligt att regeringen enligt 
dessa partier misslyckats med sitt uppdrag (C4, C6, C8 m.fl.). 
 
På samma sätt som i tidigare kategorier tar talarna stöd för sin argumentation genom att 
hänvisa till auktoriteter. Vänsterpartiet åberopar Sveriges advokatsamfund samt 
Brottsförebyggande rådet, Brå (P2C2), och centerpartiet hänvisar till konstitutionsutskottet 
(P2C5), vilka även de starkt kritiserat de utredningarna som gjorts, samt propositionen. 
 
Här konstaterar vi således att de lagändringar som föreslås enligt propositionen inte bör 
godtas, då opponenterna menar att underlaget till största del är bristfälligt, och att frågan inte 
är tillräckligt utredd. 
 
Nedan följer de argumentationskedjor vi arbetat fram genom vår metod och som vi i 
ovanstående analystext refererar från genom P (pro) eller C (contra). 
 
Contra-argument 
 

Anförande 48 (kd) 
C1 Propositionen innehåller flera grundläggande brister. 
 

Anförande 49 (v) 
C2 Det finns inte belägg nog för införandet av en lagändring. 
P1C2  Om belägg skulle finnas borde regeringen ha redovisat dessa. 
P2C2 Sveriges advokatsamfund och Brå är av samma åsikt.  
 
C3 Ett klarlagt behov av tvångsmedel i förebyggande syfte finns inte. 
P1C3 Man kan ifrågasätta den behovsanalys som gjorts. 
 
C4 Det finns ingen utförlig utredning som ligger till grund för förslaget. 
P1C4 En promemoria har tagits fram. Det är allt. 
 

Anförande 54 (c) 
C5 Propositionen är bristfällig. 
P1C5 Det finns brister i underrättelseskyldigheten, den parlamentariska kontrollen och 

integritetsskyddskommitténs arbete. 
P2C5 Samtliga ledamöter i konstitutionsutskottet har givit mycket skarp kritik till 

justitieutskottet. 
 

Anförande 63 (c) 
C6 Propositionen är oklar och ger inget svar på om behovet av preventiv 

tvångsmedelsanvändning finns eller inte finns. 
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P1C6 De brott som räknas upp i lagförslaget är väldigt ovanliga brott. Det är inte vad den 
organiserade brottsligheten framför allt sysslar med. 

  
Anförande 66 (v) 

C7 Underlaget är otillräckligt. Det är tunt i betänkandet och tunt i propositionen, 
beträffande behovet, proportionaliteten och effektiviteten. 

  
Anförande 74 (v) 

C8 Lagförslaget uppfyller inte kraven på rättssäkerhet.  
 
 
Därmed är vår analys av riksdagsprotokollet 2005/06:132, 12 § Åtgärder för att förhindra 
vissa särskilt allvarliga brott, från riksdagsdebatten den 31 maj 2006 genomförd. En rad 
argument för och emot ett tillåtande av hemliga tvångsmedel i preventivt syfte har 
framkommit, vilka även förtydligar riksdagspartiernas syn på den personliga integriteten. 
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7. Slutsatser och diskussion 
 
I detta kapitel börjar vi med att sammanfatta de resultat som framkommit i analysen, vilket 
också utgör svar på den övergripande frågeställningen samt dess underfrågor. Därefter 
diskuterar vi resultaten, dels utifrån Becks och Castells teorier om samhällsutvecklingen samt 
van Dijk och den personliga integriteten, dels med utgångspunkt i delar av den tidigare 
forskning vi studerat inför detta arbete. Vi avslutar kapitlet med att reflektera över några 
moment som framkommit under att arbetets gång. 
 

7.1 Slutsatser 
 
Innan vi i detta kapitel presenterar resultaten vill vi friska upp minnet, och upprepar därför vår 
övergripande frågeställning samt underfrågorna: 
 

Anser de svenska riksdagspartierna att det går att hitta en balans mellan 
övervakning av medborgarna och ett fortsatt starkt integritetsskydd, och är det 
enligt riksdagspartierna möjligt att kombinera en ökad övervakning av 
medborgarna med ett demokratiskt samhällssystem? 
 

Underfrågorna som vi haft intentionen att besvara genom analysen är:  
 

1 Vilka argument används för respektive emot en friare användning av hemliga 
tvångsmedel i den aktuella riksdagsdebatten? 
 

2 I vilken utsträckning är riksdagspartierna beredda att sätta övervakning före personlig 
integritet? 

 
 
Svaret på den första underfrågan (1) besvarar vi med följande sammanställning av de 
huvudargument som framkommit i diskussionen: 
 

Argument för lagförslaget 
 

• Det finns ett hot mot den svenska 
staten, demokratin och individen på 
grund av: 
– ökad organiserad brottslighet 
– terrorism 
– extremistiska grupper 
 

• Polisen och säkerhetstjänsten står 
maktlös inför den grova 
brottsligheten, då de inte har 
möjlighet att använda arbetsmetoder 
på ett, enligt dem, tillfredställande 
sätt. 

 

Argument mot lagförslaget 
 

• Hoten är inte (nog) bevisade i 
utredningarna. Utredningarna är 
bristfälliga. 

 
• Hoten mot demokrati och individ 

kommer i och med förslaget från 
staten, inte från terrorism och 
organiserad brottslighet. 

 
• Polisens nuvarande metoder är 

tillräckliga och det finns andra sätt att 
bemöta brottsligheten. 
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Vårt svar på den andra underfrågan (2) presenterar vi genom att med följande uppställning, 
redogöra för i vilken utsträckning de olika riksdagspartierna är beredda att sätta övervakning 
före personlig integritet. 
  
Vänsterpartiet som enligt diskussionen framstår vara det mest kritiska partiet motsätter sig 
lagförslaget i sin helhet. Partiet menar att den personliga integriteten inte under några 
omständigheter får offras till förmån för en ökad övervakning.  

 
Miljöpartiets inställning till lagförslaget är lik den vänsterpartiet har, det vill säga att även 
miljöpartiet ifrågasätter lagförslaget i sin helhet, vilket innebär att den personliga integriteten 
inte får offras till förmån för en ökad övervakning. 
 
Socialdemokraterna som också är initiativtagarna till lagförslaget menar att den personliga 
integriteten, i vissa särskilda fall, måste stå tillbaka till förmån för en ökad övervakning. 
 
Centerpartiet menar att behovet av tvångsmedel i syfte att förhindra särskilt allvarliga brott 
finns, men att den föreslagna misstankegraden är för låg, och de motsätter sig därför förslaget. 
Detta gör de också på grund av att rättssäkerheten är för dålig, och vi tolkar detta som att 
centerpartiet – under rådande förutsättningar – inte är beredda att låta den personliga 
integriteten stå tillbaka till förmån för en ökad övervakning. 
 
Folkpartiet är likt socialdemokraterna beredda att, i vissa särskilda fall låta den personliga 
integriteten stå tillbaka till förmån för en ökad övervakning. 
 
Moderaterna intar samma position som socialdemokraterna och folkpartiet, angående 
uppoffringen av den personliga integriteten.  
 
Kristdemokraterna tillhör motståndarna, men medger ändå likt centerpartiet att behovet av 
tvångsmedel finns. Det är på grund av den låga misstankegraden och den otillräckliga 
rättssäkerheten, som de avslår propositionen. Vi menar därmed, att inte heller 
kristdemokraterna – under gällande förutsättningar – är beredda att låta den personliga 
integriteten stå tillbaka till förmån för en ökad övervakning.   

 
När dessa två underfrågor är besvarade kan vi också svara på vår övergripande fråga, och 
enligt de resultat som framkommit av analysen kan vi konstatera att det råder 

• Den nödvändiga demokratiska 
rättsäkerheten finns, eller kommer 
åtminstone att finnas då de förslag 
som finns i propositionen träder 
ikraft.  

• De föreslagna arbetsmetoderna är 
ineffektiva. 

 
• Misstankegraden är för låg enligt 

förslaget, vilket kan leda till 
missbruk. 

 
• Rättsäkerheten kring förslaget är 

otillräcklig. Insyn och kontroll är 
dålig. Ingen möjlighet till upprättelse. 

 
• Den personliga integriteten kränks på 

olika sätt. 
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meningsskiljaktigheter om huruvida det är möjligt att upprätthålla en balans mellan 
övervakning av medborgarna och ett tillfredsställande integritetsskydd. Förespråkarna för 
lagförslaget menar att detta är möjligt, och på samma sätt argumenterar även två av partierna 
som är mot lagförslaget, kristdemokraterna och centerpartiet, under förutsättning att 
rättsäkerheten förstärks ytterligare. Vänsterpartiet och miljöpartiet däremot, menar att det inte 
går att finna en acceptabel balans mellan en ökad övervakning i samhället och ett bibehållet 
skydd av den personliga integriteten. 
 
Vi får ett liknande svar då det kommer till frågan om huruvida det är möjligt att kombinera en 
ökad övervakning av medborgarna med ett demokratiskt samhällssystem. Det framkommer att 
vänsterpartiet och miljöpartiet anser detta vara i det närmaste omöjligt, medan övriga partier 
menar att detta är möjligt i kombination med omfattande rättsäkerhet. 
 

7.2 Diskussion 
 
Samtliga riksdagsledamöter uttrycker att den personliga integriteten är mycket viktig och 
måste skyddas. I debatten framkommer dock att värnet om den personliga integriteten är av 
olika omfattning beroende på partitillhörighet. Propositionens förespråkare anser att för att 
kunna förhindra vissa särskilda fall av grov brottslighet måste den personliga integriteten 
ibland stå tillbaka. Bland propositionens motståndare tycker vi oss finna en viss gradskillnad i 
värderingen av den personliga integriteten. Ett par av partierna säger sig inte under några 
förhållanden vara beredda att åsidosätta integritetsskyddet, medan övriga motståndarpartier, 
under vissa specifika förutsättningar, kan tänka sig att offra integritetsskyddet till förmån för 
en eventuellt effektivare brottsbekämpning. 
 
Detta menar vi pekar på en viss dubbelmoral, som visar att den personliga integriteten, enligt 
vad som framkommer av förespråkarnas – det vill säga socialdemokraternas, moderaternas 
och folkpartiets – anföranden, inte alla gånger kommer i första rummet. För att bortförklarar 
denna dubbelmoral och risken för eventuella inskränkningar av den personliga integriteten 
som lagförslaget kan innebära, hänvisar förespråkarna av lagförslaget till den rättssäkerhet 
som redan finns, samt de ytterligare åtgärder som kommer att genomföras om förslaget 
bifalls.  
 
Vänsterpartiets tal om lagändringen som ett paradigmskifte i svensk rättspolitik, har vi tolkat 
som att partiet, i likhet med miljöpartiet, värderar den personliga integriteten som okränkbar. 
Även Centern talar om lagförslaget som ett paradigmskifte, men de tycks likväl vara beredda 
att i vissa fall offra integritetsskyddet, i och med att de säger sig vara villiga att tillstyrka 
lagförslaget, under förutsättning att rättsskyddet höjs i jämförelse med dagens förslag. Också 
kristdemokraterna säger sig vara beredda att tillstyrka lagförslaget om rättsskyddet, i form av 
underrättelseskyldighet och höjd misstankegrad, förbättras.  
  
Vi vill åter uppmärksamma läsarna på att kristdemokraterna och miljöpartiet endast bidrog 
med varsitt inlägg i debatten, vilket innebär att det kan vara vanskligt att utifrån enbart dessa 
debattinlägg bedöma vilken vikt de båda partierna lägger vid ett bevarat integritetsskydd, 
partiföreträdarna nämner heller inte i sina anföranden personlig integritet. Anledningen till att 
de yrkar på avslag på propositionen är emellertid att de anser att misstankegraden och 
rättsskyddet i lagförslaget inte håller måttet, vilket vi anser tyder på att integritetsskyddet inte 
i tillräckligt hög grad tillgodoses i propositionen, enligt dessa partiers bedömning.  
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Docent Ludvig Beckman diskuterar i en artikel i Svensk Juristtidning huruvida integritet kan 
betraktas som en rättighet eller inte. Beckman konstaterar att någon ”absolut rättighet” är den 
i alla fall inte. Värdet av den personliga integriteten måste hela tiden ställas emot nyttan av ett 
effektivt underrättelsearbete, hävdar han (2006, s. 15). En indikation på att inställningen till 
ett fortsatt starkt integritetsskydd har förändrats över tid, har vi fått genom att jämföra 
Integritetsskyddskommitténs9 slutbetänkande från 1970 (SOU 1970:47), med ett litet stycke 
ur den aktuella propositionen (2005/06:177).  
 

[V]ärdet av ett absolut skydd för den personliga integriteten är större än den vinst som 
kan nås genom att en del brott som eljest skulle vara ouppklarade kan utredas. […] 
Det skulle […] kunna befaras att medborgarnas förtroende för polisen och kanske också 
andra myndigheter kunde minskas om myndigheterna fick rätt att skaffa sig information 
om deras privatliv utan deras vetskap. Den skada som detta skulle innebära kan på sikt 
vara större än värdet av att ett antal brott klaras upp (SOU 1970:47, s. 97). 
 
I likhet med flertalet remissinstanser anser regeringen att 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 måst få stå tillbaka i 
dessa fall (Prop. 2005/06:177). 

 
Från 1970-talets tal om ett absolut skydd för den personliga integriteten, menar således 
regeringen 2006 att integritetsintresset i vissa fall måste få stå tillbaka. Det är dessutom inte 
endast den misstänktes integritetsskydd som ifrågasätts i propositionen, utan också tredje 
mans. 
 
Ulrich Beck hävdar i Risksamhället att de hot och risker som mänskligheten nu står inför är av 
en sådan art att samhället inte längre kan skydda sina medborgare (1998, s. 33). Beck 
beskriver hoten och riskerna som osynliga, i form av kemiska och radioaktiva utsläpp och 
andra osynliga föroreningar, som kan drabba vem som helst, var som helst. Dessa risker och 
hotbilder, som människan själva har skapat, hotar inte endast den enskilde individen, utan i 
ännu större utsträckning hela samhället. Beck beskriver riskerna som globala, och han menar 
att de utgör hot mot de politiska systemen genom att de förvandlas till medicinska, sociala och 
ekonomiska hot (kap. 2.1)10. På ett liknande sätt målar vissa riksdagsledamöter – de som är 
positivt inställda till lagändringsförslaget – i debatten upp en hotbild där de varnar för en ökad 
internationell terrorism och organiserad brottslighet. Vid åtskilliga tillfällen under 
riksdagsdebatten tas just terrorismen upp som argument för en ökad tillgänglighet till hemliga 
tvångsmedel för brottsförebyggande myndigheter (bl.a. anf. 50 och 65).  
 
Beck talar i Risksamhället om behovet av varseblivningsinstrument (kap. 2.1). För att 
upptäcka risksamhällets miljöhot, som inte är skönjbar för blotta ögat, krävs enligt Beck, olika 
slags vetenskapliga mätinstrument. På samma sätt kräver den moderna brottsligheten, som blir 
alltmer förslagen, bättre och mer sofistikerade varseblivningsinstrument. Lagändringens 

                                                 
9 Integritetsskyddskommittén tillsattes av regeringen 1966, för utredning angående förstärkt integritetsskydd på 
det personrättsliga området, och dess arbete resulterade i slutbetänkandet SOU 1970:47 Skydd mot avlyssning. 
 
10 Referenserna i diskussionskapitlet, t.ex. (kap. 3.1) hänvisar tillbaka till tidigare kapitel i uppsatsen, i det här 
fallet kapitel 3.1. 
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förespråkare menar att användandet av hemliga tvångsmedel i brottsförebyggande syfte är den 
enda, eller i alla fall den mest effektiva vägen att gå (bl.a. anf. 50). Att polisen är i behov av 
nya redskap för brottsförebyggande verksamhet tycks inte råda något tvivel om när man tar 
del av propositionsförespråkarnas argument (anf. 52 och 56).  
 
Att hoten och riskerna är globala är utmärkande för risksamhället hävdar Beck, han menar att 
så var inte fallet i tidigare samhällen, som till exempel industrisamhället. Förutsättningen för 
att de problem som är orsak till de globala riskerna ska kunna lösas är, enligt Risksamhället, 
att samhället så att säga svarar med samma mynt; alltså genom internationellt samarbete 
(kap.2.1). Även det hot som utgörs av den organiserade brottsligheten är till stora delar 
internationell. Att vi i Sverige har ett ansvar gentemot våra grannländer och världen i övrigt 
används följaktligen också som ett argument för en friare användning av hemliga 
tvångsmedel; vi kan inte sitta med armarna i kors medan internationella terrorhandlingar 
planeras i vårt land (anf. 56).   
 
I industrisamhället och klassamhället strävade människorna, enligt Beck, efter bättre 
levnadsstandard och en någorlunda jämställd och rättvis tillvaro. I risksamhället har denna 
positiva jämställdhetssträvan bytts ut mot en, så att säga, negativ strävan, nämligen att 
förhindra och eliminera de hot och risker individer och samhälle utsätts för (1998, s. 69). 
Uppsalaprofessorn Petter Asp presenterar liknande tankar i en artikel i Svensk Juristtidning 
2007:1. Asp menar att en stor del av den aktuella forskningen om straffrätt tyder på att 
”avvärjande av skador och avvärjande av faror och orättshandlingar har kommit att bli det 
dominerande perspektivet” och att detta riskerar att leda till rättssäkerhet och integritet 
åsidosätts (2007, s. 71). Asp vill, till skillnad från vänsterpartiets och centerns representanter 
(anf. 49, 51 och 54), inte använda ordet paradigmskifte för att beskriva den pågående 
processen, utan han använder uttrycket en ”krypande övergång”, för att beskriva vad han 
anser håller på att ske (Ibid., s. 73). 
 
Beck varnar för en rädslans samhörighet, som han menar kommer att bli en konsekvens av de 
hot och risker som mänskligheten i risksamhället tvingas leva under. Vad denna ”solidaritet 
av rädsla” kan komma att få för följder är svårt att sia om, menar Beck, men han hävdar att 
rädsla hittills aldrig har ”utgjort en grundval för rationellt handlande”(Ibid., s. 69-70). Kanske 
är kravet på hårdare åtgärder i form lagändringar av den typ som föreslås i proposition 
2005/06:177, resultatet av ett slags rädslans samhörighet? Eller i alla fall ett försök av 
politikerna att slå mynt av en eventuell kollektiv rädsla för att få stöd för sina krav. En av 
vänsterpartiets representanter ger vid ett tillfälle intryck av att hysa en sådan känsla då han 
konstaterar att föremålet för en ökad övervakning i dagens samhälle förmodligen skulle riktas 
mot muslimer, inte som förr mot vänsterpartister eller kommunister (anf. 70). Att vissa 
människor på grund av sin bakgrund, eller vissa grupper i samhället riskerar att på ett speciellt 
sätt utsättas för användandet hemliga tvångsmedel stöds av rön Petter Asp kommit fram till i 
ett nyligen avslutat forskningsprojekt (se kap. 3.3, Övervakning och integritet). 
 
Tecken på en ökande terrorism och växande nätverk av organiserad grov brottslighet används 
av förespråkarna, vid ett flertal tillfällen i riksdagsdebatten som argument för att införa de 
föreslagna lagändringarna, inte minst för att skydda demokratin. Dessa argument är dock 
relevanta endast under förutsättning att den här typen av brottslighet utgör ett reellt hot mot 
demokratin, vilket det inte presenteras några belägg för i den aktuella riksdagsdebatten. 
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Tvärtom finns det forskning som pekar åt motsatt håll. Magnus Ulväng hänvisar i Svensk 
Juristtidning 2007:1 till statistik från bl.a. EU som visar att det endast är en mycket liten del 
av den gränsöverskridande brottsligheten som utgörs av organiserad brottslighet (2007, s. 3).  
 
Kanske kan det vara så att det är den kollektiva rädslan som utgör den verkliga risken och 
som förvandlar terrorismen till ett hot mot samhällssystemet? Att terroristattacker som de mot 
World Trade Center i september 2001 och Londons tunnelbana i juli 2005 får fruktansvärda 
konsekvenser anser nog de allra flesta, men en fråga värd att fundera på är i vilken 
utsträckning dessa terrordåd i sig direkt skadade demokratin i de drabbade länderna? Möjligen 
är det så att kraven på strängare åtgärder, exempelvis i form av möjlighet till ett friare bruk av 
hemliga tvångsmedel, med en inskränkning av den personliga integriteten som följd är det 
som utgör det verkliga hotet mot rättssäkerheten och därmed demokratin? Bland annat Ludvig 
Beckman anser att det ligger till på det viset (2006, s. 1), och i detta sammanhang ser vi även 
paralleller till Petter Asps forskning om preventionismen, vilken bland annat kännetecknas av 
överdriven brottsängslan (se kap. 3.3, Övervakning och integritet).  
 
Har vi kommit dithän att det är staten, som genom att bedriva en kriminalpolitik som allt 
oftare åsidosätter individens rätt till integritetsskydd, själv har kommit att utgöra ett hot mot 
medborgarna och demokratin? Med tanke på att propositionskritikerna använde uttryck som 
Guantánamojustis och paradigmskifte när de framförde sina argument i debatten, ligger det 
nära till hands att anta i alla fall dessa debattörer skulle svara jakande på den frågan.  
 
Innan vi lämnar Becks resonemang kring den kollektiva rädslan återkopplar vi till Oredssons 
undersökning där just rädslan utgör det centrala temat, och som även enligt vår uppfattning, 
tycks gå hand i hand med möjliga hot och risker (kap. 3.2). De kategorier Oredsson 
framlägger visar sig i mångt och mycket vara återkommande också i vår undersökning. 
Rädslan för den yttre fienden och rädslan för en politisk extremism har visserligen närmat sig 
varandra och detta kan, tror vi, bero på den globaliseringsprocess stora delar av världen är en 
del av. Det behöver således inte vara närliggande nationer eller politiskt extrema grupper i vår 
direkta närhet som utgör hot och därmed upphov till rädsla. Hans tredje kategori vilken 
behandlar rädsla för flyktingar och invandrare gör sig också påmind i materialet då muslimer 
kommer på tal, vilket vi också redan berört i tidigare stycke (anf. 70). På liknande sätt som 
Beck resonerar således även Oredsson, att rädslan, kollektiv eller ej, verkar utgöra en 
drivkraft som kan tänkas förena politiker men även allmänheten. 
 
För att även återknyta till det resonemang som förs enligt texterna i kapitel 3.1, där flera 
forskare menar att främlingsskapet till följd av samhällsutvecklingen vi genomgått de senaste 
seklen bidragit till att människor i allt högre grad är okända, och verkar sakna förtroende för 
varandra. Detta skulle enligt Nock och Gilliom vara orsaker till ett ökat behov av 
övervakning, vilken därmed hjälper oss (eller i detta fall staten och dess företrädare) att få 
kontroll på omgivningen, men även för att på så vis bevisa vår egen oskuld.  
 
Resonemanget kring främlingskap tangerar även många gånger diskussionen kring rädsla, den 
senare vilken Oredsson redan bidragit till. Vi menar i detta sammanhang att rädslan, på 
samma sätt som främlingskapet, kan vara ett resultat av att vi inte vet tillräckligt om de 
människor som finns runtomkring oss. Detta kan, tror vi, bidra till en önskan om ökad 
övervakning i samhället. Att så är fallet kan vi inte bevisa men det faktum att olika 
minoriteter, till viss del okända, lyfts fram i debatten och anklagas utan särskild grund skulle 
kunna vara ett tecken på detta (anf. 65).  
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I uppsatsens teorikapitel behandlar vi även delar av Manuel Castells teorier om vad den 
organiserade brottslighetens framfart kan ställa till med, och hur den skapar oro bland 
världens nationer. Den organiserade brottsligheten har, enligt sociologen, fått ett allt starkare 
fäste på grund av dess väl utvecklade kontakt- och nätverk, nationellt och internationellt, men 
också genom att de kriminella organisationerna har en förmåga att tillgodogöra sig dagens 
avancerade kommunikations- och transportteknik (kap. 2.2). 
 
Hur den faktiska situationen ser ut i Sverige går vi inte in närmare på, eller försöker bedöma. I 
diskussionen framgår dock klart att flera svenska riksdagsledamöter oroas av denna påstådda 
avancerade organiserad brottslighet, som främst enligt utredningar och olika mediers 
rapporteringar beskrivs som omfattande och inte sällan mycket hotfull. Att kriminella 
organisationer arbetar på ett mer professionellt sätt än tidigare, vilket försvårar arbetet för 
brottsbekämpande myndigheter, bekräftas vid flera tillfällen under debattens gång. Beatrice 
Ask (m) påpekar bland annat genom anförande 52 att kriminella idag är väldigt förslagna och 
använder metoder som kräver andra polisiära åtgärder. Ytterligare bevis för att så är fallet 
framkommer av flera argument i kategori 5.1 Brottsbekämpande myndigheters möjligheter att 
bekämpa brott (kap. 6.1), och exempel på de problemen som polisen och säkerhetstjänsten 
många gånger står maktlös inför, återfinns i kategori 5.3 Hot och risker (kap. 6.3). 
 
Britta Lejon (s) förstärker bilden av den organiserade brottslighetens utbredning och 
härjningar och exemplifierar med en rad exempel från bland annat Riksåklagaren och 
Brottsförebyggande rådet: ”De senaste tio åren har vi sett en tiodubbling av de kriminella mc-
gängen.”, […] den internationella terrorismen [har] under senare år kommit att dra fördel av 
öppnare gränser.” och ”De metoder som används vid planeringen av terroristbrott förändras 
fortlöpande och har blivit mer sofistikerade.” (anf. 56). Vi kan alltså genom dessa citat 
konstatera att den organiserade brottsligheten, enligt debattörerna, antagit större dimensioner 
och hittat nya möjligheter till följd av täta nätverk regionalt, nationell och internationellt, 
öppnare gränser mellan länder samt tillgång till avancerad teknik. 
 
Den ökning av organiserad brottslighet som Manuel Castells tar upp i sina texter anser han 
vara ett mycket allvarligt problem ur flera synvinklar. Samhällsforskaren framhåller i detta 
fall brottslighetens effekt på statliga institutioner och politiska arenor på olika nivåer, genom 
till exempel infiltrering med mer eller mindre otrevliga metoder. Den negativa utvecklingen 
riskerar enligt Castells, i ett långt gånget skede hota hela det demokratiska systemet och 
därmed även enskilda individer (kap. 2.2).  
 
De svenska riksdagsledamöterna bekymras över rådande utveckling trots att Sverige, enligt 
vad vi själva tror och hoppas, ännu inte drabbats av liknande händelser i någon större 
utsträckning. I detta fall kan argument som stödjer den enligt Castells rådande utvecklingen 
hämtas ur tidigare nämnda kategori 5.3 Hot och risker (kap. 6.3), och det är naturligtvis 
förespråkarna för ikraftträdandet av lagändringen, det vill säga moderaterna, folkpartiet och 
socialdemokraterna, som ropar högst i denna diskussion.  
 
Britta Lejon (s) slår på stora trumman i anförande 56 och varnar med orden:  
 

Riksåklagaren har nyligen i en rapport rapporterat att 12 % av dem som arbetar i deras 
myndigheter utsätts för våld och hot i samband med att de utfört sitt tjänsteuppdrag. 
Brottsförebyggande rådet har alldeles nyligen rapporterat att ungefär 12 % av 
tjänstemännen som arbetar inom rättsväsendet och närliggande myndigheter utsätts för 
hot och våld i samband med att de utfört sina uppdrag. 
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Folkpartiet är inne på samma spår om den i allt högre grad hotade demokratin. Johan Pehrson 
säger exempelvis att: ”Nu ger man en [genom att bevilja lagändringen] möjlighet för att möta 
den extremism som med våldet som ideologi vill störta svensk demokrati” och i samma 
anförande: ”En demokrati har inte bara en rättighet utan en direkt skyldighet att försvara sig” 
(anf. 65). Riksdagsledamöterna pekar genom denna argumentation således på de metoder 
kriminella kan ta till för att infiltrera och sabotera statliga institutioner, vilket enligt Castells 
riskerar undergräva det demokratiska samhället. 

 
Manuel Castells skriver vidare, enligt vad som framkommer i vårt teorikapitel, att i ett försök 
att komma till rätta med dessa växande problem tar demokratiska stater till åtgärder som på 
olika sätt inskränker de demokratiska fri- och rättigheterna. Den åtgärd som Castells i sin text 
syftar på och som utgör det grundläggande temat för denna uppsats är den ökade möjligheten 
till övervakning i samhället, vilket i vårt fall möjliggörs genom att en beviljad lagändring 
tillåter användning av hemliga tvångsmedel i preventivt syfte.   
 
Castells påstår också att den organiserade brottsligheten utnyttjar invandrares kontaktnät för 
att tränga in i olika samhällen. Infiltreringen riskerar utlösa främlingsfientlighet bland den 
allmänna opinionen då invandring och brottslighet på ett överdrivet sätt därmed kan komma 
att kopplas samman, vilket i sin tur lägger hinder i vägen för en ökad tolerans i samhället 
(kap. 2.2). Att detta är något som tydligt framkommer i diskussionen vill vi inte påstå men det 
finns argument som tyder på att minoritetsgrupper i samhället i högre grad misstänkliggörs för 
brott och i större utsträckning riskerar falla offer för de hemliga tvångsmedlen.  
 
I anförande 70 uttalar sig Mats Einarsson (v) som följer: ”Nu är det väl inte Vänsterpartiet 
som skall avlyssnas och övervakas den här gången – det är väl muslimer, antar jag […].”  
Vidare uppfattar vi Johan Pehrson (fp) som snabb med att kategorisera och generalisera. Detta 
tycker vi framkommer i anförande 65 då han påstår att vi lever i ett Sverige med ”[r]adikala 
islamistiska element som är rätt otäcka, med vänsterextrema grupper som är beredda att 
spränga en McDonaldsrestaurang eller med högerextrema grupper som är beredda att mörda 
människor.” 
 
Det kan vara möjligt, tror vi, att organiserad brottslighet utgör en del av ovan nämnda 
grupperingar, men det kan lika väl röra sig om tillfälliga händelser på initiativ av enstaka 
individer. Det vi befarar är att uttalanden av denna karaktär i viss mån kan påverka människor 
i vårt samhälle att generalisera och dra samtliga individer inom olika minoritetsgrupper över 
en och samma kam, något som kan bidra till de problem Castells tar upp. 
 
Enligt vad som framkommer av argument i kategori 5.7 Misstankegrad och extensiv 
användning (kap. 6.7), befarar motståndarna av förslaget att vi riskerar hamna i ett 
övervakningssamhälle av närmast orwellianska mått om ett tillåtande av användningen av 
hemliga tvångsmedel utvidgas (anf. 55). Vi kan här dra paralleller till den andra av de två 
normaliseringsprocesser (medelnormalisering) vi beskrivit i kapitel 3.4, och får bekräftelse på 
att detta är något som riskerar besannas enligt den argumentation motståndarna till förslaget 
för fram. Det talas till exempel om att vid ett eventuellt ikraftträdande av lagförslaget befaras 
användandet av hemliga tvångsmedel hamna på det så kallade sluttande planet11, och många 
oskyldiga människors integritet hotas av ett okontrollerat nyttjande av hemliga tvångsmedel. 
Detta är ett faktum om vi får tro centerpartiet och Johan Linanders egna utsagor (anf. 54) då 
                                                 
11 Med det sluttande planet avses att exempelvis ett tvångsmedel som tas i bruk för att komma till rätta med ett 
mycket specifikt och avgränsat tillfälligt hot, sedan blir kvar och sprider sig för bruk inom andra områden och 
som regel även mot lindrigare brottslighet, detta trots att det tillfälliga hotet försvunnit.  
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han säger: ”Jag fruktar att man alltför ofta vill använda de här hemliga tvångsmedlen.” Rolf 
Olsson (v) fruktar så också denna negativa utveckling och säger: ”Spådomen att vi framöver 
kommer att få hantera oblyga krav på utvidgningar är synnerligen realistisk, enligt min 
mening. Vi vet att det pågår diskussioner om ytterligare nya tvångsmedel.” (anf. 49).  
 
Bland motståndarnas farhågor kring ökad övervakning ser vi också tecken på att Ericson och 
Haggertys resonemang återspeglas i det att övervakningen riskerar hamna i en negativ spiral 
(kap 3.2). Ericson och Haggerty menar att ju oftare övervakning används för att skapa 
förtroende desto större är risken att förtroendet minskar, och ett minskat förtroende leder i sin 
tur till en ökad tolerans för övervakning. (anf. 49, 55, 59 m.fl.).  
 
Den uppenbara motvilja och fruktan för statlig övervakning finns bland flera partier men 
Manuel Castells tycks, enligt vad som framkommer enligt hans teorier, däremot vilja 
avdramatisera denna diskussion något, och hamnar utifrån denna synvinkel närmare 
förespråkarnas ställningstagande (därmed är det är inte sagt att han förordar hemliga 
tvångsmedel). Samhällsforskaren menar enligt sina resonemang att statens inverkan genom 
övervakning i den privata sfären trots allt är förhållandevis liten och fokus på debatten om den 
personliga integriteten har, enligt honom, hamnat på fel ställe.  
 
Det som privatpersoner enligt Castells egentligen bör tänka på och oroa sig över, och som 
verkligen utgör ett hot mot den personliga integriteten, är företag och olika institutioners 
insamling av information om enskilda individer. Många företag är mycket angelägna att vilja 
informera sig om människors levnadsmönster och beteende för att på så sätt exempelvis 
kunna framställa målinriktad reklam. Personuppgifter har på så vis skapat en marknad och 
blivit en vara till försäljning. Således är det enligt Castells i första hand inte staten och dess 
övervakningsorganisation utan kreditkort snarare än identitetskort som hotar den personliga 
integriteten (kap. 2.2). 
 
Castells teorier möter dock motstånd om vi utgår dels från argumentationen från motståndarna 
av den aktuella lagändringen, dels om vi ser till det resonemang som framkommer enligt 
forskaren David Lyon, och hans artikel The border is everywhere: ID cards, surveillance and 
the other (2005), presenterad i kapitlet Tidigare forskning. Lyon påstår det motsatta då han 
skriver att en ny form av elektroniska identitetshandlingar håller på att utvecklas och som 
enligt författaren redan används i vissa länder. Denna utgör enligt forskaren i allra högsta grad 
en statlig kontroll, och innebär ett uppenbart hot mot den personliga integriteten. De 
elektroniska identitetskorten är på samma sätt som olika kreditkort kopplade till databaser 
med information om kortets ägare, och beroende på staters lagstiftning finns också olika 
mängder information tillgänglig (kap. 3.3). 
 
Att denna diskussion som här lyfts fram av Lyon inte uppmärksammas mer tror vi kan bero på 
att fokus på debatten kring övervakning och integritet i många fall tycks vara kopplad till en 
synlig och inte sällan våldsrelaterad brottslighet, och blir därmed även ett tacksamt mål för 
medierna att bevaka och rapportera om. Företagen och deras insamling och behandling av 
våra personuppgifter har uppenbarligen, ännu så länge, inte samma nyhetsvärde. Vi kommer 
därför tillbaka till det som Flyghed poängterat; att medier har en oerhört stor roll i detta 
sammanhang, och till stor del påverkar vad som kommer upp till debatt, men även rent av 
vilka beslut som fattas (kap. 3.5). Detta är något vi återkommer till i kapitel 7.2.2. 
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7.2.1 Integritetens dilemma 
 
Jan van Dijks tre olika definitioner av begreppet personlig integritet, vilka beskrivs i kapitlet 
Tidigare forskning (kap. 2.3) utgör intresse för diskussionen. I följande text säger vi något 
om, och i så fall hur, den personliga integriteten utifrån hans tre definitioner möjligen 
påverkas med utgångspunkt i vad som framkommer enligt förslaget av lagändringen samt 
debattörernas anföranden. 
 
Då det nya lagförslaget enligt propositionen innebär att hemliga tvångsmedel skall få 
användas i preventivt syfte kan detta i förlängningen innebära att långt fler människor 
övervakas än vad som kan anses vara nödvändigt för att förhindra ett brott. Detta är även 
något som kritiseras av Mats Einarsson (v) i anförande 72 enligt följande citat: ”För att 
möjligtvis kunna upptäcka något sådant fall måste man ha en enorm övervakning av en enorm 
massa människor för att kanske hitta just de där som faktiskt planerar det här brottet.” Detta 
menar vi kommer inkräkta på van Dijks första beskrivning av personlig integritet - den 
fysiska (physical privacy), det vill säga en individ och dennes omedelbara närhet, då även 
icke misstänkta personer kan komma att befinna sig på privata platser som är 
kameraövervakade. 
 
På samma sätt och kanske i en ännu högre grad, menar vi, skulle följderna av det aktuella 
lagförslaget (om det beviljats) påverka hans beskrivning av det andra området av den 
personliga integriteten, vilken berör individen och hur dennes relationsskapande (relational 
privacy) påverkas (kap. 2.3). Troligt är att människors relationer och möten både i den fysiska 
och virtuella världen i högre grad kommer att bevakas, då en eventuell utvidgning av 
användandet av hemliga tvångsmedlen möjliggör att, både säkerhetspolis men även den öppna 
polisen, oftare kan använda sig av postkontroll, hemlig teleavlyssning, hemlig 
teleövervakning samt hemlig kameraövervakning.  
 
Förespråkarna för lagförslaget menar dock att denna oro är överdriven, då enligt vad som 
utlovas i propositionen en rad åtgärder kommer att vidtas för att förhindra inverkan på den 
personliga integriteten. Riksdagsledamot Britta Lejon (s) bedyrar detta och säger: ”Det finns 
därmed vill jag ha sagt, både innan tillstånd till tvångsmedelanvändning ges och under tiden 
som åtgärden vidtas och efteråt kontroll av att åtgärden sker på ett, i ett demokratiskt 
samhälle, godtagbart sätt både ur ett rättsäkerhetsperspektiv och ur ett integritetsperspektiv.” 
(anf. 56). 
 
van Dijk talar till stor del om informations- och kommunikationsteknik i förhållande till 
företeelsen Internet och hur människors informationsbeteende och deras personuppgifter kan 
spåras och samlas in (kap. 2.3). Tvångsmedlen som innefattas av den aktuella propositionen 
används inte i första hand för att spåra individer genom att kontrollera internettrafik, men kan 
ändå sägas utgöra en del av den informations- och kommunikationsteknik som gör det möjligt 
att spåra och samla personlig information om en individ mot dennes vilja. Detta utgör således 
ett hot mot den tredje definitionen av personlig integritet – informational privacy. 
 
Ytterligare en aspekt av den personliga integriteten, enligt Lofland oviktig i det gamla 
samhället, har kommit att få allt större betydelse i vår tid, enligt vad som beskrivs i kapitel 
3.1. Människors möjlighet och önskan om ett privatliv bidrar enligt Nock till att omgivningen 
betraktas med skepsis, vilket också leder till ett ökat behov av olika former av övervakning. 
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Vi riskerar därmed åter hamna i den negativa spiral som vi beskrivit enligt Ericson & 
Haggerty (kap. 3.3). 
 
Docent Ludvig Beckman stryker i en artikel i Svensk Juristtidning (2006:1) vid flera tillfällen 
under vikten av att slå vakt om individens rätt till integritet, och han varnar för att 
konsekvensen av att en rättighet gång efter gång naggas i kanten, är att den snart inte längre är 
möjlig att betrakta som en rättighet (2006, s. 17).  
 
Som vi förstått debatten anser sig samtliga debattörer slå vakt om den personliga integriteten, 
det som skiljer dem åt tycks vara hur mycket de anser den vara värd när den ställs emot en 
friare lagstiftning när det gäller hemliga tvångsmedel. 
 
Många av argumenten som framförs i riksdagsdebatten återfinns också hos forskare inom 
ämnesområdet. De politiska debattörerna tycks emellertid ha en mer okritisk hållning 
gentemot problemet övervakning/integritet. Det förekommer naturligtvis delade meningar i 
den här frågan även bland forskarna, men även de som visar en mer positiv inställning till en 
ökad användning av tvångsmedel, uppvisar en större medvetenhet om problemets komplexitet 
än vad de politiska talarna gör.  
 
En möjlig konsekvens av rädslans samhörighet (se kap. 3.3) är en tilltagande preventionism, 
det vill säga att okritiskt acceptera bilden av an ökande brottslighet och terrorism som sanning 
och ständigt sträva efter hårdare tag för att redan på planeringsstadiet komma till rätta med 
brottsligheten. Asp diskuterar i en artikel i Svensk Juristtidning faran med detta synsätt och 
menar att risk finns att i samband med att det blir mer och mer accepterat och efterfrågat med 
övervakning och tvångsåtgärder av olika slag, ökar acceptansen för ett alltmer åsidosatt 
integritetsskydd (se kapitel 2.1). Här ser vi en parallell till Beck som hävdar att i risksamhället 
är det accepterat att hot och risker redan på hypotesstadiet har praktisk relevans för 
förebyggande åtgärder (kap. 2.1).     
 
Asp hävdar att redan gällande lagstiftning kan leda till preventionism och ett ökat intresse för 
användande av hemliga tvångsmedel i preventivt syfte, och han menar att det blir än mer 
tydligt i och med proposition 2005/06:177. Asp poängterar att detta inte enbart är ett svenskt 
fenomen utan en global trend (2007, s. 75).  
 
I ett försök att tydliggöra riskerna med preventionismen hävdar Asp att diskussionen i USA 
inte längre endast handlar om i vilken utsträckning integriteten får åsidosättas, utan han menar 
att där diskuteras huruvida olika former av tortyr kan accepteras (Ibid., s. 79). Att dra 
slutsatsen att den för vår undersökning aktuella lagändringen skulle leda till ett liknande 
resonemang i Sverige är förhoppningsvis en överdrift. Asps uppmaning till eftertanke kan 
ändå vara värd att följa. Han betonar i slutet av sin artikel att det han beskrivit endast är en 
tendens, och att vi i Sverige ännu inte nödvändigtvis ”seglat för långt och trillat över kanten” 
(Ibid., s. 81). I valet mellan friare användning av hemliga tvångsmedel och bevarande av den 
personliga integriteten kan det, menar Asp, vara viktigt att påminna sig om att ”frihet 
ofrånkomligen är ett tillstånd förknippat med risker” (Ibid., s. 82).  
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7.2.2 Behovet av tvångsmedel? 
 
Utifrån de argument vi studerat i protokoll 2005/06:132, 12 § kan vi konstatera att de 
förespråkande politikerna målar upp flera förhållandevis skrämmande framtidsbilder om vad 
som kan hända utifall hemliga tvångsmedel inte kommer att tillåtas i preventivt syfte. 
 
Enligt argumentationen framkommer bland annat allvarliga problem till följd av terrorism och 
en ökning av den organiserade grova brottsligheten, vilket måste motarbetas. Det ges många 
exempel på hotsituationer i debatten och Johan Pehrson (fp) talar bland annat i anförande 65 
och 71 om personer som hotar spränga både tåg och McDonaldsrestauranger i luften, något 
som oss veterligt hittills inte hänt i Sverige. Britta Lejon (s) radar i anförande 56 upp en 
mängd företeelser som riskerar hota vår nation: ”Bostäder beskjuts. Privatbilar utsätts för 
skadegörelse. Domstolar bombhotas. Sverige är inte längre vad Sverige en gång var.” 
 
Denna argumentation tolkar vi på två sätt. Det kan, menar vi, röra sig om grundläggande 
retoriska grepp för att skapa uppmärksamhet och samtidigt försöka övertyga sina motståndare 
genom olika ethos och pathos, något vi tidigare rett ut i uppsatsens metodkapitel. Vi tänker 
oss även en annan orsak som kan ligga bakom, vilken Flyghed beskriver i sin bok 
Brottsbekämpning – mellan effektivitet och integritet (2000), presenterad i kapitlet Tidigare 
forskning (kap. 3.4). 
 
I samband med att författaren beskriver det han kallar normaliseringsprocesser, tar han upp 
begreppet moralisk panik (kap. 3.4). Moralisk panik kan uppstå då den bild medierna 
förmedlar, av främst spektakulära händelser, inte sällan är både snedvriden och överdriven. 
Mediers sätt att förmedla en nyhet påverkar människors tankar och åsikter om företeelsen. 
Fenomenet kan uppstå vare sig det rör sig om terrorattentat eller alarm om akrylamidens 
risker. Moralisk panik kan dels bero på att nyhetsförmedlare, i vårt fall, troligtvis har 
brottsbekämpande myndigheter som direkt nyhetskälla, vilket påverkar nyhetsförloppet, dels 
önskan om att sälja lösnummer. Denna eventuella snedvridna bild av en nyhet, menar vi, kan 
bidra till en uppfattning om att olika händelser tycks vara mer allvarliga än vad de i själva 
verket är. Detta påverkar även politikers uppfattningar av fenomen, och följaktligen deras sätt 
att tänka och tala om detta. 
 
Av intresse för denna diskussion är det resonemang Gunnel Lindberg och Janne Flyghed (kap 
2.3) för kring politikers okunskap om frågor som berör tvångsmedel, men också kring det att 
politiker i stor utsträckning, tämligen okritiskt, tycks förlita sig på olika utredningar som tagits 
fram, istället för att söka vetenskaplig fakta. Utredningarna, enligt Flyghed, med stöd av 
dennes egna dokumenterade undersökningar, bygger inte sällan på rena antaganden och 
ogrundade rapporteringar från olika mer eller mindre partiska källor. Detta resonemang får 
även stöd av Magnus Ulväng, forskaren vi låtit komma till tals både i problemformuleringen 
och i kapitel 6.2, där han ifrågasätter i vilken utsträckning hoten i form av terror och 
organiserad brottslighet verkligen är reella.  
 
Bekräftelser på att så är fallet, det vill säga att de olika utredningarna kring det för vår uppsats 
aktuella lagförslaget, inte är tillräckliga eller saknar trovärdiga belägg, framkommer i debatten 
från både vänsterpartiet, centern och kristdemokraterna. Rolf Olsson (v) säger exempelvis i 
anförande 49: ”Det finns inga underbyggda belägg för att införande av tvångsmedel i 
preventivt syfte skulle vara effektivt när det gäller att förhindra brottslighet […].”, och i 
samma anförande: ”Om sådana belägg skulle finnas borde regeringen redovisa dessa, och det 
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menar jag att man inte har gjort.” Fler argument av detta slag har framkommit och samlats i 
kategorin 5.8 Ofullständigt underlag (kap. 6.8). 
 
Britta Lejon (s) går dock helt emot Rolf Olsson, och därmed även den kritik Flyghed framför i 
sin bok, då Lejon menar att vetenskapliga belägg inte skall vara avgörande för om ett utökat 
användande av hemliga tvångsmedel skall möjliggöras, eller inte. Lejon säger i anförande 56: 
”Först och främst kan inte det faktum att det finns vetenskapliga belägg för något vara 
avgörande för om behov finns eller inte” 
 
Den bakgrund som forskarna ger kring politikers okunskap, moralisk panik, samt det okritiska 
förhållningssätt politiker tycks ha gentemot olika utredningar, menar vi kan bidra till att 
politiker (således också de i denna debatt), riskerar bilda sig en felaktig uppfattning, eller helt 
enkelt vrångbild kring förutsättningarna av den aktuella frågan. Utifrån detta resonemang, får 
vi personligen anledning att ifrågasätta det verkliga behovet av hemliga tvångsmedel i 
preventivt syfte.  
 

7.2.3 Avslutande reflektioner 
 
Avslutningsvis vill vi också lyfta fram ett par punkter vi uppmärksammat under arbetets gång. 
Vi vill till att börja med säga några ord om valet av metod, något vi med facit i hand ser på 
med visst tvivel. Vi vill poängtera att vi inte ifrågasätter metodens funktion som sådan, då vi 
tycker den fungerar som ett utmärkt redskap för undersökningar av detta slag. Det vi istället är 
tveksamma till är sättet på vilket författarna i Argumentationsanalys rekommenderar att de 
framträdande argumenten redovisas. Vi inser att dessa kedjor av pro- och contra-argument; 
under- och överordnade, för en läsare som inte tidigare är bekant med metoden, med stor 
sannolikhet uppfattas som onödigt komplicerade och invecklade. Vi upplevde själva att det 
var svårt att presentera argumenten och dess påföljande kedjor på ett enkelt och överskådligt 
vis. Därför krävs, tror vi, ett tämligen stort engagemang och ett ingående studium av metoden 
för att dessa uppställningar av argument samt hänvisningar från den löpande texten, i någon 
större utsträckning skall vara av intresse och givande för läsaren. 
 
Intressant, tycker vi, är det resultat som visar på att frågor kring övervakning och synen på 
integritet som debatterats är blocköverskridande inom politiken. I analysen framkom att 
förespråkarna för lagändringen var en allians bestående av socialdemokraterna, folkpartiet och 
moderaterna, och motståndare, vänsterpartiet, miljöpartiet, centern och kristdemokraterna. 
Någon förklaring till varför denna sammanslutning bland partierna blev gällande i just detta 
ärende har vi dessvärre inte kunnat komma fram till, utifrån det material vi tagit del av och 
studerat. 
 
Vår utgångspunkt för uppsatsen var till en början i huvudsak, att utifrån riksdagens protokoll 
undersöka politikernas syn på endast övervakning. Det visade sig dock under resans gång då 
vi tagit del av olika dokument i form av offentliga utredningar, betänkande, proposition, 
riksdagens protokoll och så vidare, att den personliga integriteten på olika sätt ständigt 
kastade sin skugga över materialet. Vi upplevde denna spänning eller konflikt mellan 
övervakning och personlig integritet som en intressant del att fokusera på, och företeelsen 
kom allt eftersom att styra och genomsyra vårt arbete vilket vi sett som positivt.  
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Detta visar på, vilket vi också tycker är glädjande, att den personliga integriteten finns med, 
tar plats och ses som en viktig aspekt då frågor av detta slag diskuteras inom den svenska 
politiken.  
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8. Sammanfattning 
 
Under de första åren av 2000-talet har debatten kring frågor om övervakning i förhållande till 
personlig integritet ständigt varit aktuell i olika medier och på en politisk nivå. Syftet med 
denna uppsats var att undersöka med vilka argument respektive motargument som 
övervakning i brottsförebyggande syfte föreslås respektive avstyrks. Detta för att på så vis 
kunna få reda på hur politiker i den svenska riksdagen resonerar kring, och vilken syn de har 
på förhållandet övervakning och personlig integritet. 
 
Det empiriska materialet består av debatten som nedtecknades i riksdagsprotokoll 
2005/06:132, 12 § Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, vilket fördes 
under riksdagsdebatten den 31 maj 2006. Urvalet gjordes bland annat med tanke på att vi ville 
studera hur politiker kan tänkas tala om förhållandet mellan övervakning och personlig 
integritet, snarare än vad som skulle kunna framkomma genom att analysera 
förundersökningar och utredningar med samma tema. För genomförandet av undersökningen 
ligger följande frågeställning med övergripande fråga till grund: 
 

Anser de svenska riksdagspartierna att det går att hitta en balans mellan 
övervakning av medborgarna och ett fortsatt starkt integritetsskydd, och är det 
enligt riksdagspartierna möjligt att kombinera en ökad övervakning av 
medborgarna med ett demokratiskt samhällssystem? 
 

Denna övergripande frågeställning har vi besvarat med hjälp av följande underfrågor:  
 

• Vilka argument används för respektive emot en friare användning av hemliga 
tvångsmedel i den aktuella riksdagsdebatten? 

 
• I vilken utsträckning är riksdagspartierna beredda att sätta övervakning före personlig 

integritet? 
 
Metoden vi använt oss av för undersökningen av det empiriska materialet utgörs av en 
kvalitativ textanalys som inspirerats av filosofen Arne Næss argumentationsanalys. Vi valde 
dock att utvidga metoden till en argumentationsanalys med retoriska inslag då vi menar att en 
talad debatt passar för just detta ändamål. Först urskiljdes en tes, ett övergripande påstående, 
varefter de olika argumenten kunde identifieras med hjälp av denna. Analysen är i huvudsak 
beskrivande, men värderande inslag av de argument som framkom finns. 
 
Uppsatsens teoretiska referensram utgörs främst av sociologerna Ulrich Beck och Manuel 
Castells teorier kring samhällsutvecklingen. Beträffande Beck har vi identifierat och dragit 
paralleller mellan de hot som beskrivs i Risksamhället och den hotbild som ibland används 
som argument för ökad övervakning. Castells teorier om hur den organiserade brottsligheten 
verkar och har utvecklats på ett globalt plan, samt hur den kan påverka demokratiska värden, 
det politiska systemet och dess institutioner, utgör också ett betydande inslag i detta arbete. Vi 
har även tagit hjälp av Jan van Dijks teorier kring personlig integritet.  
 
Genom vår analys av riksdagsprotokollet framkom en rad argument för och emot lagförslaget. 
Utifrån dessa argument har vi kunnat utläsa i vilken utsträckning riksdagspartierna är beredda 
att sätta övervakningen av medborgarna före den personliga integriteten, vilket i sin tur 
indikerar den syn på personlig integritet/övervakning riksdagspartierna har. Resultatet visar 
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att det råder skilda meningar partierna emellan om huruvida det är möjligt att upprätthålla en 
balans mellan övervakning av medborgarna och ett tillfredsställande integritetsskydd, samt 
om det är möjligt att kombinera ett demokratiskt samhälle med en ökad övervakning. 
Vänsterpartiet och miljöpartiet intar liknande positioner i frågan och menar att en acceptabel 
balans ej är möjlig att uppnå, medan moderaterna, folkpartiet och socialdemokraterna hävdar 
det motsatta. De senare får stöd av centerpartiet och kristdemokraterna, under förutsättning att 
rättssäkerheten stärks ytterligare. 
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