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1. Inledning 
 
Den 8 mars 2007 överlämnade regeringen, med försvarsminister Mikael Odenberg i 
spetsen, en ny proposition till Sveriges riksdag. Proposition 2006/07:63, En anpassad 
försvarsunderrättelseverksamhet, bestod av en rad lagändringar om 
försvarsunderrättelseverksamhet, däribland en ny lag om signalspaning.1 Den informella 
benämningen på denna lag är FRA-lagen. Den 18 juni 2008 antogs den lagen av 
Sveriges riksdag. Den trädde i kraft den 1 januari 2009. 
 
FRA är Försvarets radioanstalt, vilken är en myndighet under försvarsdepartementet. 
Försvarets radioanstalts arbetsuppgift är att bedriva underrättelsetjänst å regeringens 
vägnar. Försvarets radioanstalt förser även militära liksom centrala civila myndigheter 
med underrättelse.2 Tidigare har FRA enligt lag endast tillåtits avlyssna radio- och 
sattellittrafik, alltså information i den så kallade etern. Den nya lagen innebär dock att 
Försvarets radioanstalt tillåts inhämta signaler i tråd (kabel). Detta rör information som 
korsar Sveriges gränser, denna information filtreras av Försvarets radioanstalt med hjälp 
av sofistikerade sökbegrepp. Detta innebär att FRA enligt lag har befogenhet att bedriva 
signalspaning på Internet- och teletrafik som korsar Sveriges gränser. Signalspaning i 
etern är idag inte särskilt fruktbar då en överlägsen majoritet av den elektroniska 
kommunikationen sker via tråd. För att FRA skall kunna fortsätta bedriva 
underrättelseverksamhet krävs således en anpassning till den informationsteknologiska 
utvecklingen.3  
 
En annan viktig förändring i lagen är ändringen från spaning mot yttre militära hot till 
yttre hot. Denna förändring breddar Försvarets radioanstalts befogenheter ytterligare. 
Till skillnad från tidigare innebär detta att FRA tillåts spana efter hotbilder som 
exempelvis terrorism, spridning av massförstörelsevapen, informationsteknologisk 
brottslighet eller annan grov kriminalitet.4  
 
Stiftandet av FRA-lagen föregicks av en hätsk debatt i massmedia, bloggvärlden och 
bland politiker. Debatten om signalspaning året innan FRA-lagen antogs av Sveriges 
riksdag är en av de mest omfattande informationspolitiska debatter som förts i Sverige 
det senaste decenniet. I denna uppsats skall jag, med hjälp av debatt- och ledarartiklar i 
svenska tidningar, analysera den debatt som föregick införandet av FRA-lagen den 18 
juni 2008. Denna debatt analyseras med hjälp av allmänt hållna dimensioner 
konstruerade efter Isaiah Berlins teori om negativ och positiv frihet, dvs frihet från 
respektive frihet till.  
 
1.1 Problemformulering    
 
Inom det tvärvetenskapliga ämnet biblioteks- och informationsvetenskap studeras 
ämnen med praktisk och teoretisk anknytning till bibliotek. Inom ämnet ryms dock även 

                                                 
1 Olofsson, Maud & Odenberg, Mikael, 2007, s. 1. 
2 Nationalencyklopedin, 2011. 
3 Olofsson, Maud & Odenberg, Mikael, 2007, s. 1, 9, 23, 57.  
4 Ibid., s. 7, 17. 
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frågor av allmän informationsvetenskapskaraktär. Dessa frågor ligger ofta nära andra 
akademiska ämnen såsom statsvetenskap eller juridik. Jag vill dock hävda att FRA-
debatten är av relevans, inte bara ur ett informationsvetenskapligt perspektiv, utan även 
ur ett biblioteksperspektiv. Biblioteket utpekas inte sällan som en institution som värnar 
om demokratin och medborgares fri- och rättigheter. Frågor om övervakning, integritet 
och informationsfrihet bör således vara av stort intresse för denna demokratiska 
institution. Framförallt då det rör sig om en institution som arbetar med bland annat 
distribution, lagring och återvinning av information samt värnar om 
informationsfrihetens betydelse. Isabell Lundberg och Anna Persson belyser i sin 
kandidatuppsats ”Mer säkerhet och mindre frihet med risken att förlora dem båda: en 
kritisk diskursanalys av lagförslaget till FRA-lagen” liknande aspekter i fråga om 
ämnets relevans för biblioteket som institution.5  
 
Det är även troligt att biblioteksbesökare som ofta övervakas i jakten på terrorister 
undviker att låna böcker, eller vissa böcker, på bibliotek efter att en lag som ger upp lite 
av individens privata sfär i syfte att jaga terrorister antas. Det är enligt min mening inte 
långsökt att anta att grupper eller individer utan grund misstänks i dessa sammanhang 
undviker registrering av deras informationskonsumtion i så hög grad som möjligt. Ett 
lagförslag och en debatt som behandlar dessa ämnen bör således vara av stort intresse 
för biblioteket som institution. Denna uppsats behandlar en debatt som föregick ett 
informationspolitiskt beslut med konsekvenser för samtliga ovanstående frågor. Jag vill 
understryka denna ämnesrelevans för bibliotek, även om uppsatsen tar avstamp i den 
informationsvetenskapliga inriktningen av biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
Uppsatsens huvudsakliga problem är den komplexitet som debatten om FRA-lagen 
inbegrep. Den informationsteknologiska utvecklingen har gett en möjlighet till 
övervakning och integritetskränkning på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Denna 
vetskap i kombination med den globalt skärpta övervakningen efter terrordåden den 11 
september 2001 har bidragit till att övervakning och integritet blivit allt mer diskuterade 
frågor. Det är därför enligt min mening viktigt att undersöka hur den svenska debatt som 
föregick stiftandet av en kontroversiell lag om övervakning sett ut. I en tid som i många 
avseenden kännetecknas av underrättelse, säkerhet, terrorism och övervakning upplever 
jag debatten om FRA-lagen som ett informationspolitiskt problem värt att undersöka. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för vilka idéer som uttrycks i debatten om 
FRA-lagen i svenska tidningar. Jag vill ge en tydlig bild av hur FRA-lagen debatterades 
i debatt- och ledarartiklar. Jag vill även visa på samband eller motsägelser i förhållandet 
mellan idé och ideologi i FRA-debatten. Genom att analysera FRA-debatten utifrån två 
huvudsakliga teman, frihet till integritet respektive frihet från yttre hot, syftar jag även 
till att, med en idéanalytisk ansats, visa på debattörers förhållande till frihetsbegreppet. 
Jag hoppas kunna redogöra för mönster och förändringar av de idéer som uttrycks 
liksom visa på debattens konsekvenser för processen att driva igenom ett kontroversiellt 
lagförslag.  

                                                 
5 Lundberg, Isabell & Persson, Anna, 2010, s. 3-4. 
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För att uppfylla detta syfte utgår jag från samtliga relevanta debatt- och ledarartiklar 
mellan 8 mars 2007, då propositionen för FRA-lagen lades fram av regeringen, och 18 
juni 2008, då lagförslaget röstades igenom i riksdagen. Detta material analyseras med 
hjälp av begrepp med Isaiah Berlins Two Concepts of Liberty som utgångspunkt. Dessa 
begrepp läggs som raster över det empiriska materialet för att synliggöra debattens olika 
teman. 
 
För att uppfylla detta syfte skall jag besvara följande frågeställningar: 

• Vilka idéer uttrycks för att motivera eller undvika införandet av FRA-lagen samt 
vilket samband går att urskilja mellan dessa idéer och debattörernas 
ideologiska ståndpunkter och partitillhörighet? 

• Vilka mönster och förändringar går att skönja i FRA-debatten och hur kan dessa 
mönster och förändringar förklaras? 

 
2. Tidigare forskning  
 
Forskning som behandlar FRA-lagen specifikt är mycket tunnsådd, troligen då lagen 
trädde i kraft så sent som 1 januari 2009. Den tidigare forskning som är relevant för min 
uppsats behandlar således snarare teman synliggjorda i FRA-debatten snarare än själva 
FRA-lagen. Den tidigare forskning jag presenterar här undersöker temana personlig 
integritet, övervakning, brottsbekämpning och yttre hot. I litteraturgenomgången nedan 
skall jag redogöra för fem olika studier relevanta för min problemställning och mina 
frågeställningar. Dessa studier är Personlig integritet som informationspolitik – debatt 
och diskussion i samband med tillkomsten av Datalag (1973:289) (2009) av Åsa 
Söderlind, Brottsbekämpning – mellan effektivitet och integritet: kriminologiska 
perspektiv på polismetoder och personlig integritet ( 2000) av Janne Flyghed, 
Surveillance Society: Monitoring Everyday Life (2001) av David Lyon, Övervakad: 
Elektroniska fotspår och snokarsamhället (2003) av Per Ström samt ”Mer säkerhet och 
mindre frihet med risk att förlora dem båda: En kritisk diskursanalys av lagförslaget till 
FRA-lagen” (2010) av Isabell Lundberg och Anna Persson.  
  
2.1 Informationspolitik 
 
Åsa Söderlind är filosofie doktor vid institutionen för Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. I sin doktorsavhandling Personlig 
integritet som informationspolitik – debatt och diskussion i samband med tillkomsten av 
Datalag (1973:289) utforskar hon informationspolitik i Sverige under 1970-talet då 
personlig integritet i förhållande till databaserad teknologi diskuterades flitigt i media. I 
avhandlingen analyserar Söderlind, med hjälp av diskursanalys, offentligt tryck, 
dagspress, utredningsmaterial samt tidigare forskning för att undersöka diskussionen 
som föregick Datalag (1973:289). Söderlinds avhandling tar avstamp i frågor om hur 
personlig integritet diskuterades i förhållande till informationsteknologiska aspekter, 
datalag (1973:289), samt samhälleliga förändringar. Söderlind söker även bringa klarhet 
i hur den politiska processen som föregick datalag (1973:289) kan beskrivas och förstås. 
Söderlind kommer i sin avhandling fram till att den politiska diskussionen påverkades 
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avsevärt av den offentliga diskursen. Hon visar även , med hjälp av en 
dagordningsmodell, hur den offentliga diskussionen hade ett stort inflytande på den 
politiska processen. Söderlinds avhandling är av stor relevans för min undersökning då 
den behandlar frågor om personlig integritet och informationspolitik samt förhållandet 
mellan offentlig debatt och ett informationspolitiskt beslut. Detta diskuteras även med 
hjälp av en debatt som föregått en lag med konsekvenser för personlig integritet vilket 
även jag gör i min undersökning.6  
 
Personlig integritet som informationspolitik – debatt och diskussion i samband med 
tillkomsten av Datalag (1973:289) har dessutom visat sig vara fruktbar i fråga om 
”pärlodling”: dvs återvinning av referenser via en studies litteraturförteckning. 
Majoriteten av den tidigare forskning jag refererar till i min uppsats är återvunnen med 
hjälp av Söderlinds litteraturförteckning.  
 
2.2 Kontroll kontra personlig integritet 
 
Janne Flyghed är docent i kriminologi vid Kriminologiska institutet vid Stockholms 
Universitet. Boken Brottsbekämpning – mellan effektivitet och integritet: 
kriminologiska perspektiv på polismetoder och personlig integritet diskuteras frågor om 
integritet, övervakning och hotbilder. Boken är nästan disponerad som ett uppslagsverk 
och det är inte möjligt att ge en sammanfattande beskrivning av den här. Jag presenterar 
således ett fåtal relevanta delar av boken. De delar i Flygheds bok jag funnit relevanta är 
diskussionen om inskränkningar i individens frihet i syfte att säkra och skydda den 
kollektiva ordningen, alltså spänning mellan individ och stat.7 Detta är relevant för min 
uppsats då staten i detta fall förespråkar ökad kontroll medan individer hävdar att 
friheten till personlig integritet inte är värd att ge upp. Detta dilemma som Flyghed 
diskuterar mellan brottsbekämpning och personlig integritet är mycket relevant för min 
uppsats då det handlar om frihet från yttre hot kontra frihet till integritet. Andra avsnitt i 
Flygheds bok är mindre relevanta såsom avsnittet om den moderna polisens historia. 
Valda delar av Brottsbekämpning – mellan effektivitet och integritet: kriminologiska 
perspektiv på polismetoder och personlig integritet t används som hjälpmedel i min 
avslutande diskussion om yttre hot kontra personlig integritet.  
 
2.3 Övervakning 
 
Av den tidigare forskning jag presenterar här är det två studier som behandlar temat 
övervakning huvudsakligen. Dessa är David Lyons Surveillance Society: Monitoring 
Everyday Life och Pär Ströms Övervakad: Elektroniska fotspår och snokarsamhället. 
Jag presenterar dem nedan under samma rubrik.  
 
David Lyon är professor i sociologi vid Queens universitet i Kingston. Liksom Janne 
Flygheds bok är David Lyons mycket svår att ge en rättvis sammanfattning av. Boken 
består av nio olika kapitel som skiljer sig mycket från varandra bortsett från att de 
samtliga behandlar övervakning. Surveillance Society: Monitoring Everyday Life består 

                                                 
6 Söderlind, Åsa, 2009.  
7 Flyghed, Janne, 2000, s. 11. 
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dock av tre huvudsakliga delar med tre kapitel i respektive del. Del ett och två är av 
relevans för min undersökning. Dessa delar behandlar fenomenet övervakning i 
samhället och dess spridning, vilket aktualiseras i många av de argument som framförs i 
FRA-debatten. Del tre består dock främst av resonemang om teorier om övervakning 
där Lyon argumenterar för en, eller flera, teoretiska utgångspunkter som tar hänsyn till 
Karl Marx och Max Webers resonemang om övervakning men även understryker att 
poststrukturalismen inte kan uteslutas ur teoribildningen.8 Denna del är av mindre 
relevans för min studie då min undersökning utgår från ett annat teoretiskt ramverk.  
 
Del ett i David Lyons bok behandlar övervakningssamhället hur människans fysiska 
kropp blir allt mer frånvarande i kommunikation och ersätts med teknologi för att 
verifiera att vi verkligen är de vi utger oss för att vara. Lyon beskriver även i denna 
inledande del hur informationsinfrastruktur blir en allt viktigare del av samhället och 
hur denna struktur ger gynnsamma förhållanden för övervakning.9 I del två undersöks 
övervakningens spridning i det vardagliga livet i framförallt tre olika aspekter. Den 
första rör övervakning med människokroppen som objekt i form av exempelvis urin-, 
röst-, DNA- eller blodtester. Den andra aspekten är mer kopplad till den första delen av 
boken då Lyon här diskuterar övervakningens relation till stadsmiljöer. Slutligen 
undersöker David Lyon den globala övervakningen, vilken förekommer då vi 
exempelvis korsar landsgränser. Denna aspekt är kanske den mest relevanta för min 
studie då signalspaning mot all internationell kommunikation som korsar Sveriges 
gränser måste anses falla inom ramen för global övervakning. Det är dock i detta fall 
inte den fysiska människan som korsar landets gräns utan enbart elektronisk 
kommunikation.10 
 
Pär Ströms Övervakad: Elektroniska fotspår och snokarsamhället behandlar 
närliggande frågor som David Lyons. Per Ström är en strategisk konsult för 
informationsteknologi i företaget Atomer och bitar AB och har varit yrkesverksam inom 
informationsteknologi i 20 år. Ströms bok är indelad i två delar, del A samt del B. Del A 
är mindre intressant för min undersökning då Pär Ström i denna del främst beskriver 
olika typer av övervakning och elektroniska fotspår. Ström beskriver här främst 
företeelser som ansiktsigenkännande övervakningskameror eller registrering av kunders 
köp i butiker.11 
 
Den andra delen är mer relevant för min uppsats. Här diskuterar Ström avvägningar i 
fråga om övervakning. Samhälls- och kommersiell nytta ställs mot den personliga 
integriteten. Rubriken för del B är ”Nytta ställd mot risk – avvägningar och 
resonemang”.12 Jag kan i detta avsnitt enkelt applicera Isaiah Berlins frihetsbegrepp på 
Pär Ströms resonemang. Det handlar i grund och botten om frihet till kontra frihet 
från.13 Jag diskuterar Ströms text mer ingående i den avslutande diskussionen. 
 
 
                                                 
8 Lyon, David, 2001. 
9 Ibid., s. 15-36. 
10 Ibid., s. 49-87. 
11 Ström, Per, 2003, s. 27-194. 
12 Ibid., s. 201. 
13 Ibid., s. 201-276. 
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2.4 Riksdagsdebatten om FRA-lagen 
 
Den sista text jag tar upp i redogörelsen för tidigare forskning relevant för min 
undersökning är Isabell Lundberg och Anna Perssons kandidatuppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap: ”Mer säkerhet och mindre frihet med risken att förlora dem 
båda: en kritisk diskursanalys av lagförslaget till FRA-lagen”.  
 
Lundberg och Persson gör en kritisk diskursanalys av den politiska riksdagsdebatten om 
FRA-lagen med utgångspunkt i propositionen En anpassad 
försvarsunderrättelseverksamhet. Detta görs i syfte att klargöra den informationspolitik 
som fördes i samband med FRA-lagen. Lundberg och Persson söker även synliggöra 
diskurser om integritet, övervakning, säkerhet och hot, vilket är närliggande mitt syfte. 
Liksom i min uppsats undersöker Lundberg och Persson hur det argumenteras för 
inskänkningar i den personliga integriteten för att öka säkerheten mot yttre hot. Detta 
analyseras av Lundberg och Persson med hjälp av Norman Faircloughs tredimensionella 
modell för diskursanalys.14  
 
Lundberg och Persson kommer fram till att både allianspolitikerna och oppositionen 
argumenterar för skydd mot hot. Allianspartierna argumenterar för skydd mot yttre hot 
och hot mot säkerhet. Oppositionen argumenterar för skydd mot hot för den personliga 
integriteten och friheten. Om vi återigen jämför med det frihetsbegrepp jag använder 
nedan präglas riksdagsdebatten enligt Lundberg och Persson av positiv frihet, frihet 
från, i både allianspartiernas och oppositionens argument. Det rör sig således enligt 
undersökningen om frihet från yttre hot kontra frihet från hot mot den personliga 
integriteten.15 
 
3. Analysmetod och teori 
 
I nedanstående avsnitt skall jag redogöra för uppsatsens analysmetod samt teoretiska 
utgångspunkt. Jag skall även redogöra för valet av empiriskt material, källvärdering och 
insamlingssätt. Avsnittet avslutas med konstruktion av ett verktyg som kommer att 
användas för att analysera det empiriska materialet. 
 
3.1 Empiriskt material och avgränsning 
 
Som tidigare beskrivits består mitt empiriska material av debatt- och ledarartiklar från 8 
mars 2007 till 18 juni 2008. Att välja den massmediala debatten var enligt min mening 
en logisk utgångspunkt då jag vill undersöka debatten i ett klimat där flera olika 
samhällsgrupper har utrymme att uttrycka sig. Utifrån mitt syfte vore det inte fruktbart 
att analysera exempelvis riksdagsdebatten då den endast innehåller yttranden från 
politiskt håll. Då FRA-lagen inbegriper frågor som rör juridik, informationsteknologi, 
journalistik, underrättelseverksamhet och frihet är det troligt att det återfinns fler 
sakkunniga i den massmediala debatten. I massmedia har sakkunniga utanför den 
politiska sfären möjlighet att framföra argument, vilket är väsentligt för min 
                                                 
14 Lundberg, Isabell & Persson, Anna, 2010, s. 1-3, 11. 
15 Ibid., s. 33. 
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undersökning. 
 
 I fråga om massmedia har jag valt att avgränsa mig till tidningar. Detta val görs då 
debatt- och ledarartiklar är den del av debatten där det är möjligt att i störst utsträckning 
återvinna texter av debattörer från olika politiska partier och yrkesgrupper. Det krävs 
dock ytterligare avgränsning för att göra materialet hanterbart. Den tidsmässiga 
avgränsningen görs med en startpunkt och en slutpunkt som är logiska i sammanhanget. 
Debatt- och ledarartiklar samlas in och analyseras med startpunkt den 8 mars 2007. 
Detta datum har valts då det var den 8 mars 2007 som Försvarsdepartementet lade fram 
lagförslaget i propositionen: En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. Den 14 juni 
2007 var även en tänkbar avgränsning då detta var det datum då den första 
omröstningen om lagförslaget ägde rum, men blev bordlagt i ett år. Den 8 mars 2007 
valdes dock eftersom jag vill analysera debatten från framläggning till omröstning. Den 
senare avgränsningen jag valt är den 18 juni 2008, detta för att lagen den dagen röstades 
igenom i riksdagen. Jag anser att detta är en rimligt konstruerad avgränsning då vi nu 
har en tidsperiod som sträcker sig från den politiska processens offentliga början till att 
lagen röstades igenom.  
 
Det empiriska materialet under denna tidsperiod består, som tidigare beskrivits, av 
ledar- och debattartiklar. I informationssökningsprocessen har jag använt Artikelsök och 
Mediearkivet. Den primära informationsåtervinningen sker i Artikelsök då denna 
databas indexerar samtliga svenska dagstidningar. Mediearkivet används främst för 
återvinning i fulltext när detta ej erbjuds i Artikelsök. En sökning genomfördes dock i 
Mediearkivet för att skapa visshet om att inga viktiga artiklar missats. I dessa databaser 
används en söksträng som lyder på följande sätt: (FRA och span*) ELLER (FRA och 
övervak*) ELLER (FRA och lag*) ELLER FRA-lag* ELLER ”FRA lag*” ELLER 
FRAlag* ELLER ”En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet*” ELLER signalspan* 
ELLER ”Försvarets radioanstalt*”. Parenteserna i söksträngen definierar i vilken 
ordning termerna skall avläsas av sökmotorn. Den booleska operatorn ELLER innebär 
att söksträngen återvinner material som inkluderar något av orden på vardera sida om 
den booleska operatorn. Ett asterisk i slutet av ordet är i artikelsök en trunkering, vilken 
innebär att resterande tecken efter trunkeringstecknet kan vara vilka som helst. 
Citattecken kring en mening definierar att orden måste stå ihop i angiven följd. Med 
hjälp av denna sökprocess i dessa databaser borde några ledar- eller debattartiklar som 
publicerats mellan 8 mars 2007 och 18 juni 2008 ej ha missats. Denna söksträng 
återvann ursprungligen 482 träffar i Artikelsök. Efter den tidsmässiga avgränsningen 
hade detta antal reducerats till 105 träffar. Efter närläsning av dessa artiklar reducerades 
antalet ytterligare då ett antal artiklar visade sig inte behandla ämnet utan snarare 
fokuserade på den informationsteknologiska utvecklingen eller liknande. Ett flertal 
ytterligare artiklar gallrades då de diskuterade teman som inte berördes fler gånger än i 
den enstaka artikeln och som inte var av tillräckligt stor vikt för att tas med i analysen. 
Även artiklar som främst syftade till att kartlägga debatten eller redogöra för vad lagen 
innehåller sållades bort. Det slutgiltiga antalet artiklar som utgjorde mitt empiriska 
material var 43 artiklar.    
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3.2 Idéanalys 
 
Då uppsatsens syfte är att analysera idéer som uttrycks i en debatt har jag valt att 
använda idéanalys. Även diskursanalys hade för ändamålet varit en tänkbar metod. Då 
jag främst syftar till att analysera de centrala idéerna och inte koncentrera mig på s 
pråkliga mönster eller vad som är möjligt att artikulera i relation till ett bestämt objekt 
är en idéanalys mer lämpad. Som utgångspunkt för konstruktion av analysverktyg 
använder jag Göran Bergström och Kristina Boréus Textens mening och makt – en 
metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Bergström och Boréus 
metodbok behandlar många olika metoder för textanalys. Jag använder kapitel fyra om 
idé- och ideologianalys som hjälpmedel. 
 
För textanalys av samhällsvetenskapliga texter delar Bergström och Boréus in idé- och 
ideologianalysen i fem olika inriktningar: en inriktning för analys av idéer i allmänhet, 
en inriktning med ett mer specifikt grupp- eller aktörsperspektiv samt innehållslig-, 
funktionell- och kritisk idéanalys. Innehållslig-, funktionell-, och kritisk idéanalys är 
samtliga uteslutna i detta sammanhang. Innehållslig idéanalys utesluts då den, till 
skillnad från min undersökning, främst söker att presentera klarhet i vad som sägs i 
debatten. Den funktionella idéanalysen söker främst att analysera effekter eller 
ursprung, vilket inte heller överensstämmer med mitt syfte. En idékritisk ansats är även 
den utesluten då den syftar till att avslöja en ideologi. Det första alternativet Bergström 
och Boréus presenterar är dock lämpligt då jag bland annat vill analysera idéer i 
allmänhet i den politiska debatten. Även den andra inriktningen som Bergström och 
Boréus presenterar är användbar då en del av mitt syfte är att analysera relationen 
mellan aktör, grupp och idé.16 Som beskrivits ovan är en del av mitt syfte att visa på 
samband eller motsägelser mellan uttryckta idéer och ideologi. Det är enligt min mening 
inte möjligt att analysera FRA-debatten på det sätt jag syftar till utan att i viss mån 
diskutera, inte bara de idéer som uttrycks, utan även de grupper eller aktörer som 
uttrycker dem. En anledning till att FRA-debatten enligt min mening är intressant att 
undersöka är inte bara de idéer som uttrycks utan vilka grupper, med vilken ideologi 
som uttrycker dem. Det är här vi finner mycket av FRA-debattens komplexitet då 
debattörer argumenterar för, och röstar, mot sina egna ideologiska ståndpunkter. Då 
FRA-debatten präglas av en spänning mellan ideologiska övertygelser och politiskt 
pragmatiska ställningstaganden kan inte frågor om aktör, grupp och ideologi utelämnas, 
även om undersökningens fokus främst är på de idéer som förekommer i debatten. 
Studien är således idécentrerad även om aktörsperspektivet får ett visst utrymme. Trots 
att aktör-, grupp- och ideologiperspektivet är inkluderat i analysen väljer jag att kalla 
uppsatsens metod för en idéanalys.  
 
3.3 Val av analysmetod 
 
Bergström och Boréus presenterar tre olika konkreta redskap för idé- och 
ideologianalys. Dessa tre är idealtyper, dimensioner samt ett tredje inom ideologikritik 
vilken inte är relevant för min undersökning. Det skulle vara möjligt att studera det 
empiriska materialet med utgångspunkt från vissa idealtyper. Bergström och Boréus 

                                                 
16 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2005, s. 155-158. 
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beskriver idealtyper som ett raster som läggs över texter för att konstruera idésystem. 
Med hjälp av denna metod kan vi konstruera idealtypiska föreställningar. På detta sätt 
kan vi placera olika idéer som uttrycks i det empiriska materialet i förhållande till 
varandra och analysera likheter och skillnader. Idealtyper används dock inte i denna 
undersökning då jag använder Isaiah Berlins frihetsbegrepp positiv och negativ frihet 
som teoretisk utgångspunkt. Dessa är snarare begrepp än idealtypiska föreställningar, 
dimensioner är således en mer fruktbar metod.17  
 
Bergström och Boréus beskriver dimensioner som ”allmänt hållna dimensioner med 
stöd i politisk filosofi och ideologiforskning”. För att beskriva dimensioner som 
analysverktyg använder författarna Jan Hyléns avhandling Fosterlandet främst? där han 
genomför en idéanalys på högerns liberala och konservativa utveckling. Hylén använder 
själv dock inte dimensioner som begrepp utan talar om parametrar. Med hjälp av dessa 
dimensioner, eller parametrar, urskiljs idéer i det empiriska materialet. Bergström och 
Boréus ger ett exempel på ett sådant verktyg på följande sätt: ”människosyn 
(optimistisk – pessimistisk)”.18 Med hjälp av ett sådant analytiskt ramverk kan idéer i 
det empiriska materialet urskiljas och struktureras. Det är givetvis viktigt att dessa 
dimensioner, om än allmänna, är logiska i relation till det empiriska materialet, 
övergripande syftet och forskningsfrågor. Dimensionernas fördel i jämförelse med 
idealtyper är att de enligt min mening tillåter ett friare förhållningssätt till det empiriska 
materialet.19 Under närläsning av utvalda artiklar vill jag låta mig överraskas och lyssna 
på materialet. Fritt hållna dimensioner som hjälper mig urskilja FRA-debattens olika 
teman med ett öppet sinne är således troligen mer fruktbart än idealtyper. På grund av 
dimensionernas fria utformning tillåts jag även vara mer resonerande i analysen av 
materialet då analysens disposition inte är lika bunden av det analytiska verktyget. I det 
angivna exemplet i Bergström och Boréus metodbok tydliggörs hur Jan Hylén i, 
utformningen av sina dimensioner, använt Herbert Tingstens teori om ideologi.20 För 
min konstruktion av dimensioner används Isaiah Berlins teori om frihet i Two Concepts 
of Liberty. Utifrån Isaiah Berlins frihetsbegrepp kommer jag i slutet av detta kapitel att 
presentera ett analysverktyg som sedan kommer att appliceras på det empiriska 
materialet för att urskilja olika teman.  
 
3.4 Det negativa och positiva frihetsbegreppet 
 
Isaiah Berlin (1909 – 1997) var en brittisk filosof, idéhistoriker och politisk teoretiker 
samt professor i social och politisk teori vid universitetet i Oxford. Berlin var även 
president i Brittiska akademin. Berlin var främst influerad av Immanuel Kant samt två 
ryska tänkare: Alexander Herzen och G. V. Plekhanov. Under 1950- talet blev Isaiah 
Berlin engagerad i, och anhängare av, liberalism. 1958 höll han en 
invigningsföreläsning om frihet med titeln Two Concepts of Liberty. Denna föreläsning 
publicerades sedan i essäform. Two Concepts of Liberty är fortfarande en av de mest 
inflytelserika texterna inom politisk teori. I Two Concepts of Liberty presenterar Berlin 
två olika typer av frihet och distinktionen mellan dem båda. Dessa typer är negativ 

                                                 
17 Ibid., s. 157-170. 
18 Ibid., s. 164. 
19 Ibid., s. 164-166. 
20 Ibid., s. 164. 
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respektive positiv frihet. Negativ frihet kan översättas till frihet från och positiv frihet 
kan översättas till frihet till.21 Jag skall nedan använda Isaiah Berlins Two Concepts of 
Liberty som teoretiskt ramverk. Jag kommer även att använda Berlins text för 
konstruktion av dimensioner som analysverktyg.  

 

3.4.1 Dimension: negativ frihet 
 
I Two Concepts of Liberty använder Isaiah Berlin föregående tänkare för att göra 
distinktionen mellan negativ och positiv frihet. I denna redogörelse för negativ frihet 
hänvisar Berlin till tidigare samhällstänkare som John Stuart Mill och Benjamin 
Constant.22 
 
Med negativ frihet menar Berlin i vilken grad en människa kan handla utan hinder från 
andra. Berlin använder den engelska termen ”coercion”23 för att förtydliga distinktionen 
negativ frihet då ”coercion” är den negativa frihetens motsats. ”Coercion” kan beskrivas 
som: ”the action or practice of persuading someone to do something by using force or 
threats”.24 Alltså, fritt översatt, tvång med hjälp av hot eller våld. Berlin beskriver denna 
frihet med en mer komplex definition, vilken lyder på följande sätt. Negativ frihet är 
svaret på frågan: ”What is the area within which the subject – person or group of 
persons – is or should be left to do or be what he is able to do or be, without interference 
by other persons?”.25 Detta tvång, hinder, eller “coercion” som Berlin kallar det, måste 
utövas medvetet av andra personer för att den negativa friheten skall påverkas. Om jag 
hindras i mitt handlande av andra orsaker påverkar inte detta min negativa frihet. 
Exempelvis påverkar inte fysiska handikapp den negativa friheten. Berlin ger exemplet 
att en man som inte kan läsa på grund av blindhet inte har mindre negativ frihet då hans 
förmåga att läsa inte har begränsats av tvång. Friheten försvinner med tvång eller hinder 
från andra individer och ju mer en person är begränsad ju mer har hans negativa frihet 
begränsats och tvärt om.26 
 
Isaiah Berlin tydliggör en annan viktig omständighet i fråga om negativ frihet, inte 
minst när integritet vägs mot yttre hot. Detta är att frihet alltid är frihet. Frihet är inte 
rättvisa, mänskliga rättigheter eller något annat. Om lite frihet ges upp för exempelvis 
lite rättvisa förloras den friheten. Det är möjligt att detta bidrar till ett bättre 
samhällsklimat, men graden frihet har sänkts. John Stuart Mill, den negativa frihetens 
främsta tänkare enligt Berlin, framhäver att tvångsmedel som hindrar människor 
minskar den negativa friheten, men kan vara nödvändiga för att undvika annat av ondo. 
Graden av negativ frihet är alltså inte nödvändigtvis ett mått på ett fungerande eller 
humant samhälle. Det finns enligt Berlin inget samband mellan typen av samhälle och 
graden av negativ frihet. Ett samhälle med väldigt mycket negativ frihet kan inbegripa 
stora orättvisor i övrigt och tvärtom. Frågan är enligt Berlin inte vem som styr över 
människan utan i vilken grad den som styr hindrar människan med hjälp av tvång. Det 

                                                 
21 Cherniss, Joshua & Hardy, Henry, 2010. 
22 Berlin, Isaiah, 1958, s. 4-6, 25-28.  
23 Ibid., s. 2 
24 Oxford Dictionaries, 2011. 
25 Berlin, Isaiah, 1958, s. 2. 
26 Ibid., s. 3 
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finns exempelvis inget samband mellan negativ frihet och demokratiska styrelseskick. 
Alla definitioner av frihet måste enligt Berlin innehålla ett visst mått av negativ frihet. 
Det finns inget samhälle som förtrycker all negativ frihet, om en människas negativa 
frihet förtrycks helt upphör hon att vara människa.27  
 
Den negativa friheten beskrivs kortfattat av Isaiah Berlin som ”frihet från”. Frihet från 
hinder, intrång eller liknande.28 I denna studie kan den negativa friheten urskiljas främst 
i diskussionen om friheten från yttre hot. Jag kommer att diskutera detta mer utförligt 
nedan.  
 
3.4.2 Dimension: positiv frihet 
 
Den andra definitionen av frihet som Isaiah Berlin beskriver i ”Two Concepts of 
Liberty” är positiv frihet. Den positiva friheten definieras av Berlin som svaret på 
frågan : ”What, or who, is the source of control or interference that can determine 
someone to do, or be, this rather than that?”.29 Berlin understryker att trots att den 
positiva friheten skiljer sig avsevärt från den negativa friheten överlappar de varandra i 
vissa avseenden. Den negativa friheten handlar, som tydliggjorts ovan, om till vilken 
grad en auktoritet hindrar en persons handlande. Den positiva friheten synliggörs enligt 
Isaiah Berlin då vi besvarar frågan: ”What, or who, is the source of 
control or interference that can determine someone to do, or be, this rather than that?”.30  
 
Den positiva friheten handlar enligt Berlin om att varje individ bestämmer över sig 
själv, eller som han uttrycker det är ”his own master”31. Graden av positiv frihet mäts 
med hjälp av denna självständighet. Individen är beslutsfattaren, oberoende av andra 
krafter. Det är i vilken grad denna självständighet uppfylls som avgör hur mycket 
positiv frihet en person har. Berlin resonerar dock vidare att även om dessa kriterier 
uppfylls kan individen fortfarande vara förslavad och berövad sin frihet av naturen. 
Berlin talar om en individ delad och mot sig själv på grund av lust och passion, eller 
andra egenskaper hos individen som kan påverka exempelvis beslutsfattande mot 
individens vilja. Detta är i sin helhet ett mycket komplext filosofiskt resonemang, vilket 
vi inte skall fördjupa oss i här.32 
 
Ovan redogjordes för att negativ frihet enligt Isaiah Berlins Two Concepts of Liberty är 
frihet från, frihet från exempelvis en auktoritets hindrande av individens handlande. 
Positiv frihet beskrivs som frihet till. Frihet till att handla, beslutsfatta och leva utan 
påverkan från andra krafter. Frihet till att för individen vara en individ som bestämmer 
över sig själv.33 I FRA-debatten kan vi urskilja det positiva frihetsbegreppet i 
diskussionen om integritet, yttre hot och om journalistiska friheter. Det handlar i dessa 
fall bland annat om frihet till säkerhet, personlig integritet, källskydd och 
meddelarfrihet. Jag kommer att utveckla mitt resonemang om Isaiah Berlins 
                                                 
27 Ibid., s. 5-8, 25-26. 
28 Ibid., s. 2, 8. 
29Ibid., s. 2. 
30 Ibid., s. 2. 
31 Ibid., s. 8. 
32 Ibid., s. 8-10. 
33 Ibid., s. 8 
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frihetsbegrepp i relation till FRA-debatten nedan med hjälp av ett analysverktyg. 
 
 
 
 
3.5 Analysverktyg 
 

Frihetsperspektiv (Negativ frihet – Positiv frihet) 
 
Analysverktyget ovan utgör de allmänt hållna dimensioner som används som 
analysverktyg. Dessa dimensioner används för att urskilja teman i det empiriska 
materialet som faller inom ramen för dimensionerna negativ respektive positiv frihet. 
Detta genomförs genom att dimensionerna används som ett raster för att tolka 
källmaterialet. Jag närläser det empiriska materialet med ett öppet sinne och med hjälp 
av dimensioner urskiljs ett antal centrala teman i FRA-debatten. De två huvudsakliga 
temana i FRA-debatten är frihet från yttre hot samt frihet till integritet vilka placeras 
inom negativ respektive positiv frihet. Frihet från yttre hot hamnar under dimensionen 
negativ frihet, frihet till personlig integritet hamnar under dimensionen positiv frihet. I 
debatten kan vi även urskilja ytterligare teman inom dessa frihetsbegrepp. Frihet till 
journalistiska friheter såsom meddelarfrihet och källskydd faller inom ramen för positiv 
frihet, och diskuteras flitigt i det empiriska materialet. Andra teman som urskiljts är 
frihet från terrorism, otrygghet, brottslighet, övervakning och kränkning samt frihet till 
säkerhet. De huvudsakliga temana i det empiriska materialet är dock yttre hot, personlig 
integritet och journalistiska friheter. Analysverktyget används i syfte att göra en 
distinktion i FRA-debatten mellan de idéer som uttrycks med ett positivt och ett negativt 
frihetsbegrepp. Som Isaiah Berlin framhäver finns det dock inga vattentäta skott mellan 
positiv och negativ frihet, vilket innebär att många av debattens teman troligen rör sig 
mellan dessa båda dimensioner.34 Med hjälp av denna teoretiska ansats anser jag mig 
kunna analysera de idéer som uttrycks i debatten liksom relationen mellan aktör, grupp 
och idé. Jag avser även att med utgångspunkten ovan besvara frågeställningarna i 
analysen av det empiriska materialet samt i den avslutande diskussionen.  
 
 
4. Analys av FRA-debatten 
 
Som tidigare beskrivits består det empiriska materialet av debatt- och ledarartiklar från 
den 8 mars 2007 till den 18 juni 2008. Med hjälp av dimensionerna i teorikapitlet ovan 
har jag delat in diskussionen om FRA-lagen under denna period i två huvudsakliga 
teman. Med teman menar jag debattens huvudsakliga problemområden. Dessa teman är 
frihet till integritet och frihet från yttre hot. Dessa teman inbegriper både resonemang 
för respektive mot FRA-lagen. Ovanstående teman inbegriper även ytterligare frågor. 
Inom integritetsdebatten ryms även frågor om frihet till andra grundläggande 
demokratiska rättigheter såsom meddelarfrihet och källskydd. Liberalism och liberala 
ideal är ytterligare viktiga företeelser inom integritetsdebatten. Temat yttre hot består 
                                                 
34 Ibid., s. 2. 
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främst av debatt om förändringar i lagförslaget, från spaning mot ”yttre militära hot” till 
bara ”yttre hot”.35 Frågor som terrorism och spridning av massförstörelsevapen är andra 
viktiga frågor inom denna debatt; dessa är dock mer integrerade i diskussionen. Jag 
skall i avsnittet nedan analysera dessa teman i det empiriska materialet i syfte att bringa 
klarhet i hur dessa diskussioner framträtt i svenska dagstidningar. 
 
4.1 Integritet 
 
Integritetsdebatten mellan den 8 mars 2007 och 18 juni 2008 inleds med en artikel 
publicerad den 8 mars 2007 tidigt på morgonen, samma dag som proposition 2006/2007 
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet lades fram. Artikeln är författad av 
dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg med titeln ”Tydligt skydd för den 
enskildes integritet”. Denna inledande artikel sätter prägel på den argumentation och 
den retorik som kom att användas under det följande året av dem som var positiva till 
FRA-lagens införande. Odenberg menar att syftet med denna lagstiftning är att skydda 
Sveriges medborgares fri- och rättigheter samt deras integritet, inte det omvända. 
Odenbergs främsta argument för att lagen är positiv för individens integritet är att det i 
nuläget inte finns ett lagstadgat skydd för individens integritet i fråga om signalspaning. 
Detta trots att det bedrivits signalspaning av Försvarets radio anstalt sedan andra 
världskriget. Odenberg menar att denna nya lag säkrar ett skydd för den personliga 
integriteten som inte tidigare funnits.36 
 
Den resterande delen av mars månad kantas dock integritetsdebatten av en rad mycket 
kritiska debatt- och ledarartiklar, med undantag från ett fåtal stödjande. Kritiken 
kommer från såväl den politiska vänstern som högern. Kritiken kommer även från vitt 
skilda håll i fråga om tidningar. ”Riksdagen måste säga nej till Lex Orwell” av Svenska 
Dagbladets chefredaktör P.J. Anders Linder, ”Säg nej nu” på Expressens ledarplats, 
”Rösta nej, nej, nej” på Dagens Nyheters ledarplats, ”Stoppa Odenbergsamhället på 
Borås Tidnings debattsektion samt ”Säg nej till Odenbergsamhället” på Östgöta 
Correspondentens debattsida är några exempel på de kritiska artiklar publicerade under 
mars månad 2007. Författarna till dessa kritiska artiklar menar att det nya lagförslaget 
innebär ett intrång i den personliga integriteten och att lagen hotar Sveriges demokrati 
och de demokratiska rättigheter som det inbegriper.37 Hanne Kjöller vädjar om en 
försiktighet då vi lever i en tid då informationsteknologi möjliggör en övervakning i 
former som tidigare inte var möjligt. Hon framhäver även risken att enskilda grupper 
diskrimineras då exempelvis svenskar med arabiskt ursprung kommunicerar på sitt 
hemspråk.38 Odenbergs inledande artikel kommenteras med att det ”är inte bara 
odemokratiska politiker som vill slå i folk att krig är fred eller att frihet är förtryck”.39 
En artikel går så långt att debattören varnar för att ”allt mejlande och samtal i mobilen 
kan snart komma att ske med en liten Odenberg på vår axel”.40  
 
                                                 
35 Olofsson, Maud & Odenberg, Mikael, 2007, s. 1. 
36 Odenberg, Mikael, 2007a. 
37 Expressen, 2007a, Kjöller, Hanne, 2007a, Linder, P. J. Anders, 2007, Sandström, Christian, 2007a, 

Sandström, Christian, 2007b. 
38 Kjöller, Hanne, 2007a 
39 Expressen, 2007a 
40 Linder, P, J, Anders, 2007 
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Dessa artiklar, under den öppnande månaden mars, visar även på en tänkbar anledning 
till varför det är möjligt för borgerliga debattörer att hårt kritisera ett förslag från en 
alliansregering. Grunden står att finna i att den föregående socialdemokratiska 
regeringens justitieminister Thomas Bodström var minst sagt kontroversiell i fråga om 
övervakning. Mikael Odenberg och Alliansen kritiseras, men det understryks att de går i 
Socialdemokraternas och Thomas Bodströms fotspår. Christian Sandström skriver i 
moderata Borås Tidning att vi är på väg mot ett Odenbergssamhälle istället för ett 
Bodströmsamhälle och skillnaden mellan dessa är ”lika stor som mellan pest och 
kolera”.41 Samma debattör understryker i borgerliga Östgöta Correspondenten först att 
Thomas Bodström gjorde sitt yttersta för att undergräva medborgarnas personliga 
integritet, innan han går vidare och beklagar sig över att en borgerlig regering går i 
Socialdemokraternas fotspår.42 Det är enligt min mening troligt att ett skäl att 
ledarredaktioner som annars stödjer en borgerlig regering kan kritisera detta lagförslag 
därför att man samtidigt kan hävda att oppositionen är av samma skrot och korn. Den 
föregående integritetsdebatten fylld av kritik mot ett Bodströmsamhälle möjliggör 
således kritik av ett Odenbergsamhälle. En annan tänkbar anledning att kritik mot 
lagförslaget kanske främst kommer från borgerliga ledarredaktioner är att det är här det 
finns en möjlighet att påverka. Ju längre debatten går ju tydligare blir det att resultatet 
kommer att avgöras av huruvida ett par enstaka borgerliga ledamöter röstar ja eller nej. 
En stark opposition mot förslaget från borgerliga ledarredaktioner är i detta fall troligen 
mer inflytelserikt än kritik från ett vänsterperspektiv. I den liberala borgerliga 
traditionen finns ju dessutom en sedan många år artikulerad kritik mot starkt statligt 
inflytande över individens vardagsliv och en idé om att den svenska välfärdsstaten varit 
förenad med otillbörliga ingrepp i individens frihet. Att en borgerlig regering då 
bedriver vad som uppfattas som en politik i samma anda utgör naturligtvis en rimlig 
grund för ifrågasättanden.   
 
Efter mars månad publiceras inlägg i debatten med allt glesare mellanrum. Det är 
dessutom snarlika resonemang som upprepas till och med september 2007. FRA-lagens 
motståndare menar att det vi, som anhängare av ett demokratiskt samhälle, ger upp då vi 
tillåter denna typ av övervakning inte kan motiveras med hotbilden.43 Även den 
politiska processen kritiseras då den anses vara skum eftersom förslaget skickades ut på 
remiss under julledigheten och att propositionen offentliggjordes en vecka innan 
integritetskommitén lade fram ett slutbetänkande. Ett betänkande sammanställt efter 
flera års arbete. Även riksdagsledamöters som profilerat sig som förkämpar för 
liberalism börjar kritiseras för sin tystnad. 44 Mikael Odenberg och andra debattörer 
positiva till FRA-förslaget ger snarlika argument som tidigare, dvs att lagen i själva 
verket stärker den personliga integriteten då signalspaning inte tidigare reglerats i lag.45  
 
Om 2007 års debatt om FRA-lagen i svenska dagstidningar mellan april och september 
2007 kännetecknas av att vara tunnsådd och främst bestå av upprepningar så måste 
debatten resterande del av 2007 betraktas som stendöd. Efter september 2007 stagnerar 
integritetsdebatten helt och frågan om FRA-lagen upptas inte igen förrän i maj 2008. En 
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stor anledning till detta är att FRA-lagens främsta försvarare, Mikael Odenberg, avgick 
den 5 september 2007, mitt under FRA-debatten. Odenberg hade innan avgången rollen 
som FRA-lagens, i stort sett, ende aktiva försvarare. Odenberg ersattes av dåvarande 
handelsminister Sten Tolgfors som saknade Odenbergs engagemang i sakfrågan. Det ter 
sig logiskt att debatten stagnerar efter Mikael Odenbergs avgång. Det är nämligen efter 
avgången ingen allianspolitiker som är beredd att ta Odenbergs plats som FRA-lagens 
försvarare. Detta innebär att det under resterande delen av 2007 inte finns en enda 
borgerlig debattör som bemöter kritiken av FRA-lagen. Detta leder till att även kritiken 
mot lagförslaget avtar och frågan försvinner från dagstidningarnas debatt- och 
ledarsidor i över sju månader. Den politiska process som förbereder antagande av lagen 
pågår dock som planerat, trots att ingen i offentligheten argumenterar för det. 
 
Debatten om FRA-lagens införande tas ur ett integritetsperspektiv upp igen under maj 
2008, alltså dryga månaden innan riksdagen skall rösta om förslaget. Det är som att 
Sveriges samtliga ledarredaktioner och tidningsdebattörer glömt FRA-lagen och 
påminns först då det börjar bli dags för omröstning. Maj månad innebär en långsam och 
aningen försiktig revitalisering av FRA-debatten. Denna frånvaro av debatt belyses i 
Ola Nordebos ledare den 31 maj 2008 i Västerbottens-Kuriren med titeln ”Farligt när 
staten vill avlyssna fler och mer”. Nordebo hävdar att statens inskränkning av den 
personliga integriteten accepteras från medborgare utan protester, vilket beror på ett 
starkt förtroende för staten. Nordebo menar att något blivit fel i den politiska debatten 
och efterlyser folkliga protester och medial granskning. Han frågar sig när 
engagemanget för den personliga integriteten blev så svagt.46 Förutom Ola Nordebos 
kritik, av såväl lagförslaget som debatten, består maj 2008 endast av en knapp handfull 
artiklar, samtliga kritiska till FRA-lagen. Lagförslaget i kombination med den 
informationsteknologiska utvecklingen utpekas som integritetens stora hot. P. J. Anders 
Linder vid Svenska Dagbladet uttrycker sin skepsis med hjälp av ett citat av statsvetaren 
Berut Hagvert, vilket lyder på följande sätt: ”Essensen i varje totalitärt välde är 
invasionen och därefter ockupationen av privatsfären”.47 
 
I början av juni 2008 trappas integritetsdebatten upp på nytt. Debatten i svenska 
dagstidningar mellan den 6 juni och 18 juni kännetecknas av ren desperation från 
debattörer och ledarskribenter. Argumenten går allt mer över i en vädjan till de enskilda 
borgerliga riksdagsledamöter som visat tveksamhet i frågan. Detta inleds med en ledare 
av Sanna Rayman den 6 juni i Svenska Dagbladet där hon efterlyser soldaten som 
trotsar befälet för att följa sitt hjärtas order. Artikeln avslutas med ”Jag går ned på knä, 
herrar och damer på taburetterna. Var den där soldaten! Tryck nej”.48 Denna vädjan 
uttrycks i princip i samtliga artiklar under juni 2008. Raymans artikel följs av en än 
tydligare vädjan i Expressens artikel ”Efterlyses: fyra modiga politiker”.49 Dessa två 
inledande artiklar följs av en rad artiklar i samma anda. Västerbottens-Kuriren skriver 
att det är ”hög tid för ledamöter med ryggrad att säga nej till FRA-förslaget”.50 P. J. 
Anders Linder vid Svenska Dagbladet tillråder riksdagsledamöter att tänka på George 
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Orwell och rösta nej.51 Oskar Sundevall, Annika Ivarsson, Kurt Malmqvist och Gabriel 
Bergin från Centerpartiets ungdomsförbund uppmanar i Uppsala Nya Tidning 
Centerpartistiska riksdagsledamöter att rösta efter sina ideologiska ståndpunkter.52 I 
Västerbottens-Kuriren framhävs hur Kristdemokraternas ungdomsförbund i veckan 
skickat George Orwells ”1984” till sitt partis riksdagsledamöter och tidningen hävdar att 
våra demokratiskt valda representanter inte visar något mod.53 Hårdast i denna vädjan, 
eller kritik i många fall, är Dagens Nyheters och Aftonbladets ledarredaktioner. 
Aftonbladet anmodar kritiska politiker att visa civilkurage och menar att det är fegt att 
kvitta ut sig. Tidningen framhåller att Centerpartiets Fredrik Federley och Annie 
Johansson, Folkpartiets Birgitta Ohlsson samt Moderaternas Henrik von Sydow gjort 
sig till tolkar för den personliga integriteten och att deras riksdagsmandat är förknippat 
därmed. Aftonbladet deklarerar att om dessa politiker röstar ja eller kvittar ut sig kan de 
aldrig mer hävda att de värnar om personlig integritet då de valt att rösta mot sina 
principer för att skydda den egna karriären. Aftonbladets artikel avslutas med ett citat av 
Thomas Jefferson: ”Those who are willing to give up a little freedom to gain a little 
security will loose both and deserve neither”.54 Dagens Nyheter lyfter fram enskilda 
politikers arbete för personlig integritet och frågar sig sedan hur man kan gå emot sin 
politiska uppfattning efter att man arbetat med den i många år. Dagens Nyheters 
ledarredaktion hävdar även att vad det handlar om för dessa politiker är att dels stå ut 
med att se sig själva i spegeln och dels stå ut med att möta sina väljare.55 
 
Parallellt med denna kritik och vädjan till enskilda politiker artikuleras även en 
omfattande kritik mot den politiska process som ledde fram till juni 2008. 
Ledarskribenter och debattörer hävdar att anledningen till att ett integritetskränkande 
förslag kan röstas igenom är att det finns en brist på tolerans för oliktänkande inom de 
politiska partierna. Heidi Avellan vid Sydsvenska Dagbladet pekar på en ihålighet hos 
partier som först hävdar att personvalet stärker och vitaliserar demokratin, men sedan, 
när det kommer till kritan, får personvalda politiker att rösta mot sina ideal.56 Borås 
Tidnings politiske redaktör Katarina Larsson menar de borgerliga makthavarnas 
inställning inför FRA-omröstningen är partidisciplin. Larsson menar att ledamöter som 
tvingas rösta mot sin ideologi och lagens genomförande är ”en solkig seger för 
partilojaliteten”.57 Dagens Nyheter belyser problematiken i att riksdagsledamöter som 
fått sin position och sitt mandat via personval tvingas lyda partiledningen trots att de 
inte valts genom partiets interna nomineringsprocess.58 Flera ledarskribenter betonar det 
demokratiska problemet med politiker på personvalsmandat som tvingas att rösta mot 
den övertygelse som gav dem en plats i riksdagen från början och den politiska 
komplexiteten för dessa enskilda politiker.59 
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Under denna debatts slutspurt framhävs även en stark kritik mot riksdagspartiers 
påstådda liberalism. Sydsvenska Dagbladets ledarskribent Heidi Avellan skriver att 
Vänsterpartiet har, i integritetsdebatten, framstått som mer liberalt än de påstådda 
liberala partierna Centerpartiet och Folkpartiet.60 Liknande kritik mot liberala 
riksdagspartier framförs även på andra ledarredaktioner. I borgerliga Östgöta 
Correspondenten framför Folkpartistiska och Centerpartistiska väljare sin kritik i en 
artikel med den talande titeln ”Liberala ideal på soptippen”. Dessa anser sig svikna efter 
att ha röstat på och efter liberala ideal.61 Även Dagens Nyheter framför liknande kritik 
mot framförallt Jan Björklunds liberalism med den kanske än mer talande titeln ”Från 
liberal till schizofren”.62 Den allra hårdaste kritiken kommer dock från Expressen som 
skriver: ” Den militant ideologilöse Reinfeldt har lyckats göra sossarna, vänsterpartiet 
och miljöpartiet till den liberala bastionen i riksdagen, En lika oväntat som på sitt sätt 
enastående prestation av en moderatledare”.63 
 
Under integritetsdebattens sista veckor kan vi även utläsa, en tidigare frånvarande, 
internationell kritik. Att denna kritik utifrån framförs först nu beror troligen på en 
kombination av dels att omröstningen närmar sig och dels ledarskribenters desperation. 
Det är tunga företag och organisationer som artikelförfattarna refererar till i fråga om 
internationell kritik. Tove Nandorf framhäver att Google funderar på att flytta sina 
servrar från Sverige för att förhindra att dess användares integritet kränks när Försvarets 
radioanstalt inhämtar information som passerar Sveriges gränser. Hon framför även hur 
finska Telia Sonera flyttar finska kunders servrar för elektronisk post till Finland för att 
undvika Försvarets radioanstalts signalspaning.64 Det framhävs även att FRA-lagen 
döms ut av stiftelsen Privacy International.65 Flera artikelförfattare tar även upp hur 
Säpo varnat för FRA-lagens inverkan på Svenska medborgares personliga integritet.66   
 
Efter att ha närläst och analyserat debatt- och ledarartiklar om FRA-lagen ur ett 
integritetsperspektiv återstår en oväntad fråga. Vem är för FRA-lagen? I den omfattande 
integritetsdebatt som förts om FRA-lagens införande hörs chockerande få röster som 
stöder lagen. Kritiken mot FRA-lagen ur ett integritetsperspektiv kan inte annat än 
beskrivas som massiv. Kritiken möter dock inget mothugg. Efter Mikael Odenbergs 
avgång har FRA-lagens stöd i debatt- och ledarartiklar varit lika med noll. Det är enligt 
min mening en märklig process. En borgerlig regering lägger fram ett lagförslag, detta 
förslag bemöts av en massiv kritik, kanske främst från regeringens sympatisörer, 
kritiken bemöts inte och lagen röstas igenom. Detta kan dock vara en tänkbar anledning 
till att borgerliga politiker som stöder lagen inte kunnat argumentera för den. Det kan 
tänkas ha varit för skadligt för karriären för FRA-anhängare att försöka oppinionsbilda 
för FRA-lagen. Framför allt då hård kritik kommer från borgerliga debattörer, 
ledarskribenter samt allianspartiernas ungdomsförbund. Att kritiken inte bemöts är 
kanske trots allt inte märkligt utan en logisk följd i en process där regeringen driver 
igenom ett riktigt kontroversiellt lagförslag som sticker i ögonen, även på dem som i 
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andra frågor träder till regeringens försvar.     
 
4.1.1 Journalistiska friheter 
 
Genom analysverktyget ovan har jag lyckats utskilja andra frågor i debatten än dem som 
rör frihet från yttre hot och frihet till integritet. Till dessa hör friheten till journalistiska 
friheter som meddelarfrihet och källskydd. Diskussionen om dessa friheter får inte alls 
samma utrymme som integritet eller yttre hot. Debatten om frihet till journalistiska 
friheter analyseras dock här under temat integritet då de båda faller inom ramen för 
Isaiah Berlins positiva frihetsbegrepp. Journalistiska friheter, eller journalisters 
personliga integritet, får dock ett ganska stort utrymme i denna analys då en stor del av 
FRA-debatten handlar om dessa friheter och hur de hotas. 
 
Som tydliggörs ovan genomsyras integritetsdebatten av massiv kritik. Frågan är dock 
varför kritiken från dagstidningars håll är så enhetligt mot införandet av FRA-lagen. I 
det empiriska materialet går det att utläsa en möjlig anledning till detta. Införandet av 
FRA-lagen skulle innebära en förändring av vissa grundlagsstadgade 
informationsfriheter. Det finns ett informationspolitiskt intresse för journalister av att 
FRA-lagen inte drivs igenom. Många ledarskribenter uttrycker en oro för att 
meddelarskyddet och källskyddet är i fara. TU, Tidningsutgivarna och SJF, Svenska 
Journalistförbundet, menar att dessa grundlagsskyddade rättigheter liksom pressfriheten 
är i fara om FRA-lagen röstas igenom. Tove Nandorf hävdar i Dagens Nyheter att 
exempelvis alla mejl som skickas till SVT kan plockas upp av Försvarets radioanstalt.67 
Christoffer Kullenberg, doktorand i vetenskapsteori vid Göteborgs Universitet, går ett 
steg längre och menar i Svenska Dagbladet att meddelarskyddet avskaffas om lagen 
röstas igenom.68 Arne König, Journalistförbundet, Peo Wärring, Tidningsutgivarna, 
samt Josef El Mahdi författar tillsammans en ledare i Sydsvenska Dagbladet med titeln 
”Ökad övervakning kan hota demokratin”. Artikeln pekar på ett oroande mönster där 
journalister blir mål för polisiär verksamhet när information som används inom 
journalistik är av intresse för polisen. Artikelförfattarna menar även att 
meddelarskyddet, ett av journalistikens viktigaste verktyg, är i hotad om FRA-lagen 
drivs igenom. De uppmanar i artikeln till att undantag införs för journalister då 
journalister i annat fall inte kan garantera sina källor källskydd. Artikelförfattarna 
hävdar också att meddelarfriheten som skyddar anställda inom staten då de vill avslöja 
olägenheter försvinner med FRA-lagen. Då journalister inte längre kan garantera att 
deras källor inte röjs försvinner även källskyddets funktion.69 Tove Nandorf framhäver i 
en senare ledare i Dagens Nyheter att även Journalistfederationen, EFJ, har dömt ut 
FRA-lagen och menar att lagförslaget strider mot internationell och europeisk lag.70 
Även Sveriges författarförbund belyser en liknande problematik i Dagens Nyheter, en 
problematik som även berör journalistiken. Sveriges författarförbund har idag kontakt 
med många regimkritiska författare i totalitära stater och menar att denna 
kommunikation inte är möjlig om FRA-lagen drivs igenom. Författarförbundet lyfter 
även fram att politiskt förföljda inte kommer ha samma möjlighet att kommunicera med 
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människorättsorganisationers svenska medlemmar. Artikeln avslutas med att 
författarförbundet på dessa grunder kräver att lagförslaget stoppas.71  
 
Den Svenska journalistkåren framträder som enig om att dessa grundläggande friheter 
och skydd är hotade om FRA-lagen röstas igenom. Detta kan vara ytterligare en tänkbar 
anledning till varför kritiken mot FRA-lagen från dagstidningars håll varit så massiv 
och enhetlig. Av det empiriska material jag analyserat som behandlar integritet är det 
inte en enda journalist som uttryckt stöd för FRA-lagen. En debatt i ett forum som 
domineras av en yrkeskår som genomgående delar en kritisk åsikt blir ensidig. I och 
med att journalistkåren dessutom förlorar viktiga journalistiska verktyg om FRA-lagen 
drivs igenom är det enligt min mening logiskt att integritetsdebatten i svenska 
dagstidningar främst består av opposition mot lagförslaget. 
 
4.2 Yttre hot 
 
Som beskrivits ovan behandlar propositionen En anpassad 
försvarsunderrättelseverksamhet den personliga integriteten. Detta har sina spår även i 
debatten då en stor del av det empiriska materialet behandlar integritetsfrågor. En annan 
central del av propositionen är ändringen där försvarsunderrättelsens mandat breddas 
från yttre militära hot till yttre hot.72 Inom denna debatt diskuteras ytterligare teman 
förknippade med yttre hot såsom frihet från terrorism och annan grov brottslighet. 
Denna debatt har, från 8 mars 2007 till 18 juni 2008, varit starkt relaterad till 
integritetsdebatten, kanske mycket på grund av att bedömning huruvida lagen skall 
röstas igenom eller ej handlar om frihet till personlig integritet kontra frihet från yttre 
hot. Jag skall i avsnittet nedan analysera debatten om yttre hot på svenska 
dagstidningars debatt- och ledarsidor mellan 8 mars 2007 och 18 juni 2008.  
 
Debatten om yttre hot tangerar ofta integritetsdebatten. Således inleds även debatten om 
yttre hot samma dag som propositionen En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet 
offentliggörs. Även debatten om yttre hot inleds med några dagar av frekvent 
publicerade debatt- och ledarartiklar. Debatten om yttre hot inleds inte bara samma dag 
som integritetsdebatten, startskottet är även samma artikel. I Mikael Odenbergs 
debattinlägg ”Tydligt skydd för den enskildes integritet” påpekas att lagförslagets syfte 
är att skydda Sveriges medborgares fri- och rättigheter genom att stödja utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitiken samt skydda Sverige mot yttre hot. Odenberg menar att 
signalspaning är nödvändig för att kartlägga hotbilden mot Sverige eftersom den gör det 
möjligt att upptäcka exempelvis terrorism, spridning av massförstörelsevapen och 
militära hot.73 Odenberg utvecklar sitt resonemang dagen därpå i debattinlägget ”Jag 
skyddar Sverige”. Han understryker här hur signalspaning skyddar Sverige och svenska 
intressen samt dess invånare från yttre hot. Hans resonemang bygger i många avseenden 
på negativ frihet från yttre hot och positiv frihet till demokrati och grundlagsstadgade 
rättigheter.74 Denna argumentation bemöts dock med kritik från flera håll. Hanne Möller 
vid Dagens Nyheter kritiserar lagförslaget och Odenbergs resonemang genom att lyfta 
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fram det diffusa i benämningen yttre hot. Det finns enligt Möller ett stort 
gränsdragningsproblem i fråga om yttre hot, det finns knappt något det inte kan 
inbegripa. Möller framhäver även det absurda i så omfattande och extrema åtgärder mot 
ett yttre hot vars hotbild troligen är mindre än en vanlig svensk bilolycka Möller 
understryker hur yttre hot enligt propositionen kan röra sig om ”olika typer av 
försörjningskriser, ekologiska obalanser, miljöhot, etniska och religiösa konflikter, stora 
flykting- och migrationsrörelser samt ekonomiska utmaningar i form av valuta- och 
räntespekulationer".75  
 
Debatten om yttre hot har inledningsvis inte riktigt samma intensitet som debatten om 
integritet. Detta kan bero på svårigheten att kritisera en organisations arbete mot yttre 
hot då organisationen aldrig redovisar ett resultat. Kritikers resonemang avfärdas ofta 
med att de inte förstår sakfrågan. FRA-lagens anhängare ger dock inget konkret 
motargument mer än att man bemöter kritiken med att hävda att kritiska debattörer helt 
enkelt har fel. Detta syns tydligt i Odenbergs debattartikel ”Fel om avlyssning” där han 
börjar med att rada upp kritik som riktats mot lagförslaget och avslutar med att avfärda 
kritiken genom att säga att inget av detta är sant. Odenberg ger dock ingen förklaring till 
varför argumenten i denna kritik mot förslaget inte är värd att tas på allvar. Kritiken 
avfärdas med att den helt enkelt är felaktig, men Odenberg ger inga argument som 
styrker detta påstående.76 
 
Debatten om yttre hot svalnar, liksom integritetsdebatten gjorde, efter de inledande 
dagarna i mars. Detta rör inte bara dessa teman utan är utmärkande för hela FRA-
debatten. Diskussionen om yttre hot revitaliseras något i april igen. Denna gång av Ewa 
Björling, moderat ledamot i utrikesutskottet. Björling menar att kritiken mot FRA-lagen 
är obefogad och att signalspaning är ett viktigt verktyg i kampen mot terrorismen. 
Björling argumenterar för förslaget genom att lyfta fram att vi lever i en tid då 
terrorismbekämpning är en nödvändighet för att undvika mistande av människoliv. 
Björling lyfter även fram att Försvarets radioanstalt med hjälp av signalspaning tidigare 
förhindrat terrorattentat både i Sverige och utomlands. Försvarets radioanstalt behöver 
nu för att fortsätta förebygga terrorattentat anpassa sin verksamhet till 
teknikutvecklingen då 98% av kommunikationen sker via kabel. Björling menar även 
att signalspaningen är viktig för att kartlägga attentat mot svenska militära trupper i 
utlandet, ett argument som Mikael Odenberg använt tidigare. Odenberg är en aktiv 
debattör även i april 2007. Hans huvudsakliga argument vilar på idéer om hotbilden mot 
Sverige och landets säkerhetsintressen. Varken Odenberg eller Björling konkretiserar 
dock vad yttre hot eller hotbild är för något.77 Detta belyses i den pensionerade 
advokaten Lars Rosengrens replik till Odenberg i Svenska Dagbladet. I artikeln ”Vad är 
det för hotbild?” frågar sig Rosengren vad det är för hotbild som är så kritisk att det är 
nödvändigt att i hemlighet massavlyssna Sveriges befolkning. Han angriper även, 
liksom tidigare debattörer gjort, det diffusa i termen yttre hot och att lagen är utformad 
på ett sätt så att regeringen bestämmer avlyssningens omfattning.78 Hanne Kjöller vid 
Dagens Nyheter belyser samma problematik. Hon belyser ogiltigheten i argumentet från 
Försvarets radioanstalts sida att dess arbete bidragit med att rädda svenskars liv då det 
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inte går att redovisa detta resultatet. Hon skriver att vi inte kan veta ”hur många 
tusentals svenskar som skulle falla offer för självmordsbombare på Konsum i 
Örkelljunga om inte generaldirektör Ingvar Åkesson får sköta FRA som han vill”.79 
 
Efter de inledande månaderna mars och april 2007 försvinner tidningsdebatten om yttre 
hot i drygt ett år. Debatten återupptas först i maj 2008. Vi kunde skönja samma mönster 
i integritetsdebatten. Debatten försvinner helt från tidningarnas ledar- och debattsidor 
och diskuteras inte ens under röstningen och bordläggningen 2007. Mikael Odenbergs 
avgång den 5 september 2007 dödade verkligen diskussionen om FRA-lagen. Vi såg 
samma mönster i integritetsdebatten under bordläggningen och det måste ändå anses 
vara märkligt. Ett kontroversiellt lagförslag som upprör så mycket känslor är helt 
frånvarande från den politiska diskussionen i dagstidningar nästan hela det år förslaget 
är bordlagt. Endast ett fåtal artiklar om yttre hot i förhållande till FRA-lagen publiceras 
mellan april 2007 och maj 2008. Debatten tas som sagt upp igen så sent som i slutet av 
maj 2008, mindre än en månad innan lagen röstas igenom i riksdagen 
 
Den 27 maj 2008 börjar debattörer och ledarskribenter inse att lagen förmodligen 
kommer att bli en realitet. I de artiklar om yttre hot som författas i maj kan vi urskilja ett 
dilemma som dominerar debatten. Det handlar om avvägningen, som vi kunnat urskilja 
även tidigare, mellan positiv frihet till personlig integritet och negativ frihet från yttre 
hot i kölvattnet av 11 september 2001. Aftonbladet uttrycker denna problematik i en 
ledare 27 maj. Ledarskribenten menar att rädslan efter terrordåden den 11 september 
2001 är begriplig, men att den inte får bestämma framtiden. Ett samhälle där alla är 
misstänkta skapar en än större otrygghet och rädsla, det är således inte värt priset.80 
Håkan Holmqvist vid Uppsala Nya Tidning är inne på samma spår dagen därpå. 
Holmqvist är dock något hårdare i sin retorik och menar att vi inte får acceptera att 
grundläggande friheter undergrävs i jakt på total trygghet. Holmqvist hävdar att FRA-
lagen är motsatsen till ett motverkande av otrygghet och att valet mellan trygghet och 
säkerhet eller frihet inte får accepteras, eller uttryckt med Berlins begrepp: den negativa 
friheten kan inte tillåtas inkräkta på den positiva friheten i den utsträckning som föreslås 
i den nya lagen.81 Holmqvist berör även en central punkt i debatten om yttre hot. Hela 
debatten om yttre hot handlar i många avseenden om avvägningen mellan personlig 
integritet och säkerhet och hur mycket av det ena vi är beredda att ge upp för att få det 
andra. Liksom Isaiah Berlin understryker finns det ingen glasklar avgränsning mellan 
positiv och negativ frihet. Då detta utgör analysverktygets dimensioner är det således 
inte förvånande att problem som faller under dimensionen positivt frihet går ihop med 
problem som faller under dimensionen negativ frihet.  
 
FRA-lagens kritiker menar givetvis att den säkerhet som vinns inte är värd priset av en 
förlorad personlig integritet. Ola Nordebo hävdar i Västerbottens-kuriren att bortsett 
från övervakningen, även om den inte är integritetskränkande, så skulle FRA-lagen 
endast vara till marginell nytta i kampen mot terrorism. Nordebo liksom många tidigare 
debattörer har svårt att få grepp om vad dessa yttre hot innebär. Trots att han är oerhört 
kritisk mot förslaget, understryker han att viss övervakning är nödvändig för rikets 
säkerhet. Terrorhotet måste alltså tas på allvar, men det får inte användas för att 
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motivera överdrivna eller obefogade ingrepp i den personliga integriteten.82 Det går här 
enligt min mening att återigen skönja att det handlar om avvägning av hur mycket frihet 
det är acceptabelt att byta mot ett visst mått av ökad säkerhet eller annorlunda uttryckt 
vilken balans som bör eftersträvas mellan positiv och negativ frihet. Kritikerna har svårt 
att se någon nämnvärd ökning av säkerheten och anser sig inte ha fått någon tillförlitlig 
redogörelse för vilket skydd FRA-lagen faktiskt skulle innebära, endast en mängd 
diffusa och allmänt hållna utsagor av det slag som knappast någon kan opponera sig 
emot. Utsagornas konkreta innebörd förblir dock enligt kritikerna oklar och vag, varför 
de inte kan skänka legitimitet åt de stora och uppenbara inskränkningar av den 
personliga friheten som förslaget om FRA-lagen innebär. 
 
Efter en försiktig revitalisering av debatten om yttre hot i maj 2008 så dras debatten 
igång på allvar. Liksom integritetsdebatten blir inte diskussionen massiv förrän ett par 
dagar innan omröstningen i riksdagen. Integritetsdebatten och debatten om yttre hot 
följer nästan exakt samma mönster. Mycket debatterande efter att propositionen 
framläggs den 8 mars 2007, nästan ingen debatt alls under året förslaget är bordlagt och 
återigen mycket debatterande veckorna innan förslaget röstas igenom den 18 juni 2008. 
Detta mönster beror troligen dels på när frågan är som mest aktuell, och på andra 
faktorer som Mikael Odenbergs avgång och uppblossad debatt inom andra arenor såsom 
bloggvärlden. Juni månad 2008 kännetecknas av två huvudsakliga frågor om yttre hot, 
vilka präglat denna debatt sedan 8 mars 2007. Dessa gäller vagheten i definitionen av 
hotet och avvägningen mellan personlig integritet och säkerhet. Skillnaden i dessa 
frågor ju närmare omröstningen vi kommer är framförallt tonläget. I debatten om 
integritet kunde vi skönja en ton av desperation från kritikers håll. Debatten om yttre hot 
kännetecknas mot slutet av ett liknande desperat tonläge, men utan den vädjan till 
enskilda politiker vi kunde urskilja i integritetsdebatten. Det desperata tonläget från 
kritikers håll i debatten om yttre hot tar sig uttryck i hårdare och aggressivare kritik. Ett 
exempel på dessa tongångar är då Samuel Edquist i Aftonbladet skriver att vi är på väg 
mot ett nytt samhällsklimat med Kina och USA som förebilder: ”en rå otyglad 
kapitalism skyddad av en öppen auktoritär stat”.83  
 
Svenska Dagbladets ledare den 12 juni 2008 ”Likheten mellan hökar och pacifister” är 
startskottet på en omfattande debatt om yttre hot mellan den 12 och 18 juni 2008. 
Ledarskribenten leker med tanken att gränsöverskridande terrorism är ett så omfattande 
hot att det vore ansvarslöst att ha principer om övervakning och integritet, det vore en 
lyx vi inte har råd med. Författaren kommer fram till att detta är en avvägningsfråga där 
vi inte får blint följa våra ideologiska ståndpunkter. I artikeln lyfts det dock fram att 
undersökningar visar att terrornätverket al-Qaida inte i nuläget är ett strategiskt hot, al 
Qaida utgör endast ett hot mot västvärlden om västvärlden överreagerar psykologiskt på 
hotbilden. Enligt min mening ger inte diskussionen intrycket av att debattörer 
argumenterar per automatik. Frågan om FRA-lagen har bidragit till att liberala 
borgerliga debattörer och rödgröna debattörer enats i en fråga. Att så många borgerliga 
debattörer hårt kritiserar en borgerlig regering måste enligt min mening betyda att det 
inte är frågan om någon oreflekterad kritik eller några ryggmärgsreaktioner. 
Resonemanget avslutas med att skribenten frågar sig huruvida hotet motsvarar det pris 
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vi betalar.84 Flera debattörer är inne på samma spår. Dagens Nyheter frågar sig den 15 
juni 2008 var detta hot återfinns som rättfärdigar denna integritetskränkning. Dagens 
Nyheter belyser även problematiken i begreppet yttre hot. Man menar att detta kriterium 
innebär att alla kan avlyssnas eftersom hotet finns överallt och ingenstans. Detta 
kriterium innebär även enligt ledarskribenten att inget är oviktigt i relation till ett hot vi 
inte kan se och att hotet därmed kan legitimera långtgående frihetsinskränkningar 
oavsett om det är möjligt att veta om det är reellt eller inte.85 Per-Anders Rehn framför i 
Göteborgs –Posten hur Anne Ramberg, generalsekreterare i advokatsamfundet och 
advokat, ser samma problematik. Hon menar att lagen har ett så otydligt språk att 
begreppen yttre hot och terrorism kan breddas så långt att det inbegriper skadegörelse 
med politiska motiv.86 Det bör anses vara viktigt för FRA-anhängare att argumentera 
mot ett resonemang som visar på hur det nya lagförslaget tillåter övervakning i syfte att 
hindra lindrigare lagbrott eller ungdomsbrottslighet. Ändå bemöts inte denna kritik som 
uppenbarligen kommer från sakkunniga. De politiska partier som vill få igenom 
lagförslaget tiger helt enkelt ihjäl kritiken oavsett om den kommer från sakkunnigt håll 
eller från liberala och konservativa politiska kommentatorer som i hög grad delar 
regeringspartiernas politiska ideologi. Det bör dock understrykas att vi endast kan dra 
slutsatsen att denna tystnad präglar tidningsdebatten. Det är möjligt att dessa debattörer 
agerat i andra forum än dagspress.    
 
Istället för bemötande av kritiken åtföljs ovanstående diskussion av ytterligare kritiska 
debattinlägg. Patrik Svensson vid Sydsvenska Dagbladet menar att regeringens enda 
argument för lagförslaget är rädsla. Svensson lyfter även fram det absurda i att 
Försvarets radioanstalt nyligen införskaffat sig en av världens kraftigaste datorer, har 
över 700 anställda och integritetskränkande befogenheter utan att det föreligger något 
terrorhot mot Sverige.87 Även Peter Englund, tidigare anställd på Försvarets 
radioanstalt, hävdar att det inte finns en reell hotbild mot Sverige. Englund menar att det 
hela snarare är ett uttryck för ett byråkratiskt tänkande att söka nya hotbilder nu när 
Sovjetunionen inte längre är ett hot. Han hävdar också att även om det fanns en hotbild 
skulle ingen terrorist använda sin e-post på ett sätt som riskerade att upptäckas av 
Försvarets radioanstalt.88 Petter Larsson är i Dagens Nyheter inne på samma spår dagen 
före omröstningen i riksdagen. Larsson belyser dock även ytterligare ett faktum som 
inte diskuterats tidigare i debatten. Detta är att enligt Försvarets radioanstalt och 
regeringen är terrorism ofta assymetrisk eller gränsöverskridande. Europols årliga 
terroristrapport 2007 visar dock motsatsen. Rapporten visar att av alla terroristangrepp i 
Europa begicks 532 av 583 av separatistgrupper inom landets gränser.89 Detta innebär 
helt enkelt att spaning mot yttre hot inte bör leda till avvärjning av speciellt många 
terroristangrepp mot Sverige. Med detta i åtanke kanske Rune Lanestrand har rätt då 
han i sin ledare ”Sverige: det nya DDR” skriver att ”Det är ytterst naivt av justitieminister 
Beatrice Ask och den övriga regeringen att tro att inskränkning av demokratiska fri- och 
rättigheter ska skydda Sverige mot terrordåd”.90 Sverige kan visserligen, liksom Petter 
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Larsson understryker i Norrländska Socialdemokraten, teoretiskt utsättas för terrorbrott 
utifrån, men senaste gången ett brott av sådant slag ägde rum var då RAF ockuperade 
Västtyska ambassaden 1975.91  
 
Även debatten om yttre hot innehåller förvånande få debatt- och ledarartiklar positiva 
till lagförslaget. Detta gäller inte enbart under slutspurten, men det blir extra tydligt i 
juni 2008. I debatten om yttre hot finns bara en publicerad ledare i juni som stöder FRA. 
Denna artikel publicerades av Karin Engström, moderat ledamot i utrikesutskottet. 
Engström menar att vi måste uppgradera våra möjligheter att möta den hotbild som 
finns idag, liksom att bistå svenska soldater utomlands med underrättelse. Denna enda 
artikel som stödjer FRA-förslaget bygger på ungefär samma argument som Ewa 
Björlings, också hon moderat ledamot i utrikesutskottet, artikel ”Signalspaning behövs” 
från april 2007.92 I fråga om integritetsdebatten är det kanske logiskt att det är svårt för 
politiker att försvara ett så kritiserat förslag inom ett känsligt eller tabubelagt ämne. Det 
borde dock vara lättare att argumentera för rikets säkerhet och kampen mot yttre hot. 
Efter att ha analyserat även diskussionen om yttre hot måste jag återigen fråga mig: Vem 
är för förslaget? Debattens frånvaro av pro-argument visar dock på en viktig sak: hur 
lite inflytande kritik från debatt- och ledarskribenter har på politiska beslut. Regeringen 
ville få igenom lagförslaget och man behövde inte debattera för att lyckas. 
Omröstningens utgång avgjordes inte på debatt- och ledarplats utan den avgjordes av i 
vilken grad man kunde tillämpa partidisciplin, varför ett bemötande av den ideologiskt 
mångfacetterade kritiken uppenbarligen inte bedömdes som nödvändigt, eller ens 
önskvärt. Jag undrar hur debatten i svenska dagstidningar sett ut om det rört sig om en 
folkomröstning. 
 
5. Slutdiskussion 
 
Jag har med hjälp av Isaiah Berlins frihetsbegrepp analyserat debatten om FRA-lagen i 
svenska tidningar. Jag har urskiljt två huvudsakliga ståndpunkter, argument för frihet till 
personlig integritet och frihet från yttre hot. Att en debatt om brottsbekämpning och 
integritet följer detta mönster är inget nytt. I den tidigare forskningen på området ser vi 
liknande mönster. Janne Flyghed beskriver i Brottsbekämpning – mellan effektivitet och 
integritet: Kriminologiska perspektiv på polismetoder och personlig integritet hur 
liknande ”ytterlighetspositioner”93 ofta kan urskiljas i debatt om kontroll av brottslighet. 
Flyghed menar att dessa debatter ofta kan delas in i de som förespråkar effektivitet och 
de som förespråkar personlig integritet. Flyghed framhäver att det handlar om vilket pris 
vi är beredda att betala för vår säkerhet. Det handlar om en avvägning för att undvika 
”kontrollskador”94i den mån det går. För lite kontroll riskerar en ökad brottslighet och 
för mycket kontroll riskerar att den personliga integriteten undergrävs.95 Pär Ström 
belyser samma dilemma i Övervakad: Elektroniska fotspår och snokarsamhället. 
Liksom Flyghed diskuterar Ström denna avvägning, vilken han konkretiserar på 
följande sätt: ”Hur många flygkapningar per år är det värt att acceptera för att slippa 
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lagkrav på att alla medborgare ska ha inopererad GPS-navigator under huden som 
ständigt rapporterar läge och puls till rikspolisstyrelsen?”.96

 

 
Detta är förståeligt. Jag förstår att det ur politisk synvinkel måste göras en avvägning 
mellan frihet till personlig integritet och frihet från yttre hot. Det märkliga i FRA- 
debatten är att denna avvägning görs av en sittande regering till förmån för effektivare 
brottsbekämpning, av främst terrorism, när det inte tycks förekomma något terrorhot 
mot Sverige. Denna avvägning görs trots en oerhört stark opinion av motsatt 
uppfattning. Lagens förespråkare verkar dessutom ha svårt att argumentera för denna 
avvägning. Det finns enligt min mening några tänkbara förklaringar till varför 
regeringen ville driva igenom lagen och varför debatten tigdes ihjäl. En förklaring är att 
det finns en rädsla bland politiker för vad som händer med Sveriges politiska agenda om 
Sverige skulle angripas av ett terrorattentat. Det är möjligt att ett terrorangrepp mot 
Sverige inte bara skulle ses som ett nederlag i sig utan skulle hota landets 
neutralitetspolitik. Ett kritiskt terrorangrepp mot Sverige skulle möjligen förändra 
svensk politik i grunden, vilket måste framstå som en skrämmande tanke för en regering 
som nyligen kommit till makten. Det är kanske så att terrorhotet framstår som mer 
hotfullt för Sveriges regering än för befolkningen. Dessa är dock argument omöjliga att 
framföra i tidningsdebatten då det skulle provocera väljare mer än vad tystnad gör. 
En andra tänkbar anledning till varför den ideologiskt motiverade kritiken inte bemöttes, 
framförallt under 2008, är Odenbergs avgång. Mikael Odenbergs framtvingade avgång 
som försvarsminister var sannolikt en starkt bidragande orsak till att ingen politiker i 
den offentliga debatten vågade eller ville stå upp för FRA-lagen och utifrån ett 
ideologiskt ställningstagande argumentera för den. En sådan offensiv ideologisk 
argumentation skulle ha varit utsiktslös, eftersom en bedövande enighet 
rådde bland alla landets borgerliga ledarskribenter. Det framstod som ett bättre 
alternativ att driva igenom lagen, utan att argumentera för den, att lagen skulle införas 
rådde det å andra sidan så gott som total enighet om bland borgerliga politiker, även om 
de inte kunde mobilisera några ideologiskt tungt vägande skäl för det. Den politiska 
nödvändigheten gavs helt enkelt företräde framför den ideologiska trovärdigheten. 
     
En tredje tänkbar anledning till varför politikerna inte bryr sig om att besvara kritiken 
beror rimligtvis även på att de inte ser frågan utifrån sin politiska ideologi. De vill få 
igenom sitt förslag, men absolut inte diskutera det utifrån ideologiska utgångspunkter. 
Därför bemöter de inte den ideologiskt motiverade kritiken och tvingar 
riksdagsledamöter med stark ideologisk övertygelse i frågan att rösta mot denna 
övertygelse. Regeringspartiernas politiska pragmatism, de vill få igenom sitt förslag för 
att möjliggöra en praktiskt och politiskt motiverad övervakning, som dessutom 
motiveras geopolitiskt och i relation till andra länders hotbilder och önskemål, men som 
står i strid med deras egna ideologiska ideal, visar på frågans avideologisering inom 
riksdagen. Frågans avideologisering kan också avläsas i den omständigheten att 
Socialdemokraterna och alliansregeringen förordar i stort sett samma lag som motiveras 
med statens intresse, statsnyttan, men där all diskussion om individens integritet och 
rättigheter med rötter i en liberal tanketradition helt enkelt ignoreras. 
Regeringspartiernas egna ideologiska traditioner och ideal ignoreras fullständigt till 
förmån för en politisk pragmatism och den politiska nödvändighet, som närmast kan 
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förstås som ett teknokratiskt förhållningssätt. Representanter för allianspartierna 
(Björling, Odenberg, Engström) tycks också förutsätta att svenska medborgare och 
politiska kommentatorer skall lita på deras ord om att det föreligger ett yttre hot vars 
karaktär inte kan avslöjas. I en kritisk tolkning skulle detta kunna förstås som ett uttryck 
för den politiska maktens arrogans, där medborgarna förutsätts respektera och acceptera 
de valda politikernas omdömesgillhet, utan att denna i praktiken låter sig prövas. Att 
politikerna kan kräva ett sådant mandat från medborgarna kan möjligen förstås som ett 
uttryck för en svensk politisk konsensuskultur, där skäl för misstankar mot folkvalda 
representanter inte antas föreligga.  
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