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Abstract: The aim of this thesis is to contribute to a better understanding of 

the FRA-law. The focus of the study is to examine how Swedish 

politicians relate to the new draft of this law on intelligence.  Key 

themes in the study are security, threats, surveillance and privacy. 

The power relationship between the individual and the state is also 

examined. Empirical data used in this study consists of a spoken 

plenary debate in the House which was held in connection with the 

adoption of the FRA law in June 2008.  

Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis is the method we 

used to examine the plenary debate. The analysis focuses on three 

major issues: text level, discursive practice and social practice. 

Within the textual level, two different approaches to the Bill were 

found; the majority argues for security in the form of increased 

surveillance and the opposition argues for the protection of 

privacy. Within the discursive practice, two discourses were 

identified; individual discourse that contains liberal overtones and 

collective discourse that include socialist and conservative 

overtones.  Within the social practice, it was found that politicians 

and media contribute to the reproduction of power. The politicians 

believe that the surveillance is both necessary and problematic in 

relation to the protection of privacy. The results show that, when 

creating legislation around intelligence, it can be both complex and 

difficult to find a good balance between prevention of external 

threats from being realized and ensuring individuals' privacy. 
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“They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety,                               

deserve neither liberty nor safety.” 

Benjamin Franklin
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1. Inledning 

Den 18 juni 2008 antogs av riksdagen en ny lag om signalspaning, Lag (2008:717) om 

signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, den så kallade FRA-lagen, vilken trädde i 

kraft den 1 januari 2009 i Sverige. FRA, Försvarets radioanstalt, är en civil myndighet under 

Försvarsdepartementet, vars uppgifter är att i första hand bedriva signalunderrättelsetjänst för 

att underbygga informationssäkerhetsarbetet hos statligt ägda bolag och myndigheter, 

tillhandahålla uppdragsgivarnas, regeringens samt militära och civila myndigheters, 

underrättelsebehov (Nationalencyklopedin: FRA). FRA har sedan lång tid tillbaka avlyssnat 

radiotrafik och den nya lagen om signalspaning innebär nu att FRA även har tillgång till 

signalspaning av kabelburen trafik, Internet- och teletrafiken, som passerar Sveriges gränser. 

Därmed breddas underrättelseverksamheten från att tidigare fokusera på militära hot till att 

också bevaka andra yttre hot, som exempelvis omfattar terrorism, internationell kriminalitet, 

ekonomisk brottslighet, IT-relaterade hot och spridningen av massförstörelsevapen (Lag 

2008:717). Detta i syfte att bland annat öka säkerheten för Sverige och medborgarna samt för 

att förebygga brott.  

Den nya lagen har under 2008 gett upphov till en intensiv debatt i Sverige. Debatten kring 

FRA-lagen är sammanhörande med frågor gällande säkerhet, den personliga integriteten hos 

enskilda medborgare, samt till den statliga övervakningen. Frågor om vad detta kan innebära 

för samhället har aktualiserats. En uttryckt oro för lagförslaget gör sig gällande då lagen anses 

hota det svenska demokratiska samhället och det blir härmed såväl ett samhälleligt som 

politiskt problem. Kritik har framförts från olika håll både politiskt och medialt, då det är 

oklart vilka konsekvenser lagen kan få för den enskilde medborgaren. Genom att anta ett 

kritiskt perspektiv i studien kommer vi främst undersöka kritikernas frågeställningar.  

Personlig integritet, övervakning, säkerhet och hot kommer att vara övergripande teman för 

undersökningen. Övervakning och säkerhetstjänster grundar sig i en rädsla för olika slags hot, 

inre som yttre. Rädslan yttrar sig i såväl offentliga utredningar, regeringsbeslut och 

riksdagsdebatter. De undersökningar som gjorts och de resonemang som förs om rädsla har ett 

historiskt perspektiv och resultaten tyder på en koppling mellan beslutsfattande politikers och 

vanliga medborgares rädsla som är aktuell även i dagens samhälle. Historiskt sett kan en 

koppling göras mellan rädsla och beslut av säkerhetskaraktär. Rädsla för det annorlunda och 

extrema är alltså inte ett nytt fenomen (Oredsson 2001, s. 7).  

Terroristattackerna i USA den 11 september 2001 medförde en intensifiering av 

övervakningen och initierades alltså inte i och med händelserna 2001. Terroristattackerna kan 

dock ses som en bakomliggande orsak till utökning av övervakning i västerländska, 

demokratiska länder. Som en konsekvens av händelserna 2001 följde många länder USA:s 

fotspår och godkände hastigt nya lagar som bland annat innebar utökad kontroll av 

medborgare. The Patriot Act instiftades av den amerikanska kongressen och betraktas som ett 

led i det globala ”kriget mot terrorismen”. Följderna av de snabba lagstiftningarna har bland 

annat inneburit att oskyldiga människor har drabbats genom att de fängslas utan rättegång och 

att de fått inskränkningar i den personliga integriteten, allt för att myndigheter ska bevaka 

misstänkta terrorister. Det finns en rädsla hos både beslutsfattare, medborgare och västvärlden 

i stort för terrorism och andra typer av okontrollerbara hot. Västvärldens rädsla legitimerar 

därmed politiska förslag om utökad övervakning (Carlsson 2009, s. 14ff). Övervakning har 

länge varit ett problem på grund av de kränkningar den enskilde medborgaren utsätts för. Ofta 
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sker övervakningen i smyg och utan samtycke från den som blir utsatt. Det är inte heller 

ovanligt att den som övervakas befinner sig i känsliga eller besvärande situationer och då är 

särskilt utsatt. Det finns trots den ökade debatten inte något generellt förbud i svenskt 

rättsväsende mot övervakning på offentliga platser i Sverige. Integritetsskyddskommittén 

föreslog redan 1966 förbud mot olovlig fotografering och olovlig avlyssning, där endast 

förslaget om olovlig avlyssning lagstiftades. Idag finns alltså inte något integritetsskydd mot 

smygfilmning i integritetskänsliga situationer med exempelvis sexuella och förnedrande 

inslag (SOU 2008:3 s. 20f). 

 

1.1 Problembeskrivning 

Användningen av så kallade tvångsmedel, åtgärder myndighet eller myndighetsperson har rätt 

att utföra i form av övervakning, kan komma att inskränka på medborgares rättigheter. 

Övervakningen har på många platser och institutioner ökat vilket bidragit till att personlig 

integritet blivit ett hett debattämne såväl offentligt som politiskt. Intensifieringen av 

övervakning på exempelvis offentliga platser och Internet- och teletrafik kan därmed bidra till 

inskränkningar i den personliga integriteten. 

Vid införande av nya tvångsmedel måste staten ange skälig förklaring till varför det måste till 

nya medel. Dessutom måste beslutsfattarna förklara varför det inte går att uppnå lika bra 

resultat med redan befintliga tvångsmedel. Det är inte heller säkert att brottsbekämpningen 

blir bättre och effektivare på grund av att nya medel instiftas. En utökning av signalspaning 

där FRA får ökat utrymme att spana mot yttre hot i kabeltrafik innebär att förutsättningarna 

för att instifta/utöka nya tvångsmedel är uppfyllda: att hoten är reella, motmedlen effektiva 

och integritetskränkningarna acceptabla (Flyghed 2000, s. 58ff). I den aktuella 

riksdagsdebatten, som kommer undersökas i studien, diskuterar politikerna problematiken 

kring lagförslaget. Förespråkarna talar om yttre hot som kan skada Sverige och kritikerna 

ställer sig frågande till huruvida det finns allvarliga hot mot Sverige eller inte.  

Diskussionen kring personlig integritet, övervakning, säkerhet och hot är frågor som 

intresserar oss i den politiska diskursen, där offentlig lagstiftning diskuteras och debatteras, 

utifrån ett visst sätt att uttrycka sig. Den personliga integriteten i relation till FRA-lagen utgör 

grunden för vår undersökning. Huruvida övervakning, i form av signalspaning av 

medborgare, kan fungera och motiveras i ett demokratiskt samhälle blir därmed viktigt i 

diskussionen om FRA-lagen i offentlig och politisk debatt. Med utgångspunkt i den politiska 

riksdagsdebatten kommer vi titta på hur inskränkningar i den personliga integriteten 

legitimeras till förmån för rikets säkerhet mot hot. Kan integritetsskyddet balanseras med 

åtgärder för säkerhet i ett öppet demokratiskt samhälle som Sverige, eller utesluter det ena 

automatiskt det andra?  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att bidra till en ökad förståelse kring den informationspolitik som FRA-

lagen utgör. Fokus för studien kommer vara att undersöka hur politiker förhåller sig till det 

nya lagförslaget om signalspaning i riksdagsdebatten samt vilka diskurser som blir synliga 

utifrån centrala teman som säkerhet, hot, personlig integritet och övervakning ur ett 

maktperspektiv på individ och stat. För att nå syftet med studien kommer vi att utgå från en 

riksdagsdebatt i kammaren som hölls i samband med antagandet av FRA-lagen 2008. Vi 

kommer att genomföra en kritisk diskursanalys för att granska den politiska debatten om 

FRA-lagen, som ligger bakom Försvarsutskottets betänkanden och följer på proposition 

2006/07:63, vilken riksdagen tar ställning till. 

För att nå syftet med studien formuleras följande frågeställningar:  

 Hur talar och uttrycker sig politikerna i riksdagsdebatten angående FRA-lagen?   

 Vilka diskurser blir synliga genom den politiska riksdagsdebatten gällande personlig 

integritet, övervakning, säkerhet och hot?  

 I vilka sociala och politiska kontexter blir diskussionen kring övervakning någonting 

nödvändigt alternativt problematiskt? 

Det maktperspektiv vi utgår från handlar om spänningsförhållandet mellan individ och stat, 

vilket har sitt ursprung historiskt då människor började sluta sig samman och bilda kollektiv. 

För att kollektiven ska fungera, och för att minska risken för olika slags hot, måste individen 

ge upp en liten del av sin frihet, för den kollektiva ordningens skull. Statens främsta uppgift är 

att skydda sina medborgare från olika slags hot, inre som yttre. Det kan här uppstå problem 

när det kommer till statens rätt att göra intrång i den enskildes privata sfär och i den 

personliga integriteten. Staten kan enligt detta perspektiv utgöra såväl ett skydd som ett hot 

mot individen när det kommer till medborgarens individuella frihet (Flyghed 2000, s. 11ff). 

Det blir här en fråga om avvägning mellan frihet och säkerhet samt en balansgång mellan 

övervakning och personlig integritet. I maktperspektivet mellan individ och stat går det att 

urskilja ett Vi och de Andra perspektiv. Vi är staten och medborgarna i symbios och de Andra 

utgör det avvikande och skrämmande. Vi är någonting eftersträvansvärt och normerande för 

det västerländska samhället och de Andra anses vara hotfullt (Carlsson 2009, s. 13). 

Uppdelningen av människor i Vi och de Andra kan leda till reproduktion av maktrelationer 

mellan sociala grupper och underbygger existerande hierarkiska och ojämlika 

maktförhållanden (ibid., s. 17).  

 

1.3 Ämnesrelevans för biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Biblioteksväsendet har en central uppgift i värnandet om det demokratiska samhället och 

fungerar som en öppen mötesplats dit vem som helst är välkommen. En viktig del i 

biblioteksverksamheten handlar om att beskydda den personliga integriteten. Biblioteken 

svarar för en stor del av informationsförsörjningen i samhället. Offentliga bibliotek har som 
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uppgift att förmedla information till allmänheten och alla besökare har rätt att söka 

information fritt. Det är alltså viktigt, ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 

perspektiv, att den fria informationssökningen fungerar och att den personliga integriteten inte 

kränks. I händelse av att den fria informationssökningen inte fungerar och den personliga 

integriteten kränks kan det innebära att grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter, 

vilka är utformade i den svenska regeringsformen (RF) där bland annat informations- och 

yttrandefrihet ingår, även inskränks (Flyghed 2000, s. 34). Om den personliga integriteten 

utsätts för kränkning kan det sättas in i ett rättighetsperspektiv. Det existerar ingen 

informationsfrihet när information inte kan sökas fritt, ostört och anonymt och därmed kränks 

den personliga integriteten. (Söderlind 2009, s. 18).  

Integritets- och övervakningsfrågor är följaktligen relevanta att utforska inom det biblioteks- 

och informationsvetenskapliga fältet med avseende på informationsfriheten. Betydelsen av ett 

informationspolitiskt perspektiv innebär inom biblioteks- och informationsvetenskapen att 

exempelvis koncentrera sig på tillgänglighet till information eller personlig integritet. Inom 

perspektivet kan lagstiftning, samhällspolitiska förutsättningar och informations- och 

yttrandefrihetens grundläggande betydelser för det demokratiska samhället undersökas i en 

politisk diskurs (ibid., s. 27ff). 
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

Frågor kring personlig integritet i förhållande till statlig makt och övervakning har i det 

moderna samhället blivit alltmer uppmärksammat av både medborgare, politiker och media. 

Den tidigare forskningen som gjorts inom området är relativt sparsam och vad gäller FRA-

lagen, som fortfarande är en ny lag, finns det idag relativt lite forskning som berör lagen i sig. 

Litteraturgenomgången av tidigare forskning syftar till att ringa in det problemområde som 

undersöks och som är av relevans för studien. Den litteratur som presenteras relaterar till 

ställd problembeskrivning samt frågeställningarna gällande förhållningssätt och diskurser som 

kommer till uttryck kring frågor om personlig integritet, övervakning, säkerhet och hot. 

Litteraturen anknyter också mer eller mindre till det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga fältet.  

 

2.1 Rädsla och hot 

Historikern Sverker Oredsson har tillsammans med Vetenskapsrådet skrivit en serie böcker 

som handlar om offentlig fruktan och rädsla i Sverige under 1900-talet. I boken Svensk rädsla 

beskriver Oredsson tre typer av rädsla: ”Rädsla för yttre fiende”, ”Rädsla för politisk 

extremism” och ”Rädsla för flyktingar och invandrare”. Rädsla för den yttre fienden har 

historiskt sett varit en fruktan för öst i form av Ryssland. Den andra typen av rädsla har till 

största del bestått av rädsla för kommunistiska strömningar. Den tredje beskrivningen av 

rädsla har yttrat sig i form av främlingsfientlighet och rädsla för andra okända kulturer 

(Oredsson 2001, s. 345ff). Oredsson menar att rädslan för hoten artikuleras av massmedia och 

framgår tydligt i olika politiska och offentliga tryck. Åtgärder mot hot vidtas antingen om 

hoten är reella eller endast upplevda, och det är dessa åtgärder som är ett uttryck för rädslan 

(ibid., s. 12). Hoten kan i många fall inte beläggas utan det är snarare rädslan för hoten som 

beläggs. I Sverige vid tiden kring första världskriget var rädslan för hotet från Ryssland stort. 

Det visade sig dock att Ryssland inte utgjorde något hot och att det istället var Sverige som 

uppfattades som ett hot av den ryska ledningen (ibid., s. 346). De fenomen Oredsson 

beskriver är på många sätt aktuella än idag och ger intressanta vinklar till analyser och 

diskussioner som kan kopplas till övervakning, personlig integritet, säkerhet och hot.  

 

2.2 Övervakning och makt 

Övervakning som maktutövning och disciplinering är någonting som har präglat det moderna 

samhället sedan lång tid tillbaka. Michel Foucault skriver i boken Övervakning och straff om 

panoptismen som bygger på idéer från Jeremy Bentham om Panopticon som utvecklades i 

slutet av 1700-talet. Panopticon är en byggnad utformad som en cirkel vilken bildar en ring i 

mitten där ett torn reser sig. Tornet är utrustat med stora fönster som är riktade in mot ringens 

insida. Den ringformade byggnaden är indelad i celler som går tvärs igenom byggnaden. 

Övervakaren i tornet kan med enkelhet ha uppsikt över alla celler och vad som försiggår där 

inne i och med att cellerna är ljusa och öppna. Fången i cellen är ständigt synlig för 

övervakaren. Den panoptiska anordningen upprättar rumsliga enheter som gör det möjligt att 

oavbrutet iaktta. Synligheten blir således en fälla (Foucault 2003, s. 201). Foucault anser att 
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huvuduppgiften för Panopticon är att göra fången medveten om att vara ständigt övervakad 

och att allt som fången gör iakttas. Genom att fången är medveten om övervakningen fungerar 

makten per automatik. Fångarna kan inte själva se övervakarna och det leder till att fångarna 

aldrig vet i vilket ögonblick de är iakttagna, bara att de är ständigt övervakade. Foucault 

beskriver Panopticon som en maskin, vilken gör makten automatisk och skapar homogena 

maktverkningar. På grund av att fångarna ständigt är övervakade blir våld onödigt för att hålla 

en fånge lugn då fången disciplinerar sig själv genom att bli sin egen övervakare (ibid., s. 

202f). Panopticon kan, enligt Foucault, ses som ett sätt att definiera maktens förhållande till 

människors vardagsliv. Panopticon gör att antalet som utövar makt minskar samtidigt som 

antalet, vilka makten utövas på, ökar. Genom Panopticon är det möjligt att ingripa i varje 

ögonblick och den ständiga övervakningen verkar innan felen, misstagen och brotten har 

hunnit begås. Panopticon bidrar till effektivitet genom att maktapparaten är automatiserad och 

kontinuerligt fungerande. Enligt Foucault finns det ingen risk för att den utökade makten från 

Panopticon resulterar i förtryck på grund av att den panoptiska maskinen ska kontrolleras 

demokratiskt eftersom vilken person som helst kan förstå övervakningen och bli övervakare 

(ibid., s 206ff). Foucaults idéer om Panopticon har betydelse för vår studie eftersom idéerna 

bygger på att utforska den politiska makten i det moderna samhället. 

Avhandlingen Medierad övervakning av Eric Carlsson belyser övervakning och undersöker 

de olika betydelser som övervakning ges i nyhetsmedier, där journalistiska texter berör 

sambandet mellan övervakning och polisvåld samt övervakning och terrorism. Syftet med 

studien är att utifrån ett diskursteoretiskt angreppssätt analysera och beskriva hur amatör- och 

övervakningsbilder används för att gestalta förövare och offer. Carlsson har även för avsikt att 

problematisera hur mediala övervakningsdiskurser står i samband med aspekter gällande 

reproduktion av avvikelse, normalitet och makt. Carlsson menar att övervakningspraktiker 

påverkar maktrelationer i samhället mellan ideologier, medborgare och stat, men visar också 

på hur övervakningen verkar på ett plan som reproducerar föreställningar om etnicitet, genus, 

klass och upprätthållande av dikotomierna Vi och de Andra (Carlsson 2009, s. 12ff). Detta 

studeras i syfte för att få en fördjupad förståelse om relationerna mellan övervakning och 

nyhetsmedier. I likhet med vår studie berör avhandlingen relationen mellan övervakning och 

individuell frihet. Debatten kring FRA-lagen har i avhandlingen begränsat utrymme, men 

avhandlingen anses ändå vara av relevant intresse när det gäller debatten i media kring 

övervakningsfrågor liksom diskurser i modern tid som kan utläsas i samband med makt. 

 

2.3 Personlig integritet och övervakning 

Personlig integritet och övervakning behandlas, i relation till brottsbekämpning, av 

kriminologen Janne Flyghed som är en välkänd person för de som är insatta i problematiken 

kring övervakning. I boken Brottsbekämpning - mellan effektivitet och integritet ställer sig 

Flyghed mfl. frågan om det går att uppnå en effektiv kontroll av brottsligheten och på samma 

gång bevara mänskliga fri- och rättigheter. Temat för boken är den konflikt som finns mellan 

brottsbekämpning och personlig integritet. I boken sätts polisarbete i fokus och den 

övergripande frågeställningen är huruvida det är acceptabelt att alla medborgare övervakas 

när endast ett fåtal begår brott. Dessutom beskrivs normaliseringsprocesser, vilket innebär en 

form av ökad acceptans, av såväl hot som tvångsmedel. Normaliseringsprocessen kan 

beskrivas som en normalisering av det exceptionella där aktörerna, bland annat politiker och 
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media, bidrar till att skapa dagordningen och definitionerna av hotbilderna. De extrema och 

exceptionella händelserna, är de utlösande händelserna som förstärker 

hotbildsnormaliseringen, där det icke-representativa blir normalt (Flyghed 2000, s. 47f). 

Boken behandlar inte FRA-lagen alls men är ändå av stort intresse för vår studie då den 

behandlar problematiken kring övervakning och vilka konsekvenser det kan få. 

Gustav Erving och Björn Wallerius studerar relationen mellan övervakning och personlig 

integritet i magisteruppsatsen Övervakning och integritet – en omöjlig möjlighet. Genom en 

argumentationsanalys undersöks en riksdagsdebatt från maj 2006 och de för- och 

motargument som övervakning i brottsförebyggande syfte avstyrks eller föreslås, med avsikt 

att få en ökad förståelse för hur svenska riksdagspartier ser på personlig integritet. Frågan är 

således om det går att finna en balans mellan ett starkt integritetsskydd och övervakning av 

medborgarna (Erving & Wallerius 2007, s. 3). Magisteruppsatsen tar upp viktiga aspekter vad 

gäller spänningsförhållandet mellan övervaknings- och integritetsfrågor, vilket gör 

undersökningen relevant för vår studie som även den syftar till att se på politikers 

förhållningssätt till övervakning och personlig integritet i kontexten kring FRA-lagen. 

Avhandlingen Personlig integritet som informationspolitik av Åsa Söderlind undersöker den 

offentliga debatten kring enskildas personliga integritet i relation till den diskussion som 

fördes kring informationshantering i form av dataregister i början av 1970-talet. Såväl den 

offentliga debatten som den politiska processen kring tillkomsten av datalagen (1973:289) 

studeras och analyseras med Faircloughs kritiska diskursanalys i kombination med John W 

Kingdons dagordningsmodell, i syfte att möjliggöra en fördjupad diskussion om personlig 

integritet som ett politiskt samhällsproblem (Söderlind 2009, s. 14ff). Avhandlingen är 

relevant för vår studie därför att den berör den offentliga debatten gällande personlig integritet 

och informationshantering, vilka är de stora frågorna som debatteras gällande FRA-lagen 

idag. Söderlinds avhandling fokuserar på tillkomsten av datalagen, vilket kan bli av intresse 

för vår studie i relation till FRA-lagens tillkomst och vilken informationspolitik lagen kan 

sägas stå för. 

 

Den amerikanska bibliotekarien Becky Albitz, verksam vid Pennsylvania State University, 

har skrivit en kritisk artikel om det amerikanska fenomenet The Patriot Act som instiftades 

efter terroristattacken i USA den 11 september 2001. I artikeln Dude, Where are My Civil 

Rights? beskrivs hur lagen påverkat biblioteksverksamheten. Albitz beskriver att 

myndigheterna har rätt att veta allt om låntagaren, exempelvis lånehistorik eller vilken 

information på Internet som sökts via bibliotekens datorer. Rädslan för ytterligare 

terroristattacker i USA har gjort att vissa specifika samlingar stängts ner på grund av rädsla 

för att terroristerna ska använda sig av informationen som finns i samlingarna (Albitz 2005, s. 

1f). Albitz problematiserar i artikeln de konsekvenser som utökad övervakning på bibliotek 

kan leda till, exempelvis hot mot den personliga integriteten. Artikeln är relevant ur ett 

biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv då Albitz tar upp viktiga aspekter på 

biblioteksverksamhet i en övervakningskontext.  

 

Den litteratur som vi kommer att relatera till och lyfta fram i studien är Carlsson, Flyghed, 

Foucault och Oredsson, vilka återkommer i avsnitt 5, slutsatser och diskussion. 
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3. Teori och metod 
 

I detta avsnitt börjar vi med att redogöra för vårt urval av empiriskt material, som utgörs av en 

riksdagsdebatt. Därefter följer en beskrivning av den teori och metod vi använt oss av, vilken 

är diskursanalys med en inriktning i kritisk diskursanalys. Slutligen presenteras det 

analysverktyg vi använt oss av i analysen av resultaten samt kritiska reflektioner. 

 

 

3.1 Material och avgränsningar 

 

Det empiriska materialet för studien avgränsas till en riksdagsdebatt gällande FRA-lagen, 

vilken samlats in genom sökningar på riksdagens hemsida
1
. Materialet som vi valt att 

undersöka och analysera, med utgångspunkt i en kritisk diskursanalys, utgörs därmed av 

kammarens protokoll 2007/08:130 och 2007/08:132. Riksdagsdebatten ägde rum den 17 juni 

2008 samt den 18 juni 2008. Under den aktuella tidsperioden förs riksdagsdebatten utifrån 

Försvarsutskottets betänkanden 2007/08: FöU14 och 2007/08: FöU15 samt proposition 

2006/07:63. I kammarens protokoll finns allt nedskrivet om vad som uttalas i kammaren samt 

även hur partierna har röstat vad gäller förslaget till den nya lagen om signalspaning, Lag 

(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, den så kallade FRA-lagen. 

Lagen antogs efter riksdagsdebatten den 18 juni 2008 och trädde i kraft den 1 januari 2009. 

 

Då studien syftar till att analysera hur politikerna talar om teman som säkerhet, hot, personlig 

integritet och övervakning utifrån ett maktperspektiv på individ och stat, kommer en kritisk 

diskursanalys som teori och metod att tillämpas. Den kritiska diskursanalysen har som 

målsättning att främst belysa ojämlika maktförhållanden, där diskurser och ideologier bidrar 

till att forma, reproducera och därmed upprätthålla rådande maktstrukturer (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 69ff). Genom att studera riksdagsdebatten undersöks de 

ideologi- och maktaspekter som kommer till uttryck i relation till centrala teman vilka är 

aktuella för studien. Vidare kommer fokus på förhållandet individ och stat att bidra till att se 

vilka diskurser och maktrelationer som kommer till uttryck i materialet. Att analysera fler 

dokument som exempelvis lagen, den aktuella propositionen eller Försvarsutskottets 

betänkanden är enligt vår bedömning inte av relevans för studien, då vår studie syftar till att se 

hur politikerna talar och uttrycker sig kring FRA-lagen. Då riksdagsdebatten innehåller 

politiska synpunkter från både majoritet och opposition fångas hela det politiska spektrumet 

in, vilket det inte hade gjort om proposition eller betänkanden hade studerats. I en proposition 

eller betänkande ges enbart regeringens och majoritetens synpunkter. Vid analys av 

riksdagsdebatten, som är en talad debatt, kan argumentationen och förhållningssätten till lagen 

bli mer framträdande. Likaså kan det finnas en spontanitet i det som uttalas, vilket kan vara 

givande vid analysen för att se på hur politikerna talar om teman som personlig integritet, 

övervakning, säkerhet och hot. Likaväl som det är intressant med spontanitet kan det även 

vara ett problem i och med att det finns en risk att de som uttalar sig kan förhasta sig i sina 

                                                           
1
 www.riksdagen.se 

 

http://www.riksdagen.se/
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uttalanden, vilket kan leda till att de egentligen inte menar vad de säger. Spontanitet kan alltså 

innebära både möjligheter och begränsningar.  

Det positioneringsspel som pågår i en riksdagsdebatt mellan opposition och majoritet är även 

relevant att ha i åtanke vid en analys, även om det inte har varit en del av syftet för studien, att 

klargöra enskilda partiers argument. Dock kan politikernas position säga en del om hur de 

talar om säkerhet, hot, personlig integritet och övervakning vid den aktuella tidpunkten vilket 

kan ändras över tid beroende på vilken position som intas. 

 

3.2 Diskursanalys 

Studien är av kvalitativ karaktär, då den syftar till att bidra till en ökad förståelse för ett visst 

fenomen (Widerberg 2002, s. 15), i detta fall riksdagsdebatten kring FRA-lagen samt till hur 

politikerna talar om teman som säkerhet, hot, personlig integritet och övervakning utifrån ett 

maktperspektiv på individ och stat. 

Diskursanalys är en av flera textanalytiska metoder inom kvalitativ forskning och det finns ett 

flertal olika angreppssätt med såväl likheter som skillnader. Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips tar i boken Diskursanalys som teori och metod upp tre olika inriktningar inom 

diskursanalys vilka är: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. De likheter 

som finns mellan riktningarna är de gemensamma föreställningarna om hur subjekt och språk 

ska förstås. De syftar även till att hitta maktrelationer utanför texten, i samhället, vilket blir en 

form av kritisk forskning där relationer kritiseras och möjligheter till förändring blir möjligt. I 

boken diskuteras även begreppet diskurs som innehåller ett flertal olika betydelser med 

likheten i antagandet om att diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 

utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7ff). 

 

Då diskursanalysen har ett bestämt sätt att se på språk, där språket bidrar till att konstruera 

verkligheten snarare än att språket återger verkligheten, sammanfaller språk och handling 

samt bryter därmed distinktionen mellan verklighet och idé. Maktordningar som exempel 

fordrar inte bara ett språk utan även handlingar och det är just det språkliga mönstret som 

bestämmer vårt sätt att agera och tänka (Bergström & Boréus 2005, s. 305f). Därmed kan man 

genom diskursanalys se på hur språket samt de diskurser som synliggörs kommer till uttryck. 

 

Det diskursanalytiska angreppssättet i studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt synsätt. 

Socialkonstruktivismen utgör ett kritiskt perspektiv till det som anses som självklart och 

naturligt och har därmed en avslöjande funktion. Sociala handlingar, sociala institutioner, 

språket, vår kunskap och föreställning om verkligheten är enligt detta synsätt socialt 

konstruerade (Wenneberg 2001, s. 11ff). Den öppenhet till hur verkligheten beskrivs kan 

relateras till hur politiker talar om något, i detta fall teman som personlig integritet, 

övervakning, säkerhet och hot. Hur språket och diskurser beskrivs skapar, reproducerar och 

upprätthåller maktrelationer vilket kan leda till konsekvenser för samhället. 
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3.2.1 Kritisk diskursanalys 

 

Kritisk diskursanalys är en riktning inom diskursanalys som syftar till att undersöka 

relationerna mellan diskursiv praktik, social och kulturell utveckling i olika sociala kontexter. 

Angreppssättet kan användas som både teori och metod eftersom den innehåller filosofiska 

element, metodologiska riktlinjer och teoretiska modeller (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 10). Kritisk diskursanalys är ett diskursanalytiskt angreppssätt för två olika 

riktningar, vilka Norman Fairclough urskiljer genom att göra en åtskillnad mellan hans eget 

utvecklade angreppssätt, samt till en bredare inriktning inom diskursanalysen, dit såväl hans 

eget angreppssätt och ett flertal andra tillhör. Dock finns det gemensamma aspekter inom 

båda inriktningarna, vilka är (ibid., s. 66ff): 

 

 Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingivistisk-diskursiv 

karaktär 

 Diskurs är både konstituerande och konstituerad 

 Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget 

 Diskurs fungerar ideologiskt 

 Kritisk forskning 

 

Den teori och metod som tillämpas i vår studie grundar sig på Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Faircloughs kritiska diskursanalys syftar främst till att klargöra ojämlika 

maktrelationer, där ideologier och diskurser anses bidra till att skapa, reproducera och 

vidmakthålla befintliga maktstrukturer (ibid., s. 69ff). Det blir därmed relevant att använda 

kritisk diskursanalys för att undersöka hur politikerna i den aktuella riksdagsdebatten förhåller 

sig till frågor kring FRA-lagen samt hur de talar om personlig integritet, övervakning, 

säkerhet och hot. Utifrån ett maktperspektiv på individ och stat kan maktrelationer utläsas 

vilka är ideologiskt laddade och relaterar till det forskningsproblem samt de frågeställningar 

som ligger till grund för studien.  

 

Begreppet diskurs definieras enligt Fairclough på två olika sätt, dels diskurs som ”språkbruk 

såsom social praktik” och dels diskurs ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser 

utifrån ett bestämt perspektiv”. Diskurser ses här inte enbart som konstituerande utan även 

som konstituerad. Diskurs är således en viktig form för social praktik, som formas av andra 

sociala strukturer och praktiker, vilka samtidigt både förändrar eller reproducerar identiteter, 

sociala relationer, maktrelationer och kunskap (ibid., s. 71f).  

 

Ideologi uppfattas av Fairclough som betydelsekonstruktioner som bidrar till både produktion, 

reproduktion och transformation av så kallade maktrelationer, exempelvis mellan individ och 

stat. Därmed bidrar likaså de ideologiska diskurserna till att antingen förändra eller 

upprätthålla maktrelationer (ibid., s.73ff). Ideologierna inom den diskursiva praktiken är för 

Fairclough mest effektfulla när de blir naturaliserade och tas för givna (Fairclough 1992, s. 

87) och det är därför intressant att undersöka den manifesta ytan, den synliga delen, och den 

latenta, underliggande delen, i syfte att göra det osynliga synligt ur ett ideologikritiskt 

perspektiv, där den sociala praktiken relateras till makt och ideologi (Bergström & Boréus 

2005, s. 166f). 
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Fairclough har utvecklat en modell för analys där diskursbegreppet ses som tredimensionellt. 

Modellen speglar det övergripande syftet med kritisk diskursanalys genom att analysera hur 

relationerna mellan sociala strukturer och diskurser ser ut. Modellen utgår från de tre 

dimensionerna av en kommunikativ händelse: text, diskursiv praktik och social praktik, vilka 

presenteras nedan (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 71ff):  

 

1. Text: Analys av textens egenskaper och formella drag som konstruerar genrer och 

diskurser lingvistiskt.  

 

2. Diskursiv praktik: Analys av de produktions- och konsumtionsprocesser som är 

förbundna med texten. Interdiskursiviteten undersöks i texten, vilket innebär att 

artikuleringen och relationerna av olika diskurser studeras. Artikuleringen kan vara 

kreativ där diskurser blandas vilket tyder på en sociokulturell förändring. Den kan 

även vara konventionell, vilket indikerar ett upprätthållande av den dominerande 

diskursordningen och den rådande sociala ordningen, det vill säga relationerna mellan 

de sociala institutionerna och diskurserna knutna till dem. Intertextualiteten i texten 

kan även undersökas, genom studiet av redan befintliga genrer och diskurser. 

 

3. Social praktik: Analys av den bredare sociala praktiken som den kommunikativa 

händelsen är en del av. I den diskursiva praktiken formar och formas texter av social 

praktik, vilken kan vara en form av sociala strukturer såsom sociala relationer i 

samhället. Den sociala praktiken relateras till makt och ideologi och genom att se på 

hur den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar existerande diskurser, 

kan vidare leda till diskussion om eventuella konsekvenser. 

 

 

Faircloughs tredimensionella modell: 

 

                                                  
 

Figur 1.1 Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 74). 
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3.2.2 Analysverktyg 

 

Då studien syftar till en ökad förståelse kring den informationspolitik som FRA-lagen utgör, 

samt vilka maktrelationer, förhållningssätt och diskurser som kommer till uttryck utifrån en 

kritisk diskursanalys, kommer Faircloughs tredimensionella modell att tillämpas som 

analysverktyg.  

 

Begreppen säkerhet, hot, personlig integritet och övervakning kan ses som teman, då de ofta 

förekommer, förknippas och delvis flyter samman med frågor gällande brottsbekämpning, 

vilket är det främsta syftet med FRA-lagen. De teman som är centrala har växt fram genom 

det empiriska materialet och vid inläsning av tidigare forskning där de är ständigt 

återkommande. Det finns även spänningar och därtill avvägningar inbyggda i de teman som 

relaterar till makt och ideologi. Begreppen kommer därmed att ses som teman vid analysen. 

Då analysverktygets främsta uppgift är att utveckla och besvara frågeställningarna och det 

övergripande forskningsproblemet relaterar alla tre frågeställningar till Faircloughs 

tredimensionella modell.  De tre dimensionerna, text, diskursiv praktik och social praktik 

kommer att vara i fokus vid analysen. Tillvägagångssättet blir därmed att analysera materialet 

från den första nivån, textens, till den sista nivån, social praktik, relaterat till 

frågeställningarna i förekommande ordning: 

Text: Textens nivå relaterar till första frågeställningen för studien: Hur talar och uttrycker sig 

politikerna i riksdagsdebatten angående FRA-lagen? Genom analys av textens egenskaper och 

formella drag som konstruerar genrer och diskurser lingvistiskt kommer vi här att se på vilka 

ordval, teman och centrala begrepp som förekommer i texten. Detta för att skapa en bild av 

vilka förhållningssätt som kommer till uttryck i riksdagsdebatten. Analysen kommer att utgå 

från ett flertal textanalytiska frågor:  

 Vilka ord används och med vilka uttryck? 

 Hur representeras de centrala temana i texten? 

 Finns det ord som ofta upprepas? 

 Vilka är det som får uttala sig i texten? 

 Vad är värderat och prioriterat som viktigast? 

Diskursiv praktik: Den diskursiva praktikens nivå relaterar till den andra frågeställningen för 

studien: Vilka diskurser blir synliga genom den politiska riksdagsdebatten gällande personlig 

integritet, övervakning, säkerhet och hot? Vid analysen av de produktions- och 

konsumtionsprocesser som är förbundna med texten kommer vi här att undersöka 

interdiskursiviteten i texten, vilken beskrivs i Faircloughs tredimensionella modell. Genom att 

undersöka relationerna mellan de olika diskurserna och den sociala ordningen synliggörs vilka 

diskurser, kreativa eller konventionella, som kommer till uttryck i materialet. Detta utifrån 

centrala teman som säkerhet, hot, personlig integritet och övervakning i relation till makt- och 

ideologiaspekter ur ett maktperspektiv på individ och stat. Analysen kommer att utgå från tre 

analysfrågor:  

 Vilka diskurser synliggörs i relation till de centrala temana?  

 Hur relaterar diskurserna till temana vad gäller makt och ideologi?  

 Vilken interdiskursivitet kan utläsas, är de konventionella eller kreativa? 
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Social praktik: Den sociala praktikens nivå relaterar till den tredje frågeställningen för 

studien: I vilka sociala och politiska kontexter blir diskussionen kring övervakning någonting 

nödvändigt alternativt problematiskt? Genom att relatera den diskursiva praktiken till den 

övergripande övervakningsdiskursen samt till en bredare social och politisk struktur kan vi 

synliggöra huruvida maktrelationen mellan individ och stat omstruktureras, reproduceras eller 

upprätthålls samt vilka eventuella konsekvenser detta kan få för samhället. Vi kommer vidare 

att undersöka vilka latenta och manifesta ideologier som kan urskiljas i riksdagsdebatten samt 

se på hur politikerna talar om övervakning som någonting nödvändigt alternativt 

problematiskt. Analysen kommer att utgå från följande analysfrågor:  

 Vilka sociala och politiska strukturer bidrar till att forma riksdagsdebatten?  

 Vilka ideologier uttrycks implicit och explicit i riksdagsdebatten?  

 Vilka konsekvenser har de sociala och politiska strukturerna på samhället? 

 

 

3.2.3 Kritiska reflektioner 

 

Att använda diskursanalys som teori och metod omfattar både möjligheter och begränsningar, 

vilket Göran Bergström och Kristina Boréus tar upp i boken Textens mening och makt. 

Diskursanalysen har kritiserats för att vara idealistisk, då verkligheten oftast reduceras till 

idéer och begrepp av verkligheten. Dock inbegriper den kritiska diskursanalysen även den 

omgivande kontexten där olika texter, praktiker och institutioner verkar. Metoden kritiseras 

även för att ha en svag teoretisk förståelse för subjektet, då den snarare betonar hur kollektiva 

identiteter konstrueras (Bergström & Boréus 2005, s. 348f). Syftet för denna studie ligger 

dock i att se på uttryck i politikers utsagor och språk utifrån ett maktperspektiv på individ och 

stat. Det blir därmed användbart att använda kritisk diskursanalys som metod och teori för 

studiet av hur diskurser och ideologier bidrar till att antingen skapa, omstrukturera eller 

vidmakthålla rådande maktstrukturer. 

 

Reliabiliteten i det diskursanalytiska angreppssättet är beroende av hur utvecklade 

analysverktygen är. Ett noggrant konstruerat analysverktyg innebär en högre grad av 

reliabilitet som ger ökad möjlighet att för andra uppnå ett liknande resultat. För att uppnå god 

reliabilitet och validitet krävs det att forskaren noggrant redogör för analysverktyget, 

resultaten samt motiverar tolkningarna, där man exempelvis kan använda citat för att främja 

genomskinligheten i undersökningen (ibid., s. 352f). Dock ska här tilläggas att ett allt för styrt 

analysverktyg kan leda till att forskaren innan undersökningen redan har bestämt vad som ska 

analyseras och därmed kanske utesluter viktiga framträdande aspekter i materialet. Samtidigt 

kan analysverktyget bidra till att ramarna som är satta för studien hålls och att förförståelsen 

inte påverkar studien alltför mycket.  

 

 

 

 



 

14 

 

4. Analys och resultat  

I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att presentera Sveriges riksdag och den aktuella 

riksdagsdebatten. Därefter redogörs resultaten från analysen utifrån analysverktygets olika 

nivåer: textnivån, den diskursiva praktikens nivå och den sociala praktikens nivå. 

 

4.1 Sveriges riksdag och riksdagsdebatten 

Studien utgår från två riksdagsprotokoll från kammaren, 2007/08:130 och 2007/08:132. Då 

den aktuella debatten som studerats hölls var det borgerliga blocket i majoritet och de 

rödgröna partierna i opposition. De borgerliga partierna tog makten efter riksdagsvalet som 

ägde rum 17 september 2006 då moderaternas Fredrik Reinfeldt utsågs till statsminister. 

Sverige fick en borgerlig regering för första gången sedan 1994. Vid tillfället för debatten 

befann sig den borgerliga regeringen i mitten av mandatperioden. Riksdagsdebatten ägde rum 

den 17 juni 2008 samt den 18 juni 2008 och ledamöter från alla riksdagspartier deltog. 

Protokoll 2007/08:130 bestod av 112 anföranden och protokoll 2007/08:132 av 37 

anföranden. De deltagande riksdagsledamöterna är: 

Det borgerliga blocket: 

Moderaterna: Karin Enström, Sten Tolgfors (försvarsminister), Hans Wallmark, Helena 

Rivière och Finn Bengtsson 

Kristdemokraterna: Else-Marie Lindgren 

Folkpartiet: Allan Widman 

Centerpartiet: Staffan Danielsson, Fredrick Federley och Annie Johansson 

 

Det rödgröna blocket: 

Socialdemokraterna: Anders Karlsson 

Miljöpartiet: Mehmet Kaplan, Peter Rådberg, Lage Rahm, Per Bolund, Jan Lindholm och 

Gunvor G. Ericson 

Vänsterpartiet: Alice Åström, Gunilla Wahlén, Marianne Berg, Kalle Larsson och Wiwi-

Anne Johansson 

 

 

4.2 Textnivån  
 

Analysen av textnivån relaterar till den första frågeställningen för studien: Hur talar och 

uttrycker sig politikerna i riksdagsdebatten angående FRA-lagen? För att skapa en bild av 

vilka förhållningssätt som kommer till uttryck har vi bland annat analyserat ordval, teman och 

centrala begrepp i riksdagsdebatten.  

 

De begrepp som möter den som ska ta del av debatten i kammaren rörande FRA-lagen i 

protokollen 2007/08:130 och 2007/08:132, är vid första anblicken framförallt personlig 

integritet och säkerhet. Snart efter det följer begreppen hot, och olika former av ordet 

övervakning.  
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Vad som avses med de olika orden är starkt beroende av vilket parti som talar om personlig 

integritet, övervakning, säkerhet och hot. I hela riksdagsdebatten går det att utläsa klara 

gränser mellan de olika politiska partierna, utifrån de två positionerna opposition och 

majoritet, där de sistnämnda yrkar bifall på lagförslaget och de förstnämnda yrkar avslag. 

Majoriteten består av det borgerliga blocket, där Moderaterna (m), Centerpartiet (c), 

Folkpartiet (fp) och Kristdemokraterna (kd) ingår. Det är dock framförallt ett av partierna, 

Centerpartiet, som kan beskrivas som vacklande i debatten om införandet av FRA-lagen, i 

synnerhet de två politikerna Annie Johansson och Fredrick Federley, som varken vill yrka 

bifall eller avslag till lagförslaget. Oppositionen består av partierna Socialdemokraterna (s), 

Vänsterpartiet (v) och Miljöpartiet (mp) som ingår i det rödgröna blocket. Här finns inga 

tvivelaktigheter i att yrka avslag till lagförslaget. 

I ett tidigt anförande i debatten av Alice Åström (v) (2007/08:130, anf. 95) förekommer ordet 

personlig integritet inte mindre än fem gånger och dessutom uttrycker Åström samma begrepp 

fast med olika uttryck. Exempel på dessa uttryck som Vänsterpartiet använder sig av i 

debatten är: skyddet för den enskilda individen, kränkning av enskilds integritet, 

rättsäkerhetsgarantier, mänskliga rättigheter, kränkning av dessa, intrång i integriteten och 

det största ingreppet mot den personliga integriteten som någonsin gjorts. 

Exempel på andra uttryck för personlig integritet som används av Miljöpartiet och 

Socialdemokraterna är bland annat: starkt integritetskränkande åtgärder mot enskilda, 

individens rättigheter, grundläggande fri- och rättigheter, intrång i privatlivet, demokratiska 

rättigheter, inskränkningar av enskilda människors integritet. De rödgröna talar om personlig 

integritet i samband med hot och skydd och då åsyftas hoten mot den personliga integriteten 

och vikten av att skydda den. 

Kristdemokraterna är ett parti som säger sig värna om den personliga integriteten. Else-Marie 

Lindgren (kd) talar om för åhörarna att (2007/08:130, anf. 137): 

För oss kristdemokrater är rikets skydd och den personliga integriteten viktig.                                                  

För Kristdemokraterna är det alltså viktigt att integritetsskyddet är starkt och är inom partiet 

övertygade om att lagförslaget kommer säkra integritetsskyddet för den enskilde 

medborgaren. Else-Marie Lindgren (kd) menar att (2007/08:132, anf. 28):  

[...] det finns all anledning att vidta så rigorösa säkerhetsåtgärder som möjligt                                   

för oönskade konsekvenser som kränker människors värde och integritet i alla                  

sammanhang.  

Från Centerpartiets sida spelar den personliga integriteten en central roll i argumentationen 

för FRA-lagen, men ser helt annorlunda ut än den syn som de rödgröna partierna har. Staffan 

Danielsson (c) (2007/08:130, anf. 111) tycker inte att båda sidor diskuteras i debatten 

eftersom han anser att debatten koncentrerar sig kring den personliga integriteten och inte tar 

upp ansvaret regeringen har för att skydda medborgarna mot allvarliga yttre hot samtidigt som 

integriteten måste bevakas. I anförandet beskriver sig Centerpartiet som ett parti som brinner 

för integritetsfrågorna och säger att tack vare dem har lagförslaget utrustats med åtgärder för 

att skydda integriteten. Till skillnad från de rödgröna partierna som uttryckligen talar om 

personlig integritet, vilket även Centerpartiet gör i vissa fall, talar de om fenomenet genom 

ord som: integritetsskyddsperspektiv, värna medborgarnas säkerhet, integritetssynpunkt och 

integritetsskydd.  



 

16 

 

Folkpartiet talar, liksom de övriga borgerliga partierna, om personlig integritet i relation till 

rikets och medborgarnas säkerhet. Folkpartiet använder sig av ord som: integritetssynpunkt, 

kompromisser med den personliga integriteten för att stärka rikets säkerhet och enskildas 

integritet. Faktum är att Folkpartiet, som säger sig vara liberaler, talar lite om den personliga 

integriteten i jämförelse med de andra borgerliga partierna.  

Precis som Folkpartiet talar Moderaterna om personlig integritet men aldrig utan att samtidigt 

nämna säkerhet och hot. Moderaterna talar om personlig integritet, integritetsskydd, skydd för 

integriteten, medborgerliga fri- och rättigheter, integritet och integritetsskyddande åtgärder. 

Helena Rivière (m) säger någonting som ingen från de borgerliga partierna tidigare sagt 

(2007/08:130, anf. 188):  

En stor del av ansvaret för den personliga integriteten måste väl i rimlighetens                   

namn falla på den enskilde själv? Den personliga integriteten är därför lika                                  

mycket ett eget ansvar som en rättighet.  

Att Rivière lägger ansvaret på den enskilda individen är förvånande med tanke på hur 

lagförslaget ser ut. Det uttrycks inte av någon annan politiker i debatten att den personliga 

integriteten är upp till individen att ansvara för. Det är svårt att förstå vad Rivière egentligen 

menar med sitt uttalande. En rimlig tolkning är att Rivière inte tycker att staten och regeringen 

har något ansvar att försvara den personliga integriteten mot inskränkningar, utan att det 

istället är upp till den enskilde medborgaren att vara vaksam med vilka uppgifter som 

medborgaren kan komma att dela med sig av. 

Ett begrepp som de olika partierna har olika uppfattningar om är hot. En bit in i debatten tar 

försvarsminister Sten Tolgfors (m) (2007/08:130, anf. 142) till orda. I anförandet används 

ordet hot nio gånger. Ordet hot sätts dessutom samman i olika kontexter som: hotbild, hot om 

terrorism, hot mot Sverige, hot om spridning av massförstörelsevapen, yttre hot, militära hot, 

utländska hot mot Sverige, hot mot Sveriges säkerhet, hot mot soldater och biståndsarbetare 

och den nya tidens hot. Även Folkpartiet är med på linjen om att det finns en klar hotbild mot 

Sverige. Allan Widman (fp) (2007/08:130, anf. 156) beskriver att det finns hot mot svensk 

säkerhet. Staffan Danielsson (c) (2007/08:130, anf. 111) säkerställer för åhörarna att det finns 

allvarliga yttre hot, förändrad hotbild, yttre hot mot landets säkerhet, allvarlig ny hotbild. 

Hans Wallmark (m) (2007/08:130, anf. 163) säger att det finns reella hot mot Sverige. 

Kristdemokraterna tillhör det borgerliga blocket men är förvånansvärt tysta i den debatt som 

studerats, trots det följer även Kristdemokraterna de övriga borgerliga partiernas linje, att yrka 

bifall på lagförslaget. Det första anförandet i debatten från Kristdemokraterna kommer en bit 

in i debatten. Else-Marie Lindgren (kd) påstår också att det finns hot mot Sverige och att 

dessa måste kartläggas med hjälp av utökad signalspaning. Det finns alltså, enligt 

Kristdemokraterna, yttre hot. Vad hoten innebär är svårt att tolka med avseende på hur 

Lindgren talar om hoten. Vikten av att skydda medborgarna från dessa hot är däremot mycket 

viktigt och det ska alltså ske med hjälp av FRA-lagen. Lindgren medger att hon och 

Kristdemokraterna har förståelse för den oro som uttrycks från kritiskt håll angående 

lagförslaget. Ett försök att förklara vad signalspaning inte innebär görs också där följande 

förklaras (2007/08:130, anf. 137):  
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Signalspaning handlar inte heller om att avlyssna våra inhemska telefonsamtal                                   

och vår datatrafik eller att snoka i medborgarnas e-post […] signalspaning får                              

normalt inte riktas mot en viss individ och får definitivt inte gälla kommunikation                         

mellan personer i Sverige.  

Här får vi alltså reda på att signalspaning inte kommer ske inom landet och mot enskilda 

medborgare vilket bara Kristdemokraterna och Moderaterna säger. När Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet talar om hot låter det radikalt annorlunda. Miljöpartiet är det parti som 

tillsammans med Vänsterpartiet är mest aktiva i debatten från de rödgrönas sida till skillnad 

från Socialdemokraterna som är betydligt mer återhållsamma. Peter Rådberg (mp) går tidigt i 

debatten ut med var Miljöpartiet står i frågan om hot (2007/08:130, anf. 97): 

Då kommer frågan om Sverige befinner sig i ett sådant läge där hotet från               

gränsöverskridande terrorism och brottslighet är av sådan art att man kan motivera                           

en så här omfattande inskränkning mot de egna medborgarna. Jag utgår ifrån att de                  

borgerliga politikerna och försvarsministern kommer att leda i bevis att sådant hot                             

mot Sverige föreligger, [...] 

Från det Socialdemokratiska hållet talas det också tidigt i debatten om hot men med en något 

annorlunda framtoning än Miljöpartiet. Anders Karlsson (s) (2007/08:130, anf. 94) talar om 

de nya typen av hot, hotbild, framtidens hotbild och hot mot den enskildes integritet. Det parti 

som tillsammans med Miljöpartiet är mest aktiva i debatten från rödgrönt håll är alltså 

Vänsterpartiet. Tonläget i debatten är hätskt och det illustreras väl av Kalle Larsson (v) 

(2007/08:130, anf. 155): 

Själv hade jag möjligen bytt ut den till en strof av Linda Bengtzing: Hur svårt kan                              

det va? Förslaget försvaras med en beklämmande argumentation. Vad är det för                                  

försvar vi fått höra? Flera företrädare för de borgerliga partierna vill helst tala om                        

något helt annat. De vill tala om terroristattacker genomförda i andra delar av världen.                           

Vad har ni för argumentation som säger att detta är ett hot mot Sverige? 

Vidare fortsätter Vänsterpartiet resonemang om hot på liknande sätt och vanliga uttryckssätt 

om hot är hotet mot vår integritet, yttre hot – vagt, precisera yttre hot. Hotet mot den 

personliga integriteten är en viktig fråga för Vänsterpartiet i denna debatt och uttrycket 

förekommer i princip i alla anföranden.  

Vad gäller begreppet övervakning förekommer det i debatten men desto vanligare är det att 

partierna, framförallt de borgerliga, använder andra uttryck för övervakning. Karin Enström 

(m) uttrycker sig på följande vis om övervakning (2007/08:130, anf. 98): 

Förslaget handlar inte om avlyssning eller om brottsbekämpning. Det handlar                                       

om vår rätt och skyldighet att försvara Sverige, svenska intressen och svensk                                   

trupp utomlands. Det handlar inte om att bevaka en massa svenskar. 

Här använder sig Moderaterna av ord som avlyssning och bevakning. Att använda den typ av 

ord och i den kontexten är ett återkommande inslag hos de borgerliga partierna. Avlyssning 

och bevakning kommer alltså att ske men med syftet att säkra svenska intressen och rikets 

säkerhet. Från borgerligt håll legitimeras alltså inskränkning i den personliga integriteten med 

rikets och medborgarens säkerhet. När de rödgröna talar om övervakning kan det låta som när 

Anders Karlsson (s) talar (2007/08:130, anf. 118): 

Jag vet inte om jag fick svar på frågan. Jag sade: Vad är det som är skillnaden                                      

när man nu ska avlyssna alla 9 miljoner människor som finns i vårt land? 
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När Vänsterpartiet talar om övervakning används ord som: övervakning, avlyssna oskyldiga, 

gigantiska avlyssningssystem, massiv telefonavlyssning, hemlig avlyssning, bevakning, 

övervakning underminerar demokratin, storebrorssamhälle, övervakning av alla, kontroll, 

storebrorskaraktär. Det finns en stor oro inom Vänsterpartiet för den ökade övervakningen 

och den uttrycks på följande sätt av Marianne Berg (v) (2007/08:132, anf. 32): 

Steg för steg urholkas våra möjligheter att påverka vår vardag, skapa opinion för                             

våra synpunkter och få leva våra  privata liv utan att någon klåfingrig                          

storebrorskaraktär kan betrakta oss i smyg. […] Jag tycker det ska vara nog med                    

övervakningen nu. […] Denna utveckling mot ett storebrorssamhälle måste hejdas.  

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ett likartat sätt att tala om övervakning. Precis som övriga 

partier talar Miljöpartiet om övervakning med andra ord, men de använder sig också av själva 

ordet övervakning. Vanligt förekommande uttryck är: avlyssning, lyssna av hela svenska 

folket, övervakningssamhälle, avläsa, massavlyssning, teleavlyssning och statlig avlyssning. 

Hos Miljöpartiet finns också en stark oro för vad lagförslaget kommer medföra för den 

personliga integriteten och den enskilda privatpersonen. Såhär säger Mehmet Kaplan (mp) 

(2007/08:132, anf. 38):  

Vi är partiet som värnar allas frihet utan undantag.  

Lage Rahm (mp) är liksom sina partikamrater mycket skeptisk till lagförslaget och uttrycker 

sin kritik såhär (2007/08:130, anf. 194): 

När jag skriver ett brev till min mor kan det avlyssnas. Om jag besöker en                                 

webbsida kan det lagras.  

Partikamraten Jan Lindholm (mp) säger följande om övervakning (2007/08:130, anf. 195): 

Förslaget innebär ett intrång i människors privatliv som är grövre än godtyckligt.                                 

Det innebär faktiskt ett systematiskt och allomfattande intrång i allas privatliv.                          

Genom historiens gång har vi sett många exempel på att statlig avlyssning och 

registreringsförmåga har missbrukats. De tekniska system som regeringen nu är                                 

på väg att installera kommer de facto att avlyssna hela svenska folket, […] 

Ytterligare ett begrepp är vanligt förekommande i debatten och det är säkerhet. De rödgröna 

partierna talar sparsamt om säkerhet. Det parti som uttalar sig mest från det rödgröna hållet 

om säkerhet är Socialdemokraterna, som uttrycker följande: säkerhet för alla, landets 

säkerhet, säkerhetspolitik, rättssäkerhet och stärka vår säkerhet. Från Miljöpartiets håll talas 

det lite om säkerhet och ställer motfrågor till den borgerliga sidan och det kan se ut på 

följande vis: Hotet mot Sveriges säkerhet stort? FRA-lagen är ett trubbigt instrument för att 

säkra landets säkerhet. Miljöpartiet säger ändå att de är måna om rikets, landets och vår 

säkerhet - våra individers och medborgares säkerhet. Det Miljöpartiet ställer sig tvivlande till 

i säkerhetsfrågan är att lagförslaget inte är proportionerligt i relation till den hotbild som de 

borgerliga partierna talar om. I debatten är Vänsterpartiet och Miljöpartiet lika varandra i 

argumenteringen. Vänsterpartiet talar i många anförande likt Miljöpartiet och är även de måna 

om säkerheten men framförallt då säkerheten för enskilda personer och integriteten.  

Säkerhet är något av en angelägen fråga för de borgerliga partierna. Framförallt avser man 

säkerhet för riket och att medborgarna ska känna sig säkra från yttre hot i form av exempelvis 

terrorism. De rödgröna partierna visar på en tydlig oro för lagförslaget och vad lagen kan 

orsaka för konsekvenser för den enskilda individen. Från Folkpartiet uttrycks också en oro, 
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men det är en oro för landets säkerhet. Allan Widman (fp) uttrycker följande (2007/08:130, 

anf. 124): 

Vi är inte säkra. Vår nationella trygghet och vårt oberoende kräver beredskap för                                    

att kunna skydda oss mot och föregripa den eller de personer som vill Sverige illa.                               

[…] avvägningen mellan våra nationella säkerhetsintressen och enskildas                              

grundlagsskyddade och konventionsskyddade rätt till integritet är acceptabel. 

Det går att utläsa vad som är högt värderat och prioriterat från de borgerliga partierna och det 

är framförallt vikten av säkerhet och behovet att skydda Sverige mot de hot som finns, vilka 

även beskrivs som allvarliga. De rödgröna partierna återkommer ständigt under debatten till 

vikten av varje enskild människas rätt till personlig integritet utan intrång från staten i 

privatlivet. Dessutom talar, framförallt Miljöpartiet och Vänsterpartiet, mycket om mänskliga, 

demokratiska grundläggande fri- och rättigheter.  

Debatten äger rum inom den politiska diskursen och det är självklart att de som ingår i den 

diskursen, alltså politiker, är de som uttalar sig i denna debatt. Det går även att tala om en 

slags elitdiskurs där eliten, i form av riksdagspolitiker, är de som uttalar sig. Något som bör 

uppmärksammas är att de största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, är relativt 

tysta i debatten. En förklaring till att Socialdemokraterna håller låg profil i debatten kan vara 

att det var de själva som lade fram det första lagförslaget om utökad signalspaning. Dock blev 

det förslaget liggande fram till det lagförslag som diskuteras i den aktuella riksdagsdebatten 

som studerats. Dessutom håller Kristdemokraterna en låg profil samtidigt som Folkpartiet, 

Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de som håller debatten vid liv. De olika 

partierna är duktiga på att framställa motparterna i dålig dager. Det förekommer en hel del 

smutskastning och debatten blir många gånger hetsig från båda sidor. Annie Johansson (c) är 

uppenbarligen inte nöjd med Socialdemokraterna (2007/08:130, anf. 189): 

Det som stör mig i debatten är att Socialdemokraterna spelar på en fribiljett. […]                                  

Inte ens imorgon kommer knapptryckningen för Socialdemokraterna vara uppriktig.                               

Ert agerande är och förblir ett eländigt hyckleri.  

Det förekommer också en hel del sarkasm i anförandena som Mehmet Kaplan (mp) ger ett bra 

exempel på (2007/08:130, anf. 205): 

Det är intressant att höra en moderatpolitiker säga att en verksamhet som bara                                 

kostar pengar måste få något att göra. Det brukar vara tvärtom. När en verksamhet                             

inte har så mycket att göra måste man hantera den och effektivisera den. Det är en                                

helt ny linje, ett nytt spår, som jag hör idag, vilket är roligt. Det är spännande.  

Debatten är livlig och intensiv hela tiden och det märks att många av politikerna är mycket 

upprörda. Det finns en tendens att debatten och politikerna upprepar vad de själva och andra 

sagt vilket hör den politiska debatten till. 

 

4.3 Den diskursiva praktikens nivå 

Analysen av textnivån utgick från hur politikerna talar och uttrycker sig kring FRA-lagen 

genom att se på återkommande teman i riksdagsdebatten. Ord som urskiljde sig i materialet 

var personlig integritet, säkerhet, hot och andra uttryck för övervakning, exempelvis 



 

20 

 

bevakning och avlyssning. Majoriteten och oppositionen har olika förhållningssätt till lagen 

och talar om de centrala temana i varierad grad och på olika sätt. 

Analysen av den diskursiva praktikens nivå relaterar till den andra frågeställningen för 

studien: Vilka diskurser blir synliga genom den politiska riksdagsdebatten gällande personlig 

integritet, övervakning, säkerhet och hot? Utgångspunkten ligger i att urskilja diskurser i 

debatten och att relatera centrala teman som personlig integritet, övervakning, säkerhet och 

hot till de framträdande diskurserna samt till vilka ideologi- och maktaspekter som synliggörs. 

Vidare kommer interdiskursiviteten i materialet att undersökas.  

Genom att i analysen relaterat till personlig integritet, övervakning, säkerhet och hot som 

centrala teman i riksdagsdebatten gällande det nya lagförslaget om signalspaning, kan två 

diskurser urskiljas, vilka är individdiskursen och kollektivdiskursen. De två diskurserna kan 

sägas ingå i den övergripande politiska diskursen, där politikerna talar antingen utifrån 

kollektivets eller individens betydelse med utgångspunkt i demokratiska eller 

säkerhetspolitiska uttryck. 

I båda diskurserna synliggörs skillnader och likheter i hur politikerna talar om och uttrycker 

sig kring FRA-lagen utifrån de olika temana. I kollektivdiskursen talar politikerna om landet 

och om alla medborgare, allas rätt till personlig integritet, övervakning av alla medborgare, 

säkerhet för landet och medborgarna samt hot mot landet och medborgarna. I 

kollektivdiskursen, som behandlar säkerhetspolitiska aspekter, står värnandet av Sveriges, 

rikets, landets säkerhet och hotet mot Sverige, riket och landet främst. Kollektivdiskursen 

gällande säkerhet och hot urskiljs till exempel i Staffan Danielssons (c) anförande 

(2007/08:130, anf. 111): 

[...] skydda sin befolkning mot allvarliga yttre hot. [...] trygga Sveriges säkerhet                                 

[...] yttre hot mot landets säkerhet [...] hotet av så allvarlig art att det kan anses                                 

riktat mot rikets säkerhet eller samhällsviktiga strukturer. [...] värna medborgarnas                   

säkerhet. [...] skyddar landets säkerhet [...] 

I individdiskursen å andra sidan talar politikerna här om enskilda människor, om enskilda 

människors personliga integritet och att enskilda människor övervakas, säkerhet för och hot 

mot den enskilde och personliga integritet och frihet är här i fokus. Individdiskursen framgår 

tydligt i Peter Rådbergs (mp) anförande (2007/08:130, anf. 97): 

Det har tagit många hundra år av politisk kamp att bygga upp vårt samhälle med                 

rättsäkerhet och respekt för individens integritet. [...] intrång i enskilda människors                   

privatliv [...] Den enskilda människan är helt utlämnad till FRA:s godtycke, [...] 

De borgerliga partierna ansluter sig till kollektivdiskursen när de talar om säkerhet och hot, 

där de främst uttrycker sig kollektivt om landets och medborgarnas säkerhet och hot mot 

landet och medborgarna. De rödgröna partierna å andra sidan ansluter sig till individdiskursen 

när de talar om säkerhet och hot. Här uppmärksammas individen, säkerheten för den enskilde 

och personlig integritet samt hotet mot den enskilde och den personliga integriteten. 

Säkerheten liksom hotet har i de olika diskurserna helt olika betydelser, där säkerheten och 

hotet i kollektivdiskursen berör landet och alla medborgarna. I individdiskursen talar 

politikerna istället om säkerheten för och hoten mot den enskildes personliga integritet samt 

grundläggande fri- och rättigheter.  
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Vad gäller personlig integritet och övervakning urskiljs en skiftning mellan de olika 

diskurserna i relation till partierna. Både majoriteten och oppositionen talar om dels den 

enskildes, individens rätt till personlig integritet och dels om allas, medborgarnas rätt till 

personlig integritet. Vad gäller övervakning talar politikerna både om övervakning av alla 

medborgare och av den enskilde. Här ansluter sig både de borgerliga och de rödgröna 

partierna till individdiskursen och kollektivdiskursen. 

Det är tydligt i debatten att det handlar om avvägningar vad gäller skyddet mot hot av den 

personliga integriteten och skyddet mot hot av landets säkerhet. Majoriteten menar till 

exempel att signalspaning av trafik i kabel behövs då de yttre hoten mot landets och 

medborgarnas säkerhet är tydliga och menar att intrånget i den personliga integriteten är en 

acceptabel avvägning. Detta uttrycks flera gånger, exempelvis i Karin Enströms (m) 

anförande där hon säger (2007/08:130, anf. 102):  

Jag tar verkligen inte lätt på frågan om integritetsskyddet [...]. Men det är en fråga                          

om att göra en avvägning, om man tror att Sverige behöver en                  

försvarsunderrättelseverksamhet som fungerar just för att kunna upptäcka om det                                 

är förändringar i säkerhetsläget runt om i världen eller om det är förändringar i de                                     

hot som riktas mot Sverige, för att vi sedan ska kunna vidta åtgärder mot detta.  

Oppositionen finner dock inte att avvägningen mellan integritetsskyddet och landets säkerhet 

mot hot är rimlig, då intrånget och kränkningen mot den personliga integriteten är alltför stor 

samt att begreppet yttre hot är alltför diffust, vagt och vidsträckt. Istället för att skydda 

medborgarna och landet mot yttre hot bör medborgare först och främst skyddas från 

inskränkningar i den personliga integriteten.  

De två framträdande diskurserna relaterar till maktperspektivet på individ och stat, där det 

urskiljs hur politikerna talar om medborgarna och samhället samt till staten och makten. 

Maktrelationerna mellan individ och stat kan härledas till hur mycket den personliga 

integriteten och friheten ska inskränkas med övervakning och kontroll i syfte att verka för ett 

säkert samhälle fritt från hot. Både majoriteten och oppositionen i riksdagsdebatten uttrycker 

att ett demokratiskt samhälle med grundläggande mänskliga rättigheter är eftersträvansvärt, 

dock med vissa inskränkningar av den personliga integriteten, vilket de borgerliga partierna 

säger kan vara nödvändiga på grund av de yttre hoten mot Sveriges säkerhet.  

När det kommer till hur politikerna ser på relationerna mellan staten och individen blir det 

uppenbart att de rödgröna partierna talar om individer och medborgare som ska skyddas från 

intrång i den personliga integriteten. De borgerliga partierna talar mer om att medborgare och 

landet ska skyddas mot yttre hot. Politikerna i debatten ser som sitt ansvar vid makten att 

skydda medborgaren från olika typer av hot, såväl yttre hot i form av terrorism samt hot mot 

den personliga integriteten genom statlig kontroll och övervakning. I båda fallen handlar det 

på ett eller annat sätt att skydda medborgarna och landet. Dock talar oppositionen om staten 

som en källa till hot, medan majoriteten talar om de yttre hoten från omvärlden som en källa 

till hot och att värnandet av den personliga integriteten även ligger på individens ansvar, inte 

enbart på statens.  

Diskurserna kan även kopplas till politiska ideologiska värderingar, såsom socialism, 

liberalism och konservatism. De rödgröna partierna kan sägas stå för värnandet om kollektivet 

och samhället med socialistiska värderingar och de borgerliga partierna för både liberala och 

konservativa värderingar, där den individuella personliga friheten respektive staten värderas 
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högt. Dock finns det idag ingen tydlig skillnad mellan de politiska ideologierna i de svenska 

politiska partierna, då det är svårt att särskilja vissa partier till en särskild ideologi och de 

värderingar som finns inom liberalism, konservatism och socialism. Det är idag mer 

gränsöverskridande ideologier med olika synsätt och värderingar som präglar partierna, vilket 

gör att det inte går att göra tydliga skillnader i varken de politiska partierna eller blocken. 

Kollektivdiskursen kan sägas ha både socialistiska och konservativa förtecken som främst 

värnar om samhället och kollektivet utifrån olika synsätt. Politikerna talar här om landets 

säkerhet, hot mot landet, övervakning av alla och medborgarnas personliga integritet. I 

diskursen synliggörs att de borgerliga partierna övervägande talar om säkerhet och hot 

relaterat till kollektivet, staten och landet och att de på detta sätt inte i första hand helt och 

hållet utgår från sina liberala värderingar, vilket även kritiseras från de rödgröna partierna i 

debatten. Dock uttrycker de borgerliga partierna sin tro på den statliga styrningen som 

individen bör underställa sig, vilket tyder på dels konservativa värderingar. I individdiskursen 

finns liberala förtecken, där politikerna talar om den enskilda individen och dess frihet. Här 

överväger de rödgröna partierna, vilka tenderar att gå mot mer liberala värderingar än 

socialistiska. Det blir i båda diskurserna en fråga om delvis ombytta roller. 

Att både de rödgröna och de borgerliga partierna kan sägas delvis byta roller i de ideologiska 

värderingarna kan förklaras av vilken position partierna har i riksdagsdebatten. Oppositionen, 

de rödgröna partierna, opponerar sig mot lagförslaget om signalspaning och yrkar avslag. 

Dock var det Socialdemokraterna i förra mandatperioden, då de var i majoritet, som tog det 

första initiativet till lagreglering av signalspaning. Således blir det tydligt att positionerna och 

förhållandet mellan opposition och majoritet kan vara av avgörande betydelse för vilken 

diskurs, kollektivdiskursen eller individdiskursen, som partierna ansluter sig till. Det blir här 

en form av politiskt spel och frågan är om riksdagsdebatten hade sett annorlunda ut om det 

hade varit en annan politisk majoritet vid tillfället.  

Kollektivdiskursen och individdiskursen kan sägas vara konventionella i sin artikulering. 

Relationerna mellan diskurserna och mellan de olika partierna är ibland överlappande och 

ibland helt åtskilda. I kollektivdiskursen talar politikerna om alla medborgare, folket, 

människorna, svenskarna, riket, Sverige, landet och samhället utifrån konventionella principer 

som bygger på att upprätthålla den sociala ordningen. Demokrati och grundläggande 

mänskliga rättigheter är grunden för samhällets utveckling. Detta tyder på att regeringen har 

ansvar för att skydda medborgare och landet mot olika hot. Genom det statliga ansvaret för 

ökad säkerhet upprätthålls därmed maktrelationen mellan individ och stat. Maktrelationen är 

tydlig under hela riksdagsdebatten, exempelvis i Staffan Danielssons (c) anförande 

(2007/08:130, anf. 111): 

[...] det ansvar som varje parlament och regering har för att skydda sin                          

befolkning mot allvarliga yttre hot. [...] regeringen måste ta sitt ansvar och                              

skydda landet, [...] rätten och skyldigheten att för ett land att värna medborgarnas                   

säkerhet. 

I individdiskursen talar politikerna om den enskilda individen, människan och den personliga 

integriteten. Politikerna talar här om säkerheten och hotet mot den personliga integriteten 

istället för hotet mot samhället och medborgarna. Det konventionella ligger här i att de 

demokratiska rättigheterna och den demokratiska rättsstaten bör ansvara för att skydda 
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medborgarnas fri- och rättigheter. Detta framkommer till exempel i Peter Rådbergs (mp) 

anförande (2007/08:130, anf. 97): 

[...] staten kommer att få obegränsad makt att övervaka och avlyssna alla sina                                  

medborgare när det gäller e-post, telefoni, mobil och sms. [...] rätt till ett skyddat                       

privatliv som inte får utsättas för godtyckliga intrång, till exempel genom                              

avlyssning, varken från staten eller från någon annan. 

Att staten faktiskt anses utgöra ett hot mot individen, främst utifrån liberala värderingar, kan 

sägas bygga på konventionella principer, eftersom staten i en demokratisk rättsstat har ett 

ansvar att skydda sina medborgare. Att skydda enskilda individer från statlig övervakning kan 

därmed sägas upprätthålla maktrelationen mellan individ och stat i den politiska diskursen.  

 

4.4 Den sociala praktikens nivå 

Analysen av den diskursiva nivån grundade sig i att urskilja diskurser i den aktuella 

riksdagsdebatten i relation till övergripande teman som säkerhet, hot, personlig integritet och 

övervakning. De diskurser som framträder ur debatten är individdiskursen och 

kollektivdiskursen. Den diskursiva praktiken kan sägas vidmakthålla befintliga maktrelationer 

mellan individ och stat.  

Analysen av den sociala praktikens nivå relaterar till den tredje frågeställningen för studien: I 

vilka sociala och politiska kontexter blir diskussionen kring övervakning någonting 

nödvändigt alternativt problematiskt? Utgångsläget i analysen ligger i att relatera de 

framträdande diskurserna till andra diskurser, i detta fall till övervakningsdiskursen samt till 

den bredare sociala och politiska struktur som bidragit till att skapa och forma 

riksdagsdebattens diskursiva praktik. Hur politikerna i debatten talar om övervakning som 

någonting nödvändigt eller problematiskt och vilka konsekvenser detta har för samhället 

kommer därmed relateras till den bredare sociala ordningen. Genom att anta ett 

ideologikritiskt perspektiv kommer vi att undersöka vilka ideologier som kan urskiljas 

implicit och explicit i debatten. Den manifesta ytan, den synliga delen, och den latenta 

underliggande delen av ideologierna studeras för att göra det osynliga synligt i syfte att 

åskådliggöra huruvida de befintliga maktrelationerna mellan individ och stat omstruktureras, 

reproduceras eller upprätthålls.  

Övervakningsdiskursen är starkt förbunden med frågor kring mänskliga rättigheter i ett 

demokratiskt samhälle och till utformandet av svensk säkerhetspolitik. De mänskliga 

rättigheterna som diskuteras i den aktuella debatten utgår dels från Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som alla 

medlemsländer i Europarådet skrivit under. I konventionen ingår bland annat rätten till frihet 

och personlig säkerhet, rätten till respekt för privat- och familjelivet och yttrandefrihet 

(Kansliet för den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter 2003, s. 2ff). Tillämpningen 

av olika tvångsmedel, såsom övervakning i form av signalspaning, har som tidigare nämnts 

intensifierats genom lagstiftning vilket i sin tur kan leda till att de mänskliga rättigheterna 

hotas. I tvångsmedlens expansionsprocess verkar olika aktörer, exempelvis politiker och 

media, vilka kan betraktas som bakomliggande förklaringar till intensifieringen, där 

politikernas syfte är att uppnå en effektivare kontroll av brottsligheten och där media har en 

mer kommunicerande roll (Flyghed 2000, s. 63ff). Problematiken och frågor kring 
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övervakning har blivit mer aktuell i och med terroristattackerna i USA 2001 och i London 

2005. USA inledde War on terror och fick med sig övriga västvärlden i jakten på terrorister. 

Media har tillsammans med politiker varit viktiga aktörer och målat upp en bild av det 

avvikande som bör övervakas för att motverka ytterligare terroristattacker. Berättelser om 

ökad gränsöverskridande brottslighet och terroristnätverk har i media anspelat på emotionella 

aspekter där många människor kan känna igen sig, vilket bidrar till en ökad rädsla för att en 

terroristattack kan hända i direkt närhet till en själv (Carlsson 2009, s. 13ff).  De 

säkerhetspolitiska och de demokratiska aspekterna sätts av politikerna och media, vilka 

bidragit till att skapa och bestämma ramarna för riksdagsdebattens diskursiva praktik.  

 

Säkerhetspolitik är en sammanfattande beteckning på de åtgärder ett lands regering utför mot 

yttre hot, såsom omedelbara försvarsåtgärder mot angrepp och politiska åtgärder för att 

motverka internationell spänning, minska konfliktrisker och för att förhindra väpnade 

konflikter och hot (Nationalencyklopedin: Säkerhetspolitik). En demokratisk rättsstat 

definieras som en stat där den offentliga makten grundar sig på folkstyre där ett effektivt 

samspel mellan politiker och jurister krävs. Dock finns det ett spänningsförhållande mellan 

rättsstat och demokrati, då grundläggande fri- och rättigheter kan motverka den demokratiska 

statens handlingskraft (Flyghed 2000, s. 29ff). 

 

I den aktuella riksdagsdebatten går det att utläsa hur politikerna talar om övervakning i 

relation till säkerhetspolitik och demokrati. Det är främst de borgerliga som talar om 

övervakning utifrån säkerhetspolitiska aspekter som en nödvändighet för att skydda samhället 

och medborgarna från olika slags hot. Dagens nya och förändrade hotbilder anses vara 

bredare, mer komplexa och räknas upp flera gånger under debatten från de borgerliga 

partierna. De yttre hoten definieras bland annat som internationell terrorism, grov brottslighet, 

spridning av massförstörelsevapen och IT-relaterade hot. Den förändrade hotbilden och 

dagens teknikutveckling för att ge stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik är de 

starkaste motivbilderna till att en signalspaning i kabeltrafik blir nödvändig, vilket framgår i 

Karin Enströms (m) anförande (2007/08:130, anf. 98): 

 
Dagens säkerhetspolitiska hot, eller hot som kan få säkerhetspolitiska                                

konsekvenser är idag av helt annan karaktär [...]. Hoten är ofta gränsöverskridande,                                   

asymmetriska, icke-militära och kan komma från icke-statliga aktörer. [...]                           

Teknikutvecklingen har gjort att en allt mindre del av signaltrafiken går i etern. [...] 

Teknikutvecklingen i sig gör det alltså nödvändigt att skapa en teknikneutral                      

signalspaningslag.  

De rödgröna partierna däremot talar om övervakning utifrån ett demokratiskt synsätt där 

övervakningen anses vara problematisk och leder till kränkning av de mänskliga rättigheterna. 

Den personliga integriteten och även andra grundläggande fri- och rättigheter, som bland 

annat pressfrihet, informationsfrihet, meddelarfrihet och yttrandefrihet riskerar att inskränkas. 

Det uttrycks även en oro för att personliga uppgifter kan komma i fel händer och en rädsla för 

att den demokratiska rättsstaten, där den offentliga makten grundar sig på folkstyre, nu kan 

komma att hotas, eftersom flertalet svenska medborgare kritiserat lagförslaget. Denna oro 

kommer till uttryck i Alice Åströms (v) anförande (2007/08/130, anf. 127): 
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Frågan är vad det är för samhälle vi skapar och om vi verkligen kan försvara                          

demokratin med att vi faktiskt inskränker demokratin för våra medborgare. [...]                              

Vi förlorar så stora demokratiska värden att det inte kan uppvägas att vi säger att                             

vi gör det för att skydda medborgarna. 

Utifrån riksdagsdebatten går det att utläsa vissa ideologiska meningsskiljaktigheter, både 

manifesta och latenta. De manifesta består ofta i att de borgerliga partierna kritiseras för att de 

inte värdesätter sina egna ideologiska värderingar. De rödgröna partierna menar att de 

borgerliga inte kan kalla sig liberaler, då ett lagförslag som detta kränker den personliga 

integriteten och friheten hos medborgarna. Detta uttrycks till exempel i Per Bolunds (mp) 

anförande (2007/08:130, anf. 160): 

Personlig integritet är ett begrepp som ofta lyfts fram i politiska brandtal, ofta                                         

från dem som brukar kalla sig för liberaler. För mig är liberal en som värnar                                      

individens frihet mot de hot man ställs inför till exempel från kollektivet. 

De borgerliga partierna försvarar detta genom att säga att de visst är liberaler, men att det 

handlar om en avvägning mellan landets och medborgarnas säkerhet mot yttre hot och hot 

mot den personliga integriteten. Avvägningen kan vara ett uttryck för mer konservativa och 

socialistiska värderingar än liberala, vilket framgår i Allan Widmans (fp) anförande 

(2007/08:130, anf. 126): 

Varje inskränkning av enskilda människors integritet i någon form måste vägas                       

mot de intressen samhället har av att åstadkomma skydd i en kollektiv social                            

mening.  

De borgerliga partierna kritiserar däremot inte de rödgröna partierna utifrån ideologiska 

värderingar, i vilket fall inte explicit. Detta kan i sig vara intressant eftersom de skulle kunna 

kritisera de rödgröna partierna, då främst Socialdemokraterna, för att gå emot sina 

socialistiska värderingar där en tro på kollektivets och statens förmåga att lösa samhälleliga 

och politiska problem finns.  

De latenta underliggande ideologierna urskiljs genom hela riksdagsdebatten från alla de 

medverkande partierna, där det finns spår av både socialism, liberalism och konservatism. Att 

de borgerliga partierna sägs vara liberaler blir i många fall motsägelsefullt, då de värnar om 

individens frihet utan statlig inblandning. I riksdagsdebatten är det däremot tydligt att 

motivdelarna för att yrka bifall på lagförslaget utgår från att statlig inblandning i individens 

frihet blir nödvändig för att anpassa sig till teknikutvecklingen samt för att säkra landet och 

medborgarna från yttre hot. Trots att det inte sägs explicit, finns spår av konservativa och 

socialistiska värderingar, där tron på staten och kollektivet framgår tydligt. Dock ska här 

tilläggas att socialister inte enbart betonar kollektivet utan kan även utgå från individen, där 

socialisterna kritiserar statens makt på medborgarna. Dessa socialistiska värderingar blir 

tydligare i oppositionens anföranden, där de rödgröna partierna lyfter fram individens frihet 

och integritet och att den hotas av statens gigantiska avlyssningssystem. 

Inom övervakningsdiskursen finns det inom västvärlden en tydlig rädsla och en framställd 

hotbild av terrorism vilken media hjälper till att förstärka. Politiker har tillsammans med 

media makt att påverka människor i vad de tycker, läser och tolkar. Genom den ökade rädslan 

som finns kan politiker förankra idéer om utökad övervakning. En ökad rädsla kan bidra till 

att människor har lättare för att acceptera övervakning och inskränkningar i den personliga 

integriteten, trots att vi aldrig tidigare övervakats i den utsträckning som görs idag.   
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Politikerna i riksdagsdebatten är inte sena med att följa dessa idéströmningar som media 

bygger upp. Detta blir framförallt tydligt hos de partier som yrkar bifall till lagförslaget. 

Staffan Danielsson (c) säger följande (2007/08:132, anf. 6): 

[…] – handlar om Sveriges säkerhet, det vill säga rätten och skyldigheten för en                                                        

nation att skydda medborgarna från allvarliga yttre hot, som till exempel militära                    

konflikter, internationell terrorism och kvalificerade IT-relaterade hot mot                             

samhällets viktiga infrastruktur.  

Här går att urskilja den rädsla som finns inför de yttre hot och den internationella terrorism 

som utgör de allvarliga hoten mot Sverige. Genom sitt uttalande kan Danielsson sägas 

anamma de idéer som finns om behovet att skydda medborgarna mot någonting farligt och 

någonting som inte finns i medborgarnas direkta närhet. Danielsson får frågan från Peter 

Rådberg (mp) vad dessa hot egentligen betyder. Svaret ges i följande anförande (2007/08:132, 

anf. 8):  

Lever vi i paradiset, en underbar värld, där Sverige är en liten ö i världen där                                                          

det inte finns några hot mot Sverige? […] Det är militära hot, internationella                           

konflikter, massförstörelsevapen, internationell terrorism. […] Det finns krafter                                             

i vår värld som inte är att lita på.  

Den politiska retoriken bidrar här till en föreställning om relationen mellan Vi och de Andra. 

Vi är svenska medborgare som inte förutsätts utgöra hot mot riktes säkerhet och de Andra är 

de som utgör de militära hoten, den internationella terrorismen och de som innehar 

massförstörelsevapen. Nyhetsmedia sätter ofta Vi och de Andra i motsatsförhållande till 

varandra och politikerna talar ofta genom media och påverkas av den bild media målar upp. 

Det går att urskilja makt där flera lyssnar till en liten utvald elitgrupp, i detta fall 

riksdagspolitiker. Försvarsminister Sten Tolgfors (m) vill påminna övriga riksdagsledamöter 

om hur verkligheten faktiskt ser ut (2007/08:130, anf. 146):  

Elfte september, Madrid, London, en dansk ambassad som utsatts för attentat,                       

terrorbomber som största hot mot internationella insatser, IED, improvised                               

explosive device, som våra soldater i Afghanistan hotas av, Estland och IT-attacken.  

Ett problem som blir tydligt i den studerade debatten är riskbedömningen. Bedömningen som 

de borgerliga partierna gör handlar inte om att kartlägga huruvida det finns en sannolikhet i att 

Sverige utgör en plats för framtida terroristattacker. Istället talar de borgerliga partierna om att 

alla kan drabbas av en terroristattack och att detta kan hända i princip var som helst och när 

som helst och hota det öppna samhället.  

Det är viktigt för politiker att framstå som handlingskraftiga och beslutsamma för att 

motverka känslan hos medborgarna att eventuell kontroll brister. De borgerliga politikerna 

tenderar att vilja ha kontroll över framtida hot som de egentligen inte kan ha någon reell insikt 

i. Genom att politikerna inte kan ha kontroll över framtida hot föreslås istället utökad 

övervakning som ett slags motmedel mot terrorism. Karin Enström (m) framstår i sitt 

uttalande som mycket handlingskraftig (2007/08:130, anf. 102): 

I en värld där solen alltid skiner och allting är frid och fröjd behöver man                                                                   

självfallet inte göra dessa avvägningar. Men det är en rätt och en skyldighet som                                                        

regering och riksdag har att skydda våra medborgare och skydda våra intressen,                                  

och då måste vi ha verktygen för att kunna genomföra underrättelsetjänsten. Det                       

här behövs.  
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Det som till stor del anses vara problematiskt med övervakning är hotet mot den personliga 

integriteten. Då problematiken är inriktad på detta kan andra problem, som säkert kan uppstå i 

och med avlyssning och övervakning, komma i skymundan. Statlig övervakning kan lika 

mycket handla om hur medborgare reagerar på att vara medvetna om att de blir övervakade. 

I riksdagsdebatten talas det mycket om en ny typ av hot och media beskriver en ny typ av 

terrorist. Den terroristen som åsyftas framställs av media stereotypt som ”den farlige 

muslimske mannen”, som ofta gestaltas av Usama Bin Laden. Detta bidrar till att muslimska 

män förknippas av västvärlden med fundamentalism, ondska och våld. Någonting som dock 

glöms bort i övervakningsdiskursen är att de så kallade terroristernas agerande bör sättas i 

samband med deras brist på rättigheter och försvar mot förtryck, från exempelvis västvärlden 

(Carlsson 2009, s. 58ff). De potentiella terroristerna blir för västvärlden subjektet för de 

Andra, vilket i många fall visar sig i främlingsfientliga uttryckssätt och onyanserad 

övervakning av specifika grupper i samhället. Operatörer av övervakningssystem inriktar 

övervakningen på män framför kvinnor, icke-vita framför vita och gör en distinkt skillnad 

mellan klasser där grupper med lägre status är målgrupp för övervakningen. Ett syfte för den 

utökade övervakningen är effektivisering i att kartlägga och klassificera olika grupper i 

samhället och snabbt kunna utesluta eventuellt farliga och icke önskvärda grupper eller 

individer i samhället. Den här formen av onyanserad övervakning kan medföra att särskilda 

grupper blir överrepresenterade samtidigt som en del grupper hålls helt utanför 

övervakningsdiskursen (ibid., s. 31).  

En risk med övervakningssamhället kan då vara att övervakningen kan få negativa 

konsekvenser för vissa grupper, exempelvis unga män med arabiskt ursprung eller kvinnor 

med niqab. Inom övervakningsdiskursen tenderar specifika grupper att bli målgrupp för 

övervakningen och blir då även utsatta för offentlighetens blickfång. Risk finns även för att 

människor kan blir mer försiktiga i sin kommunikation med andra människor, i sin 

informationssökning eller när de lämnar uppgifter till en journalist. Konsekvenserna av detta 

kan bli att det demokratiska samhället riskerar att försvagas då hotbildsnormaliseringen från 

politiker och media leder till en tilltagande övervakning av samhällets medborgare.  

Maktrelationen mellan individ och stat där statens främsta uppgift är att skydda medborgarna 

från hot, såväl inre som yttre, upprätthålls därmed i den aktuella riksdagsdebatten. 

Maktrelationen mellan dikotomierna Vi och de Andra vidmakthålls i debatten av alla partier 

där Vi är staten och medborgarna, de Andra är hoten och även de som utgör hoten. Allan 

Widmans (fp) anförande ger uttryck för hur man talar om de Andra i debatten (2007/08:130, 

anf.124): 

Det är inte bara mindre men välriktade angrepp från våldsamma antagonister som                        

kan få omfattande konsekvenser för vårt samhälles funktionalitet. [...] Vår                                    

nationella trygghet och vårt oberoende kräver en beredskap för att kunna skydda                                

oss mot och föregripa den eller de personer som vill Sverige illa.  
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5. Slutsatser och diskussion  

De slutsatser och den diskussion som förs i detta avsnitt relateras till problembeskrivning, 

analysresultat och tidigare forskning i syfte att besvara frågeställningarna för studien. Efter 

diskussionen och slutsatserna följer personliga reflektioner och förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Uttryck i riksdagsdebatten kring FRA-lagen 

Hur politikerna talar om och uttrycker sig i riksdagsdebatten kring FRA-lagen har synliggjorts 

vid analysen av textnivån utifrån den första frågeställningen för studien: Hur talar och 

uttrycker sig politikerna i riksdagsdebatten angående FRA-lagen? I analysen av 

riksdagsdebatten framgår det att partiblocken, de borgerliga partierna och de rödgröna 

partierna, talar om FRA-lagen utifrån olika förhållningssätt. Oavsett de förhållningssätt som 

opposition och majoritet intar, säger sig båda sidor värna om den personliga integriteten, 

landets och medborgarnas säkerhet, men i varierande grad och på olika sätt. 

De borgerliga partierna talar i stort om landets och medborgarnas säkerhet samt hur de yttre 

hoten ser ut idag och i framtiden. Det finns här en uttryckt rädsla för omvärldens yttre hot, 

vilket Oredsson (2001) beskriver som en rädsla för den yttre fienden. Från 1930-talet och 

framåt i Sverige beskrivs rädslan för den yttre fienden i form av stormakter som exempelvis 

Ryssland och Nazityskland. I riksdagsdebatten däremot talar politikerna om den yttre fienden 

i termer av terrorister och andra som vill landet illa och alltså inte om något konkret hot. Att 

politikerna talar om den yttre fienden i mer ospecificerade uttryck kan tyda på en förändring i 

samhället, där vi idag möjligtvis är mer försiktiga med att peka ut folkgrupper och länder som 

upplevs som hot då vi lever i ett mer globalt samhälle.  

De rödgröna partierna å sin sida diskuterar och argumenterar för den personliga integriteten 

och grundläggande fri- och rättigheter samt hur integriteten kan hotas av den tilltagande 

övervakningen som FRA-lagen bidrar till. De rödgröna politikerna menar att hotbilden inte är 

tillräcklig för att legitimera inskränkningar i den personliga integriteten. De borgerliga 

partierna har fört en linje i sin politik som normaliserar hotbilden, vilket Flyghed (2000) 

beskriver som hotbildsnormalisering. Hotbildsnormaliseringen innebär att nya tvångsmedel 

instiftas för att skydda medborgarna och landet mot ”farliga” hot. Normaliseringen innebär 

även att en rädsla förankras hos medborgarna som inte längre ifrågasätter hoten och på så sätt 

legitimeras inskränkningar i den personliga integriteten i form av utökad övervakning. De 

rödgröna partierna menar däremot att hotbilden inte uppfyller kraven för instiftande av nya 

tvångsmedel, som Flyghed (2000) redogör för. De rödgröna partierna menar alltså att hoten 

inte anses vara reella, att motmedlen inte är effektiva och att integritetskränkningarna inte är 

acceptabla.  
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5.2 Diskurser kring personlig integritet, övervakning, 
säkerhet och hot  

De framträdande diskurserna framgår i analysen av den diskursiva praktiken som relaterar till 

den andra frågeställningen för studien: Vilka diskurser blir synliga genom den politiska 

riksdagsdebatten gällande personlig integritet, övervakning, säkerhet och hot? I analysen 

framträder två olika diskurser i samband med de centrala temana säkerhet, hot, personlig 

integritet och övervakning, vilka är individdiskursen och kollektivdiskursen.  

I båda diskurserna finns det såväl skillnader som likheter i hur politikerna talar kring de 

centrala temana. I kollektivdiskursen, som kan sägas ha vissa socialistiska och konservativa 

värderingar, talar politikerna om landet och om alla medborgare. Uttryck som hot mot landet 

och medborgarna, säkerhet för landet och medborgarna, hot och värnande om medborgarnas 

personliga integritet och övervakning av medborgare förekommer här. Vad gäller temana 

säkerhet och hot ansluter sig de borgerliga partierna till kollektivdiskursen, men när det gäller 

personlig integritet och övervakning är de rödgröna partierna övervägande.  

I individdiskursen, som kan sägas ha vissa liberala värderingar, talar politikerna om enskilda 

människor. Här förekommer olika uttryck om enskilda människors personliga integritet, 

övervakning av enskilda, hot mot och säkerhet för den personliga integriteten. Vad gäller 

temana personlig integritet, övervakning, hot och säkerhet ansluter sig de rödgröna partierna 

till individdiskursen och i viss mån även de borgerliga partierna.  

Det framgår även att individdiskursen kan ses som konventionell, där politikerna talar om 

säkerheten och hotet mot den personliga integriteten i form av övervakning. Även 

kollektivdiskursen ses som konventionell, där politikerna talar om statens ansvar att skydda 

samhället och medborgarna mot yttre hot för att vidmakthålla den sociala ordningen. I 

diskurserna talar politikerna implicit om dikotomierna Vi och de Andra och upprätthåller 

därmed hierarkiska och icke-jämlika maktförhållanden som Carlsson (2009) anser medför att 

maktrelationerna mellan vissa sociala grupper i samhället reproduceras i 

övervakningskontexten. Den diskursiva praktiken kan därmed sägas upprätthålla befintliga 

maktrelationer mellan individ och stat. 

 

5.3 Den sociala och politiska kontexten kring övervakning 

Diskussionen kring huruvida övervakning anses problematisk alternativt nödvändig i den 

politiska och sociala kontexten har synliggjorts vid analysen av den sociala praktiken utifrån 

den tredje frågeställningen för studien: I vilka sociala och politiska kontexter blir 

diskussionen kring övervakning någonting nödvändigt alternativt problematiskt? I analysen 

framgår det att politikerna och media är framstående aktörer i övervakningsdiskursen. 

Diskussionen kring övervakning i relation till personlig integritet, säkerhet och hot handlar 

utifrån politikerna, i synnerhet de borgerliga partierna och media, om den 

hotbildsnormalisering, som Flyghed (2000) problematiserar, vilken kommer till uttryck i 

riksdagsdebatten.  
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I den politiska kontexten ses övervakning som problematisk men samtidigt nödvändig. De 

borgerliga partierna, som yrkar bifall till lagförslaget, anser att övervakning i form av breddad 

signalspaning i kabeltrafik är nödvändig därför att hoten mot landet och medborgarnas 

säkerhet är överhängande. Därtill anser de att den personliga integriteten är underordnad 

syftet att skydda Sverige och svenskarna mot yttre hot. De borgerliga partierna legitimerar 

därmed inskränkningar i den personliga integriteten till förmån för rikets säkerhet mot hot och 

man kan även utläsa en rädsla i hur politikerna talar om de olika hoten. De borgerliga 

partierna uttrycker olika typer av rädsla som kan kopplas till Oredssons (2001) definiering av 

tre typer av rädsla: rädsla för yttre fiende, rädsla för politisk extremism samt rädsla för 

invandrare och flyktingar. De olika typerna av rädslor blir synliga när politikerna talar om att 

det finns ”någon” som hotar Sverige och denna ”någon” kan, i och med otydliga preciseringar 

från de borgerliga partierna, vara både den yttre fienden som terrorister, politiska och religiösa 

extremister och invandrare och flyktingar från framförallt arabländer. Däremot anser 

politikerna i de rödgröna partierna, som yrkar avslag till lagförslaget, att övervakningen är 

högst problematisk med avseende för säkerhet och hot mot den personliga integriteten.  

I den sociala kontexten, där media verkar, ses övervakning som nödvändig eftersom media 

målar upp ett hot mot medborgarna och landets säkerhet med framställningar av olika slags 

hotbilder och nya typer av terrorister. Konsekvenserna av medias framställning kan dels bidra 

till ökad acceptans för övervakning men kan även bidra till skepsis mot utvecklingen till ett 

”storebrorssamhälle”. Carlsson (2009) vidareutvecklar dessa tankegångar och resonerar även 

kring vilka sociala konsekvenser som kan uppstå för exempelvis ”den muslimske terroristen”. 

De möjliga terroristerna blir för västvärlden subjektet för de Andra, vilket i många fall visar 

sig i otillräknelig övervakning av särskilda grupper i samhället och i främlingsfientliga 

undertoner. De grupper som utpekas som potentiella terrorister kan därmed uppleva en oro 

över att samhället ser dem som misstänkta. Det finns även en annan bild som media belyser, 

vilken relateras till säkerheten för och hot mot den personliga integriteten, som övervakning 

kan innebära. Diskussionen i media kring FRA-lagen har under 2008 gett upphov till en 

intensiv debatt, där frågor om hur övervakning av detta slag kan bidra till att grundläggande 

fri- och rättigheter och den personliga integriteten kränks. 

Foucaults (2003) idéer om Panopticon kan ses som ett uttryck för hur makt fungerar som en 

normaliserande kraft. I dagens samhälle och i kontexten kring FRA-lagen och övervakning 

kan Panopticon sägas upprätta en normaliseringsprocess, där människor övervakar sig själva 

på grund av att de aldrig helt säkert kan veta om de är övervakade eller inte. I och med 

lagförslaget om utökad signalspaning kan det vara svårt att veta exakt när och vem som 

övervakar Internet- och teletrafiken och den privata kommunikationen, vilket bidrar till en 

självgående process som gör att den övervakade blir sin egen övervakare. Människor finner 

sig ofta i att bli övervakade eftersom media och politiker målar upp en hotbildsnormalisering 

som bidrar till känslan av att det inte är något problem att bli övervakad. De är därmed 

beredda att offra den personliga integriteten för att uppnå trygghet och säkerhet.  

En förutsättning för att övervakning ska fungera i ett demokratiskt samhälle är att 

övervakningen ska kontrolleras på ett demokratiskt sätt. Foucault (2003) menar att 

maktökningen som den panoptiska maskinen medför inte ska förtrycka medborgarna i och 

med att vem som helst tillåts övervaka vilken övervakare som helst. Med avseende på 

Foucaults teorier kan övervakning, och då även FRA:s verksamhet, legitimeras i ett 

demokratiskt samhälle så länge myndigheten är öppen för samhället och kontrolleras av 
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utomstående kontrollanter. De borgerliga partierna menar i riksdagsdebatten att utomstående 

och oberoende kontroller av FRA:s verksamhet kommer att utföras för att stärka 

integritetsskyddet hos den enskilda medborgaren. Då lagen är relativt nyreglerad är det idag 

svårt att veta hur kontrollerna kommer att genomföras. Osäkerheten kring kontrollerna kan 

medföra att det inte går att vara helt säker på att integritetsskyddet stärks. 

Frågan kvarstår dock om integritetsskyddet kan balanseras med åtgärder för säkerhet i ett 

öppet demokratiskt samhälle som Sverige, eller om det ena utesluter det andra. Kritiken från 

de rödgröna partierna och utomstående aktörer är så pass stark och väl underbyggd att frågan 

om hotet mot Sverige och svenskarna är så stort som de borgerliga partierna och 

förespråkarna framhäver. De föreställda hoten mot Sverige har historiskt sett inte varit av den 

karaktär som förutspåtts. De har antingen inte varit något hot alls eller så har det varit Sverige 

självt som utgjort hotet. Oredsson (2001) exemplifierar läget vid första världskriget då 

Sverige trodde att Ryssland utgjorde ett stort hot, vilket inte stämde. I själva verket var det 

Rysslands ledning som upplevde Sverige som ett hot.  

Annan problematik som är viktig att beakta är de konsekvenser som FRA-lagen kan medföra 

på samhället och medborgarna. Bland annat kan privat information hamna i orätta händer och 

oskyldiga människor kan därmed drabbas på ett negativt sätt. Vissa grupper i samhället kan 

drabbas negativt genom att de kan komma att bli målgrupp för övervakningen. Personer i 

Sverige med utländsk bakgrund kan även komma att känna sig övervakade när de kontaktar 

familj och släkt utomlands då lagen innebär signalspaning utanför Sveriges gränser. 

Inskränkningen på den personliga integriteten kan också medföra att meddelarfriheten 

urholkas då människor i framtiden kan bli mer vaksamma i att lämna uppgifter anonymt till 

exempelvis journalister och åklagarmyndigheter. Dessutom kan Sverige i framtiden komma 

att ses som ett odemokratiskt och integritetskränkande land.  

Inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet kan FRA-lagen medföra att 

kommunikations- och informationsfriheten inskränks och ett framtidsscenario kan vara att 

biblioteksverksamheten börjar lagra information om användares låntagarhistorik och 

informationssökningsmönster liknande The Patriot Act. 

Det framkommer i studien att balansen mellan integritetsskydd och åtgärder mot hot, i form 

av utökad signalspaning, är problematisk och inte självklar att uppnå i ett öppet och 

demokratiskt samhälle. 

 

5.4 Avslutande reflektioner  

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma att vi antagit ett kritiskt perspektiv i studien. Det 

material vi har tagit del av i tidigare forskning visar inte förespråkarnas syn på FRA-lagen och 

övervakning i stort. Detta kan ha bidragit till att diskussionen och slutsatserna har följt 

kritikernas och inte förespråkarnas syn på lagförslaget och FRA-lagen.  

Syftet för studien och analysen var inte att i första hand urskilja och värdera partitillhörighet 

då vi studerat politikernas uttryck i riksdagsdebatten. Däremot blev det i analysen tydligt att 

de blocktillhörigheter vi beskrivit var starkt åtskilda i de för- och motargument som 

förekommer i debatten. De borgerliga partierna, som är majoritet, är tydliga med att de vill 
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yrka bifall till lagförslaget och använder liknande argument oavsett partitillhörighet. De 

rödgröna partierna, som är opposition, använder på liknande sätt argument som syftar på 

avslag till lagförslaget. Varför de olika partierna inom blocken är eniga är svårt att svara på. 

Att oppositionen är kritisk till förslaget kan förklaras med att de är i opposition och bör vara 

kritiska till majoritetens förslag. En förklaring till att majoriteten är överens kan möjligen vara 

att de känner en viss lojalitet gentemot de andra partierna i blocket. 

Att riksdagsdebatten är en talad debatt är intressant i avseende på att politikerna kan uttrycka 

sig spontant. Detta kan även medföra problem då det finns en risk att politikerna som uttalar 

förhastar sig i sina uttalanden, vilket kan leda till att de egentligen inte menar vad de säger. I 

studien som utförts har spontaniteten inte upplevts som ett problem, men hade utrymmet varit 

större hade vi gärna även studerat skriftliga politiska dokument för att se eventuella 

skillnader. 

Vi anser att det hade varit intressant att vidare utforska FRA-lagen och problematiken kring 

övervakning och personlig integritet i den offentliga debatten som förts i media. En sådan 

studie skulle kunna innehålla problematisering av medias bild av hot och utröna huruvida det 

finns skäl till ökad övervakning i form av utökad signalspaning.  
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6. Sammanfattning 

Debatten och diskussionen från media och politiker kring FRA-lagen sammanfaller med 

frågor kring temana personlig integritet, övervakning, säkerhet och hot. Med en utgångspunkt 

i den politiska debatten har vi intresserat oss för hur åtgärder mot hot och integritetsskydd kan 

balanseras samt hur inskränkningar i den personliga integriteten legitimeras för säkerhet mot 

yttre hot. För genomförandet av studien formulerades följande frågeställningar: 

 Hur talar och uttrycker sig politikerna i riksdagsdebatten angående FRA-lagen?   

 Vilka diskurser blir synliga genom den politiska riksdagsdebatten gällande personlig 

integritet, övervakning, säkerhet och hot?  

 I vilka sociala och politiska kontexter blir diskussionen kring övervakning någonting 

nödvändigt alternativt problematiskt? 

 

Den tidigare forskning som redovisas i avsnitt 2, har utgått från en del av den forskning som 

på ett eller annat sätt berört temana personlig integritet, övervakning, säkerhet och hot. 

 

Det empiriska material samt den teori och metod vi använt oss av redogörs i avsnitt 3. Det 

empiriska material vi valt att studera och analysera, utgjordes av en riksdagsdebatt kring 

lagförslaget om den nya lagen om signalspaning, FRA-lagen. Den teori och metod som vi 

använt oss av har utgått från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Här presenteras även 

det analysverktyg vi använt oss av, Faircloughs tredimensionella modell.  

 

I avsnitt 4, analys och resultat, presenteras Sveriges riksdag med en introduktion av den 

aktuella riksdagsdebatten. Därefter följer analysen av riksdagsdebatten, där resultaten av 

analysen redovisats utifrån Faircloughs tredimensionella modell, där vi kopplat 

frågeställningarna för studien till de olika nivåerna: text, diskursiv praktik och social praktik. 

 

De slutsatser som dragits av studien samt avslutande reflektioner och förslag till vidare 

forskning diskuteras i avsnitt 5. Slutsatserna och diskussionen har relaterats till analysresultat, 

problembeskrivning och tidigare forskning i syfte att besvara frågeställningarna för studien. 

Det som framkom i undersökningen är att de borgerliga partierna, majoriteten, och de 

rödgröna partierna, oppositionen, intar olika förhållningssätt när de talar om temana personlig 

integritet, övervakning, säkerhet och hot. De borgerliga partierna argumenterar för säkerhet 

och hot mot landet och medborgarna i form av övervakning. De rödgröna partierna 

argumenterar för säkerhet och hot mot den personliga integriteten och friheten som 

övervakningen bidrar till. De diskurser som urskiljde sig i den aktuella riksdagsdebatten var 

kollektiv- och individdiskursen, vilka alla partier på olika sätt ansluter sig till. I 

kollektivdiskursen talar politikerna om alla medborgare samt om landet och i individdiskursen 

talar politikerna om den enskilde individen. Båda diskurserna är konventionella i sin 

artikulering, vilket bidrar till ett upprätthållande av maktrelationen mellan individ och stat. De 

konsekvenser som lagen kan bidra till diskuteras av både politiker och media. Det finns 

argument som visar på att lagen är nödvändig, då hotbilden anses vara överhängande. Å andra 

sidan finns det en problematik kring övervakning, då grundläggande fri- och rättigheter kan 

komma att hotas av lagen. Bland annat hotas informations-, meddelar- och yttrandefriheten 

genom de inskränkningar som lagen kan bidra till. Balansen mellan åtgärder mot hot och 

integritetsskydd kan därmed vara komplicerad och svår att uppnå i ett demokratiskt samhälle.  
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Bilaga 1: Arbetsfördelning mellan författarna 

Vid genomförandet av uppsatsen har vi både delat upp arbetet och arbetat gemensamt med 

vissa delar. 

Informationssökningen på riksdagens webbplats har utförts gemensamt.  

Inläsning har gjorts enskilt, men med en återkoppling och diskussion kring det vi läst. Även 

om inläsningen har gjorts enskilt har vi båda läst samma texter vid olika tillfällen och i olika 

omfattning. 

Titelsida, innehållsförteckning, nyckelord och formalia har gjorts gemensamt. 

Även om vi delat upp arbetet har vi slutligen gått igenom allting tillsammans och gemensamt 

gjort ändringar i innehållet. Båda författarna är lika inlästa och insatta i alla områden av 

uppsatsen.  

Arbetet har sett ut på följande sätt: 

Abstract: Isabell  

Avsnitt 1: Isabell: 1.3, gemensamt: 1, 1.1, 1.2 

Avsnitt 2: Isabell: 2.1, gemensamt: 2.2, 2.3 

Avsnitt 3: Anna 

Avsnitt 4: Anna: 4.3, Isabell: 4.1, 4.2, gemensamt: 4.4 

Avsnitt 5: gemensamt 

Avsnitt 6: Anna 

Käll- och litteraturförteckning: gemensamt 

 

 

 

 

 

 


