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Abstract 
Klasson, Torgny (2017). Informationsteknik och avvägningar mellan individens frihet och 
statsmakt – En analys av svenska riksdagsdebatter (Information technology and the balance 
between individual freedom and state power – an analysis of Swedish parliamentary debates), 
Linnaeus University Dissertation No 286/2017, ISBN: 978-91-88357-73-1. Written in 
Swedish with a summary in English. 
The main question in this thesis is what kind of considerations political parties in the 
Swedish parliament have made between individual freedoms and state power in matters 
concerning information technology. Hence, it relates to a central and never ending 
debate about the proper relationship between the individual rights of citizens and 
protection of their personal integrity vis-à-vis state power and the interest of society in 
general, and in particular how this is affected by the rapid development of information 
technology.  
Four cases of legislative processes about information technology are analyzed. These 
cases concern parliamentary debates regarding the secrecy act (sekretesslagen) in 1980 
(first debate), three debates concerning the personal data act (personuppgiftslagen) in 
1998-99, three debates concerning the surveillance and crime prevention act (lag om 
hemlig rumsavlyssning & åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott med 
mera) in 2006-07 and three debates concerning the national defence radio establishment 
act (FRA & lag om signalspaning) in 2007-09.  
An analytical model is developed that includes two ideal types, individual freedom and 
state power, for the study and categorization of the parties and their positions in each 
debate. Thus, parties are categorized according to their proximity to the ideal types. The 
study illustrates that the majority of parties have a tendency to compromise between 
values constituting the two ideal types; they choose a so called hybrid position in between 
individual freedom and state power. The exception to this pattern is the Green Party and 
the Left Party that tend to choose a position close to individual freedom.  
Three hypotheses are tested. The first implies that parties tend to position themselves in-
between the ideal type positions of individual freedom and state power (hybrid 
positions). This hypothesis gets strong support as hybrid positions are the most common 
outcome. The second hypothesis infers that a party has a tendency to support state power 
when in government, but individual freedom when in opposition. This hypothesis also 
gets empirical support, as parties, when in government, tend increasingly to support 
values related to state power, but support is somewhat weaker than for the first 
hypothesis. Finally, the third hypothesis implies that September 11 2001 was a critical 
moment in relation to how parties deal with values related to individual freedom and 
state power, i.e. parties were expected generally to be more disposed to support state 
power after than before September 11. This gets some support as most parties show this 
tendency. In parliamentary debates after September 11 the Social Democrats, the 
Moderate Party and the Liberal Party have been more disposed to position themselves 
close to the value of state power. On the other hand, the Green Party and the Left Party 
have not changed their positons. One reason could be that neither of these two parties 
were in government during the studied years.      
 
Key words: control, supervision, privacy, individual freedom, power of the state, rule of 
law, political parties, the Swedish parliament, legislation debates and decisions. 
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Förord 

Att skriva en avhandling är för de flesta doktorander ett kämpigt och utdraget 
äventyr. Det har också varit fallet för mig. Efter tre decenniers tjänstgöring 
som universitetsadjunkt lägger jag nu fram min doktorsavhandling. Min 
forskarutbildning startade i Lund på 1980-talet. Då passade jag på att läsa min 
första delkurs. Lars-Göran Stenelo och Nils Stjernquist blev mina föreläsare 
och flertalet av mina kamrater bland doktoranderna disputerade relativt snabbt 
och på ett mycket övertygande sätt. Jag blev därmed undantaget som 
bekräftade regeln. Våren 1987 läste jag en kurs i kvantitativ metod och stötte 
då på de lika sympatiska Mats Sjölin och Leif Johansson. Nu flera år senare 
har Mats Sjölin blivit min prefekt och examinator på forskarutbildningen vid 
Linnéuniversitetet, medan Leif Johansson däremot har passat på att gå i 
pension. Var har egentligen alla år av mitt verksamma yrkesliv tagit vägen? 
Frågan ställer jag till mig själv ibland. 

De schemalagda studierna vid forskarutbildningen i Lund tog efterhand 
slut och de kurser för självstudier som då fanns kvar tedde sig högst 
avskräckande för mig. Jag bytte därför studieort till Göteborg där jag lyckades 
fullfölja kvarvarande forskarkurser. Under tiden fick jag förmånen att möta 
statsvetare som Bo Särlvik, Jörgen Westerståhl, Lars Strömberg, Sören Holm-
berg, Gunnar Falkemark, Lennart J. Lundkvist och Mats Dahlkvist (numera 
Lindberg). Jon Pierre blev min huvudhandledare och Stephan Schmidt min 
biträdande handledare. De drev mig bestämt framåt mot en forskarexamen och 
lyckades delvis. År 1996 examinerades min licentiatuppsats vilket ledde till 
nästa uppbrott i karriären. Jag arbetade under många år heltid som adjunkt vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Det som sedan på nytt förändrade mitt yrkesliv var 
en inläggning vid centrallasarettet i Växjö i december 2007. Efter fyra år som 
studierektor hade jag lyckats få skyhögt blodtryck och t.o.m. tappat synen på 
vänsterögat (på grund av en inre blödning, några raljerande kollegor hävdade 
att det delvis var ideologiskt betingat). Under de drygt två veckor då jag var 
inlagd kom mina kollegor Emil Uddhammar, Erik Wångmar, Daniel och 
Charlotte Silander regelbundet och hälsade på mig och jag lyckades med deras 
hjälp så småningom kravla mig upp ur sjuksängen. Väl hemma igen kom Lena 
Agevall, Anne Morrissey Haglund och Rebecka Ulfgaard på besök och bjöd 
på tårta. Efter avslutat tårtkalas blev jag inskriven på min tredje (!) forskar-
utbildning och nu vid Linnéuniversitetet. Emil Uddhammar blev min nye 
huvudhandledare. När Emil tillfälligt flyttade tillbaka till Uppsala tog Staffan 
Andersson över det riskfyllda huvudhandledaruppdraget. En trygg och säker 
hamn under hela mitt utdragna skrivande har Staffan utan tvekan varit. Han 
har en enorm förmåga att entusiasmera när det mesta i skrivandet känns svårt 
och motigt för en förvuxen doktorand. Framförallt ska Staffan ha beröm för 
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sin förmåga att formulera konstruktiva kommentarer. Min biträdande hand-
ledare Erik Wångmar förtjänar också många berömmande ord. Jag mötte Erik 
redan på åttiotalet då han var grundstudent. Han har hela tiden dykt upp i olika 
skepnader i mitt dagliga arbete. Båda mina handledare är fortfarande vid 
prima liv och ingen av de två har (enligt min vetskap) funderat på att gå i 
pension. För detta vill jag delge dem min stora tacksamhet! Erik Wångmar 
kommer dagligen inrusande på mitt rum och han har också under många år 
varit mig ett troget lunchsällskap. David Feltenius vid Umeå universitet måste 
också i detta sammanhang framhållas för sina värdefulla synpunkter på mitt 
avhandlingsmanus vid slutseminariet. Per Strömblad har också under tiden läst 
mina avhandlingsmanus och gett dyrbara synpunkter. Trots det ovan sagda ska 
naturligtvis alla de eventuella brister som kvarstår i avhandlingen tillskrivas 
författaren.  

Avslutningsvis vill jag gärna ge några eloger till mina doktorandkompisar 
och övriga korridorkamrater på Institutionen för statsvetenskap vid Linné-
universitetet i Växjö. Ni utgör alla en trevlig och gemytlig arbetsmiljö! Sara 
Fransson, Emma Ricknell och Mattias Gunnarsson har alltid nya och friska 
idéer att tillföra. Mats Sjölin och Emil Uddhammar är inte bara professorer, 
utan även dråpliga historieberättare med en beundransvärd förmåga att 
dramatisera vardagen. Stefan Höjelid, Johanna Jormfeldt, Tobias Bromander 
och Otto Petersson är kanske mina mest omtänksamma kollegor. All heder åt 
samtliga! Lena Agevall var fram till sin pensionering en trygg hamn som 
arbetskamrat och medförfattare till läroböcker, forskningsrapporter etc. Jag 
har många festliga minnen bland annat från Lenas och min fleråriga fältstudie 
om integration av flyktingar i Olofströms kommun. Avslutningsvis vill jag ge 
Magnus Hagevi beröm för att han har stått ut med mig under flera decennier, 
från våra gemensamma forskarstudier i Göteborg på 1990-talet, till idag då 
han har blivit professor och lärare vid den forskarutbildning som jag nu 
försöker fullfölja. Karl Loxbo har i sin tur förmedlat många intressanta veten-
skapliga artiklar under avhandlingsarbetets gång. Karl och jag har också det 
gemensamt att vi tillsammans med några religiösa fanatiker har krupit genom 
några av Roms katakomber. Jag vill också gärna nämna två arbetskompisar 
som nu har gått över till Linnéuniversitets centrala administration. Björn 
Idlinge och Per Sundström har jag upplevt många intressanta stunder till-
sammans med, på skilda ställen runt om i världen. Sommaren 1989 hamnade 
Per och jag i en demonstration i Budapest, men vi begrep inte riktigt vad det 
var som folk demonstrerade mot. Till slut förstod vi dock att det politiska 
systemet höll på att trilla ihop under sin egen tyngd. Vi stod också en gång i en 
kornåker i Nebraska och undrade var vi egentligen hade hamnat. Björn och jag 
har å andra sidan haft mycket skoj på studieresor ute i centraleuropa genom 
åren. Vi har även tillsammans med Daniel Silander fiskat i iskallt regnväder på 
Helgasjön och stukat till oss rejält vid försök till cykling på ishalt 
vinterväglag. Det händer en del dramatiskt även i en statsvetares liv.         
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Kapitel 1: Studiens bakgrund, syfte och 
forskningsproblem 

Enighet råder i vårt land om att det är av väsentlig betydelse att 
enskildas personliga integritet respekteras. 

(Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande Privatlivets fred, SOU 
1980:8, sid. 70) 
 

Alla kategoriska påståenden (som det ovan) om en landsomfattande enighet 
finns det anledning för statsvetenskapen att ifrågasätta. 2000-talets svenska 
integritetsskyddskommitté (SOU 2007:22, sid. 77ff.) lät SCB under hösten 
2006 fråga allmänheten i en enkät om inställningen till behovet av personlig 
integritet, särskilt när detta behov kommer i konflikt med andra ”behjärtans-
värda” intressen. En stor majoritet (77%) ansåg då att det var acceptabelt att 
oskyldiga personers integritet kränks vid brottsutredningar (till exempel 
genom buggning och hemlig avläsning av datorer). Endast 10% uppgav 
samtidigt att de var emot en sådan integritetskränkning. Yngre medborgare 
(19%) var dock mer kritiska mot hemlig övervakning än äldre. När det gäller 
att komma åt terrorism och annan grov brottslighet ansåg en överväldigande 
majoritet (79%) att kontrollen över medborgarna bör öka. Ett ännu större stöd 
fanns för inskränkningar av integritetsskydd och bekvämlighet vid motver-
kande av flygterrorism (93%). Det förefaller av undersökningen 2006 att döma 
som att vi svenskar i hotfulla situationer är beredda att tona ned vårt intresse 
av och krav på personlig integritet. 

Termen integritet härrör från det latinska ordet integer (=ren) och kan 
sägas innebära okränkbarhet, oberoende och frihet från inblandning eller 
obehörig påverkan (SOU 1992:84, jfr. Westin 1967, Wacks 2010 samt Collste 
1997). Statsmaktens avgränsning ger förutsättningar för individers integritet. 
Det har förmodligen alltid funnits ett spänningsförhållande mellan stat och 
individ. Enligt kriminologen Janne Flyghed (2000a:11f.) går denna spänning 
att spåra tillbaka till när människor först började sluta sig samman med andra 
individer och bilda gemenskaper. Ett skäl till det var att individerna sökte 
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skulle kunna avhjälpas, medan andra fördrar nästan vilka sociala miss-
förhållanden som helst hellre än att ytterligare vidga de områden av 
mänsklig verksamhet som är underkastade statskontroll. Och man in-
ordnar sig i varje särskilt fall i det ena eller andra lägret allt efter sin 
allmänna inställning eller efter det intresse man hyser för den fråga i 
vilken statsmaktens ingripande påkallas eller efter den åsikt man hyser 
om huruvida regeringen kommer att handla eller inte handla i överens-
stämmelse med ens egna önskningar, men däremot mycket sällan på 
grundval av någon konsekvent genomtänkt åskådning om vilka ange-
lägenheter staten bör ingripa i. Och till följd av denna avsaknad av 
någon fast regel eller princip förefaller det mig som att båda parter 
nästan lika ofta hade orätt. Det är nästan lika vanligt att man med orätt 
vädjar till statsmaktens ingripande som att man med orätt fördömer det. 

 
John Stuart Mills bedömningar ovan utgår i sig från en anglosaxisk debatt som 
pågick under 1800-talet. Hans principiella diskussion kring den önskvärda 
balansen mellan individens frihet och statsmakt är trots det ett problem som 
fortfarande är aktuellt i såväl den politiska, juridiska som statsvetenskapliga 
debatten. Det är också utgångspunkten för den här avhandlingens centrala 
forskningsproblem som just handlar om avvägningen mellan individens frihet 
och statsmakt. 

Juristen och ordföranden i 2000-talets svenska integritetsskyddskommitté 
Olle Abrahamsson (2010:175) hävdar i en rättsvetenskaplig artikel att det i 
svensk rättstradition rent generellt har funnits en ideologiskt – politiskt 
betingad motvilja mot att tillerkänna individer några juridiskt skyddade 
rättigheter. Bristen på rättsligt skydd för den personliga integriteten är bara ett 
av många uttryck för detta. Dessutom har riksdagen av tradition varit motvillig 
att lämna över mer makt till domstolarna. Den enda klassiska fri- och rättighet 
som har fått fäste här i Sverige är tryckfriheten. Men motivet vid införandet 
var enligt Abrahamsson inte att tryckfriheten skulle vara en rättighet för 
medborgarna, utan istället att tryckfriheten är till nytta för samhället.  

I rättsliga sammanhang har termen personlig integritet från början 
förekommit med avseende på sådana bestämmelser som slår vakt om den 
kroppsliga eller fysiska integriteten, till exempel straffstadganden om miss-
handel. Med tiden har det emellertid alltmer kommit att avse också skydd för 
rent immateriella (ideella) värden. Till belysning av begreppets numera vid-
sträckta betydelse i rättsliga sammanhang kan nämnas att den svenska utred-
ningen Tvångsmedelskommittén (SOU 1984:54, sid. 187) skiljer mellan föl-
jande slags integritet; rumslig integritet (hemfrid), materiell integritet (egen-
domsskydd), kroppslig integritet (skydd för liv och hälsa, mot ingrepp i eller 
mot kroppen), personlig integritet i fysisk mening (skydd för personlig frihet 
och rörelsefrihet) och personlig integritet i ideell mening, det vill säga skydd 
för privatliv, personlighet och den privata ekonomin (jfr. SOU 1992:84).  
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säkerhet och trygghet i gruppen. Den kollektiva lösningen erbjöd bättre skydd 
mot hotande faror än vad individerna var för sig kunde uppnå. Om 
kollektiviseringen huvudsakligen berodde på individers fria val eller tvång kan 
vi i detta sammanhang lämna därhän. 

Förutom den snabba tekniska utvecklingen i västvärlden har nya hotbilder 
gentemot de demokratiska statsmakterna (”skuggan efter den elfte september” 
2001) sammantaget bidragit till fler personkontroller och en tilltagande lagring 
av betydande mängder teknisk information om individer. Integritetsproble- 
matiken har under de senaste decennierna blivit allt mer statsvetenskapligt 
relevant (se Flyghed 2000, Beckman 2006, Ogura 2009, Deflem 2010, Agrell 
2005). Därmed inte sagt att alla individer rent subjektivt upplever det fram-
växande kontrollsamhället som integritetskränkande. Det finns därtill alterna-
tiva förklaringar till övervakningsteknologins framväxt.  

Den brittiske statsvetaren Reg Whitaker driver i The End of Privacy 
(1999:139ff.) en tes om att medborgare i USA och Storbritannien i minskad 
utsträckning upplever statens kontrollteknologi som politisk kontroversiell, 
samtidigt som denna strategi har blivit mindre transparant. Många människor 
ser en rad fördelar med att kunna göra sina egna bankärenden via Internet och 
att ständigt kunna bära med sig ett plastkort innehållande den egna 
hälsoinformationen. Att det idag finns övervakningskameror på bussar, tåg 
och allmänna platser ger inte sällan en ”känsla av trygghet” hos medborgarna. 
Whitaker drar utifrån dessa preliminära observationer några slutsatser. För det 
första har gränsen mellan statsmakten och samhället blivit alltmer otydlig. Fler 
aktörer än statsmakten övervakar oss idag. För det andra förefaller medbor-
garna vara mindre rädda för ”de tusen ögonen” än för ”storebror”. Övervak-
ningssamhället har decentraliserats och statsmakten övervakar oss idag på en 
rad skilda sätt, tillsammans med ett stort antal företag och organisationer. Det 
är således enligt Whitaker fullt möjligt att tänka sig att den teknologiska 
utvecklingen i sin tur har förändrat medborgarnas syn på och värdering av 
”kontrollsamhället”.  

Begreppet personlig integritet aktualiserar med eftertryck en klassisk 
politisk och ideologisk debatt. Relationen mellan individ och stat gör även 
begreppet statsmakt centralt. Har statsmakten blivit alltför dominerande? 
Saknar statsmakten en fungerande motmakt? Vilka rättigheter bör medborgar-
na tillförsäkras gentemot statsmakten? Neo-liberaler förespråkar en begränsad 
statsmakt, medan socialistiska revisionister inte på samma sätt upplever någon 
inneboende konflikt mellan individers rättigheter och statsmaktens interven-
tioner i det moderna, demokratiska samhället (Bobbio 2001:69ff., Nergelius 
1999 & 2010, Faulks 1999:71f., Rothstein 1994:38f.).  

I boken Om friheten (1848/1984:17) recenserar den socialliberale filosofen 
John Stuart Mill den politiska debatten kring statsmaktens önskvärda roll i 
samhället: 

Somliga är benägna att påkalla statsmaktens ingripande närhelst de ser 
något gott som skulle kunna uträttas eller något missförhållande som 
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1992:110, sid127f., Wihlborg 2000, SOU 2007:22, sid. 67ff., Blomberg 
2012:67, SvD 2013-05-25). 

IT-samhällets utveckling har föranlett många västerländska demokratier att 
efter 1970 stifta nya lagar. En första legal reformvåg innefattar skyddet för den 
personliga integriteten vid datoranvändning. Integritetsskyddande lagstiftning 
så som datalagen antogs i Sverige, USA, Västtyskland, Finland, Danmark, 
Frankrike och så vidare. Den svenska datalagen var tidig i sitt slag när den 
stiftades av riksdagen 1973 (Seipel 2006, Söderlind 2009). I det samman-
hanget bör noteras att det efter 1970-talet har skett en rad teknologiska innova-
tioner och utbud på marknaden som ökat riskerna för intrång i människors 
personliga integritet. Här kan nämnas utvecklingen av Internet och e-mail, 
Facebook, ”surfning”, större tekniska möjligheter till sammanställning av per-
sonuppgifter, nya möjligheter för auktoritära regimer att spärra teknisk 
kommunikation mellan människor, större förutsättningar att kartlägga män-
niskors färdvägar och mobilkommunikation samt det faktum att kameror, 
mobiltelefoner, mediespelare, handdatorer, hårddiskar och USB-minnen efter-
hand har fått allt större minneskapacitet. Sammantaget ökar det riskerna för 
intrång i människors personliga integritet (Seipel 2006). Integritetsskydds-
kommittén (SOU 2007:22, sid. 67) skiljer på aktiviteter som syftar till ökad 
kontroll, spårbarhet och övervakning och tekniker som i grunden är harmlösa, 
men vars tillämpningar kan ge samma effekter som biprodukter. Den först-
nämnda kategorin består av de verktyg som de brottsbekämpande myndighe-
terna tillämpar. Den sistnämnda utgörs till exempel av tekniker som möjliggör 
samkörning av datasystem, sammanställda data av individers kreditkorts- och 
mobilanvändning och så vidare.  

En andra legal reformvåg i västvärlden under 1980-talet gällde åtgärder 
mot datorrelaterade förmögenhetsbrott. Lagar av det slaget antogs bland annat 
i USA, Italien och Australien. En tredje serie lagändringar avsåg upphovsrätts-
ligt skydd för datorprogram och kretsmönster till processorer. Den fjärde 
legala reformvågen med betydelse för informationsteknologin inleddes under 
senare hälften av 1980-talet och rörde ändringar av processrättsliga regler. Det 
avsåg tvångsmedel för att samla bevisning i IT-miljöer, de specifika problem 
som rör insamling, lagring och bearbetning av sådana personuppgifter som 
omfattas av dataskyddslagstiftning samt möjligheterna att åberopa datautskrif-
ter och annat IT-material som bevisning i domstol (Seipel 2006, SOU 1992: 
110, sid. 52 och 131f.). 

Den partipolitiska och mediala intensiteten i fokuseringen kring frågan om 
det behövliga skyddet för den personliga integriteten har i Sverige varierat 
kraftigt över tid. Ibland har frågan varit politiskt het, för att sedan under andra 
tidsperioder i det närmaste falla i glömska och medieskugga (Ilshammar & 
Larsmo 1997:74f.).  

Under sommaren och hösten 2013 hamnade integritetsproblemen i IT-sam-
hället i det svenska mediala rampljuset. Det berodde för det första på 
avslöjanden om omfattningen och räckvidden av det amerikanska underrät-
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Den snabba informationsteknologiska utvecklingen och inrättandet av nya 
personregister väcker en rad nya frågor om individers rättigheter gentemot 
statsmakten och samhället i övrigt. Rätten till personlig integritet i IT-samhäl-
let är en fråga som diskuteras i den här avhandlingen. Det som genomgående 
behandlas är information om individer (SOU 2007:22, sid.64). Få samhälls-
företeelser är stadda i så snabb förändring som tillgången på information om 
individer och grupper (Datainspektionen 2013).  

Sociologen Manuel Castells beskriver i Nätverkssamhällets framväxt 
(1998:35–41) en global utveckling där informationsteknologin håller på att 
integrera världen i datorbunden kommunikation. Med informationsteknologi 
avses då ett konvergerande teknikkomplex inom mikroelektronik, datorer 
(hård- och mjukvara), telekommunikationer/etermedier, optoelektronik samt 
olika former av genmanipulationer.1  

Allt sedan IT-miljöerna blivit billigare och gjorts tillgängliga för 
allmänheten i västvärlden har själva datortekniken genomgått en snabb och 
dynamisk förändring. Ett centralt inslag i utvecklingen har varit den ständiga 
förbättringen av förhållandet mellan kostnaderna för processorer och datamin-
nen å ena sidan och prestationsförmågan hos utrustningen å den andra. 

Sammantaget har denna globala utveckling lett fram till ett förbilligande av 
datorkraften. På det praktiska planet har utvecklingen inneburit en stark ut-
bredning av antalet datorer i allmänhet samt en ökning av antalet smådatorer 
och så kallade sociala medier (till exempel persondatorer, smarta telefoner, 
Facebook, Twitter, bloggar och läsplattor) i synnerhet.  

Det mest markanta draget i IT-samhällets utveckling är föreningen mellan 
datorteknik och teleteknik. Telenäten byggs fortlöpande ut med hjälp av fiber-
optik. Det innebär att gemene man numera kan erbjudas enklare, billigare och 
säkrare kommunikation mellan datorer och med olika databaser.  

Skilda former av trådlös kommunikation via radiolänkar och satelliter har 
utvecklats och gjort det möjligt att förbinda datorer i nätverk med allt ifrån 
lokal till global omfattning. Användare av Internet kan därigenom snabbt få 
tillgång till de betydande informationssystem som idag finns i stordatorer. 
Antalet databaser ökar snabbt, vilket har betydelse för forskning och 
utvecklig. Databaserna är dessutom betydelsefulla för den dagliga verksam-
heten inom banker, handel och industri. Informationsteknologins utveckling 
har fått en svåröverskattad betydelse för informationshanteringen i det moder-
na samhället. IT har blivit en basteknologi i de allra flesta näringslivs-
branscher och en väsentlig förutsättning för företagens ökade produktion och 
flexibilitet. Det moderna västerländska samhället står i ett ofrånkomligt 
beroendeförhållande till den nya informationsteknologin. Det kan till och med 
konstateras att IT har blivit en förutsättning för vissa näringslivssektorer (SOU 
                                                        
1 Med optoelektronik avses sådan teknik som bygger på kombinationer av optik och elektronik. Ter-
men slog igenom på sjuttiotalet då lasern och glasfiber skapade nya förutsättningar för informations-
överföring. De nya möjligheter till genmanipulationer av djur och grödor som uppkommit har bland 
annat kritiserats på ekologiska grunder. Se Nationalencyclopedin 1992: sökord optoelektronik. 
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1992:110, sid127f., Wihlborg 2000, SOU 2007:22, sid. 67ff., Blomberg 
2012:67, SvD 2013-05-25). 
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1 Med optoelektronik avses sådan teknik som bygger på kombinationer av optik och elektronik. Ter-
men slog igenom på sjuttiotalet då lasern och glasfiber skapade nya förutsättningar för informations-
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annat kritiserats på ekologiska grunder. Se Nationalencyclopedin 1992: sökord optoelektronik. 
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1.1 Studiens syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är först och främst att studera och kartlägga vilka positioner 
som de svenska riksdagspartierna har intagit i fyra riksdagsdebatter och 
lagstiftningsprocesser om informationsteknik. Därefter riktas ljuset mot varför 
de politiska partierna har intagit de positioner som de har gjort. Undersök-
ningen görs med utgångspunkt från en jämförande fallstudie av fyra riksdags-
debatter och lagstiftningsprocesser: 1) en ny sekretesslag 2 1980, 2) person-
uppgiftslagen 1998–99, 3) lagen om hemlig rumsavlyssning 2006–07 samt 4) 
den så kallade FRA-lagen 2007–09. Riksdagsdebatterna och lagstiftningspro-
cesserna spänner tidsmässigt över tre decennier, vilket gör det möjligt att 
delvis jämföra partiernas betoningar över tid. I en av de valda riksdags-
debatterna (riksdagsdebatten om sekretesslagen 1980) hade dock partierna 
kristdemokraterna och miljöpartiet ännu inte blivit invalda i riksdagen. Samt-
liga fall behandlar behovet av rättsligt skydd för den personliga integriteten i 
ideell mening. Individers rätt till skydd av information om sig själva (så 
kallade personuppgifter) har under lång tid varit en kontroversiell samhälls-
fråga. Parallellt har en politisk debatt förts om samhällets behov av informa-
tion om individer och grupper. Ibland ställs värdet personlig integritet 
respektive den offentliga sektorns sekretess då mot värden som yttrandefrihet 
och offentlighet. I andra fall nedtonas värdet personlig integritet och inskränk-
ningar beskrivs då som medel för att nå de övergripande målen samhällsnytta, 
statsintresse, rättstrygghet eller rättssäkerhet (jfr. Andersson 2004:127ff., 
Beckman 2006, Westin 1967 & 1971, Westregård 2002, Etzioni 1999). 

De valda lagstiftningsprocesserna och riksdagsdebatterna är avsedda att 
klargöra de demokratiskt valda beslutsfattarnas möjligheter att hantera den nya 
informationstekniken. Avhandlingens övergripande forskningsfråga är: 

Vilka avvägningar har de svenska politiska partierna gjort mellan indivi-
dens frihet och statsmakt? 

Huvudfrågan analyseras med hjälp av följande delfrågor: 
 

1. Vilken tyngd har partierna tillmätt individuella rättigheter i för-
hållande till samhällsintresse? 

2. Vilken tyngd har partierna tillmätt rättssäkerhet i förhållande  
till rättstrygghet? 

 
Med utgångspunkt från vilka avvägningar som de politiska partierna har gjort 
undersöks dessutom följande frågor: 

 
3.  Hur har partiernas avvägningar mellan dessa positioner förändrats  

över tid? Om en förändring av partiernas avvägningar mellan positio-
nerna har skett, vad beror förändringen på? 

 
                                                        
2 Sekretesslagen var vid sin tillkomst avsedd att reglera bland annat  allmänna handlingar som 
förvarades i ADB-medier. 
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telseorganet NSA:s (National Security Agency) övervakning. I juni 2013 av-
slöjade tidningarna The Guardian och Washington Post att NSA övervakat 
internettrafik och avlyssnat miljontals telefonsamtal både i USA och inom 
EU-området. Uppgifterna kom ursprungligen från ”visselblåsaren” Edward 
Snowden, som lämnat vidare informationen till västerländska massmedier. 
Han hade fått informationen då han arbetade som konsult för NSA. I oktober 
framkom från samma källa att NSA hade avlyssnat högt uppsatta europeiska 
ledares telefoner. En av de drabbade uppgavs vara Tysklands förbundskansler 
Angela Merkel (CDU). De diplomatiska reaktionerna var kraftiga. Frankrike 
och Tyskland kallade sina länders amerikanska ambassadörer till utrikes-
ministerierna för förklaringar. EU-kommissionär Cecilia Malmström uppgav 
vid en intervju med Sveriges television att hon tagit upp frågan om den 
påstådda övervakningen med företrädare för amerikanska myndigheter (DN 
2013-10-25, Fokus 1–7 november 2013, sid. 13, SVT 2013-09-17). Den andra 
anledningen var att det uppdagades att Polismyndigheten i Skåne bedrivit 
registrering och en systematisk övervakning av romer. Den 25 september 2013 
bad justitieminister Beatrice Ask (m) Sveriges romer om ursäkt för denna 
registrering. Bakgrunden till ursäkten var en förstasidesnyhet i Dagens 
Nyheter några dagar tidigare som uppgav att polismyndigheten i Skåne hade 
bedrivit olaglig massövervakning av romer. Över tusen romska barn påstods 
ingå i registret. En närliggande slutsats är att registreringen grundade sig på 
etnicitet, snarare än en specifik misstanke om brott (SVT 2013-09-25, DN 
2013-09-23 samt DN 2013-09-25).  

Dessa två exempel illustrerar att integritetskränkningar ibland inträffar och 
blir föremål för medial granskning. Denna avhandling riktar dock i första hand 
intresset mot hur den svenska demokratin, genom riksdagspartierna, gör sin 
avvägning mellan individens frihet och statsmakt i frågor om informations-
teknik. De politiska partierna spelar som aktörer på riksdagsarenan en central 
roll genom att försöka förverkliga sin informationspolitik och samtidigt göra 
avvägningar av den karaktär som ovan nämnts (jfr. Beckman 2006, Persson 
2004, Bäck & Möller 2003:57f. samt Lewin 1984/2002). I denna avhandling 
kommer partiernas ageranden i flera riksdagsdebatter om informationsteknik 
att studeras. Avsikten är att den valda studien av Sverige i vidare mening ska 
illustrera hur sådana avvägningar kan göras av stater i västerländska demo-
kratier och att utveckla ett sätt att studera dessa avvägningar kring informa-
tionsteknik. På det sättet kan avhandlingen bidra till ett bredare perspektiv än 
ett renodlat svenskt. Även metodiskt kan studien ge ett bidrag. Jag åter-
kommer till en diskussion på detta tema i avslutningskapitlet. På en mera 
konkret metodisk nivå studeras de svenska riksdagspartiernas avvägningar 
mellan individens frihet och statsmakt i informationstekniska frågor, genom 
en jämförande fallstudie av fyra riksdagsdebatter och lagstiftningsprocesser 
om informationsteknik. 



15 

1.1 Studiens syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är först och främst att studera och kartlägga vilka positioner 
som de svenska riksdagspartierna har intagit i fyra riksdagsdebatter och 
lagstiftningsprocesser om informationsteknik. Därefter riktas ljuset mot varför 
de politiska partierna har intagit de positioner som de har gjort. Undersök-
ningen görs med utgångspunkt från en jämförande fallstudie av fyra riksdags-
debatter och lagstiftningsprocesser: 1) en ny sekretesslag 2 1980, 2) person-
uppgiftslagen 1998–99, 3) lagen om hemlig rumsavlyssning 2006–07 samt 4) 
den så kallade FRA-lagen 2007–09. Riksdagsdebatterna och lagstiftningspro-
cesserna spänner tidsmässigt över tre decennier, vilket gör det möjligt att 
delvis jämföra partiernas betoningar över tid. I en av de valda riksdags-
debatterna (riksdagsdebatten om sekretesslagen 1980) hade dock partierna 
kristdemokraterna och miljöpartiet ännu inte blivit invalda i riksdagen. Samt-
liga fall behandlar behovet av rättsligt skydd för den personliga integriteten i 
ideell mening. Individers rätt till skydd av information om sig själva (så 
kallade personuppgifter) har under lång tid varit en kontroversiell samhälls-
fråga. Parallellt har en politisk debatt förts om samhällets behov av informa-
tion om individer och grupper. Ibland ställs värdet personlig integritet 
respektive den offentliga sektorns sekretess då mot värden som yttrandefrihet 
och offentlighet. I andra fall nedtonas värdet personlig integritet och inskränk-
ningar beskrivs då som medel för att nå de övergripande målen samhällsnytta, 
statsintresse, rättstrygghet eller rättssäkerhet (jfr. Andersson 2004:127ff., 
Beckman 2006, Westin 1967 & 1971, Westregård 2002, Etzioni 1999). 

De valda lagstiftningsprocesserna och riksdagsdebatterna är avsedda att 
klargöra de demokratiskt valda beslutsfattarnas möjligheter att hantera den nya 
informationstekniken. Avhandlingens övergripande forskningsfråga är: 

Vilka avvägningar har de svenska politiska partierna gjort mellan indivi-
dens frihet och statsmakt? 

Huvudfrågan analyseras med hjälp av följande delfrågor: 
 

1. Vilken tyngd har partierna tillmätt individuella rättigheter i för-
hållande till samhällsintresse? 

2. Vilken tyngd har partierna tillmätt rättssäkerhet i förhållande  
till rättstrygghet? 

 
Med utgångspunkt från vilka avvägningar som de politiska partierna har gjort 
undersöks dessutom följande frågor: 

 
3.  Hur har partiernas avvägningar mellan dessa positioner förändrats  

över tid? Om en förändring av partiernas avvägningar mellan positio-
nerna har skett, vad beror förändringen på? 

 
                                                        
2 Sekretesslagen var vid sin tillkomst avsedd att reglera bland annat  allmänna handlingar som 
förvarades i ADB-medier. 

14 

telseorganet NSA:s (National Security Agency) övervakning. I juni 2013 av-
slöjade tidningarna The Guardian och Washington Post att NSA övervakat 
internettrafik och avlyssnat miljontals telefonsamtal både i USA och inom 
EU-området. Uppgifterna kom ursprungligen från ”visselblåsaren” Edward 
Snowden, som lämnat vidare informationen till västerländska massmedier. 
Han hade fått informationen då han arbetade som konsult för NSA. I oktober 
framkom från samma källa att NSA hade avlyssnat högt uppsatta europeiska 
ledares telefoner. En av de drabbade uppgavs vara Tysklands förbundskansler 
Angela Merkel (CDU). De diplomatiska reaktionerna var kraftiga. Frankrike 
och Tyskland kallade sina länders amerikanska ambassadörer till utrikes-
ministerierna för förklaringar. EU-kommissionär Cecilia Malmström uppgav 
vid en intervju med Sveriges television att hon tagit upp frågan om den 
påstådda övervakningen med företrädare för amerikanska myndigheter (DN 
2013-10-25, Fokus 1–7 november 2013, sid. 13, SVT 2013-09-17). Den andra 
anledningen var att det uppdagades att Polismyndigheten i Skåne bedrivit 
registrering och en systematisk övervakning av romer. Den 25 september 2013 
bad justitieminister Beatrice Ask (m) Sveriges romer om ursäkt för denna 
registrering. Bakgrunden till ursäkten var en förstasidesnyhet i Dagens 
Nyheter några dagar tidigare som uppgav att polismyndigheten i Skåne hade 
bedrivit olaglig massövervakning av romer. Över tusen romska barn påstods 
ingå i registret. En närliggande slutsats är att registreringen grundade sig på 
etnicitet, snarare än en specifik misstanke om brott (SVT 2013-09-25, DN 
2013-09-23 samt DN 2013-09-25).  

Dessa två exempel illustrerar att integritetskränkningar ibland inträffar och 
blir föremål för medial granskning. Denna avhandling riktar dock i första hand 
intresset mot hur den svenska demokratin, genom riksdagspartierna, gör sin 
avvägning mellan individens frihet och statsmakt i frågor om informations-
teknik. De politiska partierna spelar som aktörer på riksdagsarenan en central 
roll genom att försöka förverkliga sin informationspolitik och samtidigt göra 
avvägningar av den karaktär som ovan nämnts (jfr. Beckman 2006, Persson 
2004, Bäck & Möller 2003:57f. samt Lewin 1984/2002). I denna avhandling 
kommer partiernas ageranden i flera riksdagsdebatter om informationsteknik 
att studeras. Avsikten är att den valda studien av Sverige i vidare mening ska 
illustrera hur sådana avvägningar kan göras av stater i västerländska demo-
kratier och att utveckla ett sätt att studera dessa avvägningar kring informa-
tionsteknik. På det sättet kan avhandlingen bidra till ett bredare perspektiv än 
ett renodlat svenskt. Även metodiskt kan studien ge ett bidrag. Jag åter-
kommer till en diskussion på detta tema i avslutningskapitlet. På en mera 
konkret metodisk nivå studeras de svenska riksdagspartiernas avvägningar 
mellan individens frihet och statsmakt i informationstekniska frågor, genom 
en jämförande fallstudie av fyra riksdagsdebatter och lagstiftningsprocesser 
om informationsteknik. 



17 

nats av partierna, i de valda riksdagsdebatterna som genomförts efter attenta-
ten i USA den 11 september 2001. Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolo-
darski hävdade angående attentaten den 11 september följande i en krönika 
(DN 2013-11-10, sid. 5): 

 
11 september framkallade en massiv säkerhetssatsning i alla demokra-
tier. Det gick oroande snabbt att rubba balansen mellan statens legitima 
skyddsbehov och den enskildes rätt till en privat sfär. 
 

Även om Wolodarskis påstående är mycket generellt så är de ändå i princip 
empiriskt prövbart. 

Den japanske statsvetaren Toshimaru Ogura (2009:277f.) argumenterar på 
ett liknande sätt. Han tolkar den 11 september som startpunkten för priorite-
ring av den nationella säkerheten i många stater. Efterhand har staterna dess-
utom utvecklat en striktare kontroll av migration och migranter. 

Det ska undersökas huruvida 11 september 2001 var ett så kallat kritiskt-
formativt moment (”critical juncture”) som kontinuerligt gav ytterlighets-
värdet statsmakt större genomslag i partiernas motiveringar i de riksdagsdebat-
ter om informationsteknik som genomfördes efter den 11 september 2001 (se 
Peters 1999:69 samt studiens analysmodell i nästa kapitel). Ett kritiskt-
formativt moment präglas av osäkerhet och stort utrymme för partierna att 
agera. Vid själva tidpunkten är således olika handlingsalternativ möjliga. Efter 
det att ett kritiskt – formativt moment i politiken väl har inträffat, anpassar sig 
inte sällan de följande politiska besluten och ideologiska motiveringarna till 
den nya rådande situationen. Det beror på att det gradvis blir svårare att återgå 
till läget före det formativa momentet samt att de mäktiga intressenter som fått 
sina egna intressen tillgodosedda ger beslutsfattarna positiv återkoppling 
(”increasing returns”). Därmed uppstår ett spår- och stigberoende (Premfors 
m.fl. 2013:53f., Loxbo 2007:27, Rothstein 2003). Den statsvetenskapliga kris-
teorins resonemang om vilka politiska effekter som en upplevd kris i det egna 
landet eller i omvärlden kan få för det politiska beslutsfattandet, har också 
bäring för denna problematik kring effekterna av ”11 september-attentaten” 
och diskuteras i avhandlingens teoridel. Utifrån dessa resonemang formuleras 
avhandlingens tredje hypotes som lyder: Efter den 11 september 2001 har 
samtliga svenska riksdagspartier i ökad utsträckning betonat värdet statsmakt, 
på bekostnad av värdet individens frihet. Genom hypotesen undersöks om 
händelserna 2001 (kris i omvärlden) var ett sådant kritiskt–formativt moment i 
svenska riksdagsdebatter om informationsteknik. 

Det är samtidigt viktigt att försöka bedöma respektive riksdagsdebatt i sin 
egen samhällskontext och tidsanda. Det finns förmodligen andra fenomen än 
terroristattackerna den 11 september 2001 som kan ha påverkat de svenska 
riksdagspartiernas syn på den önskvärda avvägningen mellan individens frihet 
och statsmakt. Det kan också finnas anledning att fundera över sambandet 
mellan partipolitik, teknikutveckling och den svenska lagstiftningens innehåll. 
Det har forskats om hotbilders betydelse i politiskt beslutsfattande (Flyghed 
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I den jämförande fallstudien kommer partiernas positioneringar att bestämmas 
empiriskt. I avhandlingens övergripande frågeställning är individens frihet 
kontra statsmakt ytterlighetsvärden på det som samtidigt är undersökningens 
övergripande dimension. Dessa ytterlighetsvärden, individens frihet och stats-
makt, utformas som två polära idealtyper, mot vilka partiernas positioner 
bestäms. De undersöks närmare empiriskt genom att de aspekter vilka utgör 
grunder för idealtyperna studeras utifrån två linjer eller underdimensioner i 
förhållande till den övergripande dimensionen. Den första linjen, med de 
tillhörande utfallspositionerna individuella rättigheter kontra samhällsintresse, 
har fokus på aspekten rättigheter och intressens grund. Den andra linjen har 
fokus på aspekten maktutövning där utfallspositionerna är rättssäkerhet kontra 
rättstrygghet. Positionerna på dessa linjer utgör således grund för de båda 
idealtyperna individens frihet (med utfallspositionerna individuella rättigheter 
samt rättssäkerhet) eller statsmakt (med utfallspositionerna samhällsintresse 
samt rättstrygghet). Denna analysmodell och dess ingående utfallspositioner 
och de aspekter som utgör grund för dessa bedömningar utvecklas närmare i 
avhandlingens teori- och metoddel. 

I relation till avhandlingens huvudfråga om de politiska partiernas av-
vägningar mellan individens frihet och statsmakt är det möjliga utfallsrummet 
att partierna kan antas tillmäta något av ytterlighetsvärdena större vikt, eller att 
istället välja att kompromissa mellan dessa värden. Den första hypotes som 
avhandlingen formulerar utgår från antagandet att riksdagspartier i debatter 
och beslut om informationsteknik tenderar att kompromissa, genom att inta en 
mittenposition mellan ytterlighetsvärdena individens frihet och statsmakt. Det 
har tidigare framhållits av statsvetare att det i den svenska demokratin inte 
räcker för ett riksdagsparti att ha rätt i sak, för att få igenom sitt sakpolitiska 
mål. Partiet måste därtill få stöd av tillräckligt många andra partier. En möjlig 
strategi för partiet är då att kompromissa genom att utelämna de mer extrema 
inslagen i den egna sakpolitiken – ideologin (Lewin 1984/2002, 1996, 1998: 
105ff.). Hur politiska avvägningar kan gå till och värdet av kompromisser vid 
beslutsfattande diskuteras i nästa kapitel om studiens teoretiska utgångs-
punkter. 

I relation till avhandlingens tredje fråga om vad eventuella förändringar i 
partiernas avvägningar mellan positionerna beror på testas ytterligare två 
hypoteser. Avhandlingens andra hypotes antar att regeringspartierna i de valda 
riksdagsdebatterna och lagstiftningsprocesserna, tenderar att i ökad utsträck-
ning motivera sina positioneringar och beslut genom hänvisning till ytter-
lighetsvärdet statsmakt, medan oppositionspartierna istället tenderar att i ökad 
utsträckning hänvisa till ytterlighetsvärdet individens frihet. Hypotesen är en 
modifiering av den så kallade kartellpartiteorin som presenteras närmare i 
nästa kapitel. Kartellpartiteori hävdar bland annat att politiska partier tenderar 
att identifiera sig med statsintresset och statsapparatens problembilder (Blyth 
& Katz 2005, Katz & Mair 2009, SOU 2000:1, Persson 2004:25f.). Avhand-
lingen är dessutom avsedd att illustrera huruvida individens frihet har nedto-
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Kapitel 2: Studiens teoretiska 
utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Eftersom 
avhandlingens frågeställningar till övergripande del är av beskrivande karaktär 
och handlar om att bestämma partiernas positioner och hur dessa förändras är 
det en viktig del i teorikapitlet att diskutera de begrepp som är centrala i 
allmänhet för studien och i synnerhet för att kunna studera hur avvägningar 
mellan statsmakt och individens frihet görs i frågor om informationsteknik. 
Idealtyperna används sedan för att studera partiernas positioner. Utöver detta 
ägnas framställningen nedan också åt att utförligare utveckla de hypoteser som 
används för att förstå varför studerade riksdagspartier har intagit de positioner 
som de har gjort, hur positionerna har förändrats över tid, men också hur 
partiers regeringsinnehav respektive oppositionsroll i riksdagen, yttre händel-
ser och hotbilder kan påverka partierna i deras positioneringar. I avsnitt 2.1 
kommer för studien centrala begrepp som statsmakt, individens frihet, person-
lig integritet samt libertära och auktoritära värderingar att presenteras och 
diskuteras. 

I ljuset av dessa inledande avsnitt om centrala begrepp följer sedan en 
redogörelse för de två idealtyper som utvecklas. Det görs i avsnitt 2.2. 
Idealtyperna utgör avhandlingens föreställningsram. I föreställningsramen 
förklaras dessutom hur de två idealtyperna är relaterade till varandra. 
Idealtyperna kommer att användas i avhandlingens empiriska del, i analysen 
av riksdagsdebatterna/lagstiftningsprocesserna för att bedöma partiernas posi-
tioneringar. I avsnitt 2.3 utvecklas sedan avhandlingens tre hypoteser i 
förhållande till statsvetenskaplig forskning och teoribildning. 

2.1 Några centrala begrepp 
I detta delkapitel kommer några för avhandlingens centrala begrepp att intro-
duceras och diskuteras i allmänhet för att ligga till grund för de kommande 
diskussionerna i kapitlet och att senare, i utvecklandet av idealtyperna, 
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2000a och b, Sunstein 2005, Eriksson 2006). Även relationen teknik och 
politik har undersökts (Ilshammar 2002). Genom den här avhandlingen ges 
dessutom möjligheten att diskutera den svenska demokratin och dess möjlig-
heter att styra, påskynda eller hejda den tekniska utvecklingen i IT-samhället. 
En rad av de nya integritetskränkningar som informationsteknologin möjlig-
gjort tvingas även svenska partier och lagstiftare att ta ställning till. 

1.2 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen har fortsättningsvis disponerats på följande sätt. I kapitel två, 
avhandlingens teorikapitel, diskuteras för avhandlingen centrala begrepp. Stor 
vikt läggs vid att utveckla och diskutera de två idealtyper som är en central del 
i studiens analysinstrument. I detta kapitel härleder jag och diskuterar dess-
utom utförligare grunderna för hypoteserna kring partiernas positionering. I 
teorikapitlet relateras diskussionen om partiernas positioneringar på dimen-
sionen individens frihet kontra statsmakt, till en vidare statsvetenskaplig dis-
kussion (jfr. Flanagan & Lee 2003). 

Kapitel tre behandlar avhandlingens upplägg, metod och analysmodell. 
Valet av fall, det vill säga vilka riksdagsdebatter som studeras, beskrivs mera 
ingående liksom hanteringen av det empiriska materialet. Redovisningen 
utmynnar i en genomgång av analysmodellens metodiska tillämpning som 
avslutar kapitlet. Kapitel fyra är ett bakgrundskapitel där det berättas om den 
relativt moderna svenska samhällsdebatten (1960- och 1970-talet) kring den 
framväxande informationsteknologin och dess upplevda hot mot individers 
integritet och rättigheter. Relationen individens frihet – statsmakt och informa-
tionsteknik sätts därvid in i ett historiskt sammanhang. 

I kapitel fem till och med åtta presenteras fallstudier av fyra lagstiftnings-
processer om informationsteknik och relaterade riksdagsdebatter. Kapitel fem 
behandlar riksdagsdebatten om sekretesslagen 1980, medan kapitel sex istället 
återger flera riksdagsdebatter om personuppgiftslagen 1998–99. Kapitel sju 
undersöker några riksdagsdebatter om den så kallade buggningslagen och till 
nämnda lagen närliggande tvångslagstiftning 2006–07. Kapitel åtta återger 
huvuddragen i riksdagsdebatterna 2007–2009 om signalspaning och försvarets 
radioanstalt (FRA). Ett avslutande kapitlet nio innehåller avhandlingens 
jämförande analys och slutsatser. Där kommer studiens frågor att besvaras, 
medan de formulerade hypoteserna testas och resultatet diskuteras. 
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negativ frihet avser han att ingen ingriper i en individs aktiviteter. Politisk 
frihet är ett område där en människa kan agera utan att obstrueras av andra 
människor. Om en sådan obstruktion görs av andra individer är personen ofri. 
Det innebär dock inte enligt Isaiah Berlin att inkapacitet i allmänhet behöver 
vara ett uttryck för ofrihet. Ett exempel på det är en person som av naturliga 
orsaker är blind och därför inte kan läsa. Det vore orimligt enligt Berlin att 
hävda att det skulle bero på tvång eller ingripande från någon annan individs 
sida. Tvång och ofrihet förutsätter ett medvetet ingripande från någon annan 
individs sida, inom ett område där den studerade individen i en annan situation 
hade kunnat agera helt ostört. En person saknar politisk frihet enbart om denne 
förhindras att nå ett mål genom andra människors ageranden. Inkapacitet i sig 
är inte ett uttryck för politisk ofrihet. 

Det negativa frihetsbegreppet ställer sedan Berlin i sin uppsats mot 
begreppet positiv frihet. Grundtanken är här att individen önskar att vara sin 
egen herre (eng. master). Individen vill vara ett subjekt (med en egen önskan) 
istället för ett objekt. Berlin framhåller att dessa två skilda sätt att beskriva 
frihet vid en ytlig betraktelse kan tolkas som logiskt ganska likartade. I 
verkligheten står de två tolkningarna i konflikt med varandra. I det negativa 
frihetsbegreppet kan enbart närvaro av något (andra personers ingripande) 
göra en människa ofri. I ett positivt frihetsbegrepp kan även frånvaro av något 
göra en människa ofri. Det är möjligt att problematisera tanken i det positiva 
frihetsbegreppet om att individen alltid är sin egen herre. Det går också att 
fundera på om vi inte snarare är styrda av våra passioner eller helt enkelt är 
”slavar av naturen”? Det är möjligt att vi är mer styrda av dunkla motiv än vad 
vi själva vill tro. I uppsatsen Negativ och positiv frihet framhåller Gerald 
MacCallum att frihet ska ses som frihet för någon (en eller flera aktörer), från 
något och till något (att göra, inte göra, bli eller inte bli något). Frihet tolkas då 
som en treställig relation (Berlin 1969, jfr. MacCallum 1990). 

2.1.3 Personlig integritet 
I sitt slutbetänkande Privatlivets fred (SOU 1980:8, sid. 70) konstaterar den 
svenska Integritetsskyddskommittén att flera försök har gjorts att definiera 
integritetsbegreppet och hänvisar till ett engelskt lagförslag från 1969 som 
innehåller följande definition: 

 
Rätt till privatliv innebär rätt för envar till skydd mot intrång riktat mot 
hans person, hem, familj, egendom och affärsangelägenheter samt mot 
hans relationer och kommunikationer med andra; i synnerhet när 
intrånget företas genom (a) spioneri, snokande, övervakning eller annat 
ofredande, (b) olovlig avlyssning eller registrering av samtal, (c) olov-
lig avbildning, (d) olovlig läsning eller kopiering av handlingar, (e) 
olovlig användning eller olovlig avslöjande av förtroliga uppgifter eller 
av omständigheter (inräknat namn, identitet och bild) när avsikten an-
tingen är att orsaka honom obehag, förargelse eller förlägenhet eller att 
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närmare bestämmas och definieras i utvecklandet av avhandlingens anlysmo-
dell. Begreppen är statsmakt, individens frihet, personlig integritet respektive 
libertära och auktoritära värderingar. 

2.1.1 Statsmakt 
Statsvetenskap och politisk filosofi tenderar att studera staten som ett objekt. 
Hur ska statens roll och makt kunna förstås? Inte sällan utgår den politiska 
diskussionen från en förkortad version av sociologen Max Webers karak-
täristik. Han beskriver staten på följande sätt:  

 
Today, however, we have to say that a state is a human community that 
(successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical 
force within a given territory. 

(Weber 1919/2005:78). 
 

Det som i definitionen betonas är statsmaktens framgångsrika anspråk på 
våldsmonopol. Den centrala betoningen av statens våld och tvång är värd att 
diskutera. En del debattörer menar att statens makt grundläggs genom 
våldsutövning och hot om våld. Statens förutsätts därvid samordna sociala 
beteenden i samhället genom tvång eller hot om tvång och våld. Staten är en 
politisk organisation som bevaras över tid även om den politiska ledningen 
kan skifta. Statsmaktens olika delar förutsätts samordna sina verksamheter 
(polis, byråkrati och domstolar) och styras hierarkiskt. Legitimitet är ett värde 
som staten gör anspråk på. Det är ett normativt maktanspråk. Staten förutsätts 
representera viktiga samhällsintressen. Individers liv utanför staten förutsätts 
vara högst osäkert, men även kvalitativt bristfälligt. Statens rätt att styra 
innebär att individer har skyldigheter gentemot staten och måste underkasta 
sig dess lagstiftning. Staten avdömer uppkomna konflikter, utformar 
mekanismer och regler för kollektiva beslut och genomför sociala program för 
distributiv rättvisa. Individer förutsätts inte ha den moraliska rätten att utöva 
våld utan statens godkännande. Ibland ifrågasätts statens maktanspråk. 
Exempelvis filosofen Robert Nozick (1974) ifrågasätter vilket utrymme som 
individuella rättigheter egentligen ger till staten och dess maktanspråk. 
Begreppet frihet markerar frånvaro av förtryck (från staten eller marknaden). 
Den engelske filosofen Thomas Hobbes (1588–1679) framhåller i sitt verk 
Leviathan att värdet trygghet är viktigare än värdet frihet. Det sistnämnda 
begreppet är centralt i politisk filosofi eftersom all statsbildning förutsätter att 
medborgarna underkastar sig den begränsning av handlingsfriheten som bland 
annat lagar innebär (Morris 2004:195ff och 202ff, Weber 1919, Nozick 1974, 
Åström red. 2011, Campbell 1981:89ff, Hobbes 1651/1985).  

2.1.2 Individens frihet 
I verket Four Essays on Liberty (1969) gör filosofen Isaiah Berlin sin bekanta 
distinktion mellan det han benämner negativ respektive positiv frihet. Med 
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Leviathan att värdet trygghet är viktigare än värdet frihet. Det sistnämnda 
begreppet är centralt i politisk filosofi eftersom all statsbildning förutsätter att 
medborgarna underkastar sig den begränsning av handlingsfriheten som bland 
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2.1.2 Individens frihet 
I verket Four Essays on Liberty (1969) gör filosofen Isaiah Berlin sin bekanta 
distinktion mellan det han benämner negativ respektive positiv frihet. Med 
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civilsamhället (Wacks 2010:132ff., Whitaker 1999). Den engelska termen 
”privacy” har ibland åberopats i integritetsdebatten i Sverige och har 
förmodligen importerats från den anglosaxiska världen via juristerna Alan F 
Westin (1967) och Stig Strömholm (1967 och 1971). I snäv informations-
teknologisk mening kan då ”privacy” avse kontroll över och tillgänglighet till 
personinformation. En individ förutsätts ha legal rätt till lagrad information 
om sig själv (jfr. Wacks 2010, Gavison 2001,Westin 1967, Simmel 1968). 

Det bör noteras att den personliga integriteten i generell mening aldrig kan 
vara total i ett modernt och integrerat samhälle. En anledning till det är att det 
närmast är omöjligt att besvara frågan om vad en generellt omfattande 
definition av värdet personlig integritet bör innefatta. Den andra anledningen 
är att rättsordningen ibland från fall till fall måste avgöra de situationer då den 
personliga integriteten ej får kränkas och vilka de situationer är då andra 
beaktansvärda värden måste prioriteras av lagstiftaren och statsmakten (jfr. 
SOU 2007:22, sid. 67ff., SvD 2013-05-25, Datainspektionen 2013). 

En något annorlunda debattbok på temat personlig integritet har skrivits av 
moralfilosofen Torbjörn Tännsjö. I Privatliv (2010) argumenterar han för total 
genomskinlighet av medborgarnas liv. I ett demokratiskt och jämlikt samhälle 
bör (i princip) alla veta allt om alla. 

2.1.4 Libertära och auktoritära värderingar 
Mitt antagande och min förförståelse är att libertära värderingar har vissa 
likheter med en idealtyp som jag i studiens analysmodell (se avsnitt 2.2 nedan) 
har valt att benämna individens frihet. Auktoritära värderingar har istället 
vissa likheter med en annan idealtyp som jag har valt att benämna statsmakt. 
Det måste betonas att uttrycket auktoritära värderingar i anglosaxisk stats-
vetenskap inte nödvändigtvis betyder antidemokratiska attityder. Den em-
piriska studien får visa huruvida parametern kan klargöra partiernas 
motiveringar och positioneringar. Den auktoritära och libertära dimensionen 
ska i första hand underlätta en tolkning av partiernas ideologiska positio-
neringar och bedömningar. Låt mig nu övergå till att närmare beskriva 
libertära – auktoritära värderingar. Termen libertär skulle i det här samman-
hanget kunna ersättas av frihetlig, som är en alternativt förekommande term 
(jfr. Heywood 1999:340). 

Inom den traditionella vänster – högerskalan vill vänsteranhängare ha en 
jämnare fördelning av de ekonomiska resurserna i samhället samt en starkare 
statsmakt. Högeranhängare betonar istället individens rätt att få frukten av sitt 
eget arbete samt förespråkar en mer begränsad statsmakt. Den libertära 
auktoritära egenskapsrymden ger ett alternativt ideologiskt perspektiv på 
nationell politik. Positionerna utgör extremvärden på en social egenskapsrymd 
som ursprungligen har använts av statsvetare med syftet att belysa medbor-
gares politiska värderingar. Dessa värderingar har därvid studerats i ett kom-
parativt perspektiv, bland annat av Scott C. Flanagan & Aie-Rie Lee (2003), 
Ronald Inglehart & Scott C. Flanagan (1987) samt Simon Bornschier (2010). 
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få honom att framstå i falsk dager samt (f) olovlig utnyttjande av namn, 
identitet eller bild för annans vinning. 
 

Det är i första hand personlig integritet i ideell mening som är av intresse i den 
här avhandlingen (se kapitel 1). Flera av de uppräknade skydden som nämns i 
citatet ovan kan delvis inbegripas. 

Låt mig nu granska begreppet personlig integritet och försöka precisera 
det. Vad är personlig integritet? Det har beskrivits som rätten till en tillvaro i 
avskildhet och anonymitet, rätten till ett privat område som gör det möjligt för 
en individ att göra det innersta av sin personlighet åtkomlig för allmänheten, 
bara när personen själv vill det. Personlig integritet har även beskrivits som 
det liv en individ har rätt att utesluta andra ifrån samt rätten att själv välja 
tillfälle och under vilka förhållanden som man vill dela sina hemligheter med 
andra och själv bestämma omfattningen där av. Det har även efterfrågats en 
rättsordning som ger skydd mot att utomstående utan individens vilja eller 
vetskap skaffar sig kännedom om dennes privata angelägenheter (Tännsjö 
2010, Strömholm 1971, Lännegren 1979, Hjertén 2002). 

I Svensk ordbok beskrivs ordet integritet som orubbat tillstånd; okränk-
barhet; oberoende. Av Nationalencyklopedin framgår att ordet integritet kom-
mer av latinets inte´gritas av i´nteger och står för orörd, hel, fullständig, 
oförvitlig, hederlig. Ordet ges fyra olika betydelser, däribland ”rätt att få sin 
personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för 
personligen störande ingrepp (personlig integritet)”. Det finns ingen allmänt 
vedertagen definition, integritet är en inre egenskap, som är olika hos olika 
individer. ”Rätten att få vara i fred” är en vanlig tolkning (Svensk ordbok 
2009, Nationalencyclopedin 1992, SOU 2007: 22, sid. 53). 

Jag definierar och använder personlig integritet i ideell mening på följande 
sätt: Information om individer som individerna själva tolkar som en del av en 
fredad och avgränsad sfär. I ett givet samhälle och vid en given tidpunkt vill 
de därför inte göra informationen offentlig (jfr. Klamberg & Magnusson 
Sjöberg & Öman 2015, Wacks 2010:40ff., Parent 1982:216 i Collste 1997). 

Denna definition innebär att enbart individer kan tillförsäkras värdet 
personlig integritet. Värdet förutsätts därmed inte ha någon relevans för grup-
per respektive organisationer. Intresset i denna studie ligger främst inom de 
områden där just den tekniska utvecklingen inom informationshantering och 
kommunikation gjort det möjligt för myndigheter och andra aktörer att i detalj 
registrera, arkivera och kartlägga uppgifter om den enskildes privatliv. Därvid 
inkluderas information om individers konsumtion, fysiska och ekonomiska 
situation samt om deras uppfattningar och preferenser. Samtidigt är det viktigt 
att komma ihåg att individers integritet (i vid mening) har kringskurits på en 
rad skilda sätt, långt före det att IT-samhället började utvecklas (se Ramberg 
2013). 

Ytterligare ett faktum ska här framhållas. Den personliga integriteten kan 
inskränkas av statsmakten, men även av marknaden och av andra individer i 
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partier som har kategoriserats. Jag återkommer med ett resonemang om 
libertära – auktoritära värderingar i avhandlingens avslutande analyskapitel. 

2.2 Idealtyper 
Centralt i avhandlingens metodiska angreppssätt är att undersöka den svenska 
demokratins avvägning mellan individens frihet och statsmakt när det gäller 
frågor om informationsteknik. Det kommer jag att göra nedan genom att 
utveckla idealtyper mot vilka partiernas positioneringar kan bedömas. Ideal-
typerna är avsedda att illustrera partiernas positioneringar i riksdagsdebatter 
om informationsteknik. Avsikten är däremot inte att belysa riksdagspartiers 
positioneringar inom några andra politiska sakområden. Till grund för ideal-
typerna ligger vilka olika värden dessa antar på fyra bedömningsaspekter: den 
personliga integritetens rättsliga status respektive bedömningens omfång är 
aspekter som gäller synen på rättigheter och intressens grund (som samtidigt 
är analysmodellens underliggande dimension, se mer om det i följande del-
avsnitt och figur 2.2) och maktutövningens fokus respektive dess kontroll-
objekt som i sin tur handlar om synen på maktutövning (vilket samtidigt är 
analysmodellens andra underliggande dimension, se mer om det i följande 
delavsnitt och figur 2.2). 

I en studie av det slag som jag har valt är begreppsanalysen helt avgörande 
för studiens fokus och resultat. De idealtyper som utvecklas i kapitlet ska ses 
som stiliseringar/renodlingar av egenskaper hos fenomen som sammanställts 
till en helhet utifrån den grundliga teoretiska genomgång som görs av dessa 
begrepp nedan. 

2.2.1 Idealtypen Individens frihet 
Jag börjar med att härleda vilka värden idealtypen Individens frihet betonar 
när det gäller rättigheter och intressens grund, det vill säga aspekter kring den 
personliga integritetens rättsliga status och bedömningens omfång. 

Det är under 1600-talet som föreställningen om en politisk individualism 
uppstår. John Locke ger uttryck för tanken att staten har till uppgift att skydda 
individens intressen. Enligt John Locke finns det naturliga rättigheter (enligt 
naturrätten) som tillkommer individen. Hela den politiska verkligheten, lag-
stiftningen, maktutövning och rättskipningen måste ha individers rättigheter 
och skydd som sitt mål (Liedman 1989:115). 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs av general-
församlingen 1948. Av artikel 3 framgår att envar har rätt till liv, frihet och 
personlig säkerhet. Artikel 12 stadgar följande: ”Ingen må utsättas för god-
tyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej 
heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot 
sådana ingripanden eller angrepp.” (Bobbio 2001:205ff.). 
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Parametern libertära – auktoritära värderingars egenskaper beskrivs närma-
re av Scott C. Flanagan & Aie-Rie Lee (2003). Då min studie inte omfattar 
vanliga medborgares attityder blir min redogörelse här ganska kortfattad. En 
medborgare som har auktoritära värderingar antas rent faktiskt ha ett helt 
kluster av värderingar. De innefattar bland annat stor respekt, lojalitet och 
plikttrogenhet för auktoriteter samt en underkastelse och resignation inför den 
egna sociala situationen. Därtill kommer en stark tro på etablerade och 
dominerande religioner. Patriotism och tro på nationell säkerhet är auktoritära 
drag, liksom starka grupplojaliteter och en misstro gentemot minoriteter. 
Därtill accepterar den auktoritäre medborgaren samhällets sociala ordning och 
kontroll samt håller fast vid etablerade moralkoder. Libertära värderingar 
kännetecknas däremot av icke-konformistiska sätt att tänka och se på världen, 
tolerans gentemot idéer och alternativa livsstilar, betoning av personlig 
utveckling och självförverkligande. Libertära attityder ger uttryck för aliena-
tion och misstro gentemot samhälleliga institutioner, statsmakt och nationalitet 
i sig. Misstron gentemot institutioner grundar sig på ett antagande om deras 
betydande storlek och makt. Den enda institution som ges legitimitet i libertärt 
tänkande är utbildningssystemet. Libertära attityder kännetecknas även av en 
misstro gentemot det legala systemet i sig. 

Jag kommer i min studie att koncentrera mig på de svenska riksdags-
partierna och bedöma hur de positionerar sig i synen på individens frihet och 
statsmakt. En auktoritär positionering förefaller mig ligga nära idealtypen 
statsmakt. Värderingen förutsätter ett förespråkande av såväl en starkare stats-
makt som en mer kontrollerande lagstiftning (gentemot medborgarna), före-
språkande av ny teknik för en mer omfattande och effektiv övervakning i 
samhället samt en argumentering för värdet nationell säkerhet. En libertär 
positionering innebär istället kritik av statens ökande makt och ett före-
språkande av individens frihet. En libertär värdering innebär indirekt kritik av 
en framväxande kontrollerande lagstiftning (gentemot medborgarna), ifråga-
sättande av ny teknik för en mer omfattande och effektiv övervakning i 
samhället samt en kritik av värdet nationell säkerhet (jfr. Flanagan & Lee 
2003). Dimensionen libertära – auktoritära värderingar förefaller som tidigare 
påpekats ha vissa likheter med dimensionen individens frihet – statsmakt, även 
om inte exakt samma fenomen avses. 

Hur de svenska väljarna fördelar sig längs med den libertära – auktoritära 
dimensionen diskuteras i Den svenska väljaren 2014 av Magnus Hagevi 
(2015:66ff.). Redan i samband med folkomröstingen om kärnkraft 1980 be-
skrevs kärnkraften som en speciell politisk fråga: ”Kärnkraften var ingen 
vänster – högerfråga. Konflikten om kärnkraften utkämpades på tvärs mot den 
dominerande vänster – högerdimensionen” (Holmberg & Asp 1984:15). I min 
avhandling har den libertära – auktoritära dimensionen vissa likheter med 
dimensionen individens frihet – statsmakt även om det inte är exakt samma 
fenomen som avses. I min jämförande studie är det inte väljare utan riksdags-
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Parametern libertära – auktoritära värderingars egenskaper beskrivs närma-
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Källa: figur efter Collste 1997:794 
 
Göran Collste anser att en objektiv integritetskränkning föreligger, när indivi-
duella uppgifter som de flesta individer i ett visst samhälle inte vill ska 
spridas, ändå görs offentliga. Ett fingerat exempel som Göran Collste ger är 
när en ung kvinna (eller man) frivilligt, och mot betalning, viker ut sig i en 
pornografisk tidskrift (= position 2 i figuren ovan). Exempel på subjektiva 
uppfattningar av att ha blivit kränkt kan faktiskt grunda sig på felaktig kun-
skap (position 3). Ibland uppfyller inte individers föreställningar ”rimliga 
objektiva krav”. Deras föreställningar kan vara irrationella eller till och med 
patologiska (position 3). Därtill måste det betonas av subjektiva upplevelser av 
kränkningar kan vara kulturellt givna. Ett exempel är de muslimska kvinnor 
som väljer att beslöja sina ansikten och upplever krav på ett borttagande i till 
exempel skolor, som försök till kränkningar av deras personliga integritet 
(Collste 1997). 

Begreppet ”privacy” brukar ibland få täcka in det som kan kallas ”person-
ligt oberoende”, ”negativ frihet” och ”individers självständighet”. Isaiah 
Berlin (1909–97) är känd för att ha formulerat frihetsbegreppet i form av så 
kallad negativ frihet det vill säga som ”en arena där en människa kan agera 
utan att bli obstruerad av andras frihet” (Heywood 1999:259). Enligt Berlin 
ska frihet uppfattas som ”ett rike” av obehindrade handlingar och beslut. Detta 
synsätt ligger väl i linje med Thomas Hobbes proklamering av frihet som 
”lagarnas tystnad”. Att definiera frihet på detta sätt sammankopplar det intimt 
med begreppet ”privacy”. Det är inte ovanligt att ”privacy” av liberaler be-
skrivs som ett kärnvärde i den västerländska, liberala demokratin. Begreppet 
är i sig sammankopplat med en distinktion mellan en offentlig och en privat 
värld. Anhängare av det negativa frihetsbegreppet brukar uppfatta denna 
privata sfär (som antas inkludera familjer och personliga relationer) som en 
sfär där människor ”kan vara sig själva”. Inom denna sfär ska alla individer i 
möjligaste mån få bli ”lämnade ifred” och kunna göra respektive kunna säga 
vad de vill. Inom Isaiah Berlins ”tankeskola” är det fullt möjligt att gå vidare 
och argumentera för att frågor angående till exempel välfärd, undervisning och 
ekonomi ska kunna fattas av individerna själva (Heywood 1999:258f.). 
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Rättssociologen Håkan Hydén (2011) framhåller att mänskliga rättigheter 
inte i första hand ska uppfattas som rättsliga medel, utan snarare som politiska 
och socialt mobiliserande instrument. Den aspekten går lätt förlorad i den 
rättsvetenskapliga behandlingen av mänskliga rättigheter. 

En rättighet som har framhållits i svensk politisk debatt är personlig 
integritet (Ilshammar 2002, Söderlind 2009). Jag använder mig av ordet per-
sonlig integritet, som en försvenskning av engelskans ”privacy”. Konkurreran-
de värden som kan finnas i en demokratisk rättsstat är till exempel offentlig-
het, demokrati, rättssäkerhet, statsintresse, välfärd, brotts- och/eller terrorism-
bekämpning etcetera (jfr. Söderlind 2009). 

Filosofen och etikforskaren Göran Collste (1997:796) hävdar att det är 
lättare att definiera kränkningar av personlig integritet än att definiera 
personlig integritet i sig. Han hävdar vidare att personers integritet kränks i 
den mån som: 1) det sker ett intrång i deras privata sfär eller ifall 2) uppgifter 
om dem, som det finns rimliga skäl att beteckna som integritetskänsliga, sprids 
ut. Dessa uppgifter kan gälla personers egenskaper, uppfattningar eller 
handlingar. 

Göran Collste (1997) konstaterar att människors upplevelser av integritets-
kränkningar ofta är förknippade med upplevelser av förlorad självkontroll över 
sin egen person, eller självkontroll av uppgifter om sig själv. Kränkningar kan 
upplevas på vitt skilda sätt av enskilda. Det som individer uppfattar som 
integritetskänslig information är ofta uppgifter om privatliv samt fakta om 
personer, där fakta i sig på ett märkbart sätt avviker från det genomsnitt som 
kännetecknar majoriteten av befolkningen. Göran Collste ger följande exem-
pel: Om en vuxen man är 130 centimeter lång så finns det skäl att tro att 
offentliggjorda uppgifter om detta, av honom mycket väl kan uppfattas som 
kränkande. Om en kvinna har gjort ett självmordsförsök torde flertalet 
människor hålla med om att denna information är integritetskänslig och bör 
skyddas som sekretessbelagd information. Göran Collste konstaterar att 
samhällsutvecklingen under 1900-talet har präglats av ”det starka samhället”. 
Kommuner, landsting och statliga myndigheter har kontinuerligt samlat in en 
rad personuppgifter, med avsikt att skapa ”det goda samhället” samt att 
försvara statsintresset. Samtidigt har en rad statliga utredningar diskuterat 
behovet av personlig integritet och hur detta värde bör balanseras gentemot 
andra kollektiva värden som samhället – statsapparaten vill tillgodose (Collste 
1997:796). 

Med utgångspunkt från figuren nedan för Göran Collste ett resonemang 
kring så kallade subjektiva och objektiva kränkningar.  
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bli eftersatta och det är enligt Fredrika Björklund betydligt mera allvarligt än 
själva det faktum att den negativt formulerade friheten att få vara ifred ibland 
får stå tillbaka. Individuella rättigheter bör ses som en demokratisk princip och 
skyddas av medborgare som kollektiv (Björklund 2013). 

Integritetsskyddet har skilda betydelser i utländska rättssystem vilket fram-
går vid en jämförelse mellan de angloamerikanska och kontinentaleuropeiska 
begreppsbildningarna. Avseende privatliv har betydelserna tolkats som en 
skillnad mellan privatliv som en aspekt av värdighet, respektive privatliv som 
en aspekt av frihet. Den senare betydelsen och tolkningen motsvarar den 
angloamerikanska traditionen. Den kontinentala rättstraditionen har i sin kärna 
en form av skydd för rätten till respekt och personlig värdighet, därmed står 
också skyddet av ens bild, namn och rykte i centrum. I den angloamerikanska 
rättstraditionen är det istället frihetsskyddet och då främst skyddet för frihet 
gemtemot intrång från staten, särskilt i hemmet, som försvaras. Då tolkas 
rätten att få bli lämnad i fred som en markerad rättighet. Den amerikanska 
”privacy”-doktrinen har under lång tid utgått från ett misstänkliggörande av 
staten. Det är enligt den dominerande amerikanska rättssynen staten som är 
privatlivets fiende (Naarttijärvi 2013:185f.). 

Nu är det i samhällsdebatten (det vill säga i verkligheten) långt ifrån givet 
om en rättighet bör tolkas som en moralisk eller legal rättighet (Collste 1997). 
Det har bland annat hävdats att rättviseföreställningar skiljer sig åt mellan 
skilda sociala grupper. Därför är det möjligt att plädera för att mera djupgå-
ende konflikter i första hand bör lösas av folket i allmänna val, snarare än 
genom akademisk analys (Anners 1988:39f.). Det är inte heller alltid självklart 
vad en rättsregel som stiftats av ett parlament kommer att innebära i sin til-
lämpning (jfr. Heywood 1999:188f.). 

Alan F. Westin utpekar i Privacy and Freedom (1967:33ff.) de rättsliga 
skyddsformer för individens privata sfär som bör tillgodoses i ett modernt 
informationssamhälle. Värdet personlig integritet (”right of privacy”) måste 
tillgodoses 1) för känslan av personlig självbestämmanderätt (personlig auto-
nomi), 2) för att uppnå känslomässig avkoppling och därmed befrielse från 
individens sociala roller, 3) för att kunna genomföra en fri värdering (i ”lugn 
och ro”) av andras och inte minst sitt eget handlande och slutligen 4) för att 
kunna kommunicera fritt med andra efter eget val (det vill säga få kontroll 
över sin egen kommunikation). 

I den nu gällande regeringsformen (2:6) stadgas att var och en är ”gent-
emot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integri-
teten om det sker utan samtycke och innebär övervakning och kartläggning av 
den enskildes personliga förhållanden” (SFS 2010:1408, prop. 2009/10:80, 
sid. 171 ff.). Fredrika Björklund (2013) konstaterar att rättsrummets skrivning 
inte är specifik. Därtill är dess status som rättighet oklar. Detta skydd kan in-
skränkas genom konventionell lagstiftning. Däremot finns i 1 kap 2 § fjärde 
stycket regeringsformen ett målsättningsstadgande som anger att det allmänna 
ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla om-
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John Stuart Mill (1884/1984:18) formulerar sin princip på följande sätt: 
 
Det enda verksamhetsområde där man är ansvarig inför samhället, är 
det som berör andra människor, medan man inom det som bara berör en 
själv bör ha rätt till oinskränkt frihet. Över sig själv, över sin egen 
kropp och själ är individen suverän. 
 

Citatet ovan är ett uttryck för den rättighetsliberalism som John Stuart Mill 
(och senare Robert Nozick) har kommit att representera (Heywood 2004, 
Garner m.fl. 2009). Det är inte ovanligt att personlig integritet tolkas som en 
rättighet. Om man med rättighet avser ”valid claim” (ett välgrundat anspråk) 
så innebär det att ”varje person har ett välgrundat anspråk att andra personer 
handlar på ett sådant sätt att hans eller hennes personliga integritet respek-
teras” (Collste 1997:799). Rättsfilosofen Ronald Dworkin (1978) hävdar att ett 
samhälle måste hävda vissa individuella rättigheter för att förhindra att den 
enskilde individens fundamentala intressen eller den enskildes värdighet blir 
kränkt, till förmån för majoritetens intressen eller önskningar. Tillämpad på 
personregister innebär principen att personlig integritet är en del av naturrätten 
och att medborgarna har ett berättigat anspråk att myndigheter och andra 
registerinnehavare hanterar register på ett sådant sätt att medborgarnas per-
sonliga integritet respekteras. Det här resonemanget tar sin utgångspunkt i 
tanken att personlig integritet är en fundamental individuell rättighet, som 
samhället måste hävda gentemot majoritetens intressen. 

Statsvetaren Fredrika Björklund (2013) konstaterar att begreppet privacy 
(privatliv) i svensk offentlig debatt inte sällan har tillåtits överlappa begreppet 
personlig integritet. Detta leder i sin tur till bedömningar och resonemang som 
uteslutande hör hemma i en liberal – filosofisk begreppsvärld. I principiella 
resonemang görs därvid en distinktion mellan det offentliga (politiska) och det 
privata. Samtidigt bedöms den rimliga gränsdragningen mellan statsmaktens 
och individens domäner. Ett kollektiv, en statsmakt eller ett demokratiskt 
beslutsfattande brukar då påstås breda ut sig på individers bekostnad. I en 
liberal idétradition är det privata ett område som staten inte får kränka. Ibland 
likställs hela den privata sfären med skyddad privat egendom. Hur stor den 
privata sfären bör vara varierar betydligt mellan olika liberala tänkare. Rättig-
hetsliberaler som Ronald Dworkin försvarar individers absoluta rättigheter, 
medan andra filosofer anammar utilitaristiska argument och istället ser 
rättigheter som förhandlingsbara. Den utilitaristiska argumentationen kommer 
att presenteras i nästa idealtyp som benämns ”statsmakt” (Bennet C J & Raab 
C 2006, Frey R G 2000). Fredrika Björklund diskuterar i sin artikel kamera-
övervakning på allmän plats men hennes resonemang har en generell och 
principiell räckvidd. Hon hävdar att medborgerliga rättigheter måste utövas 
inom samhället istället för utanför det. Det privata kan inte enbart ses som en 
individuell negativ frihet till skydd gentemot samhället. Som medborgare 
måste vi tillsammans kontrollera information om oss själva i offentligheten. I 
det moderna informationssamhället tenderar de demokratiska rättigheterna att 
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Alan F. Westin utpekar i Privacy and Freedom (1967:33ff.) de rättsliga 
skyddsformer för individens privata sfär som bör tillgodoses i ett modernt 
informationssamhälle. Värdet personlig integritet (”right of privacy”) måste 
tillgodoses 1) för känslan av personlig självbestämmanderätt (personlig auto-
nomi), 2) för att uppnå känslomässig avkoppling och därmed befrielse från 
individens sociala roller, 3) för att kunna genomföra en fri värdering (i ”lugn 
och ro”) av andras och inte minst sitt eget handlande och slutligen 4) för att 
kunna kommunicera fritt med andra efter eget val (det vill säga få kontroll 
över sin egen kommunikation). 

I den nu gällande regeringsformen (2:6) stadgas att var och en är ”gent-
emot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integri-
teten om det sker utan samtycke och innebär övervakning och kartläggning av 
den enskildes personliga förhållanden” (SFS 2010:1408, prop. 2009/10:80, 
sid. 171 ff.). Fredrika Björklund (2013) konstaterar att rättsrummets skrivning 
inte är specifik. Därtill är dess status som rättighet oklar. Detta skydd kan in-
skränkas genom konventionell lagstiftning. Däremot finns i 1 kap 2 § fjärde 
stycket regeringsformen ett målsättningsstadgande som anger att det allmänna 
ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla om-
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John Stuart Mill (1884/1984:18) formulerar sin princip på följande sätt: 
 
Det enda verksamhetsområde där man är ansvarig inför samhället, är 
det som berör andra människor, medan man inom det som bara berör en 
själv bör ha rätt till oinskränkt frihet. Över sig själv, över sin egen 
kropp och själ är individen suverän. 
 

Citatet ovan är ett uttryck för den rättighetsliberalism som John Stuart Mill 
(och senare Robert Nozick) har kommit att representera (Heywood 2004, 
Garner m.fl. 2009). Det är inte ovanligt att personlig integritet tolkas som en 
rättighet. Om man med rättighet avser ”valid claim” (ett välgrundat anspråk) 
så innebär det att ”varje person har ett välgrundat anspråk att andra personer 
handlar på ett sådant sätt att hans eller hennes personliga integritet respek-
teras” (Collste 1997:799). Rättsfilosofen Ronald Dworkin (1978) hävdar att ett 
samhälle måste hävda vissa individuella rättigheter för att förhindra att den 
enskilde individens fundamentala intressen eller den enskildes värdighet blir 
kränkt, till förmån för majoritetens intressen eller önskningar. Tillämpad på 
personregister innebär principen att personlig integritet är en del av naturrätten 
och att medborgarna har ett berättigat anspråk att myndigheter och andra 
registerinnehavare hanterar register på ett sådant sätt att medborgarnas per-
sonliga integritet respekteras. Det här resonemanget tar sin utgångspunkt i 
tanken att personlig integritet är en fundamental individuell rättighet, som 
samhället måste hävda gentemot majoritetens intressen. 

Statsvetaren Fredrika Björklund (2013) konstaterar att begreppet privacy 
(privatliv) i svensk offentlig debatt inte sällan har tillåtits överlappa begreppet 
personlig integritet. Detta leder i sin tur till bedömningar och resonemang som 
uteslutande hör hemma i en liberal – filosofisk begreppsvärld. I principiella 
resonemang görs därvid en distinktion mellan det offentliga (politiska) och det 
privata. Samtidigt bedöms den rimliga gränsdragningen mellan statsmaktens 
och individens domäner. Ett kollektiv, en statsmakt eller ett demokratiskt 
beslutsfattande brukar då påstås breda ut sig på individers bekostnad. I en 
liberal idétradition är det privata ett område som staten inte får kränka. Ibland 
likställs hela den privata sfären med skyddad privat egendom. Hur stor den 
privata sfären bör vara varierar betydligt mellan olika liberala tänkare. Rättig-
hetsliberaler som Ronald Dworkin försvarar individers absoluta rättigheter, 
medan andra filosofer anammar utilitaristiska argument och istället ser 
rättigheter som förhandlingsbara. Den utilitaristiska argumentationen kommer 
att presenteras i nästa idealtyp som benämns ”statsmakt” (Bennet C J & Raab 
C 2006, Frey R G 2000). Fredrika Björklund diskuterar i sin artikel kamera-
övervakning på allmän plats men hennes resonemang har en generell och 
principiell räckvidd. Hon hävdar att medborgerliga rättigheter måste utövas 
inom samhället istället för utanför det. Det privata kan inte enbart ses som en 
individuell negativ frihet till skydd gentemot samhället. Som medborgare 
måste vi tillsammans kontrollera information om oss själva i offentligheten. I 
det moderna informationssamhället tenderar de demokratiska rättigheterna att 
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mellan ett formellt och ett materiellt rättsstatsbegrepp. Med det formella 
rättsstatsbegreppet avses den offentliga maktutövningens lagbundenhet. Med 
lag åsyftas rättsregler över huvud taget. De som pläderar för en materiell 
rättsstat brukar dessutom lägga in olika specifika rättigheter i rättsstats-
begreppet, till exempel opinionsfriheter eller privat äganderätt. Vad gäller det 
formella rättsstatsbegreppet så är det enligt Algotsson fruktbart att urskilja tre 
dimensioner: Den första och centrala dimensionen är förutsebarheten. Den 
enskilde måste kunna förutse de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande. 
För att förutsebarhet ska kunna förbli den ledande rättsliga principen måste 
rättsreglerna vara precist formulerade. Är reglerna vaga, mångtydiga och 
motsägelsefulla blir följden rättsosäkerhet för landets medborgare. Den andra 
dimensionen hos det formella rättsstatsbegreppet består av kravet på gene-
ralitet. Lagar brukar mestadels definieras som generella normer. De får 
därmed inte vara utformade för att avse ett särskilt fall respektive vända sig till 
en bestämd adressat. Den tredje dimensionen i det formella rättsstatsbegreppet 
är universalismen, som avser implementering av lagarna. Myndigheter får inte 
ta ovidkommande hänsyn utan lika fall ska behandlas lika. Därmed ska likhet 
inför lagen råda. Motsatsen är partikularism, till exempel att en ”patron” 
gynnar sina egna ”klienter”. De tre dimensionerna implicerar den så kallade 
legalitetsprincipen (det vill säga att inskränkningar i medborgarnas frihet till 
person eller egendom endast kan ske med stöd av lag). Å andra sidan är (enligt 
det formella rättsstatsbegreppet) allt som inte är förbjudet i lag tillåtet för den 
enskilde medborgaren. Den formella rättsstaten innebär att staten å sin sida är 
bunden av sina stiftade lagar. Det är trots det fullt teoretiskt möjligt att det 
uppstår en omfattande, orättvis och förtryckande stat, som följer gällande lagar 
(och därmed uppfyller det formella rättsstatskravet). 

Om det eventuellt skulle finnas något slags konsensus bland jurister an-
gående rättssäkerhetens formella minimikrav så gäller det absolut inte 
rättssäkerhetens och rättsstatens önskvärda materiella/innehållsmässiga sida. 

Vill man föra in ytterligare rättigheter i rättsstatsbegreppet och därmed 
finna argument för att begränsa statsmakten, så är det möjligt att framhålla ett 
materiellt rättsstatsbegrepp. I ett sådant rättsligt system är vissa krav på sub-
stansen i lagarna tillgodosedda. Rättsordningens medborgare erhåller vissa 
rättigheter gentemot statsmakten. Vilka rättigheter som måste garanteras är 
inte alltid klart. Vanligen brukar anhängare av detta rättsstatsbegrepp fram-
hålla betydelsen av en rad opinionsfriheter (yttrande-, förenings- religions-
friheter etcetera). Det ligger i sakens natur att frågan om hur omfattande 
statsmakten bör vara är enormt politiskt och ideologiskt laddad. Karl-Göran 
Algotsson konstaterar att den tillhör en av de främsta stridsfrågorna i de 
västerländska demokratierna. 

Den formella rättsstaten innebär statsmaktens bundenhet. Rättssäkerhets-
tanken riktar sig emot statsmaktens godtyckliga maktutövning. I en materiell 
rättsstat ligger därtill en begränsning av statsmaktens handlingsutrymme 
gentemot sina medborgare. Karl-Göran Algotsson hävdar att de två begreppen 
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råden samt ”värna den enskildes privatliv och familjeliv”. Ett uttalat mål (men 
ingen individuell rättighet som kan anföras inför domstol) är således enligt 
konstitutionen att den enskildes privatliv ska värnas (Reimers 2009). 

När det gäller rättigheter och intressens grund kan konstateras att värden 
som betonar individuella rättigheter är centrala där betoningen ligger på att se 
personlig integritet som en fundamental rättighet och där fokus ligger på 
individen i bedömningen. Jag övergår därför till att diskutera och härleda vilka 
värden idealtypen Individens frihet betonar när det gäller maktutövning, det 
vill säga aspekter om maktutövningens fokus respektive dess kontrollobjekt. 

Som framgår nedan är maktutövningens fokus rättssäkerhet i form av 
lagbundenhet och betoningen på att det är statsapparaten i sig själv som ska 
kontrolleras centrala värden i idealtypen individens frihet. Det svenska ordet 
rättsstat har hämtats från tyskans Rechtsstaat, som i sin tur har sin grund i 
upplysningstidens förnuftstro samt Immanuel Kants vision av ett samhälle där 
människorna enbart lyder de lagar som de själva har givit sitt samtycke till. 
Tyska staträttsteoretiker uppfattade på 1800-talet inte rättsstat som en motsats 
till monarki eller aristokrati, utan snarare till despoti. En ”rechtsstaat” sågs 
som ett alternativ till en polisstat (polizeistaat) och en ämbetsmannastat (be-
amtenstaat). Däremot tolkades inte rättsstatens utveckling som förknippad 
med demokratisering. Ordet rättsstat nämns inte i den gällande svenska 
grundlagstexten (Petersson 2005:15ff.). I regeringsformens inledande paragraf 
(den så kallade portalparagrafen) anges däremot att: ”den offentliga makten 
utövas under lagarna”. 

Detta stadgande brukar benämnas legalitetsprincipen och omfattar såväl 
domstolar, förvaltningsmyndigheter som politiska organ. Rättssäkerhetstanken 
vänder sig mot en godtycklig maktutövning. En variant av godtycke är 
rättsbrist det vill säga brist på rättslig reglering. En grövre form av avvikelse 
är så kallad rättspervertering. I praktiken innebär det att gällande regler 
åsidosätts av makthavare. Ytterligare en form av godtycke kan få sitt uttryck i 
rättsmanipulering. Det innebär att nyckfulla och överrumplande rättsändringar 
genomförs av lagstiftaren och att allmänheten hålls i rättsosäkerhet (Frändberg 
1986, Petersson 2005:22). 

Med rättsstaten avses att rättssäkerhet bland annat ska uppkomma genom 
den svenska normgivningens förutsebarhet. Vidare åläggs alla som utför 
uppgifter i offentlig förvaltning att beakta ”allas likhet inför lagen” och att 
”iaktta saklighet och opartiskhet”. Denna så kallade objektivitetsprincip ger 
framförallt uttryck för ett förbud mot diskriminering. Till de formella 
minimikraven bör också nämnas domstolars självständighet gentemot den 
politiska makten. Denna maktdelningsprincip aktualiserar kontinuerligt 
gränsdragningen mellan rättsskipning och politiskt beslutsfattande (Petersson 
2005:15f. och 22f.). 

Statsvetaren Karl-Göran Algotsson beskriver i Lagrådet, rättsstaten och 
demokratin under 1900-talet (1993) medborgarnas rättssäkerhet som rätts-
statens önskvärda följd sett ur individens synvinkel. Han gör en distinktion 



31 

mellan ett formellt och ett materiellt rättsstatsbegrepp. Med det formella 
rättsstatsbegreppet avses den offentliga maktutövningens lagbundenhet. Med 
lag åsyftas rättsregler över huvud taget. De som pläderar för en materiell 
rättsstat brukar dessutom lägga in olika specifika rättigheter i rättsstats-
begreppet, till exempel opinionsfriheter eller privat äganderätt. Vad gäller det 
formella rättsstatsbegreppet så är det enligt Algotsson fruktbart att urskilja tre 
dimensioner: Den första och centrala dimensionen är förutsebarheten. Den 
enskilde måste kunna förutse de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande. 
För att förutsebarhet ska kunna förbli den ledande rättsliga principen måste 
rättsreglerna vara precist formulerade. Är reglerna vaga, mångtydiga och 
motsägelsefulla blir följden rättsosäkerhet för landets medborgare. Den andra 
dimensionen hos det formella rättsstatsbegreppet består av kravet på gene-
ralitet. Lagar brukar mestadels definieras som generella normer. De får 
därmed inte vara utformade för att avse ett särskilt fall respektive vända sig till 
en bestämd adressat. Den tredje dimensionen i det formella rättsstatsbegreppet 
är universalismen, som avser implementering av lagarna. Myndigheter får inte 
ta ovidkommande hänsyn utan lika fall ska behandlas lika. Därmed ska likhet 
inför lagen råda. Motsatsen är partikularism, till exempel att en ”patron” 
gynnar sina egna ”klienter”. De tre dimensionerna implicerar den så kallade 
legalitetsprincipen (det vill säga att inskränkningar i medborgarnas frihet till 
person eller egendom endast kan ske med stöd av lag). Å andra sidan är (enligt 
det formella rättsstatsbegreppet) allt som inte är förbjudet i lag tillåtet för den 
enskilde medborgaren. Den formella rättsstaten innebär att staten å sin sida är 
bunden av sina stiftade lagar. Det är trots det fullt teoretiskt möjligt att det 
uppstår en omfattande, orättvis och förtryckande stat, som följer gällande lagar 
(och därmed uppfyller det formella rättsstatskravet). 

Om det eventuellt skulle finnas något slags konsensus bland jurister an-
gående rättssäkerhetens formella minimikrav så gäller det absolut inte 
rättssäkerhetens och rättsstatens önskvärda materiella/innehållsmässiga sida. 

Vill man föra in ytterligare rättigheter i rättsstatsbegreppet och därmed 
finna argument för att begränsa statsmakten, så är det möjligt att framhålla ett 
materiellt rättsstatsbegrepp. I ett sådant rättsligt system är vissa krav på sub-
stansen i lagarna tillgodosedda. Rättsordningens medborgare erhåller vissa 
rättigheter gentemot statsmakten. Vilka rättigheter som måste garanteras är 
inte alltid klart. Vanligen brukar anhängare av detta rättsstatsbegrepp fram-
hålla betydelsen av en rad opinionsfriheter (yttrande-, förenings- religions-
friheter etcetera). Det ligger i sakens natur att frågan om hur omfattande 
statsmakten bör vara är enormt politiskt och ideologiskt laddad. Karl-Göran 
Algotsson konstaterar att den tillhör en av de främsta stridsfrågorna i de 
västerländska demokratierna. 

Den formella rättsstaten innebär statsmaktens bundenhet. Rättssäkerhets-
tanken riktar sig emot statsmaktens godtyckliga maktutövning. I en materiell 
rättsstat ligger därtill en begränsning av statsmaktens handlingsutrymme 
gentemot sina medborgare. Karl-Göran Algotsson hävdar att de två begreppen 
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råden samt ”värna den enskildes privatliv och familjeliv”. Ett uttalat mål (men 
ingen individuell rättighet som kan anföras inför domstol) är således enligt 
konstitutionen att den enskildes privatliv ska värnas (Reimers 2009). 

När det gäller rättigheter och intressens grund kan konstateras att värden 
som betonar individuella rättigheter är centrala där betoningen ligger på att se 
personlig integritet som en fundamental rättighet och där fokus ligger på 
individen i bedömningen. Jag övergår därför till att diskutera och härleda vilka 
värden idealtypen Individens frihet betonar när det gäller maktutövning, det 
vill säga aspekter om maktutövningens fokus respektive dess kontrollobjekt. 

Som framgår nedan är maktutövningens fokus rättssäkerhet i form av 
lagbundenhet och betoningen på att det är statsapparaten i sig själv som ska 
kontrolleras centrala värden i idealtypen individens frihet. Det svenska ordet 
rättsstat har hämtats från tyskans Rechtsstaat, som i sin tur har sin grund i 
upplysningstidens förnuftstro samt Immanuel Kants vision av ett samhälle där 
människorna enbart lyder de lagar som de själva har givit sitt samtycke till. 
Tyska staträttsteoretiker uppfattade på 1800-talet inte rättsstat som en motsats 
till monarki eller aristokrati, utan snarare till despoti. En ”rechtsstaat” sågs 
som ett alternativ till en polisstat (polizeistaat) och en ämbetsmannastat (be-
amtenstaat). Däremot tolkades inte rättsstatens utveckling som förknippad 
med demokratisering. Ordet rättsstat nämns inte i den gällande svenska 
grundlagstexten (Petersson 2005:15ff.). I regeringsformens inledande paragraf 
(den så kallade portalparagrafen) anges däremot att: ”den offentliga makten 
utövas under lagarna”. 

Detta stadgande brukar benämnas legalitetsprincipen och omfattar såväl 
domstolar, förvaltningsmyndigheter som politiska organ. Rättssäkerhetstanken 
vänder sig mot en godtycklig maktutövning. En variant av godtycke är 
rättsbrist det vill säga brist på rättslig reglering. En grövre form av avvikelse 
är så kallad rättspervertering. I praktiken innebär det att gällande regler 
åsidosätts av makthavare. Ytterligare en form av godtycke kan få sitt uttryck i 
rättsmanipulering. Det innebär att nyckfulla och överrumplande rättsändringar 
genomförs av lagstiftaren och att allmänheten hålls i rättsosäkerhet (Frändberg 
1986, Petersson 2005:22). 

Med rättsstaten avses att rättssäkerhet bland annat ska uppkomma genom 
den svenska normgivningens förutsebarhet. Vidare åläggs alla som utför 
uppgifter i offentlig förvaltning att beakta ”allas likhet inför lagen” och att 
”iaktta saklighet och opartiskhet”. Denna så kallade objektivitetsprincip ger 
framförallt uttryck för ett förbud mot diskriminering. Till de formella 
minimikraven bör också nämnas domstolars självständighet gentemot den 
politiska makten. Denna maktdelningsprincip aktualiserar kontinuerligt 
gränsdragningen mellan rättsskipning och politiskt beslutsfattande (Petersson 
2005:15f. och 22f.). 

Statsvetaren Karl-Göran Algotsson beskriver i Lagrådet, rättsstaten och 
demokratin under 1900-talet (1993) medborgarnas rättssäkerhet som rätts-
statens önskvärda följd sett ur individens synvinkel. Han gör en distinktion 
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– rättslikhet (som värn mot diskriminering, det vill säga att vissa 
medborgare står utanför eller över lagen), 

– förutsebarhet (som värn mot godtycke, rättsbrist, rättspervertering  
och rättsmanipulering), 

– integritet (värn mot våld, övergrepp, hotelser och trakasserier) samt 
– rättstillgänglighet (som värn mot rättslöshet, inga vägar att hävda  

sin rätt). 
 

Efter denna genomgång ska idealtypen individens frihet sammanfattas. Ett 
mycket centralt drag i modellen är att personlig integritet tolkas som en 
fundamental individuell rättighet, som statsmakten måste hävda gentemot 
majoritetens intressen. Därmed är rättigheten inte möjlig att avväga eller tonas 
ned gentemot något annat värde, så som ett intresse bland andra kan vara. 
Personlig integritet ger sammantaget individen självbestämmande över infor-
mationen om sig själv. En annan kardinaltanke i resonemanget är att den 
offentliga maktutövningen ska vara lagbunden och förutsebar för medborga-
ren. Därmed förutsätts all godtycklig maktutövning från statsmaktens sida 
kunna motverkas och medborgarens rättssäkerhet garanteras. Att samman-
koppla individers rättigheter med rättssäkerhet är ett sätt att göra statsmaktens 
agerande förutsebart.  

Idealtypsammanfattning: Individens frihet 
 

1. Integritet tolkas som en fundamental individuell rättighet.  
2. Individen ska ha bestämmanderätt över sina personuppgifter. 
3. Den offentliga maktutövningen ska vara lagbunden och förutsebar  

för medborgaren.  
4. Godtycklig maktutövning ska motverkas. 

2.2.2 Idealtypen Statsmakt  
I idealtypen statsmakt börjar jag med att studera dess syn på värden kring 
rättigheter och intressens grund. Denna idealtyp ger samhällsintresse stark vikt 
där personlig integritet ses som ett intresse bland andra och där bedömningens 
omfång framförallt ska vara samhällets behov. Med denna utgångspunkt kan 
personlig integritet ifrågasättas som individuell rättighet. Den personliga 
integriteten kan då istället uppfattas som ett intresse eller en nyttighet bland 
många andra. Nyttan/intresset måste ibland underordnas viktigare och kollek-
tiva samhällsmål. Den individuella nyttigheten personlig integritet måste i så 
fall ge vika för andra nyttigheter som samhällsnytta, statsmaktens behov av 
nationell säkerhet eller allmänhetens fysiska skyddsbehov. Den brittiske filo-
sofen W D Ross menar att vi kan se personlig integritet som en ”prima facie-
rättighet”. Principen ger oss som individer i och för sig en giltig och väl-
grundad rättighet, som dock alltid kan sättas ur spel om den kommer i konflikt 
med någon annan rättighet som väger tyngre. Personlig integritet kan således 
tolkas som ett intresse eller en nyttighet, snarare än en naturrättsligt färgad 
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analytiskt utgör en meningsfull dikotomi. I praktiken har de två positionerna 
trots det naturliga beröringspunkter. 

Logiskt implicerar en materiell rättsstat en formell rättsstat; staten är 
bunden av de materiella rättighetsbestämmelserna. Den formella rättsstaten 
utpekar däremot inte någon specifik rättighet: den innebär enbart att staten inte 
bryter mot lagen. Empiriskt och normativt är faktiskt denna statens lagbunden-
het minst av allt betydelselös. Staten kan inte använda vilka metoder som helst 
– utan enbart dem som är av lagen anvisade – i sitt agerande gentemot med-
borgarna. Den enskilde är under sådana förhållanden i stånd att förutse statens 
åtgärder och inrätta sitt handlande därefter (Algotsson 1993:14). 

Inom samma problemkomplex rör sig debatten angående ”likhet inför 
lagen”. Journalister brukar beskriva situationer där människor med invandrar-
bakgrund diskrimineras i sina vardagsliv. Debatten har därvid en nära 
anknytning till ett rättssäkerhetstänkande, men också skilda demokratiska 
uppfattningar om hur ”det goda samhället” bör utformas och kunna inkludera 
alla människor. Claes Lernestedt (2005) konstaterar att uttrycket ”likhet inför 
lagen” har positiva konnotationer, men gör samtidigt bedömningen att det är 
mycket svårt att tillskriva begreppet (och den önskvärda politiken) ett konkret 
innehåll. Sambandet med begreppet ”rättvisa” förefaller enligt författaren vara 
starkt: såväl ”likhet” som ”likhet inför lagen” tenderar att bli omskrivningar 
för ”rättvisa” (Lernestedt 2005:19). 

Såväl det materiella som det formella rättsstatsbegreppet hör utan tvekan 
hemma i idealtypen Individens frihet. Det tycks dock finnas beröringspunkter 
mellan de två ytterlighetspositionerna individuella rättigheter och rättssäker-
het. 

Svenska advokatsamfundet har antagit ett program om behövliga grund-
satser för rättssäkerheten. Samfundet konstaterar där att rättssäkerhet inte är 
det samma som rättighet utan istället ”den samhälleliga ingenjörskonst som 
skall skydda de mänskliga rättigheterna” (Svenska advokatsamfundet i 
Petersson 2005:22). Advokatsamfundet framhåller att rättssäkerheten avser 
individens och de enskilda organisationernas skydd mot den offentliga 
maktens anspråk och krav. 

Rättssäkerheten är oupplösligt förbunden med idén om rättsstaten, med 
idén om själva rätten eller lagen som ett egenvärde, som något mer än blott ett 
instrument för att genomföra den politiska maktens vilja. Medborgare och 
organisationer skall kunna förutse de rättsliga följderna av sina handlingar. 
Rättssäkerhet föreligger alltså när vissa livsvärden – livet, kroppslig integritet, 
personlig rörelsefrihet, yttrandefrihet, förenings- och församlingsfrihet, egen-
dom m.m. – skyddas mot statsmaktens ingripanden genom regler som har 
karaktären av lag och som garanterar förutsebarhet för medborgarna (Advo-
katsamfundet i Petersson 2005:22–23, jfr. Beyer 1990). 

Demokratirådet (Rothstein m.fl. red. 1995:15) delar upp rättssäkerhetsbe-
greppet i fyra olika komponenter: 
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– rättslikhet (som värn mot diskriminering, det vill säga att vissa 
medborgare står utanför eller över lagen), 

– förutsebarhet (som värn mot godtycke, rättsbrist, rättspervertering  
och rättsmanipulering), 

– integritet (värn mot våld, övergrepp, hotelser och trakasserier) samt 
– rättstillgänglighet (som värn mot rättslöshet, inga vägar att hävda  

sin rätt). 
 

Efter denna genomgång ska idealtypen individens frihet sammanfattas. Ett 
mycket centralt drag i modellen är att personlig integritet tolkas som en 
fundamental individuell rättighet, som statsmakten måste hävda gentemot 
majoritetens intressen. Därmed är rättigheten inte möjlig att avväga eller tonas 
ned gentemot något annat värde, så som ett intresse bland andra kan vara. 
Personlig integritet ger sammantaget individen självbestämmande över infor-
mationen om sig själv. En annan kardinaltanke i resonemanget är att den 
offentliga maktutövningen ska vara lagbunden och förutsebar för medborga-
ren. Därmed förutsätts all godtycklig maktutövning från statsmaktens sida 
kunna motverkas och medborgarens rättssäkerhet garanteras. Att samman-
koppla individers rättigheter med rättssäkerhet är ett sätt att göra statsmaktens 
agerande förutsebart.  

Idealtypsammanfattning: Individens frihet 
 

1. Integritet tolkas som en fundamental individuell rättighet.  
2. Individen ska ha bestämmanderätt över sina personuppgifter. 
3. Den offentliga maktutövningen ska vara lagbunden och förutsebar  

för medborgaren.  
4. Godtycklig maktutövning ska motverkas. 

2.2.2 Idealtypen Statsmakt  
I idealtypen statsmakt börjar jag med att studera dess syn på värden kring 
rättigheter och intressens grund. Denna idealtyp ger samhällsintresse stark vikt 
där personlig integritet ses som ett intresse bland andra och där bedömningens 
omfång framförallt ska vara samhällets behov. Med denna utgångspunkt kan 
personlig integritet ifrågasättas som individuell rättighet. Den personliga 
integriteten kan då istället uppfattas som ett intresse eller en nyttighet bland 
många andra. Nyttan/intresset måste ibland underordnas viktigare och kollek-
tiva samhällsmål. Den individuella nyttigheten personlig integritet måste i så 
fall ge vika för andra nyttigheter som samhällsnytta, statsmaktens behov av 
nationell säkerhet eller allmänhetens fysiska skyddsbehov. Den brittiske filo-
sofen W D Ross menar att vi kan se personlig integritet som en ”prima facie-
rättighet”. Principen ger oss som individer i och för sig en giltig och väl-
grundad rättighet, som dock alltid kan sättas ur spel om den kommer i konflikt 
med någon annan rättighet som väger tyngre. Personlig integritet kan således 
tolkas som ett intresse eller en nyttighet, snarare än en naturrättsligt färgad 
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analytiskt utgör en meningsfull dikotomi. I praktiken har de två positionerna 
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nyttigheter skall istället ses som uttryck för något som har stipulerats av 
statsmakten eller samhället. Han tar helt avstånd från den klassiska naturrätten 
samt folkrätten. Enligt Lundstedt är dessa normativa uppfattningar enbart 
”vidskepelse”. Rättigheter kan människan endast få del av som delaktig i 
kollektiv och i samhället.4 Samhällsnytta använder Lundstedt i praktiken som 
ett empiriskt och ett normativt begrepp, även om han själv inte förefaller vilja 
medge det. Vilhelm Lundstedt anknyter i sina skrifter och sina tal till att 
arbetarklassens ökade handlingsutrymme och politiska inflytande i högsta 
grad är förenligt med ”samhällsnyttan”. Samhällsnytta har för Lundstedt 
karaktär av praktisk tumregel, som ska leda till att praktiska överväganden blir 
vägledande för lagstiftning och lagars tillämpning. Dessa överväganden ska 
utgå från de värden som medborgarna i ett samhälle ansluter sig till och som 
bland annat innefattar materiell välfärd för medborgarna, säkerhet till liv, lem 
och egendom samt handlings- och rörelsefrihet (Källström 1986, Svenskt 
Biografiskt Lexikon 1984). Professorn i allmän rättslära Aleksander Peczernik 
(2006) hävdar att Vilhelm Lundstedt som rättsteoretiker är tämligen 
ointressant, men att han däremot har kommit att få ett stort rättspolitiskt 
inflytande genom sina resonemang och alla sina politiska uppdrag. I 
konsekvens med sin samhällsnyttoprincip anser Lundstedt att det är omöjligt 
att försvara en rättsregel och en konstitutionell princip vars rättsliga 
konsekvenser kan leda till landets undergång. Vilhelm Lundstedt ville därför 
bland annat förbjuda samhällsfarliga partier samt genom repressalier göra det 
omöjligt att bedriva diktatursträvande agitation. I Lundstedts idealvärld gäller 
demokratiska rättigheter enbart för demokrater (Källström 1986, Svenskt 
Biografiskt Lexikon 1984). 

Två opinionsbildare som får en central roll i 1930- och 1940-talens 
inrikespolitiska debatt är de socialdemokratiska politikerna och makarna Alva 
och Gunnar Myrdal. I boken Kris i befolkningsfrågan (1934) argumenterar de 
för en kollektivisering av privatsfären, det vill säga att det offentliga måste in i 
varje familj och dirigera vardagslivet där. Makarna Myrdal framhåller: 

 
Det kommer i framtiden icke att framstå socialt likgiltigt vad människor 
göra av sina pengar: vilken bostadsstandard de hålla, vad slags föda och 
kläder de köpa och framför allt i vad mån barnens konsumtion blir 
tillgodosedd. Tendensen kommer i alla fall att gå emot en socialpolitisk 
organisation och kontroll, ej blott av inkomsternas fördelning i sam-
hället utan även av konsumtionens inriktning inom familjerna. 

(Alva & Gunnar Myrdal 1934:203) 
 

Citatet ovan illustrerar att makarna Myrdal ser socialpolitiken som ett utmärkt 
medel för det offentliga att utjämna inkomstskillnader i samhället. Men det 
räcker nu inte för makarna Myrdal att det offentliga ska få komma in i 
                                                        
4 Vilhelm Lundstedts poäng är således att det inte finns några absoluta eller individuella rättigheter 
(och det oavsett huruvida de är naturrättsligt färgade eller inte). 
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rättighet. Det får konsekvenser för synen på vilka möjligheter individen ska ha 
att hävda sina ståndpunkter, gentemot stat och resterande samhälle (Ross 1988 
i Collste 1997:801). 

Fredrika Björklund (2010) tycker sig ha funnit ett sådant resonemang om 
motstridande intressen i den politiska debatten om kameraövervakning i 
brottsförebyggande syfte.3 I det offentliga samtalet diskuteras då påfallande 
ofta avvägningen mellan individers intresse av personlig integritet (”privacy”) 
å ena sidan och samhällets behov av att förebygga och bekämpa brott å den 
andra. Det är därtill så, enligt Björklund, i debatter om kameraövervakning att 
personlig integritet brukar framställas som ett individuellt intresse, snarare än 
som en rättighet. Fredrika Björklund reflekterar i en konferenspromemoria 
kring varför det offentliga samtalet i Sverige har fått en sådan karaktär:   

 
Understanding privacy as a need or an interest is, in fact, understanding 
it as an [sic!] utility rather than a right. Balancing utilities against one 
another is much easier than if rights are involved, because the latter 
have a more inviolable and absolute character. 
 

Fredrika Björklunds tes är att det är enklare för våra politiska beslutsfattare att 
öppet prioritera bort individuella nyttigheter i förhållande till kollektiva, än det 
är att tona ned värdet av individuella rättigheter (Björklund 2010:14). 

Betydelsen av hur riksdagen gör sina avvägningar mellan olika intressen, 
blir av stor betydelse inte minst när grundläggande rättsstatliga krav på 
lagstiftningsåtgärder som inskränker konstitutionella eller mänskliga rättig-
heter ska behandlas. Proportionalitetsprincipen innebär i juridiska termer att 
en åtgärd inte får överskrida det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. 
Om principen följs ska olika intressen vägas mot varandra. Den positiva 
betydelen av en väl genomförd proportionalitetsbedömning i lagstiftningspro-
cessen har framhållits av Integritetsskyddskommittén (SOU 2007:22, sid. 
449). I betänkandet noteras allvarliga brister i hur denna proportionalitets-
princip i praktiken har hanterats i svensk rätt. Framförallt kritiserar kommittén 
lagstiftningen gällande tvångsmedel och inskränkningar av den personliga 
integriteten (Naarttijärvi 2013:18). 

Även om ovan nämnda tvångsmedel och kameraövervakning i sig är 
moderna fenomen i Sverige så kan den politiska viljan att tona ned (individu-
ella) rättigheters betydelse och status ha betydligt äldre svenska juridiska röt-
ter. Vilhelm Lundstedt (1882-1955) var juridikprofessor och i 20 år riksdags-
ledamot för socialdemokraterna. Han myntade uttrycket samhällsnytta, vilket 
för honom var rättens övergripande mål. Lundstedt var anhängare av den så 
kallade uppsalaskolan (med filosofen Axel Hägerström som ledargestalt). 
Lundstedt formulerade parollen: ”det finns inga absoluta rättigheter” och häv-
dade att all lagstiftning bör ta sin utgångspunkt i vad han benämner ”samhälls-
nytta”. Moral och laglydnad har enligt honom inget objektivt värde. Dessa 
                                                        
3 Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning, Lag (1977:20) om TV – övervakning. 
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och Gunnar Myrdal. I boken Kris i befolkningsfrågan (1934) argumenterar de 
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4 Vilhelm Lundstedts poäng är således att det inte finns några absoluta eller individuella rättigheter 
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3 Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning, Lag (1977:20) om TV – övervakning. 
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Flertalet föreställningar kring det önskvärda av en samhällsnytta har sin 
grund i den så kallade utilitarismen. Det är idéhistoriskt en utlöpare från 
liberalismen. Utilitarismen rymmer som filosofisk och sociologisk skolbild-
ning ett antal möjliga tolkningar. Den brittiske filosofen Jeremy Bentham 
(1748–1832) definierar graden av regeringens effektivitet som: ”Den största 
möjliga lycka för det största möjliga antal människor” (Andersen 1998, 
Heywood 1999:244 & 2004:358). Utilitarismen är en sekulär teori och 
fokuserar sitt intresse kring handlingars faktiska konsekvenser.5  

 
”Utilitarianism” is a term that has no precise or even unequivocal 
meaning. It is used both as a name for any ethical theory that seeks to 
determine the rightness and wrongness of actions by reference to the 
goodness or badness of their consequences and as a name for the whole 
body of philosophical and political doctrines that was accepted by 
Bentham and the philosophical radicals of the nineteenth century.  

(Urmson 1968:224f.)  
 

I utilitaristiskt tänkande tolkas en handling som god om konsekvensen blir av 
den arten. Ett intrång i den personliga integriteten kan således legitimeras 
genom goda konsekvenser såsom att ett samhällsintresse tillgodoses. 

Inom den politiska filosofin har utilitarismen kommit att ställas gentemot 
det liberala rättighetstänkandet, som istället hör hemma i min första idealtyp 
som jag har benämnt ”individens frihet” (jfr. Garner m.fl. 2009:39). Robert 
Nozick (1974) hävdar att utilitarismen skapar förutsättningar att kränka indivi-
dens rättigheter, då den sistnämnda rättigheten är möjlig för kollektivet och 
samhället att offra för nyttans skull (Kymlicka 1995:17ff.).6 

Från att ha diskuterat denna idealtyps bedömningar kring grunden för 
rättigheter och intressen ska jag nu gå över till att diskutera vilka bedömningar 
som görs angående maktutövningens fokus och kontrollobjekt. Det handlar 
om en stark betoning på att uppnå rättstrygghet med värden som brottsbe-
kämpning och kontroll av medborgare i fokus. 

Karl-Göran Algotsson (1993:13) gör en viktig distinktion mellan rättsstat 
(”rule of law”) respektive lag och ordning (”rule by law”). Det talas ibland i 
samhällsdebatten om ”frihet under lagen”. Begreppet lag och ordning har 
enligt Algotsson ibland använts som ett till sin innebörd oklart slagord, därtill 
med auktoritära övertoner. Han hävdar trots det att begreppen efter en 
precisering kan användas vetenskapligt. Ett rimligt sätt att skilja de två 
begreppen från varandra skulle då vara följande bestämning. Rättsstaten rör 

                                                        
5 Idealtypen ”Statsmakt” är avsedd att vara ett instrument för renodling och tydliggörande. Jag har 
därför medvetet valt att bortse från den komplikation som uppstår ifall utilitarism som filosofiskt 
system uppdelas i ”handlingsutilitarism” och ”regelutilitarism” (se Urmson 1968:225f.). 
6 John Stuart Mill hävdar å sin sida att det finns plats för rättigheter även inom utilitarismen. 
Rättigheter kan enligt honom legitimeras genom hänvisning till den allmänna nyttan. Hans resonemang 
hör hemma i den första idealtypen som benämns ”individens frihet”. Se J S Mill i Tännsjö (2010:81). 
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hemmen. Steg två för dem blir att framhålla det önskvärda i att barnen hämtas 
ut ur familjerna. Huvudansvaret för uppfostran ska läggas på det offentliga. 
Men inte ens det är nog. Barnen måste frigöras från familjerna på grund av att 
hemmen har upphört att vara ändamålsenliga som uppfostringsmiljö. 

 
Uppfostringssituationen i den lilla moderna familjen är närmast […] 
patologisk. […] riskerar de förefintliga barnen att bli överuppfostrade 
och i varje fall blir situationen personligt olidlig: några få individer 
ständigt slitande på varandra i en allt trängre och innehållstunnare 
miljö. Det måste ta på nerverna och livslyckan. 

(Alva & Gunnar Myrdal 1934:303) 
 

Makarna Myrdals betoning av social ingenjörskonst som ideal kopplar 
Sejerstedt (2005:522ff.) tidsmässigt samman med Stockholmsutställningen 
1930, då vetenskapligt skolade arkitekter och ingenjörer hamnade i fokus för 
den internationella uppmärksamheten. Även ingenjörernas ökade betydelse 
inom näringslivet kan ha haft sin betydelse. Ingenjören blev plötsligt en viktig 
representant för ”den moderna tiden”. I svenskt näringsliv genomfördes under 
de följande decennierna rationaliseringar i denna anda och i viss utsträckning 
med fackligt stöd. Lönerna och lönesystemen blev då viktiga brickor i 
förhandlingarna, men det som skapade mest samhällelig debatt i början av 
trettiotalet var snarare rationaliseringarnas effekter i form av arbetslöshet (det 
så kallade sociala problemet). Makarna Myrdal diskuterar även rationalise-
ringarnas sociala effekter i boken ”Kris i befolkningsfrågan”. Deras bok ska 
förmodligen i första hand läsas som ett försök att väcka opinion för en radikal, 
samhällsomformande välfärdspolitik. 

Historikern Yvonne Hirdman (som var med och skrev Maktutredningens 
huvudrapport SOU 1990:44) hävdar i delrapporten Att lägga livet till rätta 
(1989) att det i Sverige under lång tid funnits en stark koppling mellan 
välfärdspolitik, statsmakt och social ingenjörskonst. Hon beskriver svensk 
välfärdspolitik från 1930-talet och framåt som en successiv och ovanifrån 
planerad statlig invasion av familje- och privatsfären. Hirdmans poäng är att 
de socialpolitiska reformer som en rad socialdemokratiska regeringar genom-
förde hade tydliga inslag av såväl ett paternalistiskt som ett utopiskt tänkande.  

Bo Rothstein (1994:206ff.) kritiserar Hirdmans slutsatser. Han menar att 
svensk socialdemokrati i sina genomförda välfärdsreformer snarare har följt 
den så kallade möllerlinjen (uppkallad efter socialminister Gustav Möller), än 
den myrdalska linjen (uppkallad efter Alva och Gunnar Myrdal). Det är den 
sistnämnda linjen (vilken aldrig kom att förverkligas) som enligt Rothstein har 
paternalistiska och utopiska inslag. Gustav Möller var enligt Bo Rothstein 
istället mån om att ge medborgarna autonomi och grundläggande välfärds-
resurser, utan att för den skull inskränka deras autonomi eller ge byråkrater 
respektive jurister alltför stor politisk makt. 
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Flertalet föreställningar kring det önskvärda av en samhällsnytta har sin 
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har följt med den generella utvecklingen av samhällelig repression. Även om 
det har skett en humanisering beträffande verkställighet av straff, så har de 
straffprocessuella tvångsmedlen istället ökat till antalet. Våra sociala liv blir i 
allt högre utsträckning föremål för organiserade former av kontroll och prev-
ention. En allt större del av den vanliga, laglydiga och ostraffade allmänheten 
hamnar därmed under insyn och kontroll. Vad är det som leder till att 
tillämpningen av tvångsmedel expanderar? Janne Flyghed hävdar att det beror 
på att den exekutiva makten (framför allt polisen) och den politiska makten 
har tillåtits definiera hotbilderna och sätta den politiska dagordningen. Janne 
Flyghed benämner risken och företeelsen för en ”normalisering av det 
exceptionella”. I brottsbekämpningens namn har en expansion av kontroll och 
övervakning genomförts. En bidragande orsak till detta har enligt Flyghed 
varit den ökande betoningen av proaktiv verksamhet inom polisen. 

Normaliseringen av det exceptionella ska enligt Janne Flyghed (2000a: 
49ff.) delas in i a) hotbildsnormalisering och b) medelnormalisering. Genom 
hotbildsnormalisering etableras en uppfattning om ett skyddsunderskott, som 
slutligen leder till en acceptans bland medborgarna av utökade kontroll-
möjligheter. De politiskt ansvariga kan därmed visa handlingskraft genom att 
vidta tydliga och kortsiktiga åtgärder. Det tydligaste budskapet och politiskt 
mest gångbara är ökad repressivitet. Ny lagstiftning får representera hand-
lingskraft. Lagförslag om ”fler poliser”, ”längre straff” och ”nya polis-
metoder” ger enkla och lättförmedlade budskap. Internationellt har brotts-
ligheten, i synnerhet ”organiserad internationell brottslighet”, blivit den 
främsta arvtagaren till kalla krigets frostiga hotbilder. Lag- och ordningsfrågor 
har blivit någon av de viktigaste politiska arenorna när det gäller att profilera 
sig som parti och enskild politiker. Den andra typen av ”normalisering av det 
exceptionella” som Janne Flyghed benämner medelnormalisering innebär att 
ett tvångsmedel införs mot en mycket ovanlig form av brottslighet, Tvångs-
medlet utvidgas sedan till att omfatta även lindrigare former av brott. Det kan 
ske genom lagstiftning som tillämpas även när det ursprungliga hotet har fallit 
bort, medan metoderna för kontroll fortsätter att tillämpas. De kan också 
inträffa ifall polisen tänjer på gränserna för det tillåtna eller till och med 
genom ett medvetet gränsöverskridande från polisens sida. 

Janne Flyghed (2000b:231f.) framhåller att diskussionen om balansen 
mellan effektivitet och integritet vid övervakning endast är aktuell så länge 
hoten och effektiviteten i övervakningen har kunnat beläggas. Om hoten finns 
och motmedlen verkligen är effektiva, finns det anledning att diskutera om det 
handlar om en integritetskränkning som är proportionerlig. Janne Flyghed 
hävdar att i balansen mellan effektiv brottsbekämpning och integritet finns det 
bara ett rättsområde där integritetsaspekten har prioriterats, nämligen i 
bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. På övriga områden har den 
personliga integriteten fått stå tillbaka till förmån för en ”effektiv” bekämp-
ning av brottsligheten. Kontrollen har expanderat på såväl kvantitativ som 
kvalitativ nivå. 
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statens handlande gentemot medborgarna, statsorganen är därvid bundna av 
lagens bud. Lag och ordning avser däremot medborgarnas laglydnad när de 
agerar gentemot varandra (och för den delen också när medborgarna agerar 
gentemot statsmakten). Algotssons poäng är att de två företeelserna fokuserar 
olika fenomen.7 Jag har valt att istället för lag och ordning benämna den sist 
nämnda fokuseringen för rättstrygghet. Globaliseringen har utan tvekan 
förändrat den omgivning som den svenska rättsstaten och svensk polis verkar 
i. Detta har inneburit en rad konsekvenser för vad som menas med säkerhet 
respektive osäkerhet och vad som utgör en stabil rättsstat, i förhållande till en 
oskyddad och sårbar sådan. Nationers och svenska medborgares säkerhet kan 
möjligtvis förstås utifrån en mycket bred tolkning av möjliga hot och faror. 
Säkerhetspolitiken (=försvarspolitiken) har under senare decennier förändrats 
till sitt innehåll. 

Utvecklingen går att skönja i såväl internationell som svensk debatt. 
Många debattörer tillämpar i inrikesdebatten ett så kallat vidgat säkerhets-
begrepp. Det hänvisas då inte enbart till utländskt angrepp respektive 
terrorism, utan även till organiserad brottslighet, migration, miljöförstöring 
och samhällets ökade sårbarhet i IT- och dataåldern. En rad potentiella säker-
hetshot beskrivs och diskuteras. Rättspolitiker, polis och militär efterlyser nya 
resurser och legala medel för kontroll respektive övervakning. Syftet uppges 
då vara att utöka ett behövligt statsskydd. Den samhällsvetenskapliga debatten 
kring potentiella, konstruerade och reella samhällshot är mycket omfattande. 
Debatten förs även i den engelskspråkiga litteraturen (Deflem 2010, Agrell 
2005, Silander & Klasson 2007, Etzioni & Marsh red. 2003). 

Det uttrycks till exempel i den rättspolitiska debatten en rad skilda upp-
fattningar om hur vårt svenska rättssamhälle i praktiken fungerar och bör 
fungera. I debatterna saknas mestadels definitioner av ”säkerhet”, men det 
som efterlyses är ofta en trygghetskänsla hos den enskilde medborgaren, en 
effektiv polismakt som bland medborgarna tillgodoser en allmänt omfattande 
respekt för varandra och för gällande lagar. Inte sällan beskrivs ”organiserad 
brottslighet” och terrorism som reella hot mot det svenska rättssamhället. Den 
största integritetskränkningen för vanliga medborgare är att utsättas för brott, 
vilket rättsstaten har en moralisk skyldighet att motverka. Övervakning och 
polisiär kontroll efterlyses då i såväl den samhällsvetenskapliga som parti-
politiska debatten. I de situationer där vissa grupper uppfattas som farliga för 
den svenska statsmakten och för det omgivande samhället i övrigt, blir lätt 
långtgående rättssäkerhetsgarantier i sin tur uppfattade som onödiga och 
byråkratiska hinder för en effektiv brottsbekämpning (jfr. Thelin 2001, 
Eriksson 2006, Agrell 2005, Petersson 2005, Silander & Klasson 2007, 
Cameron 2007:91). 

Kriminologen Janne Flyghed (2000a:47f.) diskuterar den straffprocessuella 
tvångsmedelsutvecklingen i Sverige. Han hävdar att denna utveckling inte alls 
                                                        
7 Se även Karl-Göran Algotsson (2001). 
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7 Se även Karl-Göran Algotsson (2001). 
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Figur 2.2 Analysmodell för att studera individens frihet kontra statsmakt 
i frågor om informationsteknik 
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Låt mig börja med att sammanfatta resultaten för linjen rättigheter och intres-
sens grund. Där jämförs utfallspositionerna utifrån vilka värden som erhålls på 
aspekterna den personliga integritetens rättsliga status samt bedömningens 
omfång. I idealtypen Individens frihet har den personliga integritetens status 
värdet av en fundamental rättighet som inte kan kompromissas bort eller 
negligeras. Det är också individen som är bedömningens omfång. Den centrala 
frågan är här vem som ska gynnas. Denna utfallsposition benämns ”indivi-
duella rättigheter”. I idealtypen Statsmakt antar utfallet istället värden där den 
personliga integriteten ses som ett subjektivt – individuellt intresse bland 
andra. Den personliga integriteten måste därför som intresse ibland stå tillbaka 
för ett vidare samhällsintresse. När det gäller aspekten bedömningens omfång, 
där den centrala frågan är vem som ska gynnas, står däremot kollektivet och 
samhället som helhet som ett rimligt omfång för bedömningen. Vid 
intressekonflikter ska individers intressen tonas ned, eftersom de sistnämndas 
intressen kan vara egoistiska och ibland till och med antisociala (jfr. Cambell 
1981:52). Sammantaget benämner vi idealtypen Statsmakts utfallsvärden på 
aspekterna vad gäller rättigheter och intressens grund för ”samhällsintresse”. 
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Den kvantitativa expansionen innebär en utveckling från övervakning av 
enskilda personer, till grupper och till och med livsstilar. Allt fler kan idag 
övervakas och kontrolleras. Den kvalitativa expansionen kan delas i en 
fyrgradig skala. 1) De konkret misstänkta brottslingarna, 2) De i en framtid – 
ännu icke konkret misstänkta brottslingarna; exempelvis vissa utländska 
medborgare enligt de svenska terroristbestämmelserna, 3) De som har en åsikt, 
eller tillhör en grupp som har en uppfattning, som uppfattas som hotfull för 
rikets inre säkerhet, 4) En generell kontroll av alla människor. Här finns inga 
misstankar om vare sig brottslig handling eller presumerad brottsgenererande 
åsikt. Denna fjärde formen av övervakning kan exemplifieras genom kamera-
övervakning på allmän plats (Flyghed 2000b:232). 

Efter genomgången ska nu huvuddragen i idealtypen statsmakt samman-
fattas. Här tolkas personlig integritet som ett subjektivt intresse. Detta intresse 
måste ibland stå tillbaka för de viktigare värden som utgör ett samhälls-
intresse. Om samhällsintresset väger tyngre så måste alltid nyttan/intresset av 
personlig integritet prioriteras ned politiskt och juridiskt. Det är en situation 
där inskränkningar av den personliga integriteten sammantaget förutsätts ge 
positiva konsekvenser för kollektivet och samhället. Rättsstatens primära 
uppgift och fokus är att förebygga och bekämpa brott (i extremfallet terrorism) 
gentemot sina medborgare. Medborgare måste i sin tur följa lagen när de 
agerar gentemot varandra och gentemot statsmakten. Inom det informations-
tekniska området används brottsbekämpning som ett argument för att 
inskränka den personliga integriteten. 

Idealtypsammanfattning: Statsmakt 
1. Personlig integritet är ett subjektivt–individuellt intresse bland andra 

som ibland måste stå tillbaka för de överordnade värden som då  
utgör ett samhällsintresse. 

2. Statliga och rättsliga interventioner ska i första hand bedömas utifrån 
deras sammanlagda konsekvenser för kollektivet och samhället.  

3. Rättsstatens primära uppgift är att förebygga och bekämpa brott  
(i extremfallet terrorism) gentemot sina medborgare. 

4. Medborgare måste följa lagen när de agerar gentemot varandra  
och gentemot statsmakten. 

2.2.3 Sammanfattning av idealtyperna och deras förhållande till 
varandra och avhandlingens övergripande dimension 
För att utifrån den tidigare genomgången ytterligare tydliggöra de avgörande 
skillnaderna mellan idealtyperna sammanfattas deras värden på de olika be-
dömningsaspekterna, på respektive linje, i figur 2.2. 
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2.3 De politiska partiernas positioneringar: 
avhandlingens tre hypoteser  
I avhandlingen testas tre hypoteser som presenteras nedan. 

2.3.1 Den första hypotesen om kompromisser mellan värden 
I relation till avhandlingens huvudfråga testas en första hypotes. Den utgår 
från antagandet att riksdagspartier i debatter och beslut om informationsteknik 
tenderar att kompromissa, genom att inta en mittenposition mellan ytter-
lighetsvärdena individens frihet och statsmakt. I praktiken innebär det att 
partierna på de fyra bedömningsaspekterna förutsätts inta två värden som 
kategoriseras under idealtypen individens frihet och två värden som istället 
kategoriseras under idealtypen statsmakt (2:2). Alternativa kategoriseringar 
(t.ex. 3:1 eller 1:3, istället för 2:2) tolkas inte som kompromisser.8 Det har 
tidigare framhållits av statsvetare att det i den svenska demokratin inte räcker 
för ett riksdagsparti att ha rätt i sak, för att få igenom sitt sakpolitiska mål. 
Partiet måste därtill få stöd av tillräckligt många andra partier. En möjlig 
strategi för partiet är då att söka samförstånd genom att kompromissa mellan 
värden och därmed utelämna de mer extrema inslagen i den egna sakpolitiken 
– ideologin (Lewin 1984/2002, 1996, 1998:105ff.). Denna samförstånds- och 
beslutskultur i svensk politik har påståtts ha sina historiska rötter i kommitté-
väsendet. Denna institutions formella betydelse har avtagit under senare 
decennier (Bäck & Möller 2003:38f.), men därmed inte sagt att riksdagspar-
tiernas tendens att söka kompromisser mellan värden nödvändigtvis skulle ha 
förändrats. 

I den svenska maktutredningens slutbetänkande beskrivs en speciell 
politisk kultur eller en svensk stil i det offentliga livet. Det är avsaknaden av 
våldsamma konflikter och inriktningen på kompromisser och samförstånd som 
historiskt sett har skapat bilden av den svenska beslutsmodellen. Sam-
förståndsbenägenheten hos de svenska beslutsfattarna leder enligt utredningen 
till att de flesta politiska frågorna i sin förlängning tolkas som förhandlings-
bara (SOU 1990:44, sid. 23). Men hur kan då avväganden mellan olika 
alternativ gå till vid beslutsfattande? Två statsvetare som har diskuterat 
kompromissens funktion och relativa fördel vid beslutsfattande är Herbert 
Simon och Charles Lindblom. 

Herbert Simon diskuterar i boken Administrativt beteende (1957/1971) 
kring beslutsfattares faktiska handlande. Han argumenterar för en så kallad 
begränsad rationalitet där beslutsfattaren medvetet väljer bort de alternativ 
som aves maximera värden, för att istället välja ett alternativ som leder till 

                                                        
8 Kategoriseringarna 3:1 och 1:3 betecknas som tendens till hybrid. Kategoriseringen 3:1 kan exempel-
vis innebära att ett parti tilldelas värdena ”intresse”, ”individ”, ”lagbunden maktutövning” och ”stats-
apparaten i sig själv”.   Omvänt så kan kategoriseringen 1:3 innebära att ett parti tilldelas värdena ”rät-
tighet”, ”samhälle”, ”brottsbekämpning” och ”medborgare” (som kontrollobjekt). 
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Därefter är det dags att sammanfatta diskussionen ovan om idealtyperna 
för linjen, kring maktutövning där jämförelsen görs utifrån aspekterna makt-
utövningens fokus och maktutövningens kontrollobjekt (figur 2.2). I 
idealtypen Individens frihet förutsätts att maktutövningen ska vara lagbunden 
och att när det gäller den andra aspekten kring vad, respektive vilka det är som 
den politiska makten vill kontrollera – utöva makt gentemot (maktutövningens 
kontrollobjekt) framhålls i positiv mening betydelsen av en statsapparat som 
är kontrollerad, det vill säga ”bakbunden” av gällande konstitution och 
konventionell rätt. Sammantaget benämns dessa två utfallsvärden som 
positionen ”rättsäkerhet”. I idealtypen Statsmakt är det däremot brottsbe-
kämpning som är maktutövningens fokus. När det gäller den andra aspekten 
om vad, respektive vilka det är som den politiska makten vill kontrollera är det 
i första hand medborgare som ska tvingas följa gällande lagar när de agerar 
gentemot varandra och gentemot statsapparaten. Däremot finns ingen 
argumentation för att staten ska ”bakbindas” respektive motverkas i sina 
aktiviteter för att skydda sina medborgare mot allehanda inhemska och globala 
hot. Sammantaget benämns detta utfall när det gäller linjen maktutövning för 
”rättstrygghet”. 

Värdena på de olika aspekterna som utgör de beskrivna utfallspositionerna 
utgör således sammantaget de två ytterlighetspunkterna på den övergripande 
dimensionen individens frihet kontra statsmakt, vilket framgår i figur 2.2 och 
översiktligt i figur 2.3. Ytterlighetsvärdet och idealtypen individens frihet 
utgörs av utfallspositionerna ”individuella rättigheter” samt ”rättssäkerhet”. 
Ytterlighetsvärdet och idealtypen statsmakt utgörs av utfallspositionerna 
”samhällsintresse” samt ”rättstrygghet”.  
Figur 2.3 Analysmodell – de polära idealtyperna och avhandlingens 
övergripande dimension 
 

 
 
Gentemot idealtyperna kommer partiernas faktiska positioneringar i de valda 
riksdagsdebatterna om informationsteknik att bedömas. Ytterlighetsvärdena på 
dessa dimensioner utgörs av de ovan utvecklade idealtyperna. I avhandlingens 
metodkapitel (kapitel 3) presenteras och diskuteras studiens metoder för att 
besvara avhandlingens frågeställningar och de metodologiska avvägningar 
som gjorts. 

Statsmakt 
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sofistikerade balansargumentet görs däremot en viss viktning. Vad som krävs 
för en inskränkning av rätten till personlig integritet är att fördelarna för 
rättsstaten är betydande. Fördelarna med övervakningen/kontrollen skulle då 
till exempel kunna vara att en brottsling som annars inte skulle ha kunnat 
lagföras, eller en terrorhandling som annars inte skulle kunnat förhindras, 
upptäcks och åtgärdas av rättsstaten. Ludvig Beckman konstaterar att när 
rikets säkerhet är hotad är det vårt demokratiska samhälle som är i farozonen. 
I sådana situationer är det inte rimligt att statsmakten avstår från att göra 
intrång i den personliga integriteten. I brottsbalken kapitel 18-19 anges brott 
mot rikets säkerhet (olovlig underrättelseverksamhet, sabotage, uppvigling 
etcetera). Här skulle förmodligen flertalet medborgare, enligt Ludvig 
Beckman, hålla med om att statsmaktens integritetsintrång är nödvändiga. 
Tvångsmedel av samma slag används även för att utreda och förebygga ”grov 
brottslighet”. Även här krävs enligt lagstiftningen en lång maximal straff-
påföljd (enligt brottsbalken) för brottet och den misstänkte gärningsmannen, 
för att ett integritetsintrång ska tillåtas. 

Ludvig Beckman ställer i samma artikel frågan om vilka inskränkningar i 
den personliga integriteten som kan anses vara försvarbara i en demokratisk 
rättsstat. En möjlighet enligt författaren är att legitimera inskränkningar 
genom att tillämpa en speciell procedur. Den skulle exempelvis kunna inne-
bära att ett organ med parlamentariska representanter, utgör en demokratisk 
garanti för att polis och andra myndigheter inte kränker medborgarnas rättig-
heter. Även om Beckman inte nämner saken i sin artikel har det framförts att 
det i en demokratisk rättsstat lika gärna skulle kunna vara en kontrollerande 
myndighet eller ett juridiskt organ som tillgodoser det proceduriella kravet att 
”granska granskarna” (jfr. Gunnartz 2007). 

Fredrika Björklund (2013:7) noterar att balanstänkandet inte är något 
speciellt för Sverige. Det är en generell lagstiftningsmodell som tillämpas av 
beslutsfattare i många stater då värdet av det privata ska vägas mot andra 
värden som säkerhet och brottsprevention. Det som enligt Björklund skiljer ut 
Sverige är att modellen här har en stark ställning genom det faktum att på 
förhand givna rättigheter inte tillåts påverka kalkylen. 

Det står klart att det enkla balansargument som Ludvig Beckman beskriver 
ligger relativt nära utfallspositionen ”samhällsintresse”, men även har likheter 
med utfallspositionen ”rättstrygghet”. En balansargumentation återfinns även i 
den rättssäkerhetsdoktrin som benämns proportionalitetsprincipen. Den 
principen innebär att det ska råda balans mellan en åtgärd och det som är 
nödvändigt avseende regleringens ändamål (det vill säga mellan rättens mål 
och medel). En juridisk grundsats är att offentliga ingripanden i enskildas 
privatliv måste grundas på avvägningar mellan skada och nytta. Enligt Ludvig 
Beckman finns två möjliga innebörder och tolkningar. Den första innebörden 
är att de åtgärder som myndigheterna vidtar ska vara lämpliga, den andra 
innebörden är att de ska vara nödvändiga. Resonemang om proportionalitets-
principen hör hemma inom utfallspositionen ”rättssäkerhet” på den andra 
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värden som uppfattas som tillfredsställande och relativt bra. Simon använder 
termen ”satisfierande” för att beskriva processens önskvärda utfall. Denna 
föreskrivande modell ger beslutsfattaren den relativa fördelen att denne på 
förhand inte behöver undersöka alla alternativ, utan istället kan följa en invand 
tumregel. Herbert Simons resonemang tar framför allt sin utgångspunkt i en 
tänkt beslutsfattare som vill uppnå förbättrad rationalitet för sin organisation 
(Hill 2005:152f.). 

Charles Lindblom (1965, 1988) undersöker snarare kollektiva processer 
(där flera aktörer är delaktiga). Den föreskrivna beslutsmodellen som här 
diskuteras är också kalkylerande, men det är mer processen än beslutets 
innehåll som fokuseras. På förhand uppsatta mål antas inte ha någon större 
relevans om inte alla aktörer är överens om dem. Ömsesidig anpassning är ett 
sätt för oberoende aktörer (t.ex. politiska partier) att samordna sina beslut. Det 
kan ske genom jämkningar gentemot andra aktörers beslut respektive taktiska 
justeringar för att framkalla önskade reaktioner från omgivningen (jfr. Hill 
2005:154f., Agevall 1994:89). 

Avhandlingens diskussion kring avvägningar och hur forskaren ska 
bedöma partierna i förhållande till utfallspositioner på de två linjerna – 
dimensionerna knyter än mer specifikt an till tidigare forskning som på 
liknande sätt diskuterat avvägningar särskilt vad gäller att ställa/balansera 
värdet personlig integritet (”privacy”) mot andra värden som medborgare 
respektive samhällen eftersträvar. Amiati Etzioni (1999) har behandlat 
problematiken i The limits of privacy. Annamaria Westregård (2002) behand-
lar ett snarlikt tema i sin juridiska avhandling Integritetsfrågor i arbetslivet. 

Statsvetaren Ludvig Beckman finner i artikeln Godtagbart i ett demo-
kratiskt samhälle? De hemliga tvångsmedlen och rätten till personlig 
integritet (SvJT 1/06) ett balanstänkande i gällande svensk lagstiftning. Han 
formulerar följande fråga: För vilka syften är det rimligt att begränsa den 
personliga integriteten? Värnet för den personliga integriteten är utan tvekan 
viktig för den demokratiska rättsstaten. En vanligt förekommande uppfattning 
är att individens och samhällets intressen måste balanseras mot varandra. Då 
det uppstår en konflikt måste det avgöras vilka värden respektive intressen 
som väger tyngst. Balansargumentationen utgår från tanken att konflikter bör 
avgöras genom en avvägning mellan de värden som behöver inkluderas. Det 
som förutsätts är att vissa värden har ”prioritet”. Det är enligt Beckman 
möjligt att precisera de substantiella värden som en demokrati måste respek-
tera. Problemet med den grundinställningen är att brottsligheten och teknik-
utvecklingen hela tiden ändrar karaktär. Det blir därför lätt så att lagstift-
ningens innehåll snabbt blir obsolet. Ludvig Beckman resonerar i sin artikel 
kring såväl ett enkelt balansargument, som ett mer så kallat sofistikerat 
balansargument. Det enkla balansargumentet beskriver Ludvig Beckman på 
följande sätt: avgörande för om en inskränkning i den personliga integriteten 
ska anses vara befogad eller inte är helt enkelt om den kan förväntas leda till 
större fördelar än nackdelar, även om dessa fördelar enbart är marginella. I det 
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sofistikerade balansargumentet görs däremot en viss viktning. Vad som krävs 
för en inskränkning av rätten till personlig integritet är att fördelarna för 
rättsstaten är betydande. Fördelarna med övervakningen/kontrollen skulle då 
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myndighet eller ett juridiskt organ som tillgodoser det proceduriella kravet att 
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Det står klart att det enkla balansargument som Ludvig Beckman beskriver 
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principen innebär att det ska råda balans mellan en åtgärd och det som är 
nödvändigt avseende regleringens ändamål (det vill säga mellan rättens mål 
och medel). En juridisk grundsats är att offentliga ingripanden i enskildas 
privatliv måste grundas på avvägningar mellan skada och nytta. Enligt Ludvig 
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Det kan bero på den i Sverige pågående judikaliseringen, med en än mer 
komplex relation mellan juridik och politik och fler, eller nya, konflikt-
dimensioner mellan partierna. Det är enligt Åsa Persson sannolikt att det 
europeiska inflytandet och det ökade intresset för mänskliga rättigheter, har en 
stor del i judikaliseringsprocessen (Persson 2004: 301). 

I ovan nämnda avhandling behandlas fyra riksdagspartiers positioneringar, 
nämligen socialdemokraternas, vänsterpartiets, folkpartiets och moderaternas. 
Ett kriterium som uppges ha fått styra urvalet i Perssons avhandling är 
sökandet efter ”rättspolitiska kärnområden”. Riksdagsärenden med få parti-
reservationer har sållats bort, med argumentet att partierna då kan tolkas som 
samstämmiga. Flera rättspolitiska frågekomplex behandlas i Perssons avhand-
ling. Partidebatten om buggning och annan hemlig övervakning, som är en 
möjlig jämförelsepunkt för min egen undersökning, studeras. Den tidsmässiga 
avgränsningen i den nämnda avhandlingens empirisammanställning är fram 
till början av 2000-talet (Persson 2004: kapitel 1 och 5). De fyra partierna var 
1975 enligt avhandlingens beskrivning i ett lagstiftningsärende i stort sett 
eniga om att det skulle råda ett absolut förbud mot olovlig avlyssning. Folk-
partiet och vänsterpartiet ansåg också att detta principiella ställningstagande 
borde binda riksdagen för lång tid framöver. Även vad gäller lagen (1977:20) 
om TV-övervakning fanns konsensus mellan de fyra partierna, angående 
behovet av ett förbud mot hemlig övervakning. Samstämmigheten bröts dock i 
samband med lagstiftningsärendet 1989 om legalisering av buggning. Alla 
fyra partier sa visserligen nej till en legalisering av just buggning. Vänster-
partiet och folkpartiet var särskilt kritiska till förslaget. I gruppen anhängare 
till övrig tvångslagstiftning fanns däremot socialdemokraterna, moderaterna 
och folkpartiet, som samstämmigt och med hänvisning till samhällets behov 
av brottsbekämpning, ville utöka tillämpningsområdet för hemlig telefon-
avlyssning och telefonövervakning. Vänsterpartiet avvek här genom att vilja 
jämställa dessa två tvångsmedel genom lika stränga villkor för användning, 
med undantag för grovt narkotikabrott och grov varusmuggling av narkotika. 
Vänsterpartiet skilde dessutom ut sig från de övriga tre undersökta partierna 
beträffande frågor om offentliga ombud och överskottsinformation. Partiet 
ansåg att offentliga ombud skulle införas och överskottsinformationen regleras 
(Persson 2004:139f.). 

Åsa Perssons avhandling indikerar att vänsterpartiet inom de rättspolitiska 
kärnområden som studerats mer konsekvent har markerat och värnat om 
personlig integritet i förhållande till vad moderater och socialdemokrater 
samtidigt har gjort. Även folkpartiet har i några frågor mer betonat personlig 
integritet, i förhållande till vad socialdemokraterna och moderaterna samtidigt 
har gjort. Rent generellt förefaller avvägningar och kompromisser mellan yt-
terlighetsvärden vara vanligt förekommande i riksdagsdebatter om rättspolitik. 
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linjen. I vad mån partierna verkligen använder sig av balansargumentation i de 
i avhandlingen valda riksdagsdebatterna får empirin och analysen utvisa. 

Ludvig Beckman framhåller i samma artikel som ovan att balans-
argumentet inte alls tycks erkänna den särskilda betydelse som tillkommer 
rättigheter. Om det verkligen funnes en rätt till personlig integritet så borde 
den tillerkännas en betydelse i sig. Ett alternativ till föreställningen om en 
”balans” mellan samhällets och individernas intressen är tanken att vissa 
värden har prioritet. Enligt en sådan tolkning förutsätter ”rättighetspratet” att 
vi kan betrakta personer som okränkbara i vissa avseenden. Ludvig Beckman 
konstaterar dock att balanstanken har dominerat debatten om den personliga 
integriteten. En följdfråga som han ställer är hur konflikter mellan rättigheter 
ska hanteras. I extrema fall måste statsmakten antingen inskränka medborgar-
nas rättigheter i syfte att förhindra brott eller stå passiva inför dessa händelser, 
vilket i sin tur också leder till kränkningar av människors rättigheter. Å andra 
sidan kan prioritet även tolkas som en metod för att hantera rättighets-
konflikter. Att individens rättigheter har prioritet innebär att inskränkningar 
endast är försvarbara om syftet är att försvara rättigheterna själva. Individuella 
rättigheter kan således inte begränsas med hänvisning till andra värden som 
exempelvis ekonomisk tillväxt eller social rättvisa. Det betyder att en rättighet 
får begränsas enbart om det leder till att vi förbättrar skyddet för våra 
rättigheter som helhet. En lagändring som minskar individens skydd för den 
personliga integriteten är enligt den tanken berättigad om och endast om den 
medför en vinst i termer av ett förbättrat rättighetsskydd. Det innebär en 
skärpning i förhållande till balansargumenten, som inte ställer några krav på 
karaktären av de vinster som kan motivera en inskränkning av den personliga 
integriteten (Beckman SvJT 1/06). 

I en juridisk avhandling av Åsa Persson De politiska partiernas rättspolitik 
(2004) är syftet att, likartat med denna avhandling, undersöka svenska 
politiska partiers faktiska empiriska positioner. Några av avhandlingens 
sammantagna slutsatser är att socialdemokraterna och moderaterna ofta 
betonar kollektiva intressen framför individens, medan folkpartiet och 
vänsterpartiet i högre grad framhåller medborgarna som individer i förhållande 
till staten. Skillnaden mellan socialdemokraterna och moderaterna är enligt 
avhandlingens slutsatser att socialdemokraterna talar för välfärdsstaten medan 
moderaterna istället framhåller att den svenska rättsstaten måste återupprättas. 
Åsa Persson (2004:301) noterar följande: ”Möjligen kan s, och även m, 
karaktäriseras som partier som på det rättspolitiska området företräder en 
närmast principlös pragmatism”. Hon spekulerar i avhandlingens avslutande 
kapitel i huruvida det beror på att de större partierna (som antingen är det 
dominerande oppositionspartiet eller i regeringsställning) tvingas ta större 
statsfinansiell hänsyn. Både vänsterpartiet och folkpartiet tenderar i sin rätts-
politik att ge uttryck för en syn där välfärds- och rättsstaten går in i varandra 
(Persson 2004:298). Hon resonerar också om varför riksdagspartierna faktiskt 
börjat utarbeta rättspolitiska program och anger i sina slutsatser flera orsaker. 
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komplex relation mellan juridik och politik och fler, eller nya, konflikt-
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möjlig jämförelsepunkt för min egen undersökning, studeras. Den tidsmässiga 
avgränsningen i den nämnda avhandlingens empirisammanställning är fram 
till början av 2000-talet (Persson 2004: kapitel 1 och 5). De fyra partierna var 
1975 enligt avhandlingens beskrivning i ett lagstiftningsärende i stort sett 
eniga om att det skulle råda ett absolut förbud mot olovlig avlyssning. Folk-
partiet och vänsterpartiet ansåg också att detta principiella ställningstagande 
borde binda riksdagen för lång tid framöver. Även vad gäller lagen (1977:20) 
om TV-övervakning fanns konsensus mellan de fyra partierna, angående 
behovet av ett förbud mot hemlig övervakning. Samstämmigheten bröts dock i 
samband med lagstiftningsärendet 1989 om legalisering av buggning. Alla 
fyra partier sa visserligen nej till en legalisering av just buggning. Vänster-
partiet och folkpartiet var särskilt kritiska till förslaget. I gruppen anhängare 
till övrig tvångslagstiftning fanns däremot socialdemokraterna, moderaterna 
och folkpartiet, som samstämmigt och med hänvisning till samhällets behov 
av brottsbekämpning, ville utöka tillämpningsområdet för hemlig telefon-
avlyssning och telefonövervakning. Vänsterpartiet avvek här genom att vilja 
jämställa dessa två tvångsmedel genom lika stränga villkor för användning, 
med undantag för grovt narkotikabrott och grov varusmuggling av narkotika. 
Vänsterpartiet skilde dessutom ut sig från de övriga tre undersökta partierna 
beträffande frågor om offentliga ombud och överskottsinformation. Partiet 
ansåg att offentliga ombud skulle införas och överskottsinformationen regleras 
(Persson 2004:139f.). 

Åsa Perssons avhandling indikerar att vänsterpartiet inom de rättspolitiska 
kärnområden som studerats mer konsekvent har markerat och värnat om 
personlig integritet i förhållande till vad moderater och socialdemokrater 
samtidigt har gjort. Även folkpartiet har i några frågor mer betonat personlig 
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linjen. I vad mån partierna verkligen använder sig av balansargumentation i de 
i avhandlingen valda riksdagsdebatterna får empirin och analysen utvisa. 
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argumentet inte alls tycks erkänna den särskilda betydelse som tillkommer 
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den tillerkännas en betydelse i sig. Ett alternativ till föreställningen om en 
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får begränsas enbart om det leder till att vi förbättrar skyddet för våra 
rättigheter som helhet. En lagändring som minskar individens skydd för den 
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medför en vinst i termer av ett förbättrat rättighetsskydd. Det innebär en 
skärpning i förhållande till balansargumenten, som inte ställer några krav på 
karaktären av de vinster som kan motivera en inskränkning av den personliga 
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statsintresset och statsapparatens problembilder. Genom denna ömsesidiga 
relation påstås alla partier ha gått i kartell med staten. Den så kallade kartell-
partiteorin har samtidigt kritiserats av andra statsvetare och påståtts vara 
alltför kategorisk. Ingen statsvetare förnekar heller att partierna fortfarande är 
viktiga aktörer i det politiska systemet (SOU 2000:1, Blyth & Katz 2005, 
Bäck & Möller 2003:18f., Persson 2004:25f.). 

Mitt intresse för kartellpartiteori har följande bakgrund. Intresset bottnar i 
mina egna iakttagelser av svensk inrikespolitik, som har gett mig intryck av att 
partier tenderar att identifiera sig med statsmaktens intressen och det fram-
förallt då de sitter i regeringsställning. Även andra betraktare av partiernas 
agerande i IT-frågor har gjort liknande iakttagelser. Den liberale journalisten 
Olof Kleberg har i Svensk Juristtidning skrivit en tankeväckande artikel med 
rubriken ”Integritet – en bristvara som få vill skydda” i (SvJT 4/09, sid. 542 
ff.). Han hänvisar där till Integritetsskyddskommitténs betänkanden (SOU 
2007:22 och SOU 2008:3) och konstaterar: 

 
För första gången görs här en genomlysning av hur svenskt lagstift-
ningsarbete har negligerat de enskilda människornas rätt till en egen 
privat sfär, rätten att hålla staten och myndigheterna på armlängds 
avstånd. […] Just alla dessa små steg av ”behövliga” skärpningar för att 
motverka det onda tar Integritetsskyddskommittén itu med. Det har 
saknats balans och motvikter, anser kommittén, inga grundliga och 
verkligt seriösa argumenteringar har förts i utredningar och proposi-
tioner om vilken betydelse den privata sfären måste ha i varje 
demokratiskt samhälle. Det är egentligen en förgörande kritik, särskilt 
av detta årtiondes snabbt tillkomna övervakningslagar, de flesta före-
slagna av den socialdemokratiske justitieministern Thomas Bodström, 
statsnyttans främste företrädare i svensk politik. Men hans borgerliga 
efterträdare Beatrice Ask har, trots att hon gick emot många av 
Bodströms påfund under oppositionstiden, fortsatt att sätta statsnyttan 
främst. 
 

Artikeln ovan har gett mig idén att modifiera den så kallade kartellpartiteorin. 
Olof Kleberg konstaterar dessutom att den omfattande och integritetskränkan-
de kontrollagstiftning i Sverige som stiftats under senare år är konsekvenser av 
det ”krig mot terrorismen” som påbörjades efter terrorattackerna mot USA den 
11 september 2001 (Kleberg 2009:543). 

Olof Klebergs resonemang är flertydigt. Det kan tolkas som en personlig 
kritik av Beatrice Asks agerande som justitieminister, alternativt som en be-
skrivning av de svenska politiska partiernas generella benägenhet att betona 
nyttan av statsmakt. En tredje möjlig tolkning är att svenska partier blir mer 
benägna att försvara statsmaktens intresse då partierna själva hamnar i rege-
ringsställning. 
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2.3.2 Den andra hypotesen om regeringsmaktens betydelse  
Den andra av avhandlingens hypoteser utgår från antagandet att regerings-
partierna i de valda riksdagsdebatterna, tenderar att motivera sina positione-
ringar och beslut genom hänvisning till ytterlighetsvärdet statsmakt, medan 
oppositionspartierna istället tenderar att hänvisa till ytterlighetsvärdet indivi-
dens frihet. Hypotesen är en tydlig modifiering av den så kallade kartellparti-
teorin som presenteras närmare nedan. 

Resonemanget kommer i det följande att handla om teoribildning om 
partier och då främst så kallade kartellpartier. Politiska partier kan givetvis 
kategoriseras på en rad skilda sätt. Ett sätt att kategorisera dem är att utgå från 
organisationsstrukturen. Partier kan då beskrivas som masspartier eller som 
kaderpartier. Vissa av dem beskrivs som masspartier. De framställs som 
välorganiserade verksamheter som bedrivs ideellt av medlemmar på såväl 
nationell som lokal nivå. Medlemskapet i masspartier är vidsträckt. Mass-
partierna som mobiliserar skilda samhällsgrupper antas ha uppstått i konflikt 
med de kaderpartier, som istället historiskt sett har organiserat sig i lösa 
former kring inflytelserika politiker med avsevärda kontaktnät i de valda 
politiska församlingarna (Blyth & Katz 2005, Katz & Mair 2009). 

Kaderpartier antas ha relativt få medlemmar och anställda. Experter 
organiserar partiföreträdarnas kampanjer och externa finansiärer ställer inför 
valen ekonomiska resurser till partiledningarnas förfogande. Under efter-
krigstiden har det blivit vanligare att istället diskutera så kallade ”catch-all” 
partier. Antagandet är då att partiernas ideologier har tonats ned med det 
medvetna syftet att försöka få största möjliga antalet medlemmar i partiet och 
största möjliga andelen röster i allmänna val. Resultatet har blivit att de 
politiska partierna sakpolitiskt och ideologiskt har blivit allt mer lika varandra. 
Partierna har efterhand fått problem med sjunkande medlemstal och allt färre 
väljare ser sig som trogna partianhängare. Partiernas förankring i det civila 
samhället har därmed blivit svagare vilket utgör ett demokratiskt problem. En 
viktig demokratisk uppgift för partierna är nämligen att utgöra länkar för 
kommunikation mellan statsmakten och medborgarna. De sistnämnda 
förutsätts ställa politiska krav på valda beslutsfattare. Därtill kan partierna 
förväntas legitimera fattade politiska beslut gentemot medborgarna (Bäck 
&Möller 2003:18f., SOU 2000:1, Petersson m.fl. 2000). 

Ett relativt modernt statsvetenskapligt påstående är att moderna partier i 
första hand är så kallade kartellpartier (i betydelsen att de har bildat kartell 
med statsmakten i konkurrensbegränsande mening). Vilka fördelar kan stats-
apparaten och partierna förväntas få av sitt kartellsamarbete? Dagens partier 
blir över tid utan tvekan allt mer beroende av statlig finansiering och allt 
mindre beroende av sina egna medlemmar. Interndemokratin urvattnas därför 
och partierna slåss om regeringsmakten med hjälp av heltidspolitiker som 
finansieras av staten.9 Samtidigt tenderar partierna att identifiera sig med 
                                                        
9 Exempelvis genom arvoden och framför allt statsbidrag till de politiska partierna. 
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9 Exempelvis genom arvoden och framför allt statsbidrag till de politiska partierna. 
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och efterhand bli en del av denna stat. Partier är ibland till och med beroende 
av och direkt finansierade av statsmakten via olika bidrag. Richard S. Katz & 
Peter Mair hävdar att det enbart är små extrempartier,10 utan något som helst 
politiskt inflytande, som undviker denna förvandling till att bli ett kartellparti. 
Tesen som jag har för avsikt att driva (och som innebär en utveckling och 
tydlig modifiering av kartellpartiteorin) är att innehav av regeringsmakten 
förstärker partiers benägenhet att identifiera sig med statsmaktens intresse, 
problem- och hotbilder. Mot detta kan naturligtvis anföras att partier i 
opposition ofta har ambitionen att i framtiden bli ett regeringsparti, vilket i så 
fall skulle kunna tänkas bidra till en identifiering med statsintresset även hos 
dem. Sett i ett längre tidsperspektiv kan flertalet partier antas identifiera sig 
med statsmaktens intresse. Min modifiering och utveckling av kartellparti-
teorin består i att jag antar att regeringsinnehav förstärker tendensen att identi-
fiera sig med statsintresset och statsapparatens problembilder. 

Kartellpartiteori är i avhandlingen kopplat till värdet statsmakt. Det är en 
empirisk fråga huruvida partier i regeringsställning prioriterar statsmakt eller 
inte. På samma sätt kan enbart empiriska analyser avgöra huruvida partier i 
oppositionsställning verkligen tenderar att motivera sina ståndpunkter med 
hänvisning till värdet individens frihet. 

Axel Hadenius (1979) gör en distinktion mellan två slags preferenser. 
Sakmål (substantiella mål) anger hur ett parti värderar själva innehållet i de 
beslut som fattas. Vore partiet ensamt om att bestämma skulle sakmålet styra 
handlandet och beslutsfattandet. Sakmålet kan i sin tur vara ideellt/ideologiskt 
eller i något annat avseende intressemässigt grundat. Det andra slaget av pre-
ferens är strategiska mål. Vid sidan om ambitionerna i sak har partier också en 
ambition att nå största möjliga inflytande i den miljö där partiet verkar. Partier 
vill styra det offentliga beslutsfattandet. Därför försöker partierna påverka sina 
positioner på olika arenor. I delkapitlet har jag tidigare diskuterat Gunnar 
Sjöbloms föreställning om partiers agerande på väljararenan, partiarenan och 
den parlamentariska arenan. Just förekomsten av såväl sakmål som strategiska 
mål skapar metodproblem vid analys av partiernas positioneringar i de av mig 
valda riksdagsdebatterna. 

Figur 2. 4 Partiernas sakmål och strategiska mål  
 

 Statsmakt Individens frihet 

Sakmål 1 3 
Strategiska mål 

 
2 4 

 

                                                        
10 En svensk motsvarighet är de partier som inte ställer upp eller inte har varit i närheten av att bli 
invalda i riksdagen. 
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Jag kommer i studien att pröva en hypotes om att partier i regerings-
ställning tenderar att ge företräde åt värdet statsmakt i större utsträckning än 
när de själva befinner sig i oppositionsställning i riksdagen. 

Ett sätt att förklara partiers positioneringar är att försöka rekonstruera deras 
strategier. Björn Molin (1965) diskuterar i sin avhandling partiernas värde-
ringssystem (=intresse – ideologi) som har att göra med partiernas värderingar 
av olika politiska beslut. Han använder sig också av termen förutsägelsesystem 
(strategi) som behandlar partiernas föreställningar om hur olika politiska 
beslut och andra åtgärder påverkar deras möjligheter att nå eller behålla 
regeringsmakten. Det är givetvis möjligt att göra antagandet att partierna kan 
värdera måluppfyllelse på väljararenan, partiarenan och den parlamentariska 
arenan på skilda sätt. Parti A kanske prioriterar ett maximalt antal väljare 
framför fortsatt regeringsinnehav eller erövring av regeringsmakten. Parti B 
kan istället tänkas vilja prioritera partiets sammanhållning framför ett rege-
ringsinnehav och/eller valframgångar.  

Gunnar Sjöblom utvecklar Björn Molins resonemang och antar i sin 
avhandling Party Strategies in a Multiparty System (1968) att de politiska 
partierna är rationella. Partierna är det i den meningen att de formulerar mål 
som de sedan försöker att realisera genom att utforma egna strategier. För att 
kunna förverkliga sina mål i form av formella politiska beslut måste partierna 
agera gentemot a) sina egna väljare, b) sina partimedlemmar samt c) de övriga 
partiernas parlamentsgrupper. Gunnar Sjöblom beskriver detta i termer av tre 
arenor, nämligen väljararenan, partiarenan och den parlamentariska arenan. På 
den sist nämnda arenan kan partiets strategi förutsättas vara att maximera det 
egna inflytandet i parlamentets beslutsfattande. 

Därtill antar han att partierna har en icke-strategisk målsättning, i den 
meningen att de strävar efter ett programförverkligande. Partiledningarnas 
positioneringar är resultatet av strategiska (i betydelsen rationella och uttänk-
ta) sammanvägningar på de tre arenorna (jfr. Bergman 1995:193). Gunnar 
Sjöbloms analys är aktörsorienterad och bortser därmed från mer struk-
turorienterade förklaringar av de politiska partiernas agerande. Struktur-
orienterade förklaringar skulle exempelvis kunna vara den egna partiorganisa-
tionen, partiets medlemssammansättning samt partiets egen relation till staten 
och det omgivande samhället (jfr. Loxbo 2007: 21f.). 

Låt mig efter denna utvikning återgå till den så kallade kartellpartiteorin. 
Rent hypotetiskt hävdas i denna avhandling att politiska partier i regerings-
ställning tenderar att motivera sina positioneringar och beslut genom 
hänvisning till värdet statsmakt, medan partierna i opposition istället tenderar 
att hänvisa till värdet individens frihet. 

Kartellpartiteorins grundantaganden formuleras i några artiklar av Mark 
Blyth & Richard S. Katz (2005) samt Richard S. Katz & Peter Mair (2009). 
Där hävdas att flertalet moderna politiska partier efter 1970 tenderar att 
identifiera sig med statsmakten och dess intressen. Partierna antas därmed 
framträda som agenter för statsmakten, identifiera sig med dess problembilder 
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statsmakt, på bekostnad av värdet individens frihet. En statsvetenskaplig 
diskussion kring krishantering i politiskt beslutsfattande presenteras närmare 
nedan. 

Den tredje hypotesen förutsätter således att alla riksdagspartier påverkats 
av terroristattackerna den 11 september 2001, oavsett om ett parti ingår i rege-
ringen eller tillhör riksdagens opposition. Det sker (hypotetiskt) genom att 
partierna i riksdagsdebatter om informationsteknik i ökad grad betonar värdet 
statsmakt på bekostnad av värdet individens frihet. 

I studien kommer partiernas motiveringar till sina positioneringar i riks-
dagen inte att tolkas som indikationer på reella motiv. Istället kommer en 
distinktion att göras mellan motiveringar, som oftast är öppna – officiella 
respektive motiv, som istället för det mesta är slutna och därmed ej direkt 
observerbara (jfr. Hadenius 1979, Lundquist 1993:109). Den komparativa 
studien gör det möjligt att försöka bedöma partiernas varierande och förändra-
de positioneringar vid en jämförelse mellan de valda riksdagsdebatterna (jfr. 
Lewin 1984). 

Integritetsproblematiken har fått ett förnyat massmedialt och politiskt 
utrymme i samband med de påstådda terroristhoten mot Sverige efter den 11 
september 2001 (Agrell 2005, Silander & Klasson 2008, Eriksson 2006). 
Historien är i korta drag följande: Organiserad terroristbekämpning blev en 
mera framträdande polisiär aktivitet i Europa, Israel och resten av Mellan-
östern under senare delen av 1960-talet. Utvecklingen var däremot inte alls så 
framträdande i USA. Terroristgruppers ökande aktivitet under 1980-talet ledde 
däremot fram till att även väststaternas terroristbekämpning globaliserades. 
Det sågs (även i Sverige) som förenligt med statsintresset att samarbeta med 
andra staters militär och underrättelsetjänster, för att gemensamt motverka 
terrorism respektive organiserad brottslighet. 

Händelser såsom bombningen av ett Pan Am-plan över Lockerbie 1988 
fick den brittiska statsmakten att utöka sin polisiära antiterroriststyrka. 
Terroristattackerna mot USA den 11 september 2001 följdes av en världs-
omfattande omorganisering av väststaternas underrättelse- och polisiära verk-
samheter. Ytterligare massmedial och politisk uppmärksamhet av den inter-
nationella spridningen av terroristaktiviteter blev resultatet av bombdåden i 
Madrid i mars 2004, London i juli 2005, attacken på Glasgows internationella 
flygplats 2007 samt de misslyckade planerna på attentat i Tyskland i juli 2006 
och i Storbritannien i augusti 2006. I USA har en rad politiska reaktioner 
vidtagits i form av polisiär omorganisering (”Department of Homeland 
Security”) och lagstiftningsinitiativ (”The Patriot Act”). Dessa inslag är något 
av prototyper för motsvarande politiska initiativ i en rad andra väststater. 
Polismyndigheter har fått exceptionella befogenheter såsom avancerad 
teknologi för övervakning av landets medborgare samt kraftigt utökade ekono-
miska anslag för sina löpande verksamheter (Deflem 2010:22, Agrell 2005). 
Toshimaru Ogura (2009:277f.) hävdar att den kapitalistiska världen under 
kalla kriget uppvärderade och framhöll ideologiska värden som frihet och 
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Det finns metodproblem förknippade med den andra hypotesens tolkning. Det 
har redan tidigare påpekats att motiv och motivering inte är samma sak. Det 
går INTE att förutsätta att politiska partiers motiveringar alltid överensstäm-
mer med de verkliga motiven. Partierna kan ha strategiska skäl att agera och 
motivera sitt agerande på det sätt som sker. 

Rent hypotetiskt hävdas i denna avhandling att politiska partier i regerings-
ställning tenderar att motivera sina positioneringar och beslut genom hänvis-
ning till värdet statsmakt, medan partierna i opposition istället tenderar att 
hänvisa till värdet individens frihet. 

Det jag då diskuterar är således partiernas motiveringar. Frågan är nu 
varför motiveringarna kan tänkas skilja sig åt mellan partier som sitter i rege-
ringsställning och de som sitter i opposition. Låt mig beskriva några 
fingerande exempel. I position 1 i figuren ovan vill ett riksdagsparti uppriktigt 
och i sak stärka statens makt, exempelvis för att motverka terrorism och orga-
niserad brottslighet. Det kan även vara så att partiet på ideologiska grunder 
eller i en avgränsad sakpolitisk fråga ser ökad statsmakt som någonting posi-
tivt i sig. I position 2 är ett parti däremot strategiskt intresserad av att det fattas 
beslut om en utökad statsmakt. Partiet kan i regeringsställning måhända göra 
bedömningen att dess egen politiska makt ökar i kristider. Ett oppositionsparti 
kan tänkas vilja bilda koalition med ett regeringsparti i en sakfråga, genom att 
kräva ökad statsmakt i samhället. Med det senare exemplet vill jag illustrera 
att det inte alls är självklart eller någon lagbundenhet att partier i regerings-
ställning med något slag av automatik skulle vara mer benägna än utöka 
statsmakten än några andra partier. I position 3 är ett parti i ideologisk me-
ning eller i en sakfråga övertygat om att individens frihet bör vara det överord-
nade värdet. I position fyra kan exempelvis ett oppositionsparti betona indivi-
dens frihet, för att samtidigt kunna framställa andra partier i regerings-
ställning (”de politiska motståndarna”) som mindre frihetliga och frihets-
älskande. Å andra sidan är det fullt möjligt att även partier i regeringsställning 
kan ha som strategiskt mål att beteckna partier i oppositionsställning som 
mindre frihetliga och frihetsälskande. Det insamlade empiriska materialet får 
avgöra i vad mån den andra hypotesen har något stöd. 

2.3.3 Den tredje hypotesen om betydelsen av kriser och 
avgörande händelser  
Avhandlingen är dessutom avsedd att illustrera huruvida individens frihet har 
nedtonats av partierna, i de valda riksdagsdebatterna som genomförts efter 
attentaten i USA den 11 september 2001. Det finns all anledning att undersöka 
huruvida ytterlighetsvärdet statsmakt har fått ett större genomslag i partiernas 
motiveringar i de riksdagsdebatter som har genomförts efter den 11 september 
2001. Vilka politiska effekter som en upplevd kris i det egna landet eller i 
omvärlden kan få diskuteras inom den statsvetenskapliga kristeorin (Bergling 
m.fl. 2016). Avhandlingens tredje hypotes lyder: Efter den 11 september 2001 
har samtliga svenska riksdagspartier i ökad utsträckning betonat värdet 
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denna problematik kring effekterna av ”11 september-attentaten”. Efter at-
tackerna i USA 2001 vidgades även det svenska säkerhetsperspektivet mot 
nya hotbilder. I Försvarsberedningen 2003 gavs terrorism som hotbild stor 
uppmärksamhet (Eriksson 2006:48f). Den tredje hypotesen betonar betydelsen 
av tidigare positioneringar, för ett partis möjligheter att fatta nya beslut. 

Det fenomen som jag ska studera benämns i statsvetenskap ”spårberoende” 
eller ”stigberoende”. Det betyder att de normer och värderingar som har präg-
lat ett parti när dessa har uppstått och är i ett formativt moment, sedan kommer 
att få stor betydelse för politikens innehåll över tid. Ett formativt moment kan 
vara ett medvetet beslut av ett parti, men också en biprodukt av något annat 
beslut. Därmed stakas vägen ut i en given riktning (Pierson 2000, Peters & 
Pierre & King 2005). Ett kritiskt – formativt moment präglas av osäkerhet och 
stort utrymme för partierna att agera. Vid själva tidpunkten för beslutet är 
således olika handlingsalternativ möjliga. Efter det att ett kritiskt – formativt 
moment i politiken väl har inträffat, anpassar sig inte sällan de följande 
politiska besluten och ideologiska motiveringarna till den nya rådande 
situationen. Det beror på att det gradvis blir svårare att återgå till läget före det 
formativa momentet samt att de mäktiga intressenter som fått sina egna intres-
sen tillgodosedda ger beslutsfattarna positiv återkoppling (”increasing re-
turns”). Därmed uppstår ett nytt spår- och stigberoende (Premfors m.fl. 2013: 
53f., Loxbo 2007:27, Rothstein 2003). Genom hypotesen undersöks om hän-
delserna 2001 (kris i omvärlden) var ett sådant kritiskt – formativt moment i 
svenska riksdagsdebatter om informationsteknik. 

John W. Kingdons studie Agenda, Alternatives and Public Policies (2003) 
utgår från inrikespolitiska förhållanden i USA. Han liknar där de tidpunkter då 
nya idéer och förslag till lösningar presenteras och får erkännande i den 
offentliga debatten, vid ett policyfönster som plötsligt har öppnats (166ff.). 
Han föreställer sig att det är drastiska, omvälvande händelser som skapar stör-
re acceptans för nya eller gamla lösningsförslag. Kingdon förefaller vara 
inspirerad av en beskrivande soptunnemodell för politiskt beslutsfattande och 
föreställer sig att flödet av problem, politik och lösningsförslag (så kallade 
policies) ibland sammankopplas på nya sätt. Lösningsförslaget kan där vid 
mycket väl tidsmässigt ha formulerats före existensen av det problem som ska 
lösas. I så kallade policynätverk (”policy communities”) sammanfogas lös-
ningsförslag och intressegrupper på nya sätt och påverkar därmed den 
politiska dagordningen (jfr. Hill 2005:160). Huruvida 11 september 2001 
verkligen var ett sådant sammankopplande moment även inom svensk 
informationspolitik får empirin och den avslutande analysen utvisa. 
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privatlivets fred, framför allt för att kontrastera de västerländska, liberala 
staterna mot de kommunistiskt styrda staterna bakom järnridån. Ogura konsta-
terar sedan lakoniskt: 

 
After September 11, the myth of freedom and privacy has been break-
ing up. 

(sid. 277) 
 

Toshimaru Ogura driver tesen att den nationella säkerheten sedan dess har fått 
högsta prioritet i flertalet stater. Han ger två konkreta exempel på detta: för det 
första har det utvecklats en striktare statlig kontroll av migration och 
migranter. För det andra ökar antalet frivilliga övervakningsgrupper i grann-
skap och stadsdelar kontinuerligt. 

I Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull (Prop. 2007/08:92, sid. 7) 
definieras kris som ”en händelse som drabbar många människor och stora 
delar av samhället och hotar grundläggande värden och funktioner”. Per 
Bergling m.fl. (2016:28f.) gör bedömningen att andra begrepp som 
”extraordinär händelse”, ”svåra påfrestningar på samhället i fred”, ”katastrof”, 
”samhällsstörning”, ”allvarlig händelse” och ”olycka” också används i svensk 
rätt men har i förhållande till begreppet kris i stort sett identiska eller 
överlappande betydelser. 

I avhandlingen studeras flera riksdagsdebatter och lagförslag, som hör 
hemma i kategorin: ”statsmaktens förebyggande bekämpning av terrorism och 
organiserad brottslighet”. Det är riksdagsdebatterna om den så kallade 
buggningslagen 2006-07 samt FRA-lagen 2007-09. I riksdagsdebatterna är de 
upplevda respektive presenterade hoten mot det svenska samhället avsedda att 
skapa mening för såväl sändaren som mottagaren av budskapet. Det kan vara 
en individ, en grupp, en organisation, ett samhälle eller en stat. Kriser kan 
samtidigt utmana och hota aktörer som ingår i bilaterala relationer eller system 
(exempelvis underrättelsetjänster). Det är inte ovanligt att kriser liksom 
hotbilder av samhällsvetare ses som sociala konstruktioner vilka i första hand 
är avsedda att skapa mening för någon (Stern 2003:3, Eriksson 2006). Studien 
är avsedd att illustrera huruvida det individuella rättighetsperspektivet har 
nedtonats i förhållande till andra värden av partierna, i de valda riksdags-
debatterna som genomförts efter attentaten i USA den 11 september 2001. I 
det avseendet utgör Toshimaru Oguras tes (2009) om att den nationella 
säkerheten har fått högre prioritet än frihet och privatlivets fred en intressant 
utgångspunkt för avhandlingens avslutande diskussion. 

Det ska undersökas huruvida 11 september 2001 var ett så kallat kritiskt – 
formativt moment som gav ytterlighetsvärdet statsmakt ett större genomslag i 
partiernas motiveringar i de riksdagsdebatter som genomfördes efter den 11 
september 2001 (se studiens analysmodell). Den statsvetenskapliga kristeorins 
resonemang om vilka politiska effekter som en upplevd kris i det egna landet 
eller i omvärlden kan få för det politiska beslutsfattandet, har också bäring för 
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Toshimaru Ogura driver tesen att den nationella säkerheten sedan dess har fått 
högsta prioritet i flertalet stater. Han ger två konkreta exempel på detta: för det 
första har det utvecklats en striktare statlig kontroll av migration och 
migranter. För det andra ökar antalet frivilliga övervakningsgrupper i grann-
skap och stadsdelar kontinuerligt. 

I Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull (Prop. 2007/08:92, sid. 7) 
definieras kris som ”en händelse som drabbar många människor och stora 
delar av samhället och hotar grundläggande värden och funktioner”. Per 
Bergling m.fl. (2016:28f.) gör bedömningen att andra begrepp som 
”extraordinär händelse”, ”svåra påfrestningar på samhället i fred”, ”katastrof”, 
”samhällsstörning”, ”allvarlig händelse” och ”olycka” också används i svensk 
rätt men har i förhållande till begreppet kris i stort sett identiska eller 
överlappande betydelser. 

I avhandlingen studeras flera riksdagsdebatter och lagförslag, som hör 
hemma i kategorin: ”statsmaktens förebyggande bekämpning av terrorism och 
organiserad brottslighet”. Det är riksdagsdebatterna om den så kallade 
buggningslagen 2006-07 samt FRA-lagen 2007-09. I riksdagsdebatterna är de 
upplevda respektive presenterade hoten mot det svenska samhället avsedda att 
skapa mening för såväl sändaren som mottagaren av budskapet. Det kan vara 
en individ, en grupp, en organisation, ett samhälle eller en stat. Kriser kan 
samtidigt utmana och hota aktörer som ingår i bilaterala relationer eller system 
(exempelvis underrättelsetjänster). Det är inte ovanligt att kriser liksom 
hotbilder av samhällsvetare ses som sociala konstruktioner vilka i första hand 
är avsedda att skapa mening för någon (Stern 2003:3, Eriksson 2006). Studien 
är avsedd att illustrera huruvida det individuella rättighetsperspektivet har 
nedtonats i förhållande till andra värden av partierna, i de valda riksdags-
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”tidsandan” i hög grad påverkar de debatter som föregår de valda riksdags-
besluten. Jag har i det inledande kapitlet redogjort för vilka forskningsfrågor 
och hypoteser som jag ska studera. Utifrån frågorna har jag valt fallen. Vad 
som rent generellt gör en undersökning till en fallstudie är beslutet att inrikta 
undersökningen på specifika exempel. Nyckelfrågan är vad jag vill kunna säga 
något om när undersökningen väl är genomförd (Merriam 1994:24 och 58). 

Enligt Alexander L. George (1979:61f.) ska valda fall kunna bidra till 
teoriutveckling. Det gör fallstudier under förutsättning av att fallen väljs, 
fokuseras och uteslutande studeras utifrån på förhand bestämda teoretiska 
aspekter. Fallstudier ska därtill struktureras genom att generella och på för-
hand utformade frågor ställs till samtliga fall. Det har jag gjort i denna 
avhandling. Enligt Mogens N. Pedersen (1977) måste ett fall vara ”ett fall av 
något”. Min jämförande studie utgör fyra kontrasterande fall av vilka avväg-
ningar som de svenska riksdagspartierna har gjort mellan individens frihet och 
statsmakt. Den valda studien är i vidare mening avsedd att illustrera hur 
sådana avvägningar kan göras i Sverige och av andra västerländska demo-
kratier. Studien kommer rent metodiskt att genomföras genom en jämförande 
fallstudie av fyra avslutade riksdagsdebatter om behovet av rättsligt skydd för 
den personliga integriteten i ideell mening. I dessa debatter och lagstiftnings-
processer står riksdagspartiernas argumentering och beslutsfattande i fokus. 
Varje riksdagsparti i respektive debatt ska ses som en analysenhet och varje 
avslutad debatt som ett fall (jfr. Denscombe 2009:59f.). 

3.2 Val av fyra fall 
Studiens centrala forskningsproblem behandlar avvägningen i frågor om 
informationsteknik mellan individens frihet och statsmakt. Studien är avsedd 
att belysa hur partierna har gjort sina positioneringar och avvägningar i de 
valda riksdagsdebatterna. Dessutom ska de valda fallen illustrera hur och 
varför partierna har positionerat sina ståndpunkter på det sätt som de har gjort. 
Mitt val av fall utgår från antagandet att riksdagspartier agerar på skilda sätt i 
opposition och i regeringsställning. I Sverige tillämpas enligt regeringsformen 
inte så kallad positiv parlamentarism, vilket i så fall skulle innebära följande 
princip: att en majoritet av riksdagens ledamöter aktivt måste stödja en rege-
ringsbildning för att den ska kunna genomföras. Enligt den svenska kon-
stitutionen (regeringsformen) räcker det istället vid en regeringsbildning med 
att en majoritet av riksdagens ledamöter inte röstar emot förslaget till stats-
minister, för att en regering ska kunna bildas. Följden av den rättsliga 
principen blir att svenska regeringsbildningar underlättas, men att risken för 
svaga minoritetsregeringar ökar (Bergman 1993 & 1995). I några av de 
studerade debatterna agerar miljöpartiet och vänsterpartiet delvis stödpartier 
till socialdemokraterna, även om de politiska samarbetsområdena inte har varit 
heltäckande. Jag har valt att på förhand inte betrakta vänsterpartiet eller miljö-
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Kapitel 3: Undersökningens metod och 
analysmodell 

I kapitlet utvecklas och diskuteras avhandlingens jämförande fallstudie och 
analysmodellens tillämpning på det empiriska materialet. Val av fall (det vill 
säga de studerade riksdagsdebatterna och lagstiftningsprocesserna) motiveras. 
Innehållsanalysens huvudinriktning presenteras liksom valet av offentligt 
tryck.  

3.1 En jämförande fallstudie 
Enligt Robert K. Yin (2006:31) är en fallstudie en empirisk undersökning som 
studerar ett aktuellt fenomen i sin verkliga kontext. Framför allt då forskaren 
vill klargöra kontextuella betingelser, det vill säga hur sammanhanget 
påverkar det fenomen som studeras, lämpar sig fallstudien som forsknings-
design. Denna jämförande fallstudie är avsedd att bidra med nya insikter, 
identifiera partiernas positioner, kunna testa hypoteser och finna teoretiska 
samband. Min valda undersökning syftar till att studera och bedöma i vad mån 
riksdagspartiernas motiveringar och ståndpunkter har likheter med innehållet i 
någon av de två idealtyper som har utvecklats. Genom att studera flera riks-
dagsdebatter på det valda temat, finns möjligheten att dels bedöma de fyra 
riksdagsdebatternas särarter i förhållande till varandra, men också att diskutera 
riksdagsbeslutens gemensamma nämnare. Enligt Yin (2006:22) ska fallstudier 
ha fokus på aktuella händelser. Enligt Mogens N. Pedersen (1977) kan dock 
fallstudier även omfatta studier av historiska händelser. Det är situationen i 
denna studie. I den jämförande fallstudien ses respektive avslutad riksdags-
debatt som var sitt fall. Det förekommer enligt Yin (2006:20) att statsvetare 
gör fallstudier av beslutsprocesser. I min avhandling är varje fall relativt 
tydligt avgränsat eftersom det motsvarar var sin avslutad riksdagsdebatt. 
Respektive agerande riksdagsparti (med dess motiveringar och beslut) ses 
däremot som varsin analysenhet. Då de valda debatterna tidsmässigt sträcker 
sig från 1980 fram till 2009, föreställer jag mig att samhällskontexten och 
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Figur 3.1 Val av riksdagsdebatter i den jämförande fallstudien 
 

Majoritet i Riksdagen 
 Vänster Höger 
Riksdagsdebatter som 
utspelar sig före attentaten 
den 11 september 200 

Fall 2 
PUL 1998–99 

Fall 1 
Sekr L 1980 

Riksdagsdebatter som 
utspelar sig efter attentaten 
den 11 september 2001 

Fall 3 
BuggningsL 2006-2007 
(se kommentar nedan) 

Fall 4 
Signalspaning/FRA 

2007–2009 

Kommentar: Allianspartierna kom efter riksdagsdebatterna i maj 2006 att 
erövra regeringsmakten och få egen majoritet i den följande riksdagsdebatten 
2007. 

 
Det första fallet utgörs av 1980 års riksdagsdebatt kring samordnade sekretess-
regler (riksdagsprotokoll 1979/80:102, 14§ samt 103, 1§). De borgerliga rege-
ringspartierna hade under mandatperioden minsta möjliga majoritet i riks-
dagen (1 mandat). Folkpartiregeringen beslutade om och lade fram propositio-
nen (prop. 1979/80:2). Några lagrum i sekretesslagen kom sedan att förändras 
två gånger inom ett riksdagsår (Corell 1992). Jag avgränsar dock mitt fall till 
att avslutas genom beslutet efter den första riksdagsdebatten den 13 mars 1980 
(riksdagens protokoll 1979/80:103, 1§). När riksdagsdebatten genomförs 
består den sittande regeringen av moderaterna, folkpartiet och centerpartiet 
(Hadenius & Molin & Wieslander 1988:360). I fall 1 finns inte miljöpartiet 
med som aktör, då partiet ännu inte har blivit invalt i riksdagen. Samma sak 
gäller Kristdemokraterna som inte heller finns med i kammarens debatt 12 
(Petersson 2007:209, för fullständiga referenser se kapitel 5). 

Det andra fallet utgörs av tre riksdagsdebatter kring insamling och an-
vändning av personuppgifter 1998–99. Personuppgiftslagen (SFS 1998:204 
samt 1999:1210), innehåller bestämmelser som är avsedda att ge människor 
skydd mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av person-
uppgifter. Lagen som trädde i kraft under hösten 1998 bygger på ett EG-
direktiv. Den socialdemokratiska regeringen ville genom sina propositioner 
anpassa svensk lagstiftning till EU:s regelsystem (det så kallade dataskydds-
direktivet 95/46/EG). Personuppgiftslagen (1998:204) ersatte efterhand data-
lagen (1973:289). Fall nummer två avslutas genom den tredje riksdags-
debatten om personuppgifter den 25 november 1999 (för fullständiga referen-
ser se kapitel 6). Jag har i fall 2 valt att studera alla tre riksdagsdebatterna för 
1998–99 för att kunna kategorisera samtliga riksdagspartiers positioner. 
                                                        
12 Riksdagspartiernas beteckningar har förändrats över tid. Jag har genomgående valt att i studerade fall 
beteckna partierna som moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet, centerpartiet, miljöpartiet, social-
demokraterna och vänsterpartiet. Arbetarpartiet kommunisterna förekommer dessutom i en motion 
inför riksdagsdebatten om en ny och enhetlig sekretesslag. 
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partiet som en del av regeringsmakten i någon av de studerade riksdags-
debatterna. I formell mening är detta helt korrekt (eftersom de inte innehaft 
ministerposter, e.g. Andersson m.fl. 2014), men det är i grunden en empirisk 
fråga huruvida de två stödpartierna identifierar sig med den socialdemokra-
tiska regeringsmakten eller inte, i de riksdagsdebatter då kammaren har röd-
grön majoritet. 

Partiernas ageranden i de riksdagsdebatter som präglas av röd-grön 
majoritet i riksdagen (fall 2 och 3a, se figur nedan) måste prövas mot den 
bakgrunden. Lägg märke till att miljöpartiet först blev ett riksdagsparti 1988. 
Partiets agerande i riksdagen kan därför inte studeras i den studerade riksdags-
debatten om en sammanhållen sekretesslagstiftning 1980 (se fall 1 nedan). 
Kristdemokraterna kom formellt in i riksdagen år 199111 och partiets agerande 
kan därför inte heller studeras i fall 1. 

De valda riksdagsdebatterna sträcker sig från 1980 fram till 2009. Det är 
därför ofrånkomligt att tidsfaktorn måste beaktas som en viktig kontextuell 
faktor i fallstudierna. Det är också möjligt att terrorattackerna gentemot USA 
2001 ska ses som ett kritiskt – formativt moment i svensk politik, även om 
terroristattentat i och för sig har inträffat i Sverige tidigare (och även senare än 
detta år). Efter den 11 september 2001 har det i större utsträckning blivit 
inrikespolitiskt möjligt att plädera för att statsmakten har behov av mer 
omfattande information om individer och grupper samt ett lika stort behov av 
legala möjligheter att tillgripa tvångsmedel mot dessa (Agrell 2005:31ff., 
Leijon 1992:143ff., Eriksson 2006). 

Jag har valt ut två fall på temat lagstiftning om informationsteknik, där de 
borgerliga partierna har riksdagsmajoritet i samtliga debatter. Det första fallet 
behandlar riksdagsbeslutet om en sammanhållen sekretesslagstiftning 1980. 
Det fjärde fallet belyser i sin tur riksdagsbesluten om en utvidgad signal-
spaning åren 2007, 2008 samt 2009. Då har också riksdagen borgerlig 
majoritet. Två andra riksdagsdebatter (det vill säga fall 2 och 3a) kännetecknas 
istället av socialdemokratiska minoritetsregeringar, som tillsammans med 
vänsterpartiet och miljöpartiet, har röd-grön majoritet i riksdagen. De fall som 
jag valt är 2006 års beslut angående hemlig rumsavlyssning (den så kallade 
buggningslagen). Ärendet återkommer genom bordläggning i riksdagen 2007, 
då kammaren efter riksdagsvalet i september året före har fått en borgerlig 
majoritetsregering. Hela skeendet i riksdagen kommer att beskrivas. Det andra 
valda fallet är 1998–99 års riksdagsbeslut om personuppgifter (som etappvis 
ersatte 1973 års datalag). Även i de debatterna har riksdagen en socialdemo-
kratisk minoritetsregering och en röd-grön majoritet i riksdagen. Mitt val av 
fall illustreras i figur 3.1. 
  

                                                        
11 Tekniskt valsamarbete med centerpartiet i riksdagsvalet 1985. Petersson 2007:209. 
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Figur 3.1 Val av riksdagsdebatter i den jämförande fallstudien 
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12 Riksdagspartiernas beteckningar har förändrats över tid. Jag har genomgående valt att i studerade fall 
beteckna partierna som moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet, centerpartiet, miljöpartiet, social-
demokraterna och vänsterpartiet. Arbetarpartiet kommunisterna förekommer dessutom i en motion 
inför riksdagsdebatten om en ny och enhetlig sekretesslag. 
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partiet som en del av regeringsmakten i någon av de studerade riksdags-
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11 Tekniskt valsamarbete med centerpartiet i riksdagsvalet 1985. Petersson 2007:209. 
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debatter som behandlar de avvägningar som de svenska riksdagspartierna gör 
mellan individens frihet och statsmakt. Fallen är olikartade i följande avseen-
den: I fall 1 och 2 präglas riksdagsdebatten av konsensus. I fall 3 och 4 präglas 
däremot riksdagsdebatterna av konflikt. I det avseendet är de valda fallen 
såväl likartade som olikartade. Fallens variation i dessa avseenden har emel-
lertid inte styrt metodens design (det vill säga val av fall). I metodlitteratur 
görs vanligtvis en distinktion mellan ”lika utfallsdesign” respektive ”olika 
utfalls-design”. Vid ”lika ufalls-design” väljs fall där utfallet (den beroende 
variabeln) har samma värde. Forskarens uppgift består sedan i att identifiera 
oberoende variabler med lika värden. Grundtanken är att lika värden i den 
oberoende variabeln kan förklara de identiska resultaten (utfallet i den beroen-
de variabeln). Vid ”olika utfalls-design” väljer forskaren istället fall med olika 
resultat (i den beroende variabeln). Skilda värden i utvalda oberoende variab-
ler antas sedan förklara skillnaden i resultatet. De två design-modellerna har 
kritiserats, men används fortfarande med en rad variationer inom 
statsvetenskapen (Esaiasson & Gilljam & Oscarsson & Wängnerud 2012:115, 
Landman 2000:27ff.). Jag har inte på förhand valt fallen med utgångspunkt 
från partiernas faktiska positioneringar (den beroende variabeln). Istället har 
jag i första hand valt riksdagsdebatter med skilda partipolitiska majoritetsför-
hållanden, för att kunna bedöma regeringsinnehavets och oppositionsrollens 
betydelse för partiernas positioneringar och motiveringar och dessutom ligger 
två av fallen i tid före 11 september-händelserna och två fall efter dem. 

3.3 Innehållsanalys 
Jag har särskilt studerat en aspekt av riksdagspartiernas handlande, nämligen 
den offentliga debatten. Studier av riksdagsdebatter ansluter till en traditionell 
statsvetenskaplig forskningstradition. Studier av politiska idéer har rent 
generellt en betydande plats i svensk statsvetenskap (se till exempel Tingsten 
1941, Uddhammar 1993, Krantz 2002). Systematiska studier av riksdagsdebat-
ter har också varit vanligt förekommande (se till exempel Lewin 1984/2002, 
Hermansson 2004, Davidsson 2006). 

Det är möjligt att uppfatta riksdagsdebatter som politiska strider. Innehålls-
analysen kan då syfta till att studera de stridande aktörernas argument, vilka 
aktörer som omfattas av de olika idéerna och att försöka fastställa vilka 
motsättningar som är mest framträdande. Den innehållsliga idéanalysen be-
traktar politiska budskap som en samling argument. Avsikten är ytterst att 
pröva och kritisera argumentens hållbarhet och giltighet. Vi kan föreställa oss 
att kritiskt analysera en riksdagsdebatt. Den innehållsliga idéanalysen låter 
forskaren träda in i rollen som en ”i princip jämbördig debattdeltagare” i syfte 
att utveckla sina egna argument för eller emot en viss ståndpunkt (Sannerstedt 
1979). 
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Vänsterpartiet intar nämligen otydliga positioner som det är svårt att kategori-
sera i både den första och den andra riksdagsdebatten inom fallet. En 
avhandling i historia som delvis undersöker riksdagsdebatter och lagstiftnings-
processer om informationsteknik är Offentlighetens nya rum – Teknik och 
politik i Sverige 1969–1999 av Lars Ilshammar (2002). I en jämförande fall-
studie behandlas bland annat personuppgiftslagen, men det är primärt inte 
integritetsproblematik som diskuteras i studien. 

Det tredje fallet illustrerar den utdragna riksdagsbehandlingen om införan-
de av lagen om hemlig rumsavlyssning (den så kallade buggningslagen) samt 
lagen om hemliga tvångsmedel. De två riksdagsdebatterna genomfördes sedan 
den 31 maj 2006 (riksdagens protokoll 2005/06:132, 11 § och 12§). Då 
bordlades frågan på grund av ”otillräcklig kvalificerad majoritet i fråga som 
kräver särskilt lagstiftningsförfarande” (kvalificerad majoritet förutsatte 5/6 av 
riksdagsrösterna). Ärendena bordlades genom ett så kallat minoritetsskydd och 
återförvisades till riksdagen drygt ett år senare. Den andra riksdagsdebatten 
genomfördes den 14 november 2007 (riksdagens protokoll 2007/08:24, 6 samt 
11§§). Då hade riksdagen efter valet i september fått en borgerlig majoritet. 
Fall nummer tre avslutas tidsmässigt genom riksdagsdebatten och beslutet den 
14 november 2007 (för fullständiga referenser i fall 3 se kapitel 7). I analys-
kapitlet har fall 3 delats upp i fall 3a (riksdagsdebatter i maj 2006), då 
riksdagen har socialdemokratisk regering och fall 3b (riksdagsdebatt i 
november 2007) då alliansregeringen har tillträtt. 

Det fjärde valda fallet är också ett i riksdagen återuppväckt lagstift-
ningsärende. Den så kallade signalspaningslagen är den informella benäm-
ningen på en rad lagändringar som alliansregeringen föreslog i proposition 
2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. Alliansregeringen 
ärvde delvis detta politiskt känsliga ärende av den socialdemokratiska 
regeringen. I riksdagsbeslutet den 13 juni 2007 bordlades frågan på grund av 
”otillräcklig kvalificerad majoritet i fråga som kräver särskilt lagstiftnings-
förfarande” (kvalificerad majoritet förutsätter 5/6 av riksdagsrösterna). 
Ärendet (propositionen) återkommer därför på grund av ett års bordläggning i 
riksdagen den 17 och 18 juni 2008 (riksdagsprotokoll 2007/08:130, 9§ samt 
132, 2§). Den sittande regeringen lyckades då med ”nöd och näppe” att få 
igenom beslutet i riksdagen. En tredje riksdagsdebatt med efterföljande beslut 
genomfördes sedan den 14 oktober 2009 (riksdagsprotokoll 2009/10:13, 8§, 
för fullständiga referenser i fall 4 se kapitel 8). 

De politiska partiernas motiveringar till sina beslut i riksdagen kommer i 
studien att jämföras med de två idealtyper som benämns individens frihet och 
statsmakt. Idealtyperna har tidigare presenterats i delkapitel 2.2. Flera av de 
motiveringar som används av riksdagspartierna kan förutsättas vara semantiskt 
flertydiga (jfr. Föllesdal & Wallöe & Elster 2001:315). Förhoppningsvis kan 
dessa flertydigheter i de valda debatterna klargöras genom studiens analys. 

Dogan & Pelassy (1984) gör en distinktion mellan likartade och olikartade 
fall. Mina valda fall är likartade i ett avseende. Samtliga fall är riksdags-
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till återges i en fotnot nedan.13 Ett komparativt perspektiv på temat personlig 
integritet presenteras i studien Regulating Privacy – data protection and 
public policy in Europe and the United States av Collin J. Bennet (1992). Där 
beskrivs bland annat bakgrunden till den svenska datalagens tillkomst 1973. 

Riksdagens utredningstjänst (RUT) publicerade i december 2008 en rap-
port med titeln Integritetsperspektivet i lagstiftningsärenden som rör tvångs-
medel, övervakning etc. (Dnr. 2008:1663).14 I rapporten undersöks de lagar 
som stiftats av riksdagen efter millennieskiftet 1999-2000 och som påverkar 
den personliga integriteten. Utredningen konstaterar sammanfattningsvis att 
det går att urskilja vissa grova linjer i riksdagspartiernas positioneringar. 
Vänsterpartiet och miljöpartiet ger oftare uttryck för ett principiellt motstånd 
mot förslag som de två partierna anser inskränker den personliga integriteten. 
Folkpartiet (Liberalerna sedan 2015) och socialdemokraterna framhåller 
istället effektiva medel för brottsbekämpning. Moderaterna, centerpartiet och 
kristdemokraterna uppvisar enligt utredningen något mer skiftande ställnings-
taganden utifrån de avvägningar partierna gjort i respektive ärende. I fråga om 
innehållet i den kritik som riktas mot regeringens förslag så går den ofta ut på 
att beredningen varit bristfällig eller att analysen saknat substans. 

3.4 Studiens material och triangulering 
Jag använder mig i min analys företrädesvis av litteraturstudier och offentligt 
tryck om partiernas agerande i lagstiftningsprocesser. Riksdagens lagstift-
ningsmakt är ett viktigt styrinstrument inom det informationstekniska området. 
I riksdagsbesluten och de föregående debatterna spelar partierna en mycket 
central roll. Dessutom ger de möjlighet att följa partiernas argumentering och 
motiveringar i dessa ärenden som specifikt handlar om informationsteknik. 
Min föreställning har på förhand varit att riksdagsdebatter om informations-
teknik ger oppositionspartier möjligheter att inta ståndpunkter som motiveras 
genom hänvisning till värdet av individens frihet. Speciellt i riksdagsdebatter 
med ett uppskruvat ideologiskt tonläge, kan därtill partier i regeringsställning 
få svårt att öppet identifiera sig med ytterlighetsvärdet statsmakt, snarare än 
med sedan länge fastställda ideologiska positioner kring värdet av individens 
frihet. Jag har medvetet avstått från att studera parti- och idéprogram. Inte 
heller pressens ledarsidor har behandlats i avhandlingen. Då riksdagspartiernas 
program och ideologier i grunden har förändrats under de nästan trettio år som 
studien omfattar, har jag istället valt att fokusera riksdagsdebatter som utvalts 
enligt några på förhand angivna kriterier (se Bäck & Möller 2003). I studien 

                                                        
13 Tematiken behandlas bland annat av Stjernquist (1996), Hessler (1964), Berggren & Karlsson & 
Nergelius red. (1999), Karlsson & Nergelius red. (2007), Mattsson & Petersson red. (2003), Petersson 
(2005), Wockelberg (2003) samt Holmström (1999). 
14 Även om riksdagens utredningsrapporter kanske inte kan ses som regelrätt forskning så är rapportens 
resultat av intresse att ta upp här. 
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Dessa verksamheter ska, enligt Evert Vedung (1977), skiljas från den 
funktionella idéanalysen, där politiska budskap inte främst betraktas som 
argument men som variabler i en kedja av händelser. En uppgift kan 
exempelvis vara att förklara hur en viss uppfattning kom att bli dominerande 
inom en grupp eller ett parti. Syftet med en sådan studie är inte att ta ställning 
till om budskapet är riktigt eller inte. Istället är det relationen mellan budska-
pet och aktörernas motiv eller andra bakomliggande orsaker som står i fokus. I 
en funktionell idéanalys intresserar sig forskaren antingen för de politiska 
idéernas ursprung, vilken spridning de har, eller för deras konsekvenser. En 
idéanalys, liksom varje annan typ av undersökning, kan ha som syfte antingen 
att beskriva, förklara eller att ta ställning till ett material. Det finns följaktligen 
tre tänkbara syften med en idéanalytisk studie. Forskarens avsikt kan vara att 
beskriva (och tolka) innebörden av politiska budskap, att ta ställning till 
hållbarheten i politiska budskap, eller att förklara de politiska budskapens upp-
komst respektive konsekvenser (Beckman 2005:9ff.). 

Torbjörn Aronsson (1990:21ff.) förespråkar i avhandlingen Konservatism 
och demokrati så kallad morfologisk idéanalys. Denna forskning inriktar sig 
på att undersöka strukturen hos politiska budskap och utgår från antagandet att 
det de facto finns en idémässig struktur i dessa undersökta objekt. Analysen 
bortser därför från motsägelser mellan enskilda resonemang och försöker i 
möjligaste mån att harmonisera dessa uttalanden. Det innebär att den stude-
rade aktören förutsätts ha ett någorlunda genomtänkt och motsägelsefritt 
budskap. Forskaren försöker således så gott det går att harmonisera den stu-
derade aktörens uttalanden. Därmed kan större mönster och skiljelinjer mellan 
aktörer belysas och diskuteras. I min idéanalys ligger den huvudsakliga 
tonvikten på funktionell analys och på att beskriva och tolka riksdags-
partiernas budskap, med utgångspunkt från två på förhand fastställda ideal-
typer. Jag söker således inte i första hand efter inre motsägelser (i partiernas 
budskap) inom de studerade riksdagsdebatterna. Däremot vill jag illustrera 
huruvida partierna i riksdagsdebatterna tenderar att inta mittenpositioner 
mellan ytterlighetsvärdena individens frihet och statsmakt. Jag är också intres-
serad av ifall partiernas ageranden och budskap stämmer överens, mellan de 
riksdagsdebatter då de sitter i regeringsställning och de debatter då de sitter i 
opposition. En tredje aspekt som ska undersökas är huruvida partierna i 
riksdagsdebatter efter den 11 september 2001 i ökad utsträckning tenderat att 
nedtona individens frihet för att istället betona betydelsen av statsmakt. 

Teman som politik och rätt, partipolitik i riksdagen och lagstiftning, 
rättspolitik och grundlagsfrågor har under lång tid behandlats inom ramen för 
svensk stats- och rättsvetenskap. Några studier som behandlar tematiken och 
som är närliggande avhandlingens valda tema, men som inte direkt refereras 
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till återges i en fotnot nedan.13 Ett komparativt perspektiv på temat personlig 
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13 Tematiken behandlas bland annat av Stjernquist (1996), Hessler (1964), Berggren & Karlsson & 
Nergelius red. (1999), Karlsson & Nergelius red. (2007), Mattsson & Petersson red. (2003), Petersson 
(2005), Wockelberg (2003) samt Holmström (1999). 
14 Även om riksdagens utredningsrapporter kanske inte kan ses som regelrätt forskning så är rapportens 
resultat av intresse att ta upp här. 
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Dessa verksamheter ska, enligt Evert Vedung (1977), skiljas från den 
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derlättats väsentligt. Lagstiftningsärendena (inte minst angående signalspaning 
i fall 4) är i några delar komplexa. 

3.5 Vissa metodöverväganden i förhållande till 
empirin 
Alla metoder har sina för- och nackdelar. Resultatet av min studie är beroende 
av att mina kategoriseringar av partiernas positioner har skett på ett systema-
tiskt och precist sätt. Min genomförda empiriska studie innehåller följande 
bortfall av data. Kristdemokraterna och miljöpartiet finns inte med som aktö-
rer i riksdagsdebatten 1980 om en ny enhetlig sekretesslag. De två partierna 
hade då ännu inte blivit invalda i riksdagen. Därmed saknas data för att 
positionera två av riksdagspartierna i det första fallet. Anledningen till att jag 
ändå har valt ut det första fallet (sekretesslagen 1980) är att riksdagen i den 
riksdagsdebatten hade en borgerlig majoritet. Jag har medvetet valt ut fyra fall 
som innehåller ett antal riksdagsdebatter på temat informationsteknik, med 
skiftande politiska majoriteter i kammaren. I fall tre om buggningslagen och 
andra hemliga tvångsmedel skiftar riksdagen dessutom politisk majoritet och 
får ny regering, mellan två av riksdagsdebatterna och besluten. Det sker ge-
nom resultatet av ett ordinarie riksdagsval i september 2006. En kritiker kan 
hävda att fallet om buggningslagen och hemliga tvångsmedel borde ha delats 
upp i två. Mitt svar är att fallet är intressant just därför att det tillåter studier av 
ett regeringsskiftes konsekvenser för riksdagsdebatter och deras beslut. I 
analyskapitlet har dock fall 3 delats upp i fall 3a och 3b. 

I fall två där jag undersöker tre riksdagsdebatter om personuppgiftsanvänd-
ning 1998–99 saknas vissa empiriska data. I den första riksdagsdebatten deltog 
varken vänsterpartiet eller kristdemokraterna med något ordinarie anförande. 
Därför har jag gått vidare och undersökt även den andra och tredje riksdags-
debatten om personuppgiftslagen. Vänsterpartisten Mats Einarssons ordinarie 
anförande i den tredje riksdagsdebatten om överföringsregler den 25 novem-
ber 1999 berörde delvis en annan fråga, men som är kopplad till den första 
riksdagsdebatten drygt ett år tidigare. Jag har således kategoriserat vänster-
partiet med utgångspunkt från partiföreträdarens ordinarie anförande men 
eftersom lagstiftningsärendet innehållsmässigt skiljer sig bör min kategorise-
ring av vänsterpartiets position i fall 2 tolkas med viss försiktighet. Å andra 
sidan är det intressant att ingen vänsterpartist gör något ordinarie anförande i 
den första riksdagsdebatten den 16 april 1998. Det är möjligt att vänsterpartiet 
på grund av frågans karaktär inte ser någon möjlighet att profilera sig ideolo-
giskt, i förhållande till övriga partier, i just den debatten. 

Ytterligare en metodmässig utmaning är att några partier, relativt sett, har 
varit svårare att kategorisera än övriga på de två linjerna (”rättigheter och 
intressens grund” samt ”maktutövning). Det beror på att ett antal partier i 
riksdagsdebatterna lämnar mer otydliga ideologiska och retoriska avtryck i 
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ingår fall med olika majoritetsförhållanden i riksdagen, såväl konflikt- som 
konsensusbetonade debatter samt fall som tidsmässigt utspelar sig före och 
efter den 11 september 2001. 

I varje studerat fall har jag valt att följa riksdagsbehandlingen från 
utredningsdirektiv, via utredningsbetänkande, remissvar, regeringsproposition, 
beredning i riksdagsutskott till kammardebatt och riksdagsbeslut. Avsikten 
med dessa studier av det offentliga trycket, är att ge en rättvisande bild av 
dessa riksdagsdebatters dynamik, de politiska partiernas sakpolitiska och 
strategiska positioneringar samt partiernas ageranden i regeringsställning 
respektive i opposition. Genom att läsa relevanta förarbeten har jag fått en 
fördjupad förståelse av de riksdagsdebatter och beslut som ingår i de studerade 
fallen. 

Vid triangulering används en kombination av metoder eftersom en enskild 
typ av data inte kan användas för att besvara alla aspekter av en studies 
frågeställningar. Därför bör datatriangulering, det vill säga användande av 
flera typer av data tillämpas. En annan möjlighet är att använda en kombina-
tion av metoder för att öka en studies kvalitet (som helhet), eftersom de olika 
metoderna fungerar som kontroller av varandra (metodtriangulering). Båda 
dessa aspekter (datatriangulering och metodtriangulering) är avsedda att stärka 
en studies validitet (jfr. Denscombe 2009:149ff.). Jag kommer framförallt att 
göra datatrianguleringar, genom att med utgångspunkt från studier av det 
offentliga trycket ställa olika partiers utsagor och positioneringar mot 
varandra. Partierna ska också ställas gentemot sina egna positioneringar och 
motiveringar över tid. Ändrar partierna sina ståndpunkter (beslut och ideolo-
giska motiveringar) i samband med att de vinner respektive förlorar regerings-
makten? Ändrar partierna sina ståndpunkter efter den 11 september 2001? 

Vid min läsning och kvalitativa genomgång av det empiriska materialet har 
jag särskilt intresserat mig för diskussioner kring aspekter och värden i linje 
med nyckelbegrepp som hämtats från mina idealtyper: 

 
  1. Rättighet eller rättigheter 
  2. Individ eller medborgare 
  3. Samhälle eller samhällets intresse 
  4. Brott eller brottsbekämpning 
  5. Lag, lagar eller lagbundenhet 
  6. Rättssäkerhet eller rättsstat 
  7. Rättstrygghet eller medborgare ska kunna känna trygghet/sig trygga 
  8. Juridisk eller rättslig kontroll 
  9. Personlig integritet 
10. Skydd av medborgarna/medborgare/allmänheten/svenskar 

 
När jag har gått igenom samtliga ordinarie anföranden inför fallens riksdags-
debatter har jag fått en del träffar på mina nyckelord. Genom att gå igenom 
utredningar, propositioner och utskottsbetänkanden före riksdagsdebatterna 
upplever jag dessutom att min egen förståelse av riksdagsdebatterna har un-
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Petersson 1987, Sjöstrand 1987:70). Idealtyper är inga hypoteser, utan istället 
tankemässiga ”verktyg”, det vill säga tankebilder som förenar motsägelsefulla 
relationer till ett tänkt sammanhang (jfr. Uddhammar 1993:22f.). Idealtypen är 
en extrembild med vilka de fenomen forskaren vill studera har en större eller 
mindre överensstämmelse. 

Genom studiens modellkonstruktion blir det möjligt att konstatera vad de 
två ”logikerna” för riksdagspartiernas motiveringar och beslut leder till, när 
logikerna analyseras i renodlad form (jfr. Rothstein 1994). De två idealtyper 
som presenteras befinner sig på en relativt hög abstraktionsnivå (jfr. Eriksson 
1979). 

Partierna förutsätts i de valda riksdagsdebatterna göra avvägningar mellan 
de ytterlighetsvärden som idealtyperna individens frihet och statsmakt utgör. 
Idealtyperna kan således i varierande grad förväntas skilja sig från partiernas 
positioneringar. Å andra sidan ska idealtypernas ytterlighetsvärden också för-
väntas illustrera innehållsmässiga likheter med de politiska partiernas beslut 
och motiveringar. Den största metodologiska risken vid jämförelser mellan 
partiernas positioner i riksdagsdebatter och idealtyper är att avståndet mellan 
empiri och teoretisk abstraktion kan försvåra en meningsfull analys. Jag har, 
för att motverka det metodiska problemet, valt att fokusera på de karaktärs-
drag som utkristalliseras i respektive idealtyp. Varje idealtyp ska ses som en 
”sil” eller ett ”raster” som förutsätts kunna ge riksdagspartiernas ställnings-
taganden, texter och motiveringar i riksdagsdebatterna en innehållslig och 
analytisk mening (jfr. Brommesson 2007). Dessutom är det så att idealtyperna 
har konstruerats som polära ytterligheter. Det blir således möjligt att fastställa 
om en identifierad position ligger närmare den ena ytterligheten (idealtypen) 
än den andra. 

Min analytiska uppgift består i ett första steg av att bedöma i vilken mån 
partiernas positioner ligger närmare det ena eller det andra ytterlighetsvärdet 
(idealtyp). Det görs genom att se hur utfallet är på de fyra aspekter som utgör 
grunden för bedömning, uppdelat på respektive underliggande linje. Jag söker 
därvid efter likheter mellan partiernas motiveringar och särdrag i respektive 
idealtyp. 

Därtill ger analysmodellen i ett andra steg möjlighet att bedöma om 
partiernas positioneringar och avvägningar har förändrats över tid. De aspekter 
som beskrivs i figurerna 2.2 och 2.3 har legat till grund för min analys. 
Slutligen blir det tredje steget att baserat på analysen av de fyra fallen bedöma 
bärigheten i mina tre formulerade hypoteser. 

I det första steget bedöms i varje fallstudie hur partierna har gjort 
avvägningar på de aspekter som ligger till grund för idealtyperna, där ett parti 
får värden på varje aspekt och där dessa utfallsvärden sammantaget beskrivs i 
förhållande till utfallspositionerna individuella rättigheter kontra samhälls-
intresse, respektive utfallspositionen rättssäkerhet kontra rättstrygghet. Rent 
konkret görs detta genom att jag använder de tidigare presenterade kriterierna 
för idealtyperna som polära idealtypsegenskaper. 
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sina ordinarie anföranden och repliker, än vad andra partier gör. Jag har därför 
tvingats förlita mig på riksdagspartiernas motioner, reservationer och beteen-
den vid voteringar snarare än deras resonemang i enskilda anföranden för att 
kunna kategorisera samtliga partiers positioner. Den ideologiska och retoriska 
otydligheten omfattar partiet kristdemokraterna i det andra och tredje stude-
rade fallet. Kristdemokraterna är i studien totalt sett det minst profilerade 
riksdagspartiet i informationspolitiska debatter, åtminstone i de tre studerade 
fall där partiet formellt har deltagit. Vänsterpartiet är enbart otydlig i sin 
positionering i de konsensusbetonade riksdagsdebatterna om personuppgifts-
användning (i fall 2). 

3.6 Analysmodellen och dess tillämpning 
Partiernas positioneringar i de valda riksdagsdebatterna kommer i min 
jämförande fallstudie att bedömas i förhållande till mina konstruerade 
dimensioner och idealtyper. Här ska den slutliga analysmodellen liksom dess 
tillämpning preciseras. 

Av figurerna 2.2 och 2.3 framgår hur de två idealtyperna antar olika värden 
på fyra bedömningsaspekter. Dessa aspekter är också ordnade på två linjer 
som är underliggande modellens övergripande dimension. I den jämförande 
fallstudien kommer partiernas positioneringar att bestämmas empiriskt. I av-
handlingens övergripande frågeställning är individens frihet kontra statsmakt 
ytterlighetsvärden på det som samtidigt är undersökningens övergripande 
dimension. Partiernas position på den övergripande dimensionen i förhållande 
till idealtyperna undersöks genom att dels studera utfallet på aspekterna som 
utgör den första underliggande linjen (rättigheter och intressens grund) där 
utfallet sammantaget ger de polära utfallspositionerna individuella rättigheter 
respektive samhällsintresse, dels genom att studera utfallet på de aspekter som 
ligger på den andra underliggande linjen (maktutövning) med utfallspositio-
nerna rättssäkerhet och rättstrygghet. 

Utfallspositionerna individuella rättigheter samt rättssäkerhet utgör således 
idealtypen individens frihet medan utfallspositionerna samhällsintresse och 
rättstrygghet tillsammans utgör utfallet som utgör idealtypen statsmakt. 
Gentemot idealtyperna kommer partiernas faktiska positioneringar i de valda 
riksdagsdebatterna att bedömas. 

Eftersom idealtyperna är renodlingar, klassificerade utifrån fyra aspekter, 
innebär de inte att vi kan förväntas oss att partierna agerar eller beslutar 
fullständigt identiskt med någon av de idealtyper som jag har utarbetat, 
snarare är det mer troligt att de positionerar sig mer eller mindre nära någon av 
utfallspositionerna inom respektive dimension. Idealtyper avser ingen perfekt, 
empiriskt grundad beskrivning av ett fenomen, utan är istället avsedda att vara 
”instrument” för renodling och tydliggörande. Idealtyper syftar till att struktu-
rera och sammanfatta något väsentligt i en företeelse (Grindheim 1997, 
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Petersson 1987, Sjöstrand 1987:70). Idealtyper är inga hypoteser, utan istället 
tankemässiga ”verktyg”, det vill säga tankebilder som förenar motsägelsefulla 
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sina ordinarie anföranden och repliker, än vad andra partier gör. Jag har därför 
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och intressens grund) aspekter om den personliga integritetens rättsliga status 
och bedömningens omfång respektive den andra linjens (maktutövning) 
aspekter om maktutövningens fokus och kontrollobjekt. I några sällsynta 
situationer då ett parti är påfallande passivt i en studerad riksdagsdebatt, det 
vill säga inte har positionerat sig genom något klargörande ordinarie anföran-
de, har jag för att kunna positionera partiet istället valt att närmare studera 
dess voteringsbeteende, yrkande i kammaren, föregående reservationer i bere-
dande utskott och även undersökt partiets motionerande under riskdagens 
allmänna motionstid. 

Vid motsättningar mellan ett partis yrkanden, reservationer och motive-
ringar i kammaren och utskott, respektive motsättningar mellan samma partis 
yrkanden och motiveringar i olika kammardebatter, har det påpekats. Om ett 
partis olika företrädare presenterar olika yrkanden eller motiveringar i samma 
riksdagsdebatt görs en sammanvägning av partiets position. Det sker genom 
en jämförelse mellan partiets yrkande i kammaren, reservation i utskott och 
innehållet i den enskilde ledamotens anförande. Exempelvis kan en enskild 
ledamots anförande ligga nära en utfallsposition som partiets företrädare i 
övrigt inte anammat eller gå stick i stäv med partiets agerande (beslut) 
respektive reservationer i utskott. I dessa fall kommer partiets utfallsposition 
att bestämmas genom majoriteten av partiföreträdarnas yrkanden. 

Utfallspositionering på den första linjens (”rättigheter och intressens 
grund”) aspekter behandlas som en trikotom variabel. Ett parti kan positionera 
sig på värden helt i enlighet med antingen idealtypen individens frihet eller 
statsmakt, där man sammantaget ligger nära utfallspositionen individuella 
rättigheter eller utfallspositionen samhällsintresse (det vill säga i sådana fall 
där man på linjens båda aspekter kring den personliga integritetens rättsliga 
status och bedömingens objekt erhåller värden i linje med en av idealtyperna, 
hamnar i den ena av utfallspositionernas utfall). Det tredje teoretiskt tänkbara 
utfallet är att ett parti väljer en mittenposition eller avvägning mellan dessa 
ytterlighetsvärden, det vill säga på den ena aspekten ligger man närmast 
utfallet i den ena idealtypen medan man på den andra aspekten och linjen 
ligger närmare den andra idealtypen (två tänkbara utfall). Som exempel kan 
man här tänka sig att ett parti betonar personlig integritet som en rättighet och 
inte ett värde bland andra samtidigt som man har fokus på ett kollektiv eller en 
grupps rättigheter snarare än individens. Ytterligare ett möjligt utfall är att 
personlig integritet behandlas som ett intresse bland andra, men i kombination 
med uppfattningen att det är viktigare att gynna individen än att se till 
konsekvensen för samhället och kollektivet som helhet. 

Även utfallet på den andra linjens (maktutövning) aspekter, det vill säga de 
värden partierna ges på aspekterna, behandlas som en trikotom variabel. Ett 
parti kan antingen ligga nära utfallspositionerna rättssäkerhet eller rättstrygg-
het (det vill säga i sådana situationer där partiet på linjens båda aspekter kring 
maktutövningens fokus respektive kontrollobjekt i båda fall hamnar i den ena 
av idealtypernas utfall), men partierna kan även positionera sig mitt emellan 
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Den ena utfallspositionen individuella rättigheter behöver diskuteras 
ytterligare än vad som gjorts ovan. Även om ett parti förespråkar långtgående 
individuella rättigheter är det svårt för samma parti att helt förvägra stats-
makten rätten att samla in information om individer och hotbilder mot 
samhället. På samma sätt förhåller det sig med ett parti som förespråkar en 
långtgående informationsinsamling om medborgarna. Ytterst få demokratiska 
partier är beredda att helt och hållet ta ifrån medborgarna rätten till personlig 
integritet. Studerar vi istället dimensionen rättssäkerhet kontra rättstrygghet så 
inser vi också att det är ideologiskt och pedagogiskt svårt för ett riksdagsparti 
att förespråka en ytterlighet. Även om ett parti upplever att vissa individer 
begår brott gentemot staten och andra individer, så förväntar sig ändå partiet 
att statsmakten i varje fall i någon mån bör vara lagbunden och ha ett agerande 
som är förutsebart. Å andra sidan är frågan ifall partier gör lika balanserade 
bedömningar i situationer där de upplever direkta hot mot Sverige och dess 
medborgare. Här finns anledning att reflektera kring i vad mån partierna ger 
uttryck för libertära och auktoritära värderingar just i upplevda krissituationer. 

Forskningsdesignen ger också möjlighet att i ett andra steg, när de fyra 
fallstudierna är genomförda, studera hur partiernas ståndpunkter förändras 
över tid och hur det politiska samtalsklimatet har förändrats efter den 11 
september 2001. Det borde gå att finna en rad mönster i partiernas ageranden 
som bara kan förstås genom empirisk analys. Konkret görs detta genom att 
studera om partiernas positioneringar och ideologiska motiveringar förändras 
över tid. Hur hanterar den representativa demokratin frågor om informations-
teknik? Studien illustrerar hur partierna aktivt artikulerar sig och gör avväg-
ningar på den parlamentariska arenan. 

I min empiriska undersökning av skilda riksdagsdebatter inom ramen för 
de fyra fallen mäts partiernas positionering på följande sätt. Tyngdpunkten 
ligger på riksdagsledamöternas (det vill säga partiföreträdarnas) ordinarie 
anföranden i kammarens debatter (yrkanden, motiveringar och efterföljande 
röstning). Genom att just ge utrymme åt dessa riksdagsdebatter och partiföre-
trädares argument och diskussioner kring de i föreställningsramen på förhand 
angivna aspekterna, kan jag fånga just det som står i fokus för avhandlingens 
frågeställning. Den består i vilka avvägningar som de svenska politiska 
partierna har gjort mellan individens frihet och statsmakt. Varför lägger jag då 
i min studie betydande utrymme och vikt vid ordinarie anföranden i riksda-
gen? I riksdagsdebatternas ordinarie anföranden kan partierna förväntas pre-
sentera och argumentera för sina ställningstaganden och resonera kring hur de 
gör sina avvägningar. På den parlamentariska arenan diskuterar och rättfärdig-
gör riksdagsledamöterna som partiföreträdare det egna partiets position 
gentemot andra partiers positioner. Riksdagsledamöternas ordinarie anföran-
den i kammarens jämförs med deras egna partiers reservationer och motive-
ringar i de utskottsbetänkanden som föregår kammarens debatter och beslut. I 
några enstaka fall har även riksdagsledamöternas repliker i kammaren använts 
för att klargöra deras partiers positioneringar på den första linjens (rättigheter 
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frihet i fall 1, 3b och 4 då partiet befinner sig i opposition. Miljöpartiet och 
vänsterpartiet är i samtliga studerade fall oppositionspartier. För att hypotesen 
ska få något empiriskt stöd ska miljöpartiet och vänsterpartiet i flertalet 
riksdagsdebatter positionera sig nära ytterlighetsvärdet individens frihet. För 
det tredje förväntas de borgerliga partierna/allianspartierna i opposition i större 
utsträckning betona ytterlighetsvärdet individens frihet i fall 2 och 3a, men 
statsmakt i större utsträckning som en del av regeringen i fall 1, 3b och 4. Det 
är naturligtvis fullt möjligt att endast någon av hypotesens tre förutsägelser 
inträffar. För att den tredje hypotesen om krishantering som politiskt besluts-
fattande ska få något empiriskt stöd krävs att flertalet riksdagspartier i fall 3 
eller 4 i större utsträckning positionerar sig närmast ytterlighetsvärdet stats-
makt. Dessutom ska få riksdagspartier i större utsträckning positionera sig 
nära ytterlighetsvärdet statsmakt i fall 1 eller 2. Även hypotes 3 kan få ett 
partiellt stöd i den jämförande fallstudien.   
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de två ytterlighetsvärdena. Det sista utfallrummet är ett resultat av att partiet 
ligger nära den ena idealtypens utfall på den första aspekten och linjen och 
nära den andra idealtypen utfall gällande den andra aspekten och linjen (två 
tänkbara utfall). Som exempel på sådana teoretiskt möjliga utfall kan man 
tänka sig att ett parti förespråkar en lagbunden maktutövning, men samtidigt 
betonar att även medborgarna måste kontrolleras i större utsträckning. En 
alternativt tänkbar situation är att ett parti betonar betydelsen av att maktutöv-
ningen riktas mot statsapparaten i sig själv, kombinerat med fokus på 
brottsbekämpning när det gäller maktutövningens maktprincip. 

På den övergripande dimensionen kan partiernas argumentering kategori-
seras som individens frihet, hybrid, tendens till hybrid eller statsmakt. Positio-
nen individens frihet innebär att ett parti på de fyra aspekterna kategoriseras i 
de fyra värdena ”rättighet”, ”individ”, ”lagbunden maktutövning” och ”stats-
apparaten i sig själv” (se figur 2.2). Positionen statsmakt innebär istället att ett 
parti på de fyra aspekterna kategoriseras i de fyra värdena ”intresse”, ”sam-
hälle”, ”brottsbekämpning” och ”medborgare” (som kontrollobjekt). Positio-
nen hybrid kan exempelvis innebära att ett parti på de fyra aspekterna katego-
riseras i värdena ”intresse”, ”samhälle”, ”lagbunden maktutövning” och ”stats-
apparaten i sig” (det vill säga 2:2). I praktiken innebär positionen hybrid att 
partierna på de fyra aspekterna förutsätts inta två värden som kategoriseras 
under idealtypen individens frihet och två värden som istället kategoriseras 
under idealtypen statsmakt. Alternativa kategoriseringar (t.ex. 3:1 eller 1:3, 
istället för 2:2) tolkas inte som en hybridposition men kan ses som en tendens 
till hybrid. Kategoriseringen 3:1 skulle exempelvis kunna innebära att ett parti 
tilldelas värdena ”intresse”, ”individ”, ”lagbunden maktutövning” och ”stats-
apparaten i sig själv”. Omvänt så skulle kategoriseringen 1:3 innebära att ett 
parti tilldelas värdena ”rättighet”, ”samhälle”, ”brottsbekämpning” och ”med-
borgare” (som kontrollobjekt). 

Det sista analyssteget blir att bedöma om någon av de tre hypoteserna får 
något empiriskt stöd. Den första hypotesen förutsätter att riksdagspartierna 
över tid tenderar att inta kompromisser, det vill säga mittenpositioner mellan 
individens frihet och statsmakt. Den andra och tredje hypotesen förutsäger 
istället förändring av riksdagpartiernas positioner över tid. Det kan bero på 
regeringsinnehav eller ompositioneringar efter den 11 september 2001. 
Empiriskt studeras om partiernas positioner förändras över tid och om detta 
sker i enlighet med vad vi skulle förvänta oss utifrån de härledda hypoteserna. 
Det konkreta tillvägagångssättet är den hypotesprövning som görs i avhand-
lingen. För att den första hypotesen om politiska kompromisser ska få något 
empiriskt stöd krävs att flertalet riksdagspartier i minst ett fall positionerar sig 
i en mittenposition mellan individens frihet och statsmakt. För att den andra 
hypotesen om regeringsmaktens betydelse ska få något empiriskt stöd krävs 
följande: För det första ska socialdemokraterna i större utsträckning positione-
ra sig nära ytterlighetsvärdet statsmakt i fall 2 och 3a, då partiet sitter i 
regeringsställning, men i större utsträckning nära ytterlighetsvärdet individens 
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frihet i fall 1, 3b och 4 då partiet befinner sig i opposition. Miljöpartiet och 
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Figur 4.1 Skiss över Jeremy Benthams Panoptikon (t.v.) och det tidigare 
fängelset Presidio Modelo (t.h) på Kuba som byggdes 1926–28 utifrån 
panoptikonprincipen  
  

 

Källa: Bilder hämtade från Wikipedia, sökord Jeremy Bentham samt 
Panoptikon 

 
Grundtanken med modellen var att staden London skulle kunna förvara så 
många fångar som möjligt i ett fängelse, samtidigt som antalet fångvaktare 
kunde minimeras. Jeremy och Samuel Bentham visade ett gemensamt lidelse-
fullt intresse för projektet, vars idé hade hämtats från en militärakademi i 
Paris. Brödernas idéskiss möttes inledningsvis med skepsis, men det engelska 
parlamentet kom många år senare att betala ut en större ersättning för idén 
(Carlbom 1991:11). 

Även om det finns exempel på fängelser som faktiskt byggts utifrån dessa 
tankar (figur 4.1) så hade historien om bröderna Bentham och deras idéskiss 
med största sannolikhet varit bortglömd idag, utom möjligtvis av kriminologer 
och historiker, om det inte hade varit för Michel Foucault. I hans verk Över-
vakning och straff (1998) benämns kapitel tre ”Panoptismen”. Foucault gör 
där gällande att panoptismen ger en begreppslig förståelse för hur makten 
gestaltar sig i samhället som helhet. Den nya informationsteknologin och 
statens möjligheter att övervaka individer har paralleller med panoptikon. 

Michel Foucault (1998:234 samt 235) beskriver Jeremy Benthams 
panoptikon-modell på följande sätt: 

 
Nu är var och en på sin plats, väl inlåst i en cell, där övervakaren kan 
iaktta honom framifrån; sidoväggarna hindrar honom samtidigt att 
komma i kontakt med sina kamrater. Han syns, men han ser inte; han är 
ett objekt om vilken information inhämtas, men han är aldrig subjekt i 
en kommunikation. Hans rum är så disponerat, mitt emot tornet, att han 
är synlig i byggnadens axel, men ringen han befinner sig i är uppdelad i 
väl åtskilda celler som innebär att han är osynlig i sidled. Och det är 
detta som garanterar ordningen. […] 
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Kapitel 4: Stat – individrelationer i ett 
historiskt perspektiv 

I detta kapitel är syftet att diskutera och ge en bakgrund till relationen mellan 
stat och individ och hur den påverkas av informationsteknik och möjligheter 
till övervakning. Kapitlet inleds med att återge filosofen Michel Foucaults 
övergripande resonemang om övervakning och disciplinering och hans analys 
tas till utgångspunkt för en diskussion om den nya informationsteknikens 
framväxt och statens möjligheter och förutsättningar att övervaka individer. 
Därefter beskrivs hur det gick till när det svenska informationssamhället och 
dess kontrollmekanismer av medborgarna började uppfattas som ett politiskt 
problem. Förändringen skedde fortlöpande och kanske framförallt under 1970-
talet. 

4.1 Övervakning och disciplinering av individer 
Låt mig fortsätta föra ett övergripande resonemang kring maktrelationen 
mellan statsmakt och individ i informationssamhället. Det är därvid svårt att 
förbigå Michel Foucaults resonemang om ”panoptismen” (Foucault 1998: 
228ff.). Ett panoptikon är ett sorts fängelse byggt efter en idé och skiss av den 
brittiske filosofen Jeremy Bentham (1748–1832). Jeremy Bentham och hans 
bror Samuel använde arvet efter fadern till att utveckla ett så kallat 
panoptikon-projekt. Det var i grunden ett skriftligt förslag och en skiss till en 
övervakningsanstalt som skulle vara cirkelrund. Syftet bakom fängelsets 
utformning är att ge fängelsets vakter möjligheten att observera alla fångar, 
utan att fångarna för den skull kan veta ifall de är observerade av 
fängelsevakterna eller inte. Därutöver ska fångarna vara skilda från varandra 
(Figur 4.1). 
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mänskliga egenheter i en närmast obegränsad utsträckning. Vi är å andra sidan 
i inledningen av en process där mäktiga egenintressen kommer att försöka 
påverka informationspolitikens innehåll. Tidigare har övervakning varit en 
klassmarkör, det vill säga den har i första hand varit ett problem för fattiga, 
egendomslösa och fördrivna människor eftersom de inte har haft resurser nog 
att försvara sig mot exponering och kontroll. Nu ser vi att resursstarka grupper 
försöker säkra arenor för sig själva, där de inte kan bli övervakade. Haggerty 
tror att det är möjligt att resurssvaga människor i framtidens informationssam-
hälle följer efter och imiterar de mer resursstarkas legala, teknologiska och 
diskursiva resurser, för att kunna försvara sig mot det övervakningssamhälle 
som fram till idag i hög grad har varit klassbaserat. 

4.2 Svensk samhällsdebatt under 1960- och 1970-
talet: Den framväxande informationsteknologin och 
övervakningen av individer  
Under 1960- och 1970-talet börjar diskussionerna kring integritetskränkningar 
i samhället att ändra karaktär. Det framväxande informationssamhället be-
skrivs efterhand som ett problem. En av de första gångerna då begreppet 
integritet och dess behov av rättsligt skydd omnämns i svenskt offentligt tryck 
är 1966, då justitieminister Herman Kling (s) bemyndigades att tillkalla 
sakkunniga för en utredning angående behovet av ett ”förstärkt integritets-
skydd på personrättens område”. Samma år tillsattes den sedermera benämnda 
”integritetsskyddskommittén”. I sitt yttrande till statsrådsprotokollet, där den 
blivande kommitténs direktiv presenterades, uppehöll sig statsrådet Kling vid 
de risker som uppkommit genom den tekniska utvecklingen. Den hade bland 
annat möjliggjort avlyssning, smygfotografering och andra intrång utan 
”fysiskt” inträngande. Regeringens initiativ stod i samklang med en internatio-
nell rättsutveckling (SOU 2007:22, sid. 496). Skyddet för den personliga 
integriteten och i synnerhet skyddet för privatlivet låg enligt juristen Stig 
Strömholm (1971:695) ideologiskt och rättspolitiskt i tiden. 

År 1970 utbröt en medial proteststorm i samband med SCB:s genom-
förande av Folk- och bostadsräkningen. Under våren samma år hade riksdagen 
fattat ett sådant beslut, utan att frågan om statsmaktens ”behov” av person-
registrering hade tilldragit sig något större medialt intresse. Motsvarande 
folkräkningar hade genomförts 1960 och 1965. Det var först hösten 1970 som 
medierna började rikta kritik mot det faktum att statsappararaten samlade in 
känsliga uppgifter om människors levnadsförhållanden samt om deras attity-
der. Det som bland annat väckte en negativt färgad opinion var följande: Det 
framkom i medier att SCB tjänade pengar på att samla in integritetskänsliga 
uppgifter, för att sedan sälja uppgifterna vidare till privatpersoner och företag. 
Interpellationer och frågor i riksdagen väcktes angående registreringen. 
Allmänheten gjorde dessutom ett antal JO-anmälningar. Det som ifrågasattes 
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Därmed uppnår Panopticon15 sin huvudsakliga verkan, nämligen att 
göra fången ständigt medveten om att man kan se honom. Tack vare att 
han är medveten om det fungerar makten automatiskt. Övervakningen 
blir permanent till sin verkan, även om den i sin handling är 
diskontinuerlig, makten blir så fullkomlig att den inte behöver utövas, 
den arkitektoniska anordningen blir en maskin som skapar och 
underhåller ett maktförhållande som är oberoende av den som utövar 
den, kort sagt, fångarna är inneslutna i en maktsituation som de själva 
uppbär. Från den synpunkten är det på en gång för mycket och för litet 
sagt att systemet fungerar genom att fången ständigt iakttas av en 
övervakare: för litet, ty huvudsaken är att han vet sig vara övervakad, 
för mycket, ty han behöver inte vara det i verkligheten. Därför 
uppställde Bentham principen att makten skulle vara synlig och 
okontrollerbar. Den är synlig i och med att fången inför sina ögon har 
den höga silhuetten av tornet, från vilket han iakttas. Den är okontrol-
lerbar i och med att fången aldrig bör veta om han är iakttagen i ett 
bestämt ögonblick, men samtidigt bör vara säker på att han alltid kan 
iakttas. 
 

David Lyon resonerar i Theorizing Surveillance. The panopticon and beyond 
(2009) om huruvida Foucaults maktteorier är applicerbara vid studier av 
övervakning och disciplinering i det globala informationssamhället. Han 
konstaterar att Michel Foucaults analys av panoptikon-modellen, som en 
metafor för disciplineringen i det moderna samhället, har blivit dominerande i 
den teoretiska övervakningslitteraturen. Det har bland annat hävdats att 
samhällets datorisering har skapat nya möjligheter för ”elektroniska panopti-
kon” och att teknikutvecklingen har rutiniserat myndigheters och arbetsgivares 
övervakning av vanliga människor. David Lyon (2009) menar själv att 
Foucaults metafor skymmer lika mycket som den avslöjar. Zygmunt Bauman 
(1992) hävdar att panoptismen måste förstås i den globala, transnationella 
kapitalismens utveckling. Genom automation, datorisering och nya möjlighe-
ter att överlåta produktionen till outbildad arbetskraft i andra länder, minskar 
incitamenten för att släppa in ”de farliga klasserna” i den nationella produk-
tionen. Tidigare försökte staten att integrera fångar (efter avtjänade straff) i 
samhället genom att föra in dem på den nationella arbetsmarknaden. Numera 
sker snarare en exkludering, där enbart den laglydiga allmänheten förs in i den 
globala kapitalistiska ekonomin, medan fångar i praktiken blir dömda till 
långvarig sysselsättning inom fängelseindustrin. 

Kanadensaren Kevin D. Haggerty (2009:23ff.) driver istället tesen att den 
snabba teknologiutvecklingen och datoriseringen har skapat en rad paradoxer 
och att det idag är svårt att förutse den fortsatta utvecklingen. Å ena sidan kan 
medborgare i allmänhet få kunskap om mäktiga individers beteenden och 
                                                        
15 Ordet förekommer med alternativ stavning. 
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Därmed uppnår Panopticon15 sin huvudsakliga verkan, nämligen att 
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Kanadensaren Kevin D. Haggerty (2009:23ff.) driver istället tesen att den 
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15 Ordet förekommer med alternativ stavning. 
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sjukförsäkring, införd enhetstaxa vid läkarbesök, reformerad arbetsskadeför-
säkring, liksom bostadsbidrag, 40 timmars arbetsvecka, sänkt pensionsålder 
till 65 års ålder, daghemsutbyggnad och en föräldraförsäkring tillkom då. På 
ett område misslyckas trots det socialdemokratin helt med att svara på 
radikaliseringens krav. Kritiken mot det centraliserade och upplevt auktoritära 
samhället fanns fortfarande kvar. Det var inte minst inom miljörörelsen som 
de anticentralistiska och antibyråkratiska strömningarna fanns. Kjell Östberg 
konstaterar att det är en ”ödets ironi” att en del av dem som radikaliserades av 
1960-talets vänsterrörelse, senare på 1970-talet istället valde att rösta på 
centerpartiet, vilket i sin tur bidrog till en borgerlig valseger och den social-
demokratiska regeringens fall 1976. 

Det socialdemokratiska partiets problem med att sätta den ”politiska agen-
dan” i informationspolitiska frågor uppstod redan under våren 1972. Regering-
en led då ett nederlag i riksdagen till följd av ett samarbete över blockgränsen 
(vpk, m, fp och c). Beslutet handlade om att Riksskatteverket ville inrätta ett 
centralt personregister som var avsett för folkbokföringsuppgifter, omyndig-
hetsregistering, värnpliktskod, pensionsförhållanden, uppgifter om nationalitet 
och beskattningsbar inkomst. Vidare skulle länsstyrelsernas personaviregister 
och Riksskatteverkets eget personnumerregister ersättas av bildskärmster-
minaler, anslutna till det centrala personregistret. I propositionen framhöll 
regeringen det angelägna av att registret kom till stånd. De borgerliga par-
tierna förenade sig då med vänsterpartiet kommunisterna om ett nej till 
regeringens proposition, med motiveringen att förslaget utgjorde en alltför 
omfattande inskränkning av den personliga integriteten. Olle Abrahamsson 
(SOU 2007:22, sid. 493ff.) hävdar att striden kring det centrala personregistret 
markerar ett skifte i de partipolitiska debattpositionerna, som sedan skulle bli 
bestående under lång tid framöver. Under 1960-talet hade kritiken mot 
datorlagrade personuppgifter nästan enbart kommit från den radikala vänstern 
(i betydelsen extremvänstern till vänster om vpk, antiimperialistiska rörelser, 
fredsrörelsen, kvinnorörelsen, miljörörelsen samt andra alternativrörelser). 

En vattendelare i riksdagens informationspolitiska debatt var IB-affären. 
IB (beteckningen kan enligt Nationalencyklopedin utläsas som Informations-
byrån eller Inhämtningsbyrån) var en underrättelse- och säkerhetsorganisa-
tion. Den bildades 1965 genom en sammanslagning av den hemliga militära 
underrättelsetjänsten och den över försvarsanslagen16 finansierade hemliga 
säkerhetstjänsten (”SAPO”). Chef för IB var åren 1965-74 Birger Elmér. IB:s 
underrättelseverksamhet omfattade dels insamling av underrättelser med hjälp 
av resenärer, flyktingar och egna agenter, dels försvarets samarbete och utbyte 
av underrättelser med olika västliga underrättelsetjänster. IB:s säkerhetsverk-
samhet var därtill inriktad på övervakning och registrering av kommunister. 
Officiellt avvecklades IB:s inrikesverksamhet 1970, men i realiteten torde 
verksamheten ha fortsatt in på 1970-talet. Organisatoriskt var IB efter 1968 
                                                        
16 Anslaget var ej närmare specificerat i statsbudgeten. 
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var huruvida det förelåg en samhällelig nytta av en systematisk insamling av 
personuppgifter. Medier diskuterade dessutom huruvida myndigheter genom 
dessa sammanställningar av personuppgifter, fick för stor makt och alltför 
omfattande möjligheter att kontrollera människors vardagsliv. I den offentliga 
debatten efterlystes en datalag, som skulle kunna reglera sammanställningen 
av personuppgifter, vid automatisk databehandling. Redan samma höst gjorde 
SCB en intervjuundersökning angående medborgarnas attityder till den ge-
nomförda ”folk- och bostadsräkningen”. Resultatet visar att kritikerna i medie-
debatten inte varit fullt representativa för folkflertalet. Av de tillfrågade ansåg 
71 procent att folk- och bostadsräkningen var till ”nytta för samhället”, medan 
13 procent av de tillfrågade ansåg att några av uppgifterna om dem själva hade 
känts obehagliga att lämna ut (SOU 2007:22, sid.493ff.). Kanske kan under-
sökningens resultat ses som en indikation på en tidsanda, då medborgarnas 
förtroende för statsmakten ännu inte hade rubbats. 

Ett konkret resultat av den mediala kritiken blev att den parlamentariskt 
tillsatta Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén under våren 1971 
fick tilläggsdirektiv. Det följande året lade kommittén fram sitt betänkande 
Data och integritet (SOU 1972:47). Utredningen var unik i den meningen att 
den ledde fram till västvärldens första landsomfattande dataskyddslagstiftning, 
nämligen den datalag (1973:289) som 1998 ersattes av en personuppgiftlag 
(1998:204). 

Den svenska partipolitiska debatten under 1970-talet om det behövliga 
skyddet för den personliga integriteten var en reaktion på en större samhällelig 
debatt om ”stora databanker” och de i medier vanligt förekommande var-
ningarna för ett framväxande ”kontrollsamhälle”. I Sverige hade under samma 
tid samhällsklimatet förändrats till ett mer frekvent ifrågasättande av de 
offentliga institutionerna. Speciellt inom ramen för den under det sena 1960-
talet framväxande vänsterrörelsen fanns ett ifrågasättande av de (läs social-
demokratiska) etablerade formerna för samhällsplanering, bostadsbyggande, 
undervisning och barnomsorg. Under det sena 1960-talet syns också de första 
tecknen på att den så kallade svenska modellen börjar förändras. Det inleds 
med en långvarig ”vild strejk” i malmgruvorna i Norrbotten. Strejken visade 
att enigheten inom arbetarrörelsen var allt annat än total. År 1970 uppstår 
problem i den svenska ekonomin (jfr. Östberg 2002, Olofsson 1995, SOU 
2007: 22, sid. 496f.). 

Det leder i sin tur till en samhällsdebatt om välfärdens gränser samt till en 
polarisering av det politiska klimatet. Regeringsskiftet år 1976 utgör enligt Per 
Thullberg & Kjell Östberg (1994:6) en bekräftelse av en definitiv förändring 
av det politiska klimatet och den samhälleliga strukturen (jfr. SOU 2007:22, 
sid 496f.). 

Historikern Kjell Östberg (2002) hävdar att även det socialdemokratiska 
partiet radikaliserades politiskt som ett svar på samhällsdebatten. Den första 
hälften av 1970-talet är en period då en rad reformer genomförs och de offent-
liga utgifternas andel av BNP ökar betydligt. Sociala reformer som utbyggd 
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IB) under decennier bedrev organiserad övervakning av palestinarörelsen samt 
de politiska partierna kfml (r) (numera benämnt kommunistiska partiet) och 
SKP (numera benämnt vänsterpartiet). Dessutom övervakade säkerhetspolisen 
under åren 1972–73 IB-journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt samt värn-
pliktsriksdagen i Örebro. 

Den parlamentariskt tillsatta Offentlighets- och sekretesslagstiftningskom-
mittén (SOU 1972:47) lade fram sitt betänkande med förslag om en datalag 
redan i juni 1972 (alltså cirka ett år före det att IB-affären uppmärksammades 
av massmedier). Å andra sidan är de båda riksdagsdebatterna (IB respektive 
datalagen) tidsmässigt närliggande (april respektive maj 1973). De principiella 
frågor som väcktes präglade under lång tid den politiska dagordningen och 
samhällsdebatten i Sverige (SOU 2007:22, sid. 493ff., Elmbrant 1989: 159ff.). 

Åsa Söderlind har i avhandlingen Personlig integritet som informations-
politik (2009) också återgivet samhällsdebatten i samband med datalagens 
tillkomst 1973. Avhandlingen som är framlagd i ämnet biblioteks- och infor-
mationsvetenskap, är diskursorienterad och undersöker den formativa period, 
då personlig integritet och datateknik hamnade på den politiska dagordningen. 
Studien undersöker framför allt hur personlig integritet blev politik i Sverige 
under 1970-talet. John W Kingdons begreppsapparat i Agenda, Alternatives, 
and Public Policies (2003) har därvid varit utgångspunkten vid strukturering 
av Åsa Söderlinds insamlade emiriska material. John W Kingdons begrepps-
apparat har redan kommenterats i föreliggande avhandlings teoretiska före-
ställningsram (se kapitel 2). 

Stig Hadenius (1995:172) beskriver perioden 1969-1976 i svensk politik 
som konfrontationernas år. Efter Olof Palmes tillträde som statsminister 
skapas ett tydligt borgerligt block och socialdemokratin blir i högre utsträck-
ning än tidigare kritiserat både från den politiska högern och från vänstern. 
Medierna intog efter hand en mer kritisk attityd gentemot såväl samhället i 
allmänhet, som gentemot stats- och regeringsmakten. Samtidigt kom enkam-
marriksdagen att skärpa motsättningarna kring regeringsmakten och medialt 
fokusera kring den partipolitiska konflikten mellan statsministerkandidaterna 
Olof Palme och Thorbjörn Fälldin. Dessutom förde den uppkomna politiska 
situationen, med nya möjligheter att erövra regeringsmakten, samman de 
borgerliga partierna i ett icke-socialistiskt block (jfr. Möller 2007, Nilsson 
2009). 

Varningar för inskränkningar av den personliga integriteten, som en effekt 
av informationssamhällets utveckling, var från slutet av 1960-talet ett vanligt 
förekommande tema i kulturdebatten. Debattörer kunde då hänvisa till roma-
ner som 1984 av George Orwell, Du sköna nya värld av Aldous Huxley och 
Kallocain av Karin Boye. Samtliga dessa böcker är dystopier av den framtida 
teknikutvecklingen och dess negativa inverkan på människors privatliv. 
Kulturdebatten är i sig historiskt intressant, framförallt mot bakgrund av att 
den fram till 1969 verkande Opinionsnämnden hade få anmälningar som 
berörde privatlivets helgd (SOU 2007:22, sid. 495). Den misstro som diskute-
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direkt underställt överbefälhavaren. Det har hävdats att det även fanns tydliga 
kopplingar till det socialdemokratiska partiet och till den fram till 1976 
sittande socialdemokratiska regeringen. När IB-affären uppdagades var det 
genom artiklar i tidningen Folket i bild/Kulturfront. Artiklarna skrevs av jour-
nalisterna Peter Bratt och Jan Guillou. Avslöjandet utlöste en intensiv medial 
och politisk debatt (Nationalencyklopedin 1992 om IB, Bratt 1973 samt 2007, 
Kanger & Gummesson 1990). Interpellationsdebatten i riksdagen (mellan 
Vänsterpartiet kommunisternas gruppledare Bertil Måbrink och försvars-
minister Sven Andersson) genomfördes i maj 1973 och var en reaktion på de 
nämnda artiklarna. Statsminister Olof Palme, som egentligen var interpellerad, 
överlät sitt svar till försvarsministern (Protokoll Riksdagen, Interpellation nr. 
78, § 18, den 3 maj 1973, svar nr. 92, §5, den 18 maj samma år). 

I boken Världens största politiska skandaler (2008) skriver journalisten 
Gunnar Wall följande om IB-affären:  

 
 […]Men problemet kvarstår: att den verkliga politiken inte var den 
som beslutats av riksdagen. Vem blev lurad? Knappast några andra län-
ders underrättelseorganisationer. De visste ganska bra vad som hände. 
Framförallt var det svenska folket som blev fört bakom ljuset. Staten 
sysslade också med registrering av medborgare som läste fel tidningar 
och var med i fel partier. När det blev uppmärksammat på 60-talet 
stiftade politikerna en lag som förbjöd statlig åsiktsregistrering. Men 
den fortsatte i alla fall, i största hemlighet. 
 

Den ”lag” som Gunnar Wall skriver om benämndes egentligen personalkon-
trollkungörelsen (SFS 1969:446) och var sekretessbelagd. Författningen finns 
att läsa som bilaga i P G Vinges biografi Säpochef 1962-70 (1988). I 
kungörelsen reglerades statliga myndigheters möjligheter till informationsin-
hämtning om personer som sökt säkerhetsklassade tjänster. 

Folket i bild/Kulturfronts ansvarige utgivare Greta Hofsten (1976:15) 
uttrycker sig betydligt mindre försiktigt än Gunnar Wall angående IB-affären. 
Hofstens bok skrivs tre år efter IB-avslöjandet: 

 
Sverige hade en hemlig militär underrättelsetjänst direkt underställd 
regeringen. Denna verksamhets existens var okänd för flera medlemmar 
av regeringen och för riksdagens försvarsutskott. Den okända organisa-
tionen, IB, spionerade mot den svenska vänstern, fackföreningsrörelsen, 
FNL-rörelsen och andra progressiva rörelser. Detta spionage bedrevs 
med olagliga metoder, inbrott, infiltration och provokationer av 
allvarlig art. Ett omfattande hemligt åsiktsregister fanns hos IB. IB sam-
arbetade med andra spionorganisationer, bl.a. CIA i USA, MI6 i Stor-
britannien, BND i Västtyskland, Shin Beth i Israel, SDECE i Frankrike 
och motsvarande organisationer i de nordiska länderna. 
 

Av Forskarrapporter från Säkerhetstjänstkommissionen (SOU 2002:95, jfr. 
SOU 1990:51 samt SOU 2002:91) framgår att säkerhetspolisen (SÄPO och 
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de politiska partierna kfml (r) (numera benämnt kommunistiska partiet) och 
SKP (numera benämnt vänsterpartiet). Dessutom övervakade säkerhetspolisen 
under åren 1972–73 IB-journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt samt värn-
pliktsriksdagen i Örebro. 

Den parlamentariskt tillsatta Offentlighets- och sekretesslagstiftningskom-
mittén (SOU 1972:47) lade fram sitt betänkande med förslag om en datalag 
redan i juni 1972 (alltså cirka ett år före det att IB-affären uppmärksammades 
av massmedier). Å andra sidan är de båda riksdagsdebatterna (IB respektive 
datalagen) tidsmässigt närliggande (april respektive maj 1973). De principiella 
frågor som väcktes präglade under lång tid den politiska dagordningen och 
samhällsdebatten i Sverige (SOU 2007:22, sid. 493ff., Elmbrant 1989: 159ff.). 

Åsa Söderlind har i avhandlingen Personlig integritet som informations-
politik (2009) också återgivet samhällsdebatten i samband med datalagens 
tillkomst 1973. Avhandlingen som är framlagd i ämnet biblioteks- och infor-
mationsvetenskap, är diskursorienterad och undersöker den formativa period, 
då personlig integritet och datateknik hamnade på den politiska dagordningen. 
Studien undersöker framför allt hur personlig integritet blev politik i Sverige 
under 1970-talet. John W Kingdons begreppsapparat i Agenda, Alternatives, 
and Public Policies (2003) har därvid varit utgångspunkten vid strukturering 
av Åsa Söderlinds insamlade emiriska material. John W Kingdons begrepps-
apparat har redan kommenterats i föreliggande avhandlings teoretiska före-
ställningsram (se kapitel 2). 

Stig Hadenius (1995:172) beskriver perioden 1969-1976 i svensk politik 
som konfrontationernas år. Efter Olof Palmes tillträde som statsminister 
skapas ett tydligt borgerligt block och socialdemokratin blir i högre utsträck-
ning än tidigare kritiserat både från den politiska högern och från vänstern. 
Medierna intog efter hand en mer kritisk attityd gentemot såväl samhället i 
allmänhet, som gentemot stats- och regeringsmakten. Samtidigt kom enkam-
marriksdagen att skärpa motsättningarna kring regeringsmakten och medialt 
fokusera kring den partipolitiska konflikten mellan statsministerkandidaterna 
Olof Palme och Thorbjörn Fälldin. Dessutom förde den uppkomna politiska 
situationen, med nya möjligheter att erövra regeringsmakten, samman de 
borgerliga partierna i ett icke-socialistiskt block (jfr. Möller 2007, Nilsson 
2009). 

Varningar för inskränkningar av den personliga integriteten, som en effekt 
av informationssamhällets utveckling, var från slutet av 1960-talet ett vanligt 
förekommande tema i kulturdebatten. Debattörer kunde då hänvisa till roma-
ner som 1984 av George Orwell, Du sköna nya värld av Aldous Huxley och 
Kallocain av Karin Boye. Samtliga dessa böcker är dystopier av den framtida 
teknikutvecklingen och dess negativa inverkan på människors privatliv. 
Kulturdebatten är i sig historiskt intressant, framförallt mot bakgrund av att 
den fram till 1969 verkande Opinionsnämnden hade få anmälningar som 
berörde privatlivets helgd (SOU 2007:22, sid. 495). Den misstro som diskute-

78 

direkt underställt överbefälhavaren. Det har hävdats att det även fanns tydliga 
kopplingar till det socialdemokratiska partiet och till den fram till 1976 
sittande socialdemokratiska regeringen. När IB-affären uppdagades var det 
genom artiklar i tidningen Folket i bild/Kulturfront. Artiklarna skrevs av jour-
nalisterna Peter Bratt och Jan Guillou. Avslöjandet utlöste en intensiv medial 
och politisk debatt (Nationalencyklopedin 1992 om IB, Bratt 1973 samt 2007, 
Kanger & Gummesson 1990). Interpellationsdebatten i riksdagen (mellan 
Vänsterpartiet kommunisternas gruppledare Bertil Måbrink och försvars-
minister Sven Andersson) genomfördes i maj 1973 och var en reaktion på de 
nämnda artiklarna. Statsminister Olof Palme, som egentligen var interpellerad, 
överlät sitt svar till försvarsministern (Protokoll Riksdagen, Interpellation nr. 
78, § 18, den 3 maj 1973, svar nr. 92, §5, den 18 maj samma år). 

I boken Världens största politiska skandaler (2008) skriver journalisten 
Gunnar Wall följande om IB-affären:  

 
 […]Men problemet kvarstår: att den verkliga politiken inte var den 
som beslutats av riksdagen. Vem blev lurad? Knappast några andra län-
ders underrättelseorganisationer. De visste ganska bra vad som hände. 
Framförallt var det svenska folket som blev fört bakom ljuset. Staten 
sysslade också med registrering av medborgare som läste fel tidningar 
och var med i fel partier. När det blev uppmärksammat på 60-talet 
stiftade politikerna en lag som förbjöd statlig åsiktsregistrering. Men 
den fortsatte i alla fall, i största hemlighet. 
 

Den ”lag” som Gunnar Wall skriver om benämndes egentligen personalkon-
trollkungörelsen (SFS 1969:446) och var sekretessbelagd. Författningen finns 
att läsa som bilaga i P G Vinges biografi Säpochef 1962-70 (1988). I 
kungörelsen reglerades statliga myndigheters möjligheter till informationsin-
hämtning om personer som sökt säkerhetsklassade tjänster. 

Folket i bild/Kulturfronts ansvarige utgivare Greta Hofsten (1976:15) 
uttrycker sig betydligt mindre försiktigt än Gunnar Wall angående IB-affären. 
Hofstens bok skrivs tre år efter IB-avslöjandet: 

 
Sverige hade en hemlig militär underrättelsetjänst direkt underställd 
regeringen. Denna verksamhets existens var okänd för flera medlemmar 
av regeringen och för riksdagens försvarsutskott. Den okända organisa-
tionen, IB, spionerade mot den svenska vänstern, fackföreningsrörelsen, 
FNL-rörelsen och andra progressiva rörelser. Detta spionage bedrevs 
med olagliga metoder, inbrott, infiltration och provokationer av 
allvarlig art. Ett omfattande hemligt åsiktsregister fanns hos IB. IB sam-
arbetade med andra spionorganisationer, bl.a. CIA i USA, MI6 i Stor-
britannien, BND i Västtyskland, Shin Beth i Israel, SDECE i Frankrike 
och motsvarande organisationer i de nordiska länderna. 
 

Av Forskarrapporter från Säkerhetstjänstkommissionen (SOU 2002:95, jfr. 
SOU 1990:51 samt SOU 2002:91) framgår att säkerhetspolisen (SÄPO och 



81 

välja bort teknologin och leva ett fritt liv enligt våra egna önskningar (Rosing 
2012, Dahlberg & Ruin red. 2011:11f). 

Låt oss efter att ha noterat detta koncentrera oss på 1960- och 1970-talen. 
Den finländske filosofen Hans Rosing (2012) menar att ”teknologins filosofi” 
får ett starkt genombrott på 1960-talet. Om forskare och teknologer av allmän-
heten tidigare ofta hade setts som hjältar, blev de nu istället betraktade och 
beskrivna som skurkar. Teknologin löpte enligt mångas mening amok. Hans 
Rosing menar att en populär metafor på 1960-talet var att teknologin beskrevs 
som ett enormt lokomotiv som utan förare rusade fram mot undergången. 
Hotbilder som diskuterades var risken för kärnvapenkrig, en utbredd rädsla för 
kärnkraft och miljöförstöring. Flera av hoten beskrevs i samhällsdebatten och 
medier som orsakade av teknologiska innovationer. 

Det går nog inte heller att helt blunda för det anglosaxiska forskarsam-
hällets debatt och dess påverkan på svensk kultur- och mediedebatt. Den 
samhälleliga debatten om behovet av personlig integritet i det framväxande 
informationssamhället förs intensivt på 1960-talet i USA. Något av ett 
standardverk inom ämnesområdet är Privacy and Freedom (1967) av juridik-
professorn Alan F. Westin. Han diskuterar där förutsättningar för privatliv och 
övervakning i en västerländsk demokrati. Inte minst den informationstekno-
logiska revolutionen och dess betydelse för individers privatliv behandlas. I 
den nämnda studien diskuteras sådana integritetsingrepp som hemlig avlyss-
ning samt lögndetektorer, men också ingrepp genom databaser samt person-
register. Westin resonerar bland annat om förutsättningarna för personlig 
integritet (”privacy”) i det framväxande informationssamhället. Särskilt tre 
former för intrång har enligt honom kommit att prägla den moderna debatten 
om personlig integritet (”privacy”). Först och främst har med olika tekniska 
hjälpmedel möjligheterna för fysisk övervakning drastiskt utvidgats. För det 
andra har datorteknikens utveckling möjliggjort lagring och sammanställning 
av praktiskt taget obegränsade informationsmängder av ett slag som tidigare 
oftast fanns utspritt i talrika mer eller mindre svårtillgängliga manuellt förda 
arkiv. Som en tredje ny övervakningsform betecknar Westin de olika typer av 
tester (till exempel gentester) och psykologiska undersökningar som kommer 
till användning vid rekrytering av elever och personal. 

Alan F Westin har senare diskuterat närliggande områden i Information 
Technology in a Democracy (red. 1971) samt i Computers, Health Records, 
and Citizens Right (1976). 

Dåvarande universitetslektorn i juridik Stig Strömholm17 (1967 och 1971) 
ger följande förklaringar till varför ”privacy”-problematiken kom att få en 
starkt ökad uppmärksamhet under just 1960-talet. Till att börja med har 
väsentligt större delar av befolkningen i industriländerna kommit att leva nära 
varandra, i ”täta” samhällen på ett sätt som tidigare gällde endast mindre 
grupper. Ett annat moment är de nya stora samhällenas anonymitet, som lätt 
                                                        
17 Sedermera professor och rektor vid Uppsala universitet. 
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rades på kultursidorna tycks då inte ha fått något större genomslag i det stora 
folkflertalet. Samhällsdebatten och de folkliga protesterna mot det faktum att 
staten systematiskt samlade in information om enskildas privatliv, tycks 
istället ha inletts i samband med att IB-affären uppmärksammades partipoli-
tiskt och medialt (jfr. Wall 2008, Bratt 1973 samt 2007). 

Jag dristar mig nu till att göra en summarisk, idéhistorisk tillbakablick på 
1970-talets debatt. Min avsikt med detta är att försöka sätta in 1960- och 
1970-talets teknikdebatt i ett större idémässigt sammanhang. Det var tysken 
Ernst Kapp (1808–1896) som myntade begreppet ”teknikfilosofi”. Det fanns 
redan under 1800-talet en humanistisk tradition som intog ett kritiskt (och 
ibland direkt negativt) förhållningssätt till teknikutveckling. Inom denna 
tradition formuleras kritiska frågor till tekniken och teknologerna, inte enbart 
angående teknikens väsen, utan även om dess påstådda nytta för mänsklig-
heten. Traditionen kan härledas från Jean-Jacques Rousseaus ifrågasättande av 
upplysningens idé, där vetenskap och teknik antas bidra till samhällets ut-
veckling (Dahlberg & Ruin red. 2011, sid. 10f.). 

Parallellt med dessa dystopiska visioner framhålls ingenjören hos andra 
samhällsdebattörer som ett föredöme och ideal. Ingenjören blir framför allt 
under 1900-talets inledande decennier en symbol för teknikens möjligheter att 
reformera samhället i positiv riktning. I Sverige är tendensen i samhällsdebat-
ten att bejaka den nya tekniken tydligast kring nationalekonomen och 
politikern Gunnar Myrdal. Han stod på 1930-talet för en samhällsfilosofi och 
en grupp akademiker som (med vänsterradikala förtecken) sade sig vilja 
utforma en mer rationell styrning av samhället (Dahlberg & Ruin red. 2011: 
11f.). Kritik mot detta grundläggande synsätt kom på 1950-talet från Jaques 
Ellul i boken Det teknologiska samhället (1954, engelsk utgåva 1964). Vid 
mitten av 1900-talet börjar teknologins filosofi utmärka sig som ett eget 
akademiskt område. Tendensen är då ofta pessimistisk i synen på teknik-
utvecklingens konsekvenser för människan. Ledande företrädare inom denna 
dystopiska syn är Martin Heidegger och Jacques Ellul. Med teknologi avser 
Ellul ett speciellt sätt att förhålla sig till världen som helhet. Det är således inte 
enbart fråga om forskning och utveckling av maskiner. Grundtanken är att 
människan ser rationalitet och effektivitet som något värdefullt i sig. Alla 
frågor och problem i samhället förutsätts angripas på ett systematiskt, logiskt 
och effektivt sätt. Därmed förkastas känslor, intuition, tradition, spontanitet 
etcetera. Inte bara ekonomin utan alla individer i hela världen måste planeras 
och styras rationellt och effektivt. Heidegger menar att vi kan välja en fri 
relation till teknologin, medan Ellul är mer skeptisk. Enligt den sist nämndes 
mening kan vi alla liknas vid slavar under teknologin. Vi kan inte heller bli 
något annat, även om vi skulle vilja. Vi människor är alla födda och uppvuxna 
inom ramen för tron på rationalitet, systematik, ordning och effektivitet. Det 
lär vi oss framförallt inom utbildningssystemet. Jacques Ellul för fram tesen 
att den teknologiska determinismen är ett empiriskt faktum. Vi kan därför inte 
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Kapitel 5: En ny enhetlig sekretesslag 
(Fall 1) 

Det första empiriska fallet i avhandlingen är riksdagens debatt och beslut om 
en ny och enhetlig sekretesslag 1980. Lagstiftningsärendet i sig är intressant 
eftersom det handlar om informationsteknik i allmänhet och bland annat berör 
hur myndigheterna ska hantera ADB-uppgifter. Debatterna i ärendet och 
lagstiftningsprocessen resulterade i regler som inte gav något absolut syste-
matiskt skydd för individens privata sfär, gentemot informationsinsamling och 
insyn från statsmaktens och myndigheternas sida. Denna lagstiftningsprocess 
är illustrativ för hur partierna hanterade (bland mycket annat) motstridiga 
värden kring samhällsintresse av offentlighet och den individuella rättigheten 
av att upprätthålla en privat sfär, gentemot varandra. 

Konstitutionsutskottet beskriver i sitt betänkande (KU 1979/80:37, sid. 6) 
lagförslaget på följande sätt: 

 
Det viktigaste kravet på en sekretesslagstiftning är att den skall ge ett 
nödvändigt skydd för den enskildes och det allmännas intressen 
samtidigt som den i minsta möjliga utsträckning skall inkräkta på möj-
ligheten till insyn i och kontroll av den offentliga verksamheten. Det är 
självfallet en mycket svår uppgift att samtidigt tillvarata båda dessa 
intressen. 
 

Samtidigt måste det noteras att en rad skilda sekretessgrunder finns med i lag-
förslaget. De tre rättsliga grunder i den föreslagna sekretesslagen och som 
handlar om personlig integritet är ”sekretess med hänsyn främst till skyddet 
för enskilds personliga förhållanden”, ”sekretess med hänsyn främst till skyd-
det för enskilds ekonomiska förhållanden” samt ”sekretess med hänsyn till 
skyddet för enskilds förhållanden av såväl personlig som ekonomisk natur” 
(prop. 1979/80:2,sid 49 ff., Corell 1992).18 

                                                        
18 Sekretesslagen ersattes av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) den 30 juni 2009 (prop. 
2008/09:150). 
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uppfattas som hotande. Sannolikt bör man, enligt Strömholm, också räkna 
med förändringar i människors sensibilitet och attityder. De ekonomiska och 
sociala faktorer som faktiskt har förbättrat förutsättningarna för total av-
skildhet har gjort oss mindre benägna att dela ens något avsnitt av vårt 
privatliv med andra. Men det finns också tendenser till ”avprivatisering” av 
livsområden, som tidigare förbehölls en trängre krets; till exempel på bad-
stränder och vid användning av kommunikationsmedel. Ett annat starkt motiv 
för tillgång till ett effektivt skyddat privatliv är enligt Strömholm de ökade 
eller kanske snarare till sin inriktning förändrade krav som individen har att 
möta utanför den skyddade kretsen. Pionjär avseende en dataskyddslag var 
den dåvarande västtyska delstaten Hessen, som i oktober 1970 stiftade den 
första datalagen i västvärlden. På det nationella planet var Sverige däremot 
först. Därefter följde en rad västländer efter med egna dataskyddslagar (Öster-
rike år 1974 samt Danmark och Norge 1978) (Olsson 2000:33, SOU 2007:22, 
sid. 493ff). 

Vilka nya integritetsfrågor har präglat samhällsdebatten efter 1970-talet? 
Många samhällsvetare har under senare år resonerat kring datoriseringens och 
teknikutvecklingens sociala konsekvenser, med andra förtecken än relationen 
statsmakt och individ. Idag tillämpas kontroll med så artskilda syften som 
avskräckning, konsumtion, underhållning, marknadsundersökningar för att 
utveckla lockelser för konsumenter, hälsoskydd, utbildning, statlig övervak-
ning, ansvarsutkrävande, barnomsorg till nationellt säkerhetspolitiskt skydd 
gentemot omvärlden (Haggerty 2006, Dandeker 1990). Det är värt att notera 
att övervakningssamhället har skapat ett stort antal nya övervakare. Rollen 
som kontrollant utövas på skilda arbetsplatser, på fritiden och även som nöjen. 
Facebook exemplifierar en teknik där stora grupper har fått nya möjligheter att 
exponera sina privatliv, men också att kontrollera sina vänners privatliv. Det 
har hävdats att reserverade människor använder den nya tekniken för att kunna 
känna sig mer inflytelserika. David Lyon (2009:28) konstaterar att dessa feno-
men knappast passar in i Michel Foucaults panoptikon-metafor, som i första 
hand har använts för att förklara disciplinerings- och maktmekanismer i 
samhället. 
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Kapitel 5: En ny enhetlig sekretesslag 
(Fall 1) 
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Det viktigaste kravet på en sekretesslagstiftning är att den skall ge ett 
nödvändigt skydd för den enskildes och det allmännas intressen 
samtidigt som den i minsta möjliga utsträckning skall inkräkta på möj-
ligheten till insyn i och kontroll av den offentliga verksamheten. Det är 
självfallet en mycket svår uppgift att samtidigt tillvarata båda dessa 
intressen. 
 

Samtidigt måste det noteras att en rad skilda sekretessgrunder finns med i lag-
förslaget. De tre rättsliga grunder i den föreslagna sekretesslagen och som 
handlar om personlig integritet är ”sekretess med hänsyn främst till skyddet 
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18 Sekretesslagen ersattes av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) den 30 juni 2009 (prop. 
2008/09:150). 
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Fälldinregeringen II. Under den mandatperioden hade de borgerliga partierna 
tillsammans ett mandats övervikt i riksdagen (175–174) gentemot socialdemo-
kraterna och vänsterpartiet (Hadenius & Molin & Wieslander 1988:359f.). 

5.2 Lagstiftningsärendets beredning 
De offentliga utredningarnas arbete angående behovet av en ny och enhetlig 
sekretesslag sträcker sig tidsmässigt över drygt 10 år. I juni 1969 utsåg 
dåvarande justitieminister Herman Kling sakkunniga för att utreda frågor om 
offentlighet och sekretess, bland annat gällde det allmänna handlingar. De 
sakkunniga antog namnet Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén 
(OSK). I maj 1971 fick utredningen tilläggsdirektiv. I enlighet med direktivet 
avlämnade kommittén ett delbetänkande med titeln Data och integritet (SOU 
1972:47). Detta delbetänkande kom att ligga till grund för datalagen 
(1973:289)19 och vissa lagändringar i Tryckfrihetsförordningen vilka genom-
fördes under 1974. Kommitténs slutbetänkande Lag om allmänna handlingar 
(SOU 1975:22) presenterades i april. 

En ny utredning tillsattes av regeringen 1975 för att utreda frågan om 
offentliga funktionärers tystnadsplikt. Utredningen, bestående av lagmannen 
Erik Holmberg (ordförande) och sakkunniga riksdagsledamöterna Bertil 
Fiskesjö (c) och Kurt-Ove Johansson (s), antog namnet Tystnadsplikts-
kommittén (TK). Slutbetänkandet Tystnadsplikt och yttrandefrihet (SOU 
1975:102) presenterades i december. 

I propositionen (1979/80:2) hänvisar regeringen till departementsbered-
ningen av Tystnadspliktskommittén (TK) samt Offentlighets- och sekretess-
lagstiftningskommittén (OSK). Därvid sammanställdes en promemoria vid 
Justitiedepartementet, vid enheten för stats- och förvaltningsrätt, med titeln 
Handlingssekretess och tystnadsplikt (Ds Ju 1977:1 och 11). Under 
beredningen fördes underhandskontakter med företrädare för olika myndig-
heter. Den juridiska nyheten i det sist nämnda promemoriaförslaget var den 
tekniska lösningen med en gemensam lag som var avsedd att reglera såväl 
handlingssekretess som tjänstemäns tystnadsplikt. I övrigt bygger propositio-
nen i stort på OSK:s och TK:s betänkanden. Redan 1976 beslutade riskdagen 
om nya regler i Tryckfrihetsförordningen (1976:955) avseende allmänna 
handlingars offentlighet. Även dessa lagändringar byggde på förslag från 
Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (se KU 1979/80:37, sid. 
4ff. samt prop. 1979/80:2, sid. 46ff). 

Propositionen (1979/80:2) med förslag om en ny sekretesslag lades fram 
för riksdagen av den folkpartistiska enpartiregeringen den 28 juni 1979. 
Regeringen föreslog att en ny sekretesslag skulle ersätta såväl 1937 års sekre-
tesslag (1937:249) som ett stort antal andra utspridda regler om tystnadsplikt 

                                                        
19 Datalagen ”rereglerades” senare och blev personuppgiftslagen (1998:204). 

84 

I den följande framställningen i kapitlet undersöks hur partierna hanterade 
dessa frågor kring offentlighet och den privata sfären för att analysera vilka 
positioner som de intog. Analysen görs utifrån den anlysmodell som utveckla-
des i kapitel två. Först beskrivs några huvuddrag i svensk politik under åren 
1976-82 för att sätta in lagstiftningsprocessen och riksdagsdebatten i dess tids-
anda och partipolitiska sammanhang. Därefter beskrivs och kommenteras de 
utredningar som ledde fram till en proposition som föreslog en ny och enhetlig 
sekretesslag. Propositionens förslag sammanfattas och utskottsberedningen 
med dess betänkande och reservationer beskrivs översiktligt. Därefter följer 
riksdagsdebatten med följande beslut. I debatten skiljer sig de två oppositions-
partierna socialdemokraterna och vänsterpartiets argumentationslinjer från de 
tre borgerliga regeringspartiernas. Det är dessutom tydligt att även de två 
oppositionspartierna är inbördes splittrade i lagstiftningsärendet. Såväl an-
föranden som repliker har studerats i debatten men det är enbart anföranden 
som redovisas eftersom det som framkommer i replikerna inte tillför informa-
tion som förändrar utfallet av partiernas positioner. I kapitlets avslutning sam-
manställs min övergripande kategorisering av partiernas positioner i denna 
riksdagsdebatt. Där diskuteras även varför partierna intog dessa positioner. 

5.1 Några huvuddrag i svensk inrikespolitik 1976-
1982 
1970-talet blev en dramatisk och omvälvande period i svensk inrikespolitik. 
Den nya enkammarriksdagen gjorde varje riksdagsval till ett direktval om 
regeringsmakten. Redan i riksdagsvalet 1973 tappade socialdemokraterna och 
vänsterpartiet sin parlamentariska majoritetsställning. Det innebar på kort sikt 
en uppluckring av blockpolitiken och riksdagens makt ökade på regerings-
maktens bekostnad. Redan 1976 tillkom dock (och för första gången sedan 
enkammarreformens införande) en majoritetsregering. Statsvetaren Tommy 
Möller (2007:211) hävdar att maktskiftet skapade en kabinettsbetonad parla-
mentarism, där riksdagspolitiken i praktiken utformades i interna förhand-
lingar mellan de borgerliga partierna i regeringskansliet. Riksdagens inflytan-
de minskade därmed betydligt eftersom det inte fanns något utrymme för yt-
terligare förhandlingar, då regeringspartierna väl hade lyckats ena sig om en 
lösning. Resultatet blev, enligt Tommy Möller, att riksdagsgrupperna degrade-
rades till transportkompanier. De följande borgerliga regeringarna det vill säga 
a) folkpartiregeringen med statsminister Ola Ullsten 1978–79, Fälldinrege-
ringen II 1979–81 och Fälldinregeringen III 1981–82 skapade däremot parla-
mentariska situationer där regeringsmakten återigen i varierande grad blev 
beroende av att kunna sammanjämka sig med övriga partier i riksdagen (Möl-
ler 2007:211). Regeringens proposition (1979:80:2) förelades riksdagen av en 
folkpartistisk enpartiregering, men ärendet (protokoll 14§ den 13 mars 1980, 
14§, nr. 102 samt §1, nr. 103) avgjordes i kammaren under den så kallade 
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19 Datalagen ”rereglerades” senare och blev personuppgiftslagen (1998:204). 
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exempel vad gäller ”sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds förhållande 
av såväl personlig som ekonomisk natur”). Myndighet behövde då inte göra 
någon egentlig bedömning av respektive skaderekvisit, utan begäran om ut-
lämnande kunde direkt avslås (prop. 1979/80:2, sid. 72ff., KU 1979/80:37, sid. 
8ff., Corell 1992:37f. & 271ff.). 

5.3 Utskottsbehandlingen 
Konstitutionsutskottet (KU 1979/80:37) gjorde i sitt betänkande några 
marginella ändringar i förhållande till propositionens lagförslag. Samtliga tio 
motioner avslogs eller besvarades (i det sist nämnda fallen med hänvisning till 
behovet av ytterligare utredande).23 Nedan sammanfattas motioner och lika 
många reservationer eftersom dessa senare diskuteras i ledamöternas anföran-
den i riksdagsdebatten. Den vänsterpartistiska motionen och de två social-
demokratiska reservationerna leder dessutom fram till tre avslutande vote-
ringar. 

Den vänsterpartistiska motionen 1979/80:99 av Lars Werner m.fl.24 (v) 
ställs efter riksdagsdebatten mot konstitutionsutskottets hemställan i en första 
voteringsomgång (Prot. 1979/80:103). Motionen yrkar att riksdagen avslår 
propositionen och att riksdagen hos regeringen hemställer om utarbetande av 
ett nytt förslag till lag i enlighet med de principer som anförs i motionen 
benämnd ”Offentlighetslag”. I motionen hävdas att sekretessen i offentlig 
förvaltning i praktiken har överordnad karaktär i förhållande till offentlighets-
principen. Dessutom påpekas att gränsen mellan offentlighet och sekretess ej 
är grundlagsskyddad. Lagförslaget beskrivs på följande sätt: ”Lagen är alltså 
både otidsenlig och till sin uppbyggnad riktad mot de medborgerliga 
rättigheterna” (motion 1979/80:99, del II). 

I själva riksdagsdebatten hänvisar socialdemokraterna Hilding Johansson 
och Olle Svensson till en partimotion som de själva har skrivit under. 
Motionen förespråkar ”att riksdagen beslutar som sin mening att ge regeringen 
till känna vad som i motionen anförs om innehållet i och tidpunkten för förslag 
till ändringar och kompletteringar av propositionsförslaget till ny sekretesslag” 
(motion 1979/80:95, sid. 2). I själva motionstexten framhålls sedan följande:  

 
Enligt vår mening står det klart att den sammantagna effekten av olika 
bestämmelser i lagförslaget i förening med att s.k. sekundärsekretess in-
förs innebär att möjligheterna för informationsutbyte och samarbete 
mellan de myndigheter som i första hand har att bekämpa ekonomisk 

                                                        
23 Av motionerna som är inlämnade såväl riksdagsåret 1978/99 som 1979/80 är tre inlämnade av soci-
aldemokrater, två av moderater, två av centerpartister, en av vänsterpartiet, en av folkpartiet (där det 
delvis angavs avvikande mening mot partiets egen proposition)och en partiöverskridande motion från 
moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, vänsterpartiet och arbetarpartiet kommunisterna. 
24 Även Jörn Svensson (v) som senare deltar i kammarens debatt har skrivit under motionen. 
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för offentliga funktionärer.20 Sekretesslagen föreslogs innehålla handlings-
regler för myndigheternas och de offentliga funktionärernas handlande. 
Tidigare sekretesslag avsåg endast förhållandet till allmänheten, medan den 
föreslagna nya lagen angav att sekretess, det vill säga förbud mot att röja 
uppgift, även skulle gälla myndigheter emellan. Att den nya sekretesslagen i 
motsats till den tidigare mer precist skulle reglera förhållandet myndigheter 
emellan föranledde folkpartiregeringen att dessutom föreslå införandet av en 
generalklausul i vilken sekretessbelagda uppgifter skulle få lämnas ut till 
annan myndighet ifall det framstod som uppenbart att intresset av utlämnandet 
hade företräde framför intresset av sekretess. Klausulen skulle dock enligt 
lagförslaget inte gälla avseende ett antal preciserade lagrum. Det fanns därmed 
undantag från huvudregeln om sekretess mellan myndigheter. I lagförslaget 
förutsattes myndighet rent generellt lämna ut sekretessbelagda uppgifter till 
annan myndighet, ifall skyldigheten följde av lag och förordning (se prop. 
1979/80:2 samt Timelin 1982:51ff.). 

Sekretessgrunderna fick sin detaljreglering i lagens olika kapitel som i sin 
tur hade ordnats efter tryckfrihetsförordningens uppräknade sekretessgrunder 
(prop. 1979/80:2, sekretesslagen 1980:100). De sekretessgrunder som reglera-
de skyddet för personlig integritet har redan återgivits i kapitlets inledning. 
Ytterligare ett antal sekretessgrunder anges i lagförslaget.21 Lagrummen kom 
efter den studerade riksdagsdebatten och beslutet den 13 mars 1980 att för-
ändras ett stort antal gånger (Corell 1992). Just den omständigheten är av 
underordnad betydelse i förhållande till avhandlingens forskningsproblem. 

Enligt propositionen blir fler allmänna handlingar enligt det nya lagförsla-
get offentliga. Det hänför sig i huvudsak till tystnadspliktsområdet.22 

I regeringens proposition om en ny sekretesslag infördes dessutom olika 
skaderekvisit. Det raka skaderekvisitet innebar att offentlighet är utgångs-
punkten och huvudprincip. Sekretess förelåg enbart om det kunde antas att en 
viss skada uppstod om uppgiften röjdes. Det omvända skaderekvisitet innebar 
att sekretess gjordes till huvudregel. Uppgift skulle ses som sekretessbelagd 
om det inte stod klart att uppgift kunde röjas utan någon skada. Det sistnämn-
da skaderekvisitet innebar att tillämparen hade ett begränsat utrymme för sin 
bedömning. I lagförslaget fanns därtill visst utrymme för absolut sekretess (till 

                                                        
20 I proposition (1979/80:2, del A, sid. 116) hemställs lagtekniskt om en ny sekretesslag, ändring av 
rättegångsbalken, ändring av brottsbalken, ändring av förvaltningslagen samt ändring av förvaltnings-
processlagen. 
21 Det då för riksdagen framlagda lagförslaget innehöll bland annat skyddsintressen och sekretessgrun-
der som ”rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation”, ”sekre-
tess med hänsyn till rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik”, samt ”sekretess 
med hänsyn till myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn”. I propositionen 
föreslogs sekretesslagen även reglera ”sekretess med hänsyn främst till intresset att förebygga eller 
beivra brott” samt ”sekretess med hänsyn till det allmännas ekonomiska intresse” (prop. 1979/20:2). 
22 Promemorieförslaget (Ds Ju 1977:1 och 11) påpekar att skyddet för den enskildes integritet trots det 
har stärks på flera punkter. Som exempel nämns att sekretess utan motsvarighet i då gällande rätt före-
slås i elevvården, myndigheternas personalsociala verksamhet och försvarsmaktens personalvård. 
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exempel vad gäller ”sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds förhållande 
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både otidsenlig och till sin uppbyggnad riktad mot de medborgerliga 
rättigheterna” (motion 1979/80:99, del II). 

I själva riksdagsdebatten hänvisar socialdemokraterna Hilding Johansson 
och Olle Svensson till en partimotion som de själva har skrivit under. 
Motionen förespråkar ”att riksdagen beslutar som sin mening att ge regeringen 
till känna vad som i motionen anförs om innehållet i och tidpunkten för förslag 
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Enligt vår mening står det klart att den sammantagna effekten av olika 
bestämmelser i lagförslaget i förening med att s.k. sekundärsekretess in-
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23 Av motionerna som är inlämnade såväl riksdagsåret 1978/99 som 1979/80 är tre inlämnade av soci-
aldemokrater, två av moderater, två av centerpartister, en av vänsterpartiet, en av folkpartiet (där det 
delvis angavs avvikande mening mot partiets egen proposition)och en partiöverskridande motion från 
moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, vänsterpartiet och arbetarpartiet kommunisterna. 
24 Även Jörn Svensson (v) som senare deltar i kammarens debatt har skrivit under motionen. 
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för offentliga funktionärer.20 Sekretesslagen föreslogs innehålla handlings-
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20 I proposition (1979/80:2, del A, sid. 116) hemställs lagtekniskt om en ny sekretesslag, ändring av 
rättegångsbalken, ändring av brottsbalken, ändring av förvaltningslagen samt ändring av förvaltnings-
processlagen. 
21 Det då för riksdagen framlagda lagförslaget innehöll bland annat skyddsintressen och sekretessgrun-
der som ”rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation”, ”sekre-
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med hänsyn till myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn”. I propositionen 
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beivra brott” samt ”sekretess med hänsyn till det allmännas ekonomiska intresse” (prop. 1979/20:2). 
22 Promemorieförslaget (Ds Ju 1977:1 och 11) påpekar att skyddet för den enskildes integritet trots det 
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brott som barn utsatts för av sina vårdnadshavare eller andra familjemedlem-
mar.” (KU 1979/80:37, bilaga 3, sid. 64). 

Skatteutskottet ansluter sig i allt väsentligt till propositionens förslag vad 
gäller beskattningsområdet och avstyrker alla de inom konstitutionsutskottet 
diskuterade ändringsförslagen. Skatteutskottet ifrågasätter att en utvidgad 
meddelarfrihet skulle tillföra skatteområdet några betydelsefulla argument. 
Det konstateras dessutom att sekretessreglerna inom skatteområdet i proposi-
tionen har behållits i stort sett oförändrade. Skatteutskottet gör därmed en 
annan bedömning av lagförslaget än vad socialdemokraterna gör i sin andra 
reservation (KU 1979/80:37, sid. 45–47).26 

5.4 Riksdagsdebatten 
Minst ett ordinarie anförande från varje riksdagsparti, men enbart några repli-
ker har återgivits. I något fall har de ordinarie anförandena från företrädare för 
samma parti innehållmässigt varit så lika att enbart ett av anförandena har 
återgivits.27 Huvuddragen i de socialdemokratiska ledamöterna Hilding Jo-
hanssons och Olle Svenssons ordinarie anföranden har dock återgivits då de 
argumenterar för var sin reservation. De båda folkpartisterna Daniel Tarschys 
och Bonnie Bernströms ordinarie anföranden har å andra sidan återgivits då 
deras argumentationer innehållsmässigt skiljer sig från varandra. Några av de 
ordinarie anförandena har innehållsmässigt varit repliker på annan ledamots 
anförande, som inte direkt handlar om talarens egen eller dennes partis upp-
fattning, och har då inte återgivits.28 

Riksdagsdebatten den 13 mars 1980 inleds genom ett ordinarie anförande 
av Hilding Johansson (s). Han konstaterar att det lagförslag som nu behandlas 
i kammaren är resultatet av två årtiondens utredningsarbete. Samtidigt betonas 
att utredningsarbetet i och med dagens beslut inte får avstanna eller betraktas 
som avslutat. Johansson betonar starkt betydelsen av ett öppet samhälle och att 
myndighetsutövningen måste fortgå i offentlighetens ljus. Utskottet har också 
enats om att det inte är offentligheten som måste motiveras, utan istället 
avstegen från offentlighetsprincipen. Hilding Johansson gör reflektionen att 
det verkar finnas en benägenhet att vilja ha undantag från offentlighets-
principen inom de områden där man själv verkar. Han tycker sig finna detta 

                                                        
26 Besvärsnämndens synpunkter på lämpliga besvärsvägar och besvärsinstanser är av lagteknisk karak-
tär och redovisas därför inte. 
27 Det gäller Allan Ekström (m) vars ordinarie anförande (sid. 124–127) innehållsmässigt överensstäm-
mer med partikollegan Gunnar Biörcks. 
28 Det gäller Kurt Ove Johansson (s) vars ordinarie anförande (sid. 129-132) innehållsmässigt är en 
replik på Bertil Fiskesjös anförande. Bengt Kindboms (c) ordinarie anförande (sid. 134–135) är inne-
hållsmässigt en replik på Jörn Svenssons anförande och har inte heller återgivits.  Riksdagsdebatten 
avslutas genom ordinarie anföranden av Daniel Tarschys (fp), Bonnie Bernström (fp) och Olle Svens-
son (s). Innehållsmässigt är dessa tre ordinarie anföranden inbördes repliker och kan därför inte kate-
goriseras med utgångspunkt från analysmodellen (Prot. 13 mars 1980, § 1, nr. 103, sid. 136–139). 
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brottslighet försvåras i förhållande till dagsläget. En sådan ordning kan 
inte accepteras.25 

 
I motionen efterlyses ändringar i propositionens lagförslag. I annat fall krävs i 
motionen att sekretessen mellan myndigheter tills vidare lämnas oreglerad. 

Två socialdemokratiska reservationer (av Hilding Johansson, Olle Svens-
son med flera) gjordes mot konstitutionsutskottets hemställan. Även dessa 
reservationer kommer efter genomförd riksdagsdebatt att ställas mot konsti-
tutionsutskottets majoritetsyrkande i olika beslut (Protokoll 1979/80:103). I 
den första, sekretessen för frågor med anknytning till arbetsmiljön, menar 
reservanterna att det finns ett mer vidsträckt intresse av insyn när det gäller 
frågor om arbetsmiljö (KU 1979/80:37, sid. 43-45). 

I den andra socialdemokratiska reservationen, sekretess på skatteområdet, 
förespråkas att motion 1979/80:1056 om ett omvänt skaderekvisit vid sek-
retess i skatteärenden enligt 9 kap. 1§ (i huvudsak ärenden i de då verkande 
taxeringsnämnderna) ska bifallas. Däremot har motionens yrkande om medde-
larfrihet inom skatteområdet tagits bort i reservationen. I motionen varnas för 
att skatteärenden, som enligt motionärerna är den mest omfattande myndig-
hetsutövningen i samhället, i framtiden kan undantas från offentlig insyn (KU 
1979/80:37, sid. 45–47). 

Därtill gjordes ett särskilt yttrande av den enskilde riksdagsledamoten 
Gunnar Biörck (m), som berör sekretessregler inom hälso- och sjukvårdsom-
rådet. Hans huvudsakliga resonemang går bland annat ut på att den personliga 
integriteten måste få väga tyngre än offentlighetsprincipen vid sjukvårdsinrätt-
ningar som inte innefattar någon egentlig myndighetsutövning. Uppgifter i en 
patientjournal ska inte mot en patients önskan kunna frisläppas, med stöd av 
bemyndigande i sekretesslagen. Han hävdar att det nya lagförslaget skapar 
osäkerhet om hur ”vattentät” sjukvårdssekretessen egentligen är och kommer 
att bli. Mot bakgrund av konstitutionsutskottets uttalande om att det här rör sig 
om ”en mycket komplicerad lagstiftning” som efterhand kan föranleda behov 
av nya ändringar i lagstiftningen, så biträder han dock betänkandet (KU 
1979/80:37, 47ff.). 

Konstitutionsutskottet erhöll yttranden angående propositionen från social-
utskottet, skatteutskottet och riksdagens besvärsnämnd (KU 1979/80:37, 
bilagorna 3, 4 och 5). Socialutskottet hävdar att lagförslaget ger ett mycket 
begränsat utrymme för socialvården att göra polisanmälningar om olika brott 
mot barn, och för sjukvårdens del finns det inte något utrymme. Utskottet 
framhåller följande: ”Det vore stötande om sekretessregler i vissa fall skulle 
kunna tvinga socialvård och sjukvård att medverka till att dölja även allvarliga 

                                                        
25 Motion 1979/80:95, citat sid. 1. Sekundär sekretess innebär att sekretessen kvarstår då allmän hand-
ling överlämnas till annan myndighet. I Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) regleras sekun-
där sekretess i 11 kap (prop. 2008/09:150). 
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mot barn, och för sjukvårdens del finns det inte något utrymme. Utskottet 
framhåller följande: ”Det vore stötande om sekretessregler i vissa fall skulle 
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25 Motion 1979/80:95, citat sid. 1. Sekundär sekretess innebär att sekretessen kvarstår då allmän hand-
ling överlämnas till annan myndighet. I Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) regleras sekun-
där sekretess i 11 kap (prop. 2008/09:150). 
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med att riksdagen stiftar föreliggande lag. Det kan ske genom en omformule-
ring av lagtexten och genom att det så kallade skaderekvisitet görs om från 
omvänt till rakt. 

 
Vill exempelvis Landsorganisationen ha uppgifter på vilka ämnen som 
kan vara cancerframkallande skall den få det. Med den lag som majo-
riteten i utskottet ställer sig bakom finns inte denna möjlighet. Man 
talar mycket om cancerriskerna i det nuvarande samhället – med all rätt. 
Men nog borde fackliga organisationer kunna få kännedom om de 
ämnen som är cancerframkallande utan att skyddsombud i varje enskilt 
fall som berör den egna arbetsplatsen går in och fordrar detta […] 
Eftersom så många uppträder som stora miljövänner här i kammaren 
och även i den offentliga politiska debatten f.n. hoppas jag att den 
socialdemokratiska reservationen på denna punkt ska vinna stor 
anslutning. 

(Prot. 13 mars 1980, § 14 nr. 102, citat sid. 84) 
 

Hilding Johansson avslutar anförandet genom att yrka bifall till de två social-
demokratiska reservationerna (Prot. 13 mars 1980, § 14 nr.102, sid. 81–85). 

Min tolkning av Hilding Johanssons anförande är att socialdemokraterna i 
stort sett delar utskottsmajoritetens åsikter. De vill på marginalen öka insynen 
i det så kallade produktregistret och förbättra samarbetet mellan de myndighe-
ter som har som uppgift att motverka ekonomisk brottslighet. 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har socialdemokra-
ten Hilding Johanssons anförande störst likhet med utfallspositionen samhälls-
intresse. Vid en bedömning av den personliga integritetens rättsliga status 
beskriver och tolkar han sekretess som ett intresse som kan vägas mot andra 
intressen. Hilding Johansson accepterar att motstridiga samhällsintressen som 
offentlighet och sekretess jämkas med varandra i det framlagda lagförslaget. 
Bedömningens omfång ska enligt honom vara samhället som helhet. På den 
andra linjen (”maktutövning”) har hans anförande störst likhet med utfalls-
positionen rättstrygghet. Maktutövningens önskvärda fokus beskrivs av social-
demokraten Hilding Johansson som brottbekämpning (i det aktuella fallet att 
bekämpa skattebrott) och maktutövningens, det vill säga myndigheternas 
kontrollobjekt, förutsätts vara medborgare. Betoningen ligger på att samhällets 
ska få större offentlig insyn i skatteärenden och dessa myndigheter måste 
samverka för att motverka och bekämpa skattebrott. Sammantaget har social-
demokraten Hilding Johanssons anförande på den övergripande dimensionen 
störst likhet med idealtypen statsmakt. 

Kammardebatten fortsätter genom ett ordinarie anförande av Gunnar 
Biörck i Värmdö (m). Han var professor och chefsläkare31 och inleder genom 
att framföra att han själv är av åsikten att hälso- och sjukvård i normala fall 

                                                        
31 Se Nationalencyclopedin AB 2015, sökord: Gunnar Biörck (1916-96). 
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ställningstagande vid kontakter med myndigheter, organisationer och med 
enskilda. Uttalandet kan tolkas som kritik gentemot den följande talaren 
Gunnar Biörck (m). Denne var en välkänd läkare, som tidigare gett uttryck för 
kritiska synpunkter angående offentlighetens alltför omfattande räckvidd inom 
hälso- och sjukvårdsområdet (se Biörcks särskilda yttrande i konstitutionsut-
skottet, KU 1979/80:37, sid. 47ff.). 

Hilding Johansson nämner även den ständiga avvägningen mellan offent-
lighet och personlig integritet:  

 
Låt mig sedan utan omsvep konstatera att det varit lika svårt för utskot-
tet som tidigare för utredningar och för regeringen att finna en 
avvägning mellan å ena sidan offentlighetsprincipen och å andra sidan 
de inskränkningar i denna som kan vara motiverade, främst av den 
personliga integriteten. När man i fortsättningen noggrant följer rätts-
utvecklingen på detta område kommer denna avvägning att stå i 
centrum för uppmärksamheten. Det är möjligt att den nuvarande avväg-
ningen inte i alla hänseenden är den riktiga och att samhällsutveckling-
en kan motivera en ändring. 

(Prot. 13 mars 1980, § 14, nr. 102, citat sid.82)  
 

Hilding Johansson hänvisar till en socialdemokratisk motion,29 där informa-
tionsutbytet och samarbetet mellan de myndigheter som har som uppgift att 
bekämpa ekonomisk brottslighet, föreslås bli underlättade och förstärkta. Han 
anser att socialdemokraternas synpunkter i motionen blivit väl tillgodosedda, 
genom att regeringen gett brottsförebyggande rådet i uppdrag att i en 
arbetsgrupp se över informationsutbytet och anmälningsskyldigheten mellan 
berörda myndigheter. Hilding Johansson konstaterar att socialdemokraterna 
däremot inte har fått gehör i konstitutionsutskottet för två av partiets 
principiella synpunkter. Den första socialdemokratiska synpunkten handlar om 
sekretess på skatteområdet.30 Han betonar dessutom att den socialdemokra-
tiske partikollegan Olle Svensson senare under kammarens debatt kommer att 
återkomma till den juridiska problematiken. 

Den andra socialdemokratiska synpunkten avser frågor om sekretess inom 
arbetsmiljöområdet. Socialdemokraterna vill enligt Hilding Johansson få till 
stånd en bredare insyn i det så kallade produktregistret, än vad den föreslagna 
lagstiftningen öppnar för. Detta register ska ge skyddsombud, fackliga organi-
sationer och forskare bättre underlag i deras verksamheter för att kartlägga och 
undanröja de risker som arbetsmiljön kan innebära. Sådana synpunkter har 
enligt Johansson framförts av såväl TCO som LO. Företrädare för LO har 
även uppvaktat utskottet i den frågan. Talaren understryker att det inte räcker 
med en utredning på området. Sekretessen bör mjukas upp redan i samband 
                                                        
29 Motion 1979/80:95 av Hilding Johansson m.fl. (s). 
30 Socialdemokraterna förespråkar i riksdagsdebatten ett omvänt skaderekvisit inom skatteområdet, 
istället för absolut sekretess (se delavsnitt  5.2). 
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av rättssäkerhet eller rättstrygghet uttryckligen, men förespråkar däremot den 
professionella sjukvårdens rätt att skydda all information om patienter 
gentemot generell offentlig insyn. Det utskottsbetänkande som han senare 
röstar i enlighet med innebär enbart marginella ändringar av lagförslaget i 
regeringens proposition. Björck förespråkar en större rättslig precision i 
lagförslaget, men säger sig trots sin kritik kunna stödja propositionen och kon-
stitutionsutskottets betänkande. Han förutsätter att maktutövningens fokus ska 
vara en lagbunden maktutövning (lag med behövliga preciserande föreskrifter) 
och tolkar den offentliga förvaltningen och statsapparaten som maktutövning-
ens naturliga kontrollobjekt. Hans anförande utgör på den övergripande linjen 
en hybrid av de två konstruerade idealtyperna och kan bara delvis infogas i 
någon av dem. 

Jörn Svensson (v) fortsätter kammardebatten med att inledningsvis med-
dela att vänsterpartiet yrkar avslag på den nya sekretesslagen. Inlägget andas 
misstro gentemot såväl myndigheter som politiska organ. Kritiken gäller inte 
att den nya sekretesslagen skulle vara speciellt farlig eller dålig utan handlar 
snarare om dess verklighetsförankring: 

 
Men den har en annan, långt allvarligare brist. Den har ingenting med 
verkligheten att skaffa. Hela propositionen och hela betänkandet svävar 
i en luftig värld, rör sig med abstrakta och akademiska frågor. Man 
diskuterar som om vi levde för 100 år sedan och satt på ett statsveten-
skapligt seminarium, fjärran från världens buller. Men ute i verklighe-
ten sker stora praktiska förändringar, som radikalt och i grund ändrar 
alla förutsättningar för offentlighet och informationsfrihet. Detta är det 
verkliga problemet. 

(Prot. 13 mars 1980,§ 14, nr. 102, citat sid. 88) 
 

Jörn Svenssons referens till statsvetenskapliga seminarier beror antagligen på 
att flera utexaminerade statsvetare (Bertil Fiskesjö, Hilding Johansson, Daniel 
Tarschys)32 företräder andra politiska partier och därmed meningsmotståndare 
i kammarens debatt. 

Därefter ger talaren exempel på sådant som hans parti ser som rättsliga 
brister. En klinisk psykolog kan enligt lagförslaget tvingas vittna om sådant 
denne har fått veta genom sin patient, trots att Sveriges psykologförbund har 
påtalat bristen. En annan brist i den föreslagna sekretesslagen, enligt tales-
personen, är att en patient inom hälso- och sjukvård kan förvägras ta del av sin 
egen patientjournal vilket försvagar medborgarens intressen och rättsställning. 
Svensson hävdar därefter att det pågår en process där en allt mindre andel av 
myndigheternas uppgifter blir tillgängliga för allmänheten. Det beror dels på 
en godtycklig rättslig praxis från myndigheternas sida, som i praktiken alltmer 
                                                        
32 Daniel Tarschys (1972) och Hilding Johanssons (1947) doktorsavhandlingar respektive Bertil Fiske-
sjös (1964) licentiatuppsats i statsvetenskap presenteras i referenserna. Även titeln på Jörn Svenssons 
(1965) doktorsavhandling i ekonomisk historia kommer där att presenteras. 
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inte är myndighetsutövning, utan istället en serviceverksamhet. Därför bör 
sjukjournaler juridiskt sett betraktas som något annat än ”allmänna hand-
lingar”. 

 
Jag ser som min uppgift i riksdagen främst att slå vakt om vad som i 
regeringsformens 1 kap. 2§ kallas ”den enskilda människans frihet och 
värdighet” och att främja vad som i samma paragraf sägs om ”det all-
männas” plikt att ”värna den enskildes privatliv och familjeliv”. Det 
ansvaret leder också till att försöka verksamt bevaka att myndigheterna 
hålls efter, och det är här offentlighetsprincipen har sin betydelse och 
sin tillämpning. Något medborgerligt behov av, eller någon rätt, att i 
offentlighetsprincipens namn göra intrång i andra medborgares person-
liga integritet föreligger däremot inte. 

(Prot. 13 mars 1980, § 14, nr. 102, citat sid. 86) 
 

Gunnar Biörck framhåller också att det så kallade omvända skaderekvisitets 
införande inom hälso- och sjukvården förutsätter ett nytänkande hos alla 
beslutsfattare. Han uppger sig tro att den nya sekretesslagen kommer att 
innebära att såväl patienter som läkare kommer att bli mera återhållsamma i 
sina offentliga utsagor, vilket i sin tur kan motverka förståelsen av psyko-
logiska och sociala problem. En typ av personuppgifter som enligt läkare 
kräver absolut sekretess är data om vilka som är givare av organ för trans-
plantation respektive ger material för artificiell insemination. Han säger sig 
själv inte veta hur detta juridiska problem ska kunna lösas, men antar att 
regeringen kan beakta det genom utfärdande av tillämpningsföreskrifter (Prot. 
13 mars 1980, § 14, nr.102, sid. 85-88). 

Biörcks anförande är av utpräglad ideologisk karaktär. På den första linjen 
(”rättigheter och intressens grund”) har Gunnar Björcks anförande störst likhet 
med utfallspositionen samhällsintresse. Han pläderar retoriskt i sitt anförande 
för mindre offentlig insyn i patienters medicinska journaler och säger sig vilja 
verka för patientens rättigheter. Trots det identifierar och problematiserar han 
inte någon intressekonflikt mellan patientens intresse å enda sidan och 
läkarens/myndighetens intresse å den andra. Samhällets och myndighetsföre-
trädarens intresse förutsätts vara överensstämmande med individens/patien-
tens. Bedömningens omfång förutsätts vara läkaren som företrädare för 
samhällsintresset. Biörck är kritisk mot läkares skyldighet att lämna ut 
allmänna handlingar. Läkares generella rätt att ta del av information om 
patienter vill han däremot inte inskränka genom någon reglering. I riksdagens 
följande votering röstar Gunnar Biörck i enlighet med konstitutionsutskottets 
betänkande. Några specifika rättigheter för patienter finns inte med i det 
lagförslaget. Därför kategoriseras Biörck närmast utfallspositionen samhälls-
intresse. 

På den andra linjen (”maktutövning”) har jag kategoriserat Gunnar Biörcks 
anförande närmast utfallspositionen rättssäkerhet. Han diskuterar inte aspekter 



93 

av rättssäkerhet eller rättstrygghet uttryckligen, men förespråkar däremot den 
professionella sjukvårdens rätt att skydda all information om patienter 
gentemot generell offentlig insyn. Det utskottsbetänkande som han senare 
röstar i enlighet med innebär enbart marginella ändringar av lagförslaget i 
regeringens proposition. Björck förespråkar en större rättslig precision i 
lagförslaget, men säger sig trots sin kritik kunna stödja propositionen och kon-
stitutionsutskottets betänkande. Han förutsätter att maktutövningens fokus ska 
vara en lagbunden maktutövning (lag med behövliga preciserande föreskrifter) 
och tolkar den offentliga förvaltningen och statsapparaten som maktutövning-
ens naturliga kontrollobjekt. Hans anförande utgör på den övergripande linjen 
en hybrid av de två konstruerade idealtyperna och kan bara delvis infogas i 
någon av dem. 

Jörn Svensson (v) fortsätter kammardebatten med att inledningsvis med-
dela att vänsterpartiet yrkar avslag på den nya sekretesslagen. Inlägget andas 
misstro gentemot såväl myndigheter som politiska organ. Kritiken gäller inte 
att den nya sekretesslagen skulle vara speciellt farlig eller dålig utan handlar 
snarare om dess verklighetsförankring: 

 
Men den har en annan, långt allvarligare brist. Den har ingenting med 
verkligheten att skaffa. Hela propositionen och hela betänkandet svävar 
i en luftig värld, rör sig med abstrakta och akademiska frågor. Man 
diskuterar som om vi levde för 100 år sedan och satt på ett statsveten-
skapligt seminarium, fjärran från världens buller. Men ute i verklighe-
ten sker stora praktiska förändringar, som radikalt och i grund ändrar 
alla förutsättningar för offentlighet och informationsfrihet. Detta är det 
verkliga problemet. 

(Prot. 13 mars 1980,§ 14, nr. 102, citat sid. 88) 
 

Jörn Svenssons referens till statsvetenskapliga seminarier beror antagligen på 
att flera utexaminerade statsvetare (Bertil Fiskesjö, Hilding Johansson, Daniel 
Tarschys)32 företräder andra politiska partier och därmed meningsmotståndare 
i kammarens debatt. 

Därefter ger talaren exempel på sådant som hans parti ser som rättsliga 
brister. En klinisk psykolog kan enligt lagförslaget tvingas vittna om sådant 
denne har fått veta genom sin patient, trots att Sveriges psykologförbund har 
påtalat bristen. En annan brist i den föreslagna sekretesslagen, enligt tales-
personen, är att en patient inom hälso- och sjukvård kan förvägras ta del av sin 
egen patientjournal vilket försvagar medborgarens intressen och rättsställning. 
Svensson hävdar därefter att det pågår en process där en allt mindre andel av 
myndigheternas uppgifter blir tillgängliga för allmänheten. Det beror dels på 
en godtycklig rättslig praxis från myndigheternas sida, som i praktiken alltmer 
                                                        
32 Daniel Tarschys (1972) och Hilding Johanssons (1947) doktorsavhandlingar respektive Bertil Fiske-
sjös (1964) licentiatuppsats i statsvetenskap presenteras i referenserna. Även titeln på Jörn Svenssons 
(1965) doktorsavhandling i ekonomisk historia kommer där att presenteras. 

92 

inte är myndighetsutövning, utan istället en serviceverksamhet. Därför bör 
sjukjournaler juridiskt sett betraktas som något annat än ”allmänna hand-
lingar”. 

 
Jag ser som min uppgift i riksdagen främst att slå vakt om vad som i 
regeringsformens 1 kap. 2§ kallas ”den enskilda människans frihet och 
värdighet” och att främja vad som i samma paragraf sägs om ”det all-
männas” plikt att ”värna den enskildes privatliv och familjeliv”. Det 
ansvaret leder också till att försöka verksamt bevaka att myndigheterna 
hålls efter, och det är här offentlighetsprincipen har sin betydelse och 
sin tillämpning. Något medborgerligt behov av, eller någon rätt, att i 
offentlighetsprincipens namn göra intrång i andra medborgares person-
liga integritet föreligger däremot inte. 

(Prot. 13 mars 1980, § 14, nr. 102, citat sid. 86) 
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hänvisar i sitt anförande till individens svårigheter att utöva sina rättigheter 
genom den nya och svåröverskådliga informationsteknikens framväxt. Denna 
utveckling håller enligt honom på att göra lagstiftningen obsolet och ge 
myndighetsföreträdare alltför stor makt på individernas bekostnad. I partiets 
motion (som även har skrivits under av Jörn Svensson) kritiseras lagförslaget 
för att till sin uppbyggnad vara riktad mot de medborgerliga rättigheterna. I 
anförandet och i motionen framhålls individen som bedömningens omfång och 
den personliga integriteten såväl som rätten att ta del av allmänna handlingar 
tolkas som en rättighet. På den andra linjen (”maktutövning”) har Jörn Svens-
sons argumentation störst likheter med utfallspositionen rättssäkerhet. Han 
kritiserar den godtyckliga maktutövningen från kommunerna och statsmaktens 
sida, gentemot medborgarna, vilket en oprecis reglering i såväl gällande lag-
stiftning som i befintligt lagförslag möjliggör. Partiet skriver i motionen om en 
helt ny ”offentlighetslag”. Vänsterpartiet och Jörn Svensson efterlyser en med-
veten strategi där riksdagen genom en bättre fungerande och moderniserad 
lagstiftning bidrar till att maktutövningens fokus blir en lagbunden makt-
utövning i offentliga verksamheter. Statsapparaten i sig själv behöver enligt 
Jörn Svensson (v) kontrolleras mer effektivt genom en reformerad offent-
lighetslag. 

På den övergripande dimensionen har Jörn Svenssons positionering störst 
likhet med idealtypen individens frihet. 

Olle Svensson (s) framhåller i sitt ordinarie anförande att den föreslagna 
lagstiftningen berör viktiga demokrativärden och är av största betydelse för 
yttrande- och tryckfriheten i landet men att den samtidigt är snårig och svår-
genomtränglig. Det kan vara en anledning till att olyckligtvis den allmänna 
debatten har uteblivit, fram till riksdagsbehandlingen. Han riktar sig också till 
Jörn Svensson (v) och säger att vi redan har en offentlighetssyftande lag-
stiftning i Sverige. I svensk rätt är offentlighetsprincipen överordnad. Princi-
pen finns fastslagen i såväl tryckfrihetsförordningen som regeringsformen. 

Socialdemokraterna har reserverat sig mot två rättsliga inslag i lag-
förslaget. Olle Svensson kritiserar i sitt anförande folkpartiregeringen för att 
den i sitt lagförslag vill lägga hela skatteförvaltningsområdet, nämligen första 
instans med undantag för själva beslutet, under absolut sekretess. Dessa 
uttalanden i propositionen lämnades utan erinran från konstitutionsutskottets 
majoritet. Socialdemokraterna och Olle Svensson anser att propositionen 
måste ändras i den delen som behandlar skatteförvaltning. Där ska ett så kallat 
omvänt skaderekvisit tillämpas, vilket medger offentlighet om det står klart att 
röjande av uppgift inte för med sig någon skada för enskild. Absolut sekretess 
bör avgränsas till undantagsfall, istället för att införas inom ett helt förvalt-
ningsområde. Socialdemokraterna har tidigare påpekat för riksdagen att 
informationen mellan myndigheter måste underlättas, om den ekonomiska 
brottsligheten ska kunna motverkas. Nu har folkpartiregeringen, enligt Svens-
son, genom sitt lagförslag stängt ute offentligheten från skatteförvaltningens 
område. Han påminner kammaren om att han själv tidigare har motionerat om 
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vidgar det sekretessbelagda området, men också på snabb teknikutveckling 
inom offentlig förvaltning. Han ser det också som problematiskt att allmänna 
verkstadgan inte gäller i kommunal verksamhet. Det innebär att rättsläget är 
långt sämre ur offentlighetssynpunkt inom den kommunala sektorn. Ett annat 
praktiskt problem är att rätten till anonymitet, vid begäran om utlämnande av 
allmän handling, inte respekteras av tjänstemän. 

 
Mot dessa regler syndas i praktiken grovt. På allt fler institutioner blir 
det praxis att kräva legitimation och uppge syfte. Detta är grundlags-
brott. Men ingen tycks bry sig om det: Här i kammaren står förre 
justitieministern och säger, att anonymitetsprincipen är av grundläggan-
de betydelse. Men på hans egen arbetsplats avkrävs människor konse-
kvent legitimation när de vill besöka offentliga registraturer. Man strun-
tar i JO:s föreskrift, att offentliga registraturer ska vara så anordnade, 
att sekretessbestämmelserna för institutionen i övrigt icke bildar hinder 
för tillgängligheten till registraturen. Över huvud taget håller ett nytt 
tänkesätt på att spridas i administrationen. Alltmer tillämpar man regeln 
att hellre fälla än fria, dvs. varje möjlig antydan att en uppgift inte är 
offentlig leder till att man vägrar lämna ut den. Sekretessen håller på att 
bakvägen göras till huvudprincip medan grundlagsregeln blir under-
ordnad. 

(Prot. 13 mars 1980, § 14 nr. 102, citat sid. 90)  
 

Jörn Svensson vill därtill göra en poäng av att medborgare har förvägrats all-
männa handlingar av myndighet, med hänvisning till sekretessregler. Senare 
har samma myndighet erbjudit samma uppgifter till kapitalstarka grupper, mot 
ekonomisk ersättning. Han hävdar i sitt inlägg att detta har skett vid justitie-
departementet under justitieminister Sven Romanus tid i folkpartiregeringen. 
Han avslutar med följande moraliska omdöme: 

 
Konstitutionsutskottets ledamöter visar därvid, enligt min anspråkslösa 
mening, en aningslöshet inför tidens varningar som är något oroväckan-
de. De sysslar med abstraktioner, men verkligheten har sin gång. När 
man läser deras betänkande får man intrycket att ingen av dem på i var-
je fall de senaste fem åren har besökt en offentlig registratur. 

(Prot. 13 mars 1980, § 14, nr. 102, citat sid. 93–94) 
 

Avslutningsvis yrkar Jörn Svensson bifall till den vänsterpartistiska motionen. 
Han förklarar därefter att vänsterpartiet, ifall den egna partimotionen skulle bli 
nedröstad i kammaren, har för avsikt att rösta för de socialdemokratiska reser-
vationerna som gjordes i konstitutionsutskottet. Han undviker däremot i an-
förandet att motivera sitt eget partis planerade beslutsfattande vid den andra 
och tredje voteringen (Prot. 13 mars 1980, § 14, nr.102, sid. 88–94). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Jörn Svenssons 
argumentation störst likhet med utfallspositionen individuella rättigheter. Han 
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lagts fram mot majoritetens förslag. Länge verkade det som att enhälligheten i 
utskottet skulle bli total, men socialdemokraterna förefaller efterhand ha 
kommit fram till att det ligger i linje med deras partiintressen att markera av-
vikelser från majoriteten genom två reservationer. De har enligt honom fått 
oproportionerligt stort genomslag i den allmänna debatten. 

I den första reservationen vill socialdemokraterna ha större insyn vad gäller 
arbetsmiljöfrågor. Industriförbundet har däremot i skrivelse till utskottet ut-
tryckt farhågor redan för majoritetens förslag. Det finns således motstridiga 
intressen inom området. Utskottets förslag beror på att den vill avvakta ett 
utredningsresultat. Det är enligt Fiskesjö förvånande att socialdemokraterna är 
mer otåliga än majoriteten. Socialdemokraternas andra reservation rör sekre-
tess inom skatteområdet. Konstitutionsutskottet har tillfrågat skatteutskottet 
som enhälligt och i mycket bestämda ordalag avvisar öppningar i skatte-
sekretessen. Lagförslaget innebär ingen rättslig förändring inom detta område. 

Bertil Fiskesjö vill därtill betona att den nya sekretesslagen inte alls sätter 
principen om allmänna handlingars offentlighet på undantag. Huvudparten av 
alla uppgifter i offentlig sektor förblir offentliga och därmed öppna för insyn. 
Sekretess ska endast tillämpas i ett begränsat antal fall. Han yrkar bifall till 
konstitutionsutskottets hemställan (Prot. 13 mars 1980, § 14, nr. 102, sid. 100–
105). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har centerpartisten 
Fiskesjös argumentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. 
Fokus i hans anförande är hela samhällets intresse och behov av insyn i den 
offentliga förvaltningen. Han berättar dock att undantaget från principen, 
nämligen sekretessen i skatteärenden, enhälligt har förordats av skatteutskot-
tet. Den personliga integriteten och sekretessen förutsätts av honom vara ett 
intresse som måste jämkas gentemot det motstridiga intresset av offentlighet. 
På den andra linjen (”maktutövning”) har talespersonens positionering störst 
likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Bertil Fiskesjö för visserligen i sitt 
ordinarie anförande ingen explicit argumentation för en lagbunden makt-
utövning och behov av kontroll över statsapparaten – den offentliga förvalt-
ningen i sig. I konstitutionsutskottets hemställan (som i sin tur huvudsakligen 
ställer sig bakom propositionens lagförslag), vilken centerpartisten Bertil 
Fiskesjö senare kommer att rösta i enlighet med, förespråkas däremot uttryck-
ligt en mer precis reglering och därmed lagbunden maktutövning för stats-
apparaten – den offentliga förvaltningen. Den offentliga maktutövningen för-
utsätts i såväl regeringspropositionen som i utskottsbetänkandet kontrolleras 
mer effektivt genom en ny sammanhållen sekretesslag. På den övergripande 
dimensionen utgör centerpartisten Fiskesjös ordinarie anförande en hybrid av 
de två på förhand konstruerade idealtyperna. Hans anförande kan således bara 
delvis infogas i någon av dem. 

Daniel Tarschys (fp) betonar i sitt ordinarie anförande att i svensk för-
valtning är offentligheten huvudprincip. Vill man göra undantag från princi-
pen måste undantagen förankras i lag. I de flesta andra länder är principen den 
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meddelarfrihet inom skatteområdet. Partiet har dock medvetet avstått från 
något motsvarande yrkande på detta tema i konstitutionsutskottet. 

Socialdemokraterna gör bedömningen att det är bättre att riksdagen enhäl-
ligt i skrivelse till regeringen begär att en yttrandefrihetsutredning får i 
uppdrag att göra en ”noggrann genomgång av de enskilda sekretessbestäm-
melsernas förhållande till meddelarfriheten”. Olle Svensson yrkar bifall till 
den reservation 2 i konstitutionsutskottet, som gjorts av honom själv och ett 
antal andra socialdemokrater. I reservationen förspråkas ett omvänt skaderek-
visit inom skatteområdet (Prot. 13 mars 1980, § 14, nr.102, sid. 94–97). 

Min tolkning av Olle Svenssons anförande är den samma som för parti-
kollegan Hilding Johanssons. Socialdemokraterna delar i stort utskottsmajori-
tetens åsikter men vill på marginalen öka insynen i det så kallade produkt-
registret och förbättra samarbetet mellan de myndigheter som har till uppgift 
att motverka ekonomisk brottslighet. 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har socialdemo-
kraten Olle Svenssons anförande störst likhet med utfallspositionen samhälls-
intresse. Han framhåller att bedömningens omfång ska vara samhället som 
helhet genom större offentlig insyn i skatteärenden och genom att dessa 
myndigheter ges möjligheter att samverka för att motverka och bekämpa 
skattebrott. Han hänvisar till partikollegan Hilding Johanssons tidigare anfö-
rande där partiets ambition att öka den offentliga insynen inom arbetsmiljö-
området framhålls. Det samhälleliga intresset av att avslöja brott förutsätts 
enligt Olle Svensson väga tyngre än individers intressen av sekretess vid sin 
kommunikation med skattemyndigheter. På den andra linjen (”maktutövning”) 
har socialdemokraten Olle Svenssons anförande störst likhet med utfallsposi-
tionen rättstrygghet. Myndigheterna måste enligt honom och enligt de två 
socialdemokratiska reservationerna ges större möjlighet till brottsbekämpning 
(vilket bör vara maktutövningens fokus), i det här fallet genom att bekämpa 
skattebrott. Det ska myndigheterna göra genom att samverka bättre med 
varandra och därmed bli mer effektiva i sin kontroll av landets medborgare. På 
den övergripande dimensionen har socialdemokraten Olle Svenssons anföran-
de störst likhet med idealtypen statsmakt. Både han och hans partikollega 
Hilding Johansson för argumentationslinjer som har störst likhet med den 
nämnda idealtypen. 

Bertil Fiskesjö (c) håller i ett ordinarie anförande med Olle Svensson om 
att riksdagen har att ta ställning till en omfattande dokumentation. Bertil 
Fiskesjö är själv under innevarande mandatperiod ordförande i konstitutions-
utskottet.33 Han vill i den egenskapen framhålla att utskottets arbete har varit 
utdraget och att lagförslaget inte alls har hastats fram. Han konstaterar att om 
man ser talarlistans längd och lyssnar på tonläget i en del inlägg så kan man 
tro att det råder djup och varaktig söndring i utskottet. Så är dock inte fallet, 
vilket är lätt att konstatera vid en genomläsning av de två reservationer som 
                                                        
33 Nationalencyclopedin AB 2016, sökord: Bertil Fiskesjö. 
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96 

meddelarfrihet inom skatteområdet. Partiet har dock medvetet avstått från 
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Bertil Fiskesjö (c) håller i ett ordinarie anförande med Olle Svensson om 
att riksdagen har att ta ställning till en omfattande dokumentation. Bertil 
Fiskesjö är själv under innevarande mandatperiod ordförande i konstitutions-
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tro att det råder djup och varaktig söndring i utskottet. Så är dock inte fallet, 
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33 Nationalencyclopedin AB 2016, sökord: Bertil Fiskesjö. 
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presenteras. En seriös utredning av problemet är enligt talaren emellertid ett 
bättre sätt att ge uttryck för sin politiska oro. 

Tarschys kommenterar därefter de säkerhetsventiler som har införlivats i 
lagstiftningen för att möjliggöra insyn även på områden som normalt sett är 
sekretessbelagda. Införandet av skaderekvisit vidgar de legala förutsättningar-
na, liksom regeringens möjligheter att ge dispens från sekretess. En tredje 
möjlighet är meddelarskyddet. I den föreslagna sekretesslagen har en katalog 
över alla de tystnadsplikter som är kvalificerade fastställts. Därmed finns i 
lagförslaget en sammanställd förteckning över de sekretessregler som är så 
starka att de bryter meddelarskyddet. Antalet sådana regler minskar nu dras-
tiskt, enligt talespersonen, men den reglering som nu sker är provisorisk. De 
svåra gränsdragningarna undersöks för närvarande av yttrandefrihetsutred-
ningen. 

Tarschys tycker därefter angående den vänsterpartistiska motionen att detta 
parti inte har satt sig in i problematiken. Hans intryck förstärks därtill av Jörn 
Svenssons anförande om svårigheten att komma åt offentliga handlingar som 
kammaren enligt Daniel Tarschys har hört många gånger förut. Han anser 
dock att det praktiska problemet är värt att begrunda även om det inte har 
något att göra med det lagförslag som just nu behandlas i kammaren. Tarschys 
avslutar med att yrka bifall till utskottets hemställan i alla delar. Han konsta-
terar att propositionen i allt väsentligt har tillstyrkts och att de menings-
skiljaktigheter som kommit till uttryck i de två socialdemokratiska reservatio-
nerna är av ett ganska blygsamt format (Prot. 13 mars 1980, § 1, nr. 103, sid. 
114–119). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har folkpartisten 
Daniel Tarschys argumentation störst likhet med utfallspositionen samhälls-
intresse. Bedömningens omfång förutsätts vara samhället (offentligheten som 
huvudprincip). Sekretess och offentlighet är två motstridiga intressen där den 
önskvärda gränsen enligt honom är svår att dra. Hans sätt att resonera skiljer 
sig i det avseendet märkbart från utfallspositionen individuella rättigheter, där 
rättigheter beskrivs som orubbliga – okränkbara. På den andra linjen (”makt-
utövning”) har hans argumentation störst likhet med utfallspositionen rätts-
säkerhet. Han förespråkar uttryckligen i sitt ordinarie anförande en lagbunden 
maktutövning som önskvärt fokus. Bland annat framhåller Daniel Tarschys att 
undantag från grundprincipen om offentlighet i Sverige måste förankras i lag. 
Regleringen av såväl tystnadsplikt som handlingssekretess är en precisering av 
den nya regeringsformens principer. Den proposition och det utskottsbetän-
kande som folkpartisten Daniel Tarschys efter riksdagsdebatten röstade på har 
sin upprinnelse i hans eget partis lagförslag. I den folkpartistiska propositionen 
och lagförslaget förespråkas en mer precis reglering av avvägningen mellan 
offentlighet och sekretess i relationen myndigheter och medborgare, men 
också en reglering av informationsutbytet mellan myndigheter. Således inne-
bär det lagförslag som han senare röstade i enlighet med en lagbunden makt-
utövning som rättsprincip. Därtill innebar riksdagsbeslutet att maktutöv-
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omvända, det vill säga endast en begränsad del av myndigheternas handlingar 
är offentliga. Genom den föreslagna sekretesslagen får Sverige för första 
gången en enhetlig lag som reglerar såväl tystnadsplikt som handlings-
sekretess i offentlig förvaltning. Därigenom blir det också riksdagens uppgift 
att nu och i framtiden reglera tystnadsplikten för tjänstemän i offentlig verk-
samhet. Fram till nu har det varit regeringen som har utfärdat de grund-
läggande reglerna om tystnadsplikt. Den föreslagna sekretesslagen är därmed 
en nödvändig konsekvens av det nya regelsystemet i den moderna regerings-
formen. Huvudtendensen i den nya sekretesslagen är att offentligheten vidgas 
och att sekretessen inskränks. Tarschys betonar att lagförslaget är väl genom-
arbetat. Bakom propositionen ligger två offentliga utredningar och en departe-
mentspromemoria. Dessa har remissbehandlats och propositionen har fått en 
grundlig beredning i konstitutionsutskottet. Trots det medger han att alla lagar 
i viss mening är experimentella och att den föreslagna sekretesslagen är det i 
högre grad än många andra. Han konstaterar liksom Hilding Johansson att 
offentlighetsprincipen har många abstrakta vänner, men konkreta fiender. Det 
framgår inte minst av utredningarnas remissyttranden, där många myndigheter 
påstår sig högakta en vidsträckt offentlighet, utom inom det område där de 
själva är verksamma. Tarschys påstår att folkpartiregeringen varit ganska kall-
sinnig till dessa krav. 

Han medger därefter att den önskvärda gränsen mellan offentlighet och 
sekretess är svår att dra. Därefter berättar han hur folkpartiet ser på social-
demokraternas två reservationer i konstitutionsutskottet. Den första kommen-
taren handlar om sekretessen inom skatteområdet. Det som ”mörkläggs” i lag-
förslaget är det samma som ”mörkläggs” enligt tidigare lagstiftning. Uppgifter 
om enskilda ska förbli sekretessbelagda, medan uppgifter om myndigheternas 
verksamhet och beslut ska förbli offentliga. Grundtanken är att uppriktigheten 
hos människor kan minska om uppgifter som de lämnar i sina deklarationer 
inte stannar hos skattemyndigheten. Han erinrar om att de socialdemokratiska 
ledamöterna i skatteutskottet verkar ha samma uppfattning i sakfrågan, som 
konstitutionsutskottets majoritet har. 

Därefter övergår Tarschys till att recensera den andra socialdemokratiska 
reservationen. Den handlar om möjligheten till medborgerlig insyn i så kallade 
produktregister. Det borde vara svårt för statliga myndigheter att få uppriktiga 
uppgifter från företag, ifall de sistnämnda är rädda för att uppgifterna kan 
komma ut till konkurrenter. Ett visst sekretesskydd är därför enligt Tarschys 
nödvändigt för att göra ”samhällskontrollen” effektiv. Frågan om hur informa-
tionen om arbetsmiljörisker ska hanteras utreds för närvarande av Naturvårds-
verket och en särskild utredning. I båda fallen är det uppdrag som har givits av 
folkpartiregeringen och utredningarna förväntas bli klara samma år. Konstitu-
tionsutskottet tycker att man kan invänta utredningen och anser inte att det 
finns något skäl att gå in och ändra sekretessreglerna för produktkontroll-
nämndens register. Socialdemokraterna förefaller vara mera otåliga. De 
föreslår en liten mildring av sekretessen i avvaktan på att de två utredningarna 
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patientens rätt att ta del av information om sig själv och förvaltningens plikt 
att lämna ut sådan information ska få stå i centrum. Den proposition och det 
utskottsbetänkande som folkpartisterna Bonnie Bernström och Daniel 
Tarschys efter riksdagsdebatten röstade på hade sin upprinnelse i deras eget 
partis proposition. I den folkpartistiska propositionen förespråkas en mer 
precis reglering av avvägningen mellan offentlighet och sekretess i relationen 
myndigheter och medborgare, men också en reglering av informationsutbytet 
mellan myndigheter. Således innebär det lagförslag som Daniel Tarschys och 
Bonnie Bernström senare röstade i enlighet med en lagbunden maktutövning 
och kontroll av statsapparaten respektive den offentliga förvaltningens infor-
mationsanvändning. På den övergripande dimensionen har folkpartisten 
Bonnie Bernström positionering störst likhet med idealtypen individens frihet. 
Hennes positionering skiljer sig därmed från partikollegan Daniel Tarschys. 

Daniel Tarschys (fp) förklarar i ett nytt ordinarie anförande att han har stor 
förståelse för partikollegan Bernströms synpunkter i motionen, men under-
stryker att det bara är i sällsynta undantagsfall som myndighet förnekar den 
enskilde rätten att ta del av sin egen sjukjournal. Han tillägger att det är svårt 
för riksdagen som lagstiftare att ha samma goda överblick som läkare, 
sjuksköterskor och annan vårdpersonal har. Utskottet har därför tagit ledning 
av den expertis som har yttrat sig över utredningens och justitiedepartementets 
förslag (Prot. 13 mars 1980, § 1, nr. 103, sid. 136–137).35 

5.5 Riksdagsbeslutet 
Riksdagen antog konstitutionsutskottets förslag. I samtliga tre voteringar som 
genomfördes fick konstitutionsutskottets förslag majoritet.36 I den första 
voteringen bifölls konstitutionsutskottets förslag (KU 1979/80:37) med 279 
röster mot 14 röster för motion 99 av Lars Werner m.fl. (v) om en Offentlig-
hetslag. Samtliga moderata, folkpartistiska, centerpartistiska och socialdemo-
kratiska riksdagsledamöter röstade för utskottets förslag (och därmed mot 
partimotionen från v) medan samtliga ledamöter från vänsterpartiet röstade för 
motionen av Lars Werner (v) m.fl. (Protokoll 1979/80 den 13 mars, nr. 103, 
moment 1, voteringsnummer 229). 

Vid den andra voteringen bifölls konstitutionsutskottets förslag med 147 
röster mot 146 röster för reservation 1 av Hilding Johansson m.fl. (s) angåen-
de sekretessen för frågor med anknytning till arbetsmiljön (se KU 1979/80:37, 
sid. 43-45). Partivis fördelade sig rösterna blockvis. Samtliga moderata, 
folkpartistiska och centerpartistiska ledamöter röstade för konstitutionsut-
skottets förslag medan samtliga ledamöter från socialdemokraterna och 

                                                        
35 Detta anförande är innehållsmässigt en replik på partisystern Bonnie Bergströms och påverkar inte 
bedömningen av Tarschys position. 
36 56 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. 
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ningens kontrollobjekt är statsapparaten i sig, eller mer precist den offentliga 
förvaltningens informationsanvändning. På den övergripande dimensionen har 
jag kategoriserat folkpartisten Daniel Tarschys ordinarie anförande som en 
hybrid av de två på förhand konstruerade idealtyperna. Hans anförande kan 
således bara delvis hänföras till endera idealtyp. 

Bonnie Bernström (fp) pläderar i sitt ordinarie anförande för patienters 
ovillkorliga rätt att få ta del av uppgifter i sina egna sjukjournaler. På det sättet 
skiljer sig hennes ordinarie anförande innehållsmässigt från partikollegan 
Daniel Tarschys. Det finns enligt Bonnie Bernström i gällande lag och i 
lagförslaget inskränkningar av rätten, i mer extrema fall. I propositionen 
nämns motiven 1) att patientens tillstånd är mycket allvarligt, 2) att patientens 
behandling kan påverkas negativt av att den tar del av sjukjournalen, 3) det 
finns behov av skydd för tredje part samt 4) det kan befaras att tredje part 
direkt eller indirekt informerar patienten. Hon underkänner tre av motiven, 
men erkänner att tredje parts identitet måhända kan vara skyddsvärd. 
Konstitutionsutskottet har underkänt hennes motion34 och hon vill därför ha 
svar på ett antal uppräknade frågor. Bernström beklagar att hennes motion har 
avslagits av utskottet, men planerar själv att återkomma i ärendet (Prot. 13 
mars 1980. § 1, nr. 103, sid. 132–134). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har folkpartisten 
Bonnie Bernströms argumentation störst likhet med utfallspositionen 
individuella rättigheter. Hon argumenterar för varje patients rätt att få ta del av 
information om sig själv (så kallad partsoffentlighet). Hennes resonemang i 
denna del har tydliga likheter med de idéer om den personliga integritetens 
rättsliga status som förknippas med orubbliga rättigheter. Det är också tydligt 
att individen framhålls som bedömningens omfång. Bernström formulerar å 
andra sidan inget eget yrkande och röstar i de följande voteringarna för 
konstitutionsutskottets hemställan, där en avvägning mellan samhälls-
intressena offentlighet och sekretess faktiskt görs. Jag har trots det valt att 
kategorisera Bernströms argumentering som mest överensstämmande med 
utfallspositionen individuella rättigheter. Hon säger sig dessutom i sitt 
anförande planera att återkomma i ärendet. Så kallad morfologisk analys (se 
delavsnitt 3.3) innebär att undersöka strukturen hos politiska budskap. 
Analysen bortser där vid från motsägelser i enskilda resonemang och försöker 
istället i möjligaste mån att harmonisera uttalandena. I det här fallet argumen-
terar folkpartisten Bonnie Bernström på ett sätt som har störst likhet med 
utfallspositionen individuella rättigheter, men röstar sedan för ett lagförslag 
som har störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. 

Det finns som jag förstår det ingen anledning att misstro hennes försäkran 
om att hon har för avsikt att återkomma i ärendet. På den andra linjen 
(”maktutövning”) har Bernströms argumentering störst likhet med utfalls-
positionen rättssäkerhet. Hon pläderar för en lagbunden maktutövning, där 
                                                        
34 Motion 1979/80:98 av Bonnie Bernström (fp). 
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patientens rätt att ta del av information om sig själv och förvaltningens plikt 
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35 Detta anförande är innehållsmässigt en replik på partisystern Bonnie Bergströms och påverkar inte 
bedömningen av Tarschys position. 
36 56 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. 
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34 Motion 1979/80:98 av Bonnie Bernström (fp). 
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socialdemokratiska reservationerna, efter det att bland annat socialdemo-
kraterna (!) har röstat ned v:s motion i den första voteringen (moment 1), 
kommer dock inte att påverka min kategorisering av v:s positionering. 
Vänsterpartiets agerande i de andra och tredje voteringarna (moment 8 och 11) 
har jag tolkat som strategiskt. Partiet försöker genom sitt agerande först helt 
och hållet och sedan bara delvis fälla regeringens proposition och lagförslag. 
Det framgår av motionen att vänsterpartiet hellre ser att riksdagen hemställer 
hos regeringen om utarbetande av ett helt nytt lagförslag, som i motionen 
benämns offentlighetslag. 

Den folkpartistiska riksdagsledamoten Bonnie Bernströms ordinarie 
anförande har jag också kategoriserat som mest överensstämmande med 
utfallspositionen individuella rättigheter. I riksdagsdebatten sticker hon 
marginellt ut inom det borgerliga blocket genom sitt krav på att stärka alla 
patienters oinskränkta rätt att få se sina egna journaler (så kallad parts-
offentlighet). Hon stöder i och för sig utskottets hemställan, men säger sig 
planera att återkomma i ärendet. Motionen, som blir nedröstad av KU, 
indikerar viss misstro gentemot offentliga institutioner. Här är mitt metod-
problem att partikollegan Daniel Tarschys i sitt ordinarie anförande istället har 
kategoriserats på ett sätt som är mest överensstämmande med utfallspositionen 
samhällsintresse. Jag har valt att kategorisera folkpartiet på den första linjen 
och underdimensionen (”rättigheter och intressens grund”) efter Daniel Tar-
schys ordinarie anförande (utfallsposition ”samhällsintresse”). Min motivering 
är att Bonnie Bernström intar en position som i ett enskilt, avgränsat avseende 
avviker från regeringspropositionen och utskottsbetänkandet, medan Daniel 
Tarschys argumenterar för lagförslaget som helhet. Det ska här betonas att det 
är deras eget parti (folkpartiet) som har lagt fram regeringens proposition. 

Övriga tre riksdagspartier som gör ordinarie anföranden (socialdemokra-
terna, moderaterna och centerpartiet) har på den första linjen intagit positioner 
som mest överensstämmer med utfallspositionen samhällsintresse genom att 
behandla den personliga integriteten som ett intresse att väga mot andra. 
Bedömningens omfång är hela samhället (se tabell 5.1). Därvid har jag 
undersökt socialdemokraterna genom Hilding Johansson och Olle Svensson, 
moderaterna genom Gunnar Biörck samt centerpartiet genom Bertil Fiskesjö. 
Inget av dessa tre riksdagspartier betonar de individuella rättigheterna i sina 
anföranden. Deras fokus är i stället samhället som helhet och de olika 
samhällsintressen som måste balanseras mot varandra. Hilding Johansson (s) 
nämner de svårigheter som är förknippade med att göra en rimlig politisk 
avvägning mellan offentlighet och sekretess/personlig integritet. Partikollegan 
Olle Svensson (s) kritiserar lagförslaget för att lägga närmast hela skatte-
förvaltningsområdet under sekretess. Han förespråkar därför partiellt en 
offentlig insyn. 

Partiets två reservationer är i sak ytterst marginella och ger intryck av att 
partiet helt enkelt av strategiska skäl vill kunna avvika i några voteringar. Det 
har måhända upplevts som besvärande att vara alltför enig med den politiske 
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vänsterpartiet röstade för reservationen av Hilding Johansson m.fl. (s) 
(Protokoll 1979/80 den 13 mars, nr. 103, moment 8, voteringsnummer 230). 

Vid den tredje voteringen bifölls konstitutionsutskottets förslag med 147 
röster mot 146 röster för en reservation 2 av Hilding Johansson m.fl. (s) be-
träffande sekretessen på skatteområdet. I reservationen förespråkas att en 
motion av Olle Svensson och Kurt-Ove Johansson (s) (om omvänt skade-
rekvisit vid sekretess i skatteärenden) ska bifallas. Samtliga moderata, folk-
partistiska och centerpartistiska riksdagsledamöter röstade för konstitutions-
utskottets förslag medan samtliga ledamöter från socialdemokraterna och 
vänsterpartiet röstade för reservationen av Hilding Johansson m.fl. (s). (Proto-
koll 1979/80 den 13 mars, nr. 103, moment 11, voteringsnummer 231, 
samtliga voteringsprotokoll från Kammarkansliet, Juridiska enheten, Riks-
dagskansliet). 

Sekretesslagen (1980:100) trädde i kraft den 1 januari 1981 (Corell 1992). 

5.6 Sammanfattande analys – några avslutande 
kommentarer 
Låt mig nu sammanfattande besvara avhandlingens frågor om partiernas 
avvägning mellan värden utifrån detta fall om Sekretesslagen. Först uppehåller 
sig analysen vid hur partierna avvägt värden kring rättigheter och intressens 
grund respektive maktutövning. Utifrån detta undersöks sedan hur positio-
nerna förhåller sig till den övergripande dimensionen om statsmakt kontra 
individens frihet. 

5.6.1 Individuella rättigheter i förhållande till samhällsintresse 
När det gäller frågan om vilken tyngd partierna har tillmätt individuella 
rättigheter (aspekterna den personliga integritetens rättsliga status betraktas 
som en rättighet och bedömningens omfång ligger på individen) i förhållande 
till samhällsintresse (den personliga integritetens rättsliga status betraktas 
istället som ett intresse och bedömningens omfång är samhället), kan övergri-
pande konstateras att argument för personlig integritet som rättighet inte har 
någon framträdande roll i den här riksdagsdebatten. Det enda parti som har 
kategoriserats närmast utfallspositionen individuella rättigheter är vänster-
partiet. I partiets motion, som även skrivits under av Jörn Svensson, kritiseras 
lagförslaget för att till sin uppbyggnad vara riktad mot de medborgerliga 
rättigheterna. I såväl anförandet av Jörn Svensson som i den vänsterpartistiska 
motion som nämns ovan, framgår det att bedömningens omfång handlar om 
individen. För den personliga integritetens rättsliga status gäller att den 
personliga integriteten såväl som rätten att få ta del av allmänna handlingar 
tolkas som en rättighet (se tabell 5.1). Jörn Svensson meddelar visserligen att 
hans parti, om den egna motionen blir nedröstad i kammaren, har för avsikt att 
rösta för de socialdemokratiska reservationerna. Vänsterpartiets stöd för de 
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tolkas som en rättighet (se tabell 5.1). Jörn Svensson meddelar visserligen att 
hans parti, om den egna motionen blir nedröstad i kammaren, har för avsikt att 
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Enligt honom förändrar inte den nya lagen ifall den träder ikraft på detta 
faktum. 

Även de tre borgerliga partiernas ledamöter (moderaterna, centerpartiet och 
folkpartiet) positionerar sig i sina anföranden på den andra linjen (”maktutöv-
ning”) närmast utfallspositionen rättssäkerhet. 

Socialdemokraterna har däremot kategoriserats närmast utfallspositionen 
rättstrygghet. Partiet vill i en reservation åstadkomma större insyn i så kallade 
produktregister. De vill även i annan reservation lätta upp sekretessen inom 
skatteområdet, även om reservationen är mer nedtonad än innehållet i motion 
1979/80:1056 av Olle Svensson och Kurt Ove Johansson. I de socialdemo-
kratiska reservationerna och även i Hilding Johanssons och Olle Svenssons 
anföranden finns en ”underton”: Skattesystemet måste i varje fall delvis vara 
offentligt, förbli legitimt bland medborgarna och effektivt motverka ekono-
misk brottslighet genom bättre samverkan mellan myndigheterna. Den ekono-
miska brottsligheten ska motverkas genom effektivare kontroll av medborgare. 

5.6.3 Individens frihet i förhållande till statsmakt 
Låt mig avsluta med att diskutera partiernas positioner i förhållande till 
avhandlingens övergripande forskningsfråga om partiernas avvägningar mel-
lan individens frihet och statsmakt. Idealtypen individens frihet utgörs av 
utfallspositionerna ”individuella rättigheter” (den personliga integritetens 
rättsliga status betraktas som en rättighet och bedömningens omfång ligger på 
individen) och ”rättssäkerhet” (maktutövningens fokus är lagbunden maktut-
övning och för maktutövningens kontrollobjekt är fokus på statsapparaten i sig 
själv). Idealtypen statsmakt utgörs i sin tur av utfallspositionerna ”samhälls-
intresse” (den personliga integritetens rättsliga status betraktas som ett intres-
se, bedömningens omfång är samhället) och ”rättstrygghet” (maktutövningens 
fokus och kontrollobjekt är brottsbekämpning respektive medborgarna). 

Det kan direkt konstateras att socialdemokraterna och vänsterpartiet i sina 
anföranden utgör tydliga motpoler i riksdagsdebatten om sekretesslagen. 
Vänsterpartiets position har jag kategoriserat som mest översstämmande med 
idealtypen individens frihet. När det gäller rättigheter och intressens grund ses 
den personliga integriteten som en rättighet snarare än ett intresse som det kan 
ske kompromisser kring. Det är individen som utgör bedömningens omfång 
och för maktutövning är partiets position närmast att på maktutövningens 
fokus betona lagbunden maktutövning. På maktutövningens kontrollobjekt 
ligger vänsterpartiets betoning på statsapparaten (Tabell 5.1). 

Socialdemokraternas position har jag istället kategoriserat som mest över-
ensstämmande med idealtypen statsmakt. När det gäller rättigheter och 
intressens grund ligger partiets betoning på den personliga integriteten som ett 
intresse och betoningen ligger på samhället för bedömningens omfång. För 
maktutövningsaspekterna betonas brottsbekämpning respektive medborgarna 
som kontrollobjekt i debatten om Sekretesslagen. 
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och ideologiske meningsmotståndaren, med andra ord den borgerliga regering-
en. I den första voteringen röstade socialdemokraterna trots det emot 
vänsterpartiets motion. Gunnar Biörck (m) förutsätter däremot i sitt anförande 
att det alltid finns ett förtroendefullt och okomplicerat förhållande mellan 
vårdpersonal – myndigheter å ena sidan och patienter å den andra. Det är ett 
grundläggande synsätt som folkpartisten Daniel Tarschys förefaller att dela. 

Tabell 5.1 Partiernas utfall: sekretesslagen 
 

 Värden Partiernas placering 
   
Underliggande linje (1): Rättigheter och intressens grund 
 
Aspekter: 
 

  

Den personliga 
integritetens rättsliga 
status 

Rättighet V 
Intresse S, M, Fp, C 

Bedömningens  
Omfång 

Individ V 
Samhälle S, M, Fp, C 

   
Underliggande linje (2): Maktutövning 
 
Aspekter: 
 

  

Maktutövningens  
Fokus 

Lagbunden 
maktutövning 

V, Fp, C, M 

Brottsbekämpning S 
Maktutövningens 
kontrollobjekt 

Statsapparaten i sig 
själv 

V, Fp, C, M 

Medborgare S 
 

5.6.2 Rättssäkerhet i förhållande till rättstrygghet 
Vilken tyngd har partierna givit rättsäkerhet (för aspekterna maktutövningens 
fokus och kontrollobjekt betonas lagbunden maktutövning respektive stats-
apparaten i sig själv) i förhållande till rättstrygghet (betoning istället på 
brottsbekämpning respektive medborgare) (tabell 5.1)? Vänsterpartiet lägger 
tonvikt vid hur medborgarnas rättssäkerhet tillvaratas vid begäran om utläm-
nande av allmän handling. Partiet vill stärka medborgarnas rättssäkerhet, 
genom att ge individer rättsliga medel att kunna hävda sig gentemot myndig-
heterna och den snabba datoriseringen i myndighetsmiljöer. I det formella 
rättsstatsbegreppet inbegrips den offentliga maktutövningens lagbundenhet 
och därmed krav på förutsebarhet, generalitet och universalitet (vid implemen-
tering av lagarna). I debatten kritiserar Jörn Svensson lagförslaget för att skapa 
regler som redan i dagsläget är alltför vaga, mångtydliga och motsägelsefulla. 
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Kapitel 6: Från EG-direktiv till 
personuppgiftslag (Fall 2) 

I det här kapitlet kommer tre riksdagsdebatter 1998–1999 om personuppgifts-
lagen att undersökas. Fallet handlar om värdekonflikten mellan offentlighet 
och personlig integritet, men även om skillnader mellan en centraleuropeisk 
och en svensk rättstradition. Kapitlet studerar hur partierna i detta fall 
hanterade de olika värden som är centrala i avhandlingens analysmodell och 
vilka positioner de intog. Först kommenteras några huvuddrag i 1990-talets 
svenska partipolitik för att sätta in lagstiftningsprocessen och debatterna i sitt 
tids- och partipolitiska sammanhang. Sedan följer en genomgång av person-
uppgiftslagens tillkomst från EG-direktiv via regeringens direktiv, en offentlig 
utredning, propositioner, utskottsbetänkanden, med reservationer och tre 
riksdagsdebatter. Tyngdpunkten i debatterna ligger på den första riksdags-
debatten om personuppgiftslagen som genomfördes i god tid före riksdags-
valet 1998.37 I denna debatt gjordes dock inga anföranden från vänsterpartiets 
och kristdemokraternas företrädare. Därför har jag undersökt dessa två partiers 
anföranden i den andra och tredje riksdagsdebatten som genomfördes året 
efter valet.38 Jag har samtidigt fäst större tonvikt vid dessa två partiers reserva-
tioner, motioner och voteringar i samtliga tre riksdagsdebatter. I kapitlets 
avslutning sammanfattas min kategorisering av samtliga sju partiers positioner 
i fallet om personuppgiftslagen. 

6.1 Svensk politik under 1990-talet 
I riksdagsvalet 1991 besegrade de borgerliga partierna socialdemokraterna och 
dess stödparti vänsterpartiet. Carl Bildt utsågs därefter till statsminister i en 
minoritetsregering bestående av moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och 
kristdemokraterna.39 I det följande riksdagsvalet 1994 återtog socialdemokra-
                                                        
37 Prot. 1997/98:91 den 16 april 1998, KU 18. 
38 Prot. 1998/99:66, 10 mars 1999, KU15. Prot. 1999/2000:33, 25 november 1999, KU 17. 
39 Ny demokrati blev under mandatperioden 1991-94 vågmästarparti i riksdagen. 
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Tre borgerliga riksdagspartier (moderaterna, folkpartiet och centerpartiet) 
positionerar sig däremot inte entydigt i överensstämmelse med någon av de på 
förhand konstruerade idealtyperna individens frihet respektive statsmakt. När 
det gäller rättigheter och intressens grund ligger utfallet närmare statsmakts-
värden genom att betoningen ligger på personlig integritet som ett intresse och 
för bedömningens omfång på samhället. Går jag sedan över till maktutöv-
ningen så indikerar utfallet istället värden förknippade med idealtypen Indivi-
dens frihet: maktutövningens fokus är lagbunden maktutövning och stats-
apparaten i sig själv är kontrollobjektet. Således kan utfallet för dessa partier 
klassas som hybrider med inslag av värden som kännetecknar båda ideal-
typerna. Jag har inte kategoriserat någon tendens till hybrid (3.1 eller 1:3) med 
utgångspunkt från det empiriska materialet. 
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6.2 Datalagskommittén 
Den socialdemokratiska regeringen beslutade i juni 1995 om direktiv40 för den 
så kallade datalagskommittén. Den parlamentariskt tillsatta kommitténs upp-
gift var att analysera hur ett kommande EG-direktiv, om skydd för person-
uppgifter, ska kunna införlivas i svensk lagstiftning. Kommittén förutsätts 
dessutom föreslå de ändringar i tryckfrihetsförordningen som krävs för att 
regler om allmänna handlingars offentlighet ska kunna anpassas till den nya 
tekniken och terminologin inom området. Regeringen konstaterar att data-
lagens grundläggande drag, såväl innehållsmässigt som till sin lagtekniska 
utformning, har blivit föråldrad. Utvecklingstakten inom informationstekniken 
har under senare år varit närmast explosionsartad. 

I regeringsdirektivet konstateras att EU:s ministerråd den 20 februari 1995 
antagit en gemensam ståndpunkt om ett förslag till ett direktiv. Det behandlar 
skyddet för enskilda personer med avseende på behandlingen av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, det så kallade data-
skyddsdirektivet. Ett slutgiltigt förslag förväntades senare under samma år. 
Regeringen ser nu inte längre någon anledning att avvakta med det svenska 
lagstiftningsarbetet och väljer därför att tillsätta en parlamentariskt samman-
satt kommitté. Det bör påminnas om att den här politiska processen skedde i 
direkt efterföljd till det svenska medlemskapet i EU. 

Syftet med direktivförslaget var enligt regeringen att skapa en gemensam 
och hög nivå på integritetsskyddet, för att därigenom möjliggöra ett fritt flöde 
av personuppgifter mellan EG:s medlemsländer. Medlemsstaterna har ett 
nationellt handlingsutrymme att precisera villkoren för när och hur behandling 
av personuppgifter får förekomma. Regeringen betonade dock i sitt direktiv att 
preciseringarna inte får hindra det fria flödet av personuppgifter över med-
lemsstaternas gränser. EG-direktivet ska samtidigt kunna införlivas på ett sätt 
som är förenligt med nationell lagstiftningstradition. Regeringen hävdade att 
Sverige har ansträngt sig hårt för att se till att EG-direktivet till sin utformning 
inte står i motsättning till den svenska offentlighetsprincipen och annan svensk 
grundlagsreglering. Regeringen ansåg sig dessutom, vilket framgår av rege-
ringsdirektivet, ha lyckats i sin strävan.41 

Utredningens slutbetänkande fick titeln Integritet Offentlighet Informa-
tionsteknik (SOU 1997:39). Ett antal reservationer till utredningens slutsatser 
lämnades. 

6.2.1 Olika modeller för reglering 
Inom ramen för datalagskommitténs utredningsarbete uppstod en debatt om 
huruvida den av regeringen föreslagna lagstiftningen skulle utformas enligt en 

                                                        
40 Dir. 1995:91 Ny datalag m.m. 
41 Dir. 1995:91, prop. 1993/94:116, Öman & Lindblom 2007:14f., SOU 1997:39 bilaga 1 sid. 711ff., 
Dataskyddsdirektivet (95/46/EG). 
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terna regeringsmakten och Ingvar Carlsson utsågs åter till statsminister. I 
november samma år genomfördes en folkomröstning avseende ett svenskt 
medlemskap i den europeiska unionen, där Ja-sidan segrade med 52,3% av 
rösterna mot Nej-sidans 46,8% (Petersson 2007:210, Möller 2007:243ff.). 
Sverige blev den förste januari 1995 en av tre nya medlemmar i den euro-
peiska unionen (Tallberg 2007:28). 

När socialdemokraterna återkom i regeringsställning 1994 fortsatte partiet 
den borgerliga regeringens ambition att sanera statsfinanserna. År 1995 
inledde regeringspartiet därför ett samarbete med centerpartiet som efterhand 
blev alltmer formaliserat. Mandatperioden 1994-98 var speciell eftersom den 
för första gången omfattade fyra år, men också eftersom lågkonjunkturen, 
finanskrisen och budgetunderskottet allt sedan 1992 hade präglat den inrikes-
politiska diskussionen. Med det efterhand alltmer formaliserade samarbetet 
fick den socialdemokratiska minoritetsregeringen dels majoritet för en eko-
nomisk saneringspolitik, dels lyckades regeringen splittra de borgerliga oppo-
sitionspartierna i en central politisk fråga (Petersson 2007, Carlsson 2003: 
581f.). 

Samarbetet mellan socialdemokraterna och centerpartiet avbröts inför 
riksdagsvalet 1998. I mars 1996 avgick Ingvar Carlsson som statsminister och 
socialdemokratisk partiledare, för att i båda fallen ersättas av Göran Persson. I 
det följande riksdagsvalet 1998 tappade såväl socialdemokraterna som center-
partiet riksdagsmandat (-30 respektive -9 mandat). Det förefaller således inte 
som att mandatperiodens saneringspolitik gavs något större erkännande från 
väljarkårens sida. I samma riksdagsval fick vänsterpartiet en stor framgång. 
Partiet ökade från 6,2% i riksdagsvalet 1994 till 12,0% i riksdagsvalet 1998 
(Petersson 2007:208, Lagercrantz 2005, Möller 2007:269ff.). 

Efter det att de borgerliga partierna hade förlorat regeringsmakten i 
riksdagsvalet 1994 valde Bildt att engagera sig internationellt (National-
encyclopedin 1992, sökord: Carl Bildt). Mandatperioden präglades således 
inte enbart av borgerlighetens splittring efter 1995 utan även av Carl Bildts 
frånvaro från den inrikespolitiska debatten, där han temporärt ersattes av Lars 
Tobisson. Bildts frånvaro tycks varken ha missgynnat moderaterna eller 
honom själv, i varje fall inte i väljarkårens ögon. Partiet fick 2 nya riksdags-
mandat i valet 1998 (Hadenius 2008, Möller 2010). Carl Bildts frånvaro från 
svensk politik förefaller å andra sidan kraftigt ha gynnat Alf Svensson och 
kristdemokraterna. Det sistnämnda partiet ökade i riksdagsvalet från 4,1% (15 
mandat) 1994 till 11,7% (42 mandat) 1998. Det var då kristdemokraternas i 
särklass största framgång i ett riksdagsval (Petersson 2007, Holmberg 2000). 
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40 Dir. 1995:91 Ny datalag m.m. 
41 Dir. 1995:91, prop. 1993/94:116, Öman & Lindblom 2007:14f., SOU 1997:39 bilaga 1 sid. 711ff., 
Dataskyddsdirektivet (95/46/EG). 
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terna regeringsmakten och Ingvar Carlsson utsågs åter till statsminister. I 
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offentlighetsprincip som kommer till uttryck i tryckfrihetsförordningens andra 
kapitel. 

Punkt 72 i direktivet ger medlemsländerna rätt att ta hänsyn till 
offentlighetsprincipen (”the principle of public access to official documents”). 
Principen hade varit en central utgångspunkt för den svenska regeringen vid 
dess kontakter med EU vid de föregående medlemsförhandlingarna. Den 
svenska rättens offentlighetsprincip står här mot den kontinentala, europeiska 
traditionen, där sekretess är huvudregeln och offentlighet utgör ett undantag. 
Just denna fråga blev infekterad i den svenska folkomröstningen om ett 
eventuellt EU-medlemskap. Frågan var således aktuell och EU-motståndarna 
fortsatte hävda att det svenska medlemskapet var ett hot mot förvaltningens 
traditionella öppenhet och grundlagarnas praktiska tillämpning. När data-
skyddsdirektivet antogs under våren 1995 hade Sverige precis blivit medlem 
och därför enbart kunnat påverka direktivets innehåll under de allra sista 
månaderna av dess tillblivelse.43 

Datalagskommittén föreslog att tryckfrihetsförordningens begrepp ”allmän 
handling” ersätts av begreppet ”allmän uppgift”. Begreppet ”allmän handling” 
var enligt kommittén svårt att tillämpa på grund av teknikutveckling och 
tillskapandet av moderna IT-miljöer (SOU 1997:39, sid. 213ff. och 493ff.). I 
propositionsförslaget valde regeringen att skjuta frågan och det rättsliga 
problemet på framtiden.44 

6.2.3 En teknikoberoende lagstiftning 
Den då gällande datalagen var enbart tillämplig för de personuppgifter som 
fördes med stöd av automatisk databehandling. Den nya lagen föreslogs 
däremot vara teknikoberoende, i den meningen att den inte skulle begränsas 
till dataregister. Även manuell behandling av personuppgifter som framgår av 
text, bilder och inlästa pappersdokument om personer skulle omfattas. Privat 
användning av personuppgifter skulle enligt utredningen undantas från den 
föreslagna lagens bestämmelser. Ett exempel som nämns är e-post mellan 
privatpersoner (SOU 1997:39, sid. 197ff.). 

6.2.4 Export av personuppgifter till tredje land 
Dataskyddsdirektivet ger medlemsländerna rätt att tillåta export av person-
uppgifter till länder utanför EU/EES, under förutsättning av att de aktuella 
länderna har en ”adekvat skyddsnivå”. I kommitténs slutbetänkande väljs dock 
ett ”exportförbud”, samtidigt som regeringen och Datainspektionen föreslås få 
betydande befogenheter att besluta om undantag (SOU 1997:39, sid. 154ff.). 
Frågan om de legala möjligheterna till export av personuppgifter kommer 

                                                        
43 SOU 1997:39, sid. 194f., 213ff. samt bilaga 2 sid. 725ff., Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) not 72, 
Prop. 1997/98:44, sid. 37f. Öman & Lindblom 2007: 14ff., Ilshammar 2002:175ff. 
44 Proposition 1997/98:44 i delavsnitt 6.3 nedan. 
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så kallad hanteringsmodell, eller enligt en så kallad missbruksmodell. Hante-
ringsmodellen bygger, liksom datalagen, på tanken att all hantering av person-
uppgifter regleras genom föreskrifter, där det anges vilka personuppgifter som 
är särskilt känsliga och därmed underkastade restriktioner. 

Missbruksmodellen är istället inriktad på att stoppa gravt missbruk av 
personuppgifter. Det innebär att själva hanteringen av personuppgifter ska 
vara i det närmaste fri. Det viktiga blir då att identifiera sådant missbruk som 
kan kriminaliseras eller skadeståndsbeläggas. Frågan som uppkom i kommit-
tén var vilket utrymme som dataskyddsdirektivet egentligen gav till den 
nationelle lagstiftaren. Delade meningar uppkom såväl mellan ledamöter som 
mellan kommitténs utsedda experter (SOU 1997:39, bilaga 2 sid. 721ff., 
Ilshammar 2002:163 samt 198, fotnot 28). 

Det visade sig efterhand att en majoritet av datalagskommitténs ledamöter 
var av åsikten att den så kallade missbruksmodellen inte var en framkomlig 
väg. En minoritet bestående av Tomas Ohlin (fp) och Inger René (m) fortsatte 
trots det att driva linjen att Sverige inte var bundet av EG-direktivets 
lagtekniska karaktär och därför mycket väl kunde välja missbruksmodellen 
som utgångspunkt för lagförslagets konstruktion (Ilshammar 2002:171f., 
Öman & Lindblom 2007:25ff.). De två gjorde tillsammans med kristdemo-
kraten Anders Christner en gemensam reservation till utredningens slutbe-
tänkande (SOU 1997:39, sid. 669). 

Kommitténs expert var professorn i rättsinformatik Peter Seipel. Han 
beskriver i efterhand tre problem som skulle ha blivit förknippade med val av 
missbruksmodellen. För det första var utredningstiden alltför knapp för att det 
skulle ha varit möjligt att formulera ett detaljerat förslag av den senare 
modellen. Regeringens direktiv gavs den 15 juni 1995 och utredningsarbetet 
skulle vara avslutat senast den 31 mars 1997.42 Det andra problemet var att 
majoriteten i kommittén (vid ett strategival av missbruksmodellen) uppfattade 
sig därvid ha blivit tvungna att ge sig in i ett omfattande resonemang om en 
önskvärd reglering av ”kränkningar av privatlivets helgd”. Detta skulle i sin 
tur ha skapat gränsdragningsproblem och tillämpningssvårigheter utanför 
kommitténs uppdrag. För det tredje hade ett strategiskt val av missbruks-
modellen gjort det svårt för kommittén att påvisa hur EG-direktivet införts i 
svensk lag. Dataskyddsdirektivet var nämligen konsekvent uppbyggt enligt en 
hanteringsmodell (Seipel 1999:61f.). 

6.2.2 Dataskyddsdirektivets införlivande i svensk rätt  
Datalagskommittén hade i praktiken en rad juridiska problem att lösa och var 
under tidspress. EG-direktivet skulle träda i kraft senast den 24 oktober 1998. 
Därtill måste eventuella grundlagsändringar föreläggas riksdagen i god tid före 
valet i september samma år. Den fråga som direkt berörde den svenska 
konstitutionen var relationen mellan dataskyddsdirektivet (95/46/EG) och den 
                                                        
42 Dir. 1995:51. 
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43 SOU 1997:39, sid. 194f., 213ff. samt bilaga 2 sid. 725ff., Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) not 72, 
Prop. 1997/98:44, sid. 37f. Öman & Lindblom 2007: 14ff., Ilshammar 2002:175ff. 
44 Proposition 1997/98:44 i delavsnitt 6.3 nedan. 
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42 Dir. 1995:51. 
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föreskrifter. Regeringen framhåller polisens verksamhet som ett område där 
särregler även efter datalagens upphörande måste utformas och tillämpas 
(prop. 1997/98: 44, sid. 40f.). 

Flera remissinstanser gav uttryck för tveksamheter angående huruvida 
dataskyddsdirektivet går att förena med den svenska offentlighetsprincipen. 
Regeringen anser sig dock själv ha agerat bestämt för att en sådan rättslig 
konflikt ska kunna undvikas. I det gällande EG-direktivet (95/46/EG) har 
substantiella förändringar genomförts. Det innebär enligt regeringen att data-
skyddsdirektivet idag har harmoniserats med den svenska offentlighets-
principen (prop. 1997/98: 44, sid. 43f.). 

Lagrådet uttrycker däremot tveksamheter angående EG-direktivets fören-
lighet med offentlighetsprincipen. Enligt lagrådet har EG-domstolen i några 
fall funnit att EG-rätten har företräde framför nationella grundlagar. Enligt 
lagrådet kan man därför inte utgå från att EG-domstolen vid en konflikt 
mellan förevarande direktiv och den svenska offentlighetsprincipen skulle 
finna att direktivet får vika. Lagrådet gör följande bedömning: Om man vill 
vara säker på att den svenska lagstiftningen ska stå sig vid en prövning i EG-
domstolen måste reglerna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen om 
utlämnande av uppgifter ändras (prop. 1997/98:44, bilaga 7). 

6.4 Konstitutionsutskottets första betänkande 
Konstitutionsutskottets majoritet tillstyrker regeringens proposition (1997/98: 
44), dock med några mindre språkliga ändringar av 34§ (”undantag från 
förbudet mot överföring av personuppgifter till tredje land”). Samtliga 
motionsyrkanden avslås (1997/98: KU18, sid. 1).46 

Till betänkandet har fogats 13 reservationer (m, fp, v och mp).47 Modera-
terna gör 8 reservationer mot utskottets majoritetsbetänkande, medan folk-
partiet gör 3. Därtill har folkpartiet och miljöpartiet gjort en gemensam reser-
vation och de två partierna har gjort ytterligare en tillsammans med vänster-
partiet. 

Jag börjar med att sammanfatta några huvuddrag i de moderata reserva-
tionerna. En reservation (1) förespråkade val av en missbruksmodell. En 
annan (reservation 3) förordade att en utredning om en missbruksbaserad och 
generell integritetslagstiftning tillsätts. De tredje och fjärde moderata reserva-

                                                        
46 Följdmotioner har skrivits av Carl Bildt m.fl. (m), Bengt Harding Olson (fp), Peter Eriksson (mp), 
Bengt Harding Olsson m.fl. (fp, c, kd) samt Lars Leijonborg m.fl. (fp). Under den allmänna 
motionstiden 1996 väcks en motion av Majléne Westerlund Panke (s). Under den allmänna 
motionstiden 1997 väcks motioner av Bengt Harding Olson (fp), Carl Bildt m.fl. (m), Tom Hayman 
(m), Lennart Klockare m.fl. (s), Kerstin Warnebring m.fl. (c) och Mats Odell (kd) (1997/98: KU18, sid. 
2-4). 
47 De 13 reservationernas innehåll och yrkanden har inte ordagrant eller mera utförligt återgivits. 
Istället har jag återgivit reservationernas huvudsakliga och principiella invändningar/ kritik mot 
propositionens och konstitutionsutskottets majoritetsbetänkande. 
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senare att utmynna i en regeringsproposition (1999/2000:11) och den tredje 
riksdagsdebatten om personuppgiftslagen. 

6.3 Regeringens första proposition om 
personuppgiftslagen 
Regeringens proposition (1997/98:44) bygger till övervägande del på datalags-
kommitténs förslag (SOU 1997:39), som i sin tur i huvudsak grundar sig på 
dataskyddsdirektivet (95/46/EG).45 I propositionen föreslås dock en mindre 
förändring i grundlagen (8 kap. 7§) med syftet att möjliggöra skilda 
normgivningsbemyndiganden avseende såväl automatiserad behandling, som 
manuell behandling av personuppgifter. Datalagskommitténs betänkande 
innefattar anpassning av lagregler om allmänna handlingars offentlighet, i 
relation till den nya tekniken. Kommittén presenterar därför förslag till 
rättsliga förändringar. Regeringen väljer trots det att inte lägga fram några 
förslag till grundlagsändringar inför riksdagsvalet 1998. Istället skrivs tilläggs-
direktiv till en utredning, Offentlighets- och sekretesskommittén, för att över-
väga frågan om offentlighetsprincipen och IT (Dir. 1998:32, Öman & Lind-
blom 2007:15–16). 

Regeringen gör bedömningen att en lagstiftning som utgår från själva 
hanteringen av personuppgifter bör införas, eftersom EG-direktivet i praktiken 
inte förefaller kunna genomföras på något alternativt sätt. Däremot framför 
regeringen uppfattningen att Sverige på lämpligt sätt bör verka för att det på 
sikt ska bli möjligt för de offentliga organen att koncentrera sig på sådana 
aktiviteter som kan betecknas som missbruk av personuppgifter. Den på-
gående teknikutvecklingen och datoriseringen medför att mycket av den 
hantering av personuppgifter som idag sker måste betraktas som relativt 
harmlös. Allt fler medborgare har tillgång till dator, elektronisk post och 
kommunikation i globala nätverk. Det finns därför enligt regeringen starka 
skäl att gå ifrån en hanteringsmodell, eftersom EG-direktivets utformning inte 
längre framstår som modern och framåtsyftande. 

Regeringens bedömning var att den nya personuppgiftslagen i huvudsak 
bör följa dataskyddsdirektivets text och struktur. Hanteringsregler utöver det 
som EG-direktivet föreskriver bör införas i den nationella lagen enbart om det 
finns ett behov. Ingen remissinstans har framfört behov av ytterligare regler 
vad gäller hantering av personuppgifter (prop. 1997/98:44, sid. 36ff., 1997/98: 
KU18, sid. 9). 

Regeringen anser att personuppgiftslagen skall vara generellt tillämplig 
och även omfatta sådant som faller utanför EG-rätten. En generell lag 
förespråkas som sedan kan kompletteras med nationella särregler och 
                                                        
45 I propositionen yrkas att riksdagen antar regeringens förslag till personuppgiftslag, lag om ändring i 
sekretesslagen, lag om ändring i brottsbalken, lag om ändring i regeringsformen samt lag om ändring i 
personuppgiftslagen (Prop. 1997/98:44, sid. 5). 
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46 Följdmotioner har skrivits av Carl Bildt m.fl. (m), Bengt Harding Olson (fp), Peter Eriksson (mp), 
Bengt Harding Olsson m.fl. (fp, c, kd) samt Lars Leijonborg m.fl. (fp). Under den allmänna 
motionstiden 1996 väcks en motion av Majléne Westerlund Panke (s). Under den allmänna 
motionstiden 1997 väcks motioner av Bengt Harding Olson (fp), Carl Bildt m.fl. (m), Tom Hayman 
(m), Lennart Klockare m.fl. (s), Kerstin Warnebring m.fl. (c) och Mats Odell (kd) (1997/98: KU18, sid. 
2-4). 
47 De 13 reservationernas innehåll och yrkanden har inte ordagrant eller mera utförligt återgivits. 
Istället har jag återgivit reservationernas huvudsakliga och principiella invändningar/ kritik mot 
propositionens och konstitutionsutskottets majoritetsbetänkande. 
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senare att utmynna i en regeringsproposition (1999/2000:11) och den tredje 
riksdagsdebatten om personuppgiftslagen. 
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blom 2007:15–16). 
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Regeringen anser att personuppgiftslagen skall vara generellt tillämplig 
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45 I propositionen yrkas att riksdagen antar regeringens förslag till personuppgiftslag, lag om ändring i 
sekretesslagen, lag om ändring i brottsbalken, lag om ändring i regeringsformen samt lag om ändring i 
personuppgiftslagen (Prop. 1997/98:44, sid. 5). 
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6.5 Den första riksdagsdebatten 
Dem första riksdagsdebatten genomfördes den 16 april 1998. Jag kommer här 
att återge huvuddragen i samtliga ordinarie anföranden (ingen kristdemokrat 
eller vänsterpartist yttrar sig i denna debatt).49 Även några repliker kommer att 
återges. Det görs för att belysa meningsskiljaktigheter och positioneringar 
mellan riksdagspartierna. 

Inger Renés (m) inledningsanförande har en tydlig ideologisk prägel. Hon 
hävdar att kontrollintresset i den gällande datalagstiftningen från 1973 och 
framåt har varit inriktat på att tillgodose det allmännas behov av behandling av 
personuppgifter, snarare än på att tillgodose den enskildes behov av 
integritetsskydd. Det har enligt René inte varit opportunt att spekulera kring 
huruvida den enskilde har rätt till personuppgifter om sig själv eller om så inte 
ska vara fallet. Personuppgifter som lämnats ut till den offentliga sektorn har i 
Sverige betraktats som tillhörande kollektivet och därmed kunnat lämnas 
vidare till allmänheten. I den inhemska rättstraditionen har det dessutom upp-
fattats som främmande att tillmäta den enskildes subjektiva uppfattning om ett 
intrång i den personliga integriteten någon egentlig rättslig betydelse. René 
driver tesen att personrätten i svensk rättstradition har fått en för svag status. 
Det offentliga Sverige har helt enkelt bestämt sig för att personuppgifter som 
är offentliga inte kan vara integritetskränkande. Den svenska offentlighets-
principen har bidragit till att svensk byråkrati och förvaltning i ett jämförande 
perspektiv har givits ett unikt övertag i förhållande till den personliga 
integriteten. Hon hävdar att EG-direktivets betoning av att den enskilde själv 
förfogar över sina personuppgifter inte har fått tillräckligt genomslag i 
föreliggande lagförslag från regeringen: 

 
Myndigheter har full rätt att tillgodogöra sig och förädla person-
information i en omfattning som är nära nog unik jämfört med andra 
länder. 

(Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 1, citat sid. 3) 
 

Inger René beskriver vidare lagförslaget som ett välkommet men otillräckligt 
steg i riktning mot ett utökat skydd för den personliga integriteten. Hon 
meddelar dessutom kammaren att moderaterna förespråkar en så kallad 
missbruksmodell. Regeringens val av lagstiftningsmodell påstås vara föråldrad 
och mindre väl anpassad till den snabba tekniska utvecklingen på området. 
Det finns enligt Inger René ingenting som säger att den lagtekniska modell 
som EG-direktivet bygger på skulle kunna binda något medlemsland rättsligt: 

 

                                                        
49 Ordinarie anföranden görs av före detta ledamöterna i datalagskommittén Inger René (m), Birgitta 
Hambraeus (c) och Barbro Hietala Nordlund (s). Även riksdagsledamöterna Margitta Edgren (fp) och 
Peter Eriksson (mp) gör ordinarie anföranden i kammarens debatt. Prot. 1997/98:91, 3§ den 16 april 
1998. 
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tionerna (4 och 6) förordade att en översyn av offentlighetsprincipen och 
offentlighetslagstiftningen görs. Moderaterna kritiserade i dessa reservationer 
bland annat den inskränkning av den personliga integriteten som nu gällande 
offentlighetslagstiftning innebär. Partiet ville däremot behålla medborgarnas 
möjligheter till insyn i offentlig förvaltning. I en femte reservation (7) be-
farades att offentlighetsprincipen i lagförslaget blir alltför vittgående, i förhål-
lande till de undantag som EG-direktivet ger angående integritetsintresset. 
Moderaterna ville i en sjätte reservation ändra delegeringsrätten enligt 
regeringsformen. Det är enligt reservationen (8) möjligt att lagförslaget är 
förenligt med regeringsformens bestämmelser. Normgivningsdelegation bör 
dock enligt moderaterna av princip inte ske i frågor som berör personlig 
integritet. Moderaterna krävde i en sjunde reservation (10) samtyckte av de 
personer som ska ingå i opinions- och marknadsundersökningar. Avslutnings-
vis förespråkades i en åttonde reservation (12) en avveckling av statens 
person- och adressregister (SPAR). Det framgår av reservationerna att mode-
raterna i riksdagsdebatterna om personuppgiftslagen 1998-99 gärna ville agera 
som väktare av EG-rätten, men framför allt av den personliga integriteten. 

Av de tre reservationer som folkpartiet har gjort mot utskottsmajoritetens 
betänkande, handlar en (reservation 13) om en tidsmässigt förkortad över-
gångsbestämmelse, från tre till två år. En annan reservation (11) hävdar att 
uttrycket ”samtycke” i personuppgiftslagen ska omformuleras till ”informerat 
samtycke”. Partiet hävdar därtill (reservation 9) att lagförslaget är alltför 
långtgående, avseende bemyndigande för regering och myndighet att meddela 
föreskrift om behandling av känsliga uppgifter. Denna reservation har tydliga 
likheter med en moderat reservation (8). 

I en partigemensam reservation (fp, v, mp) uppmanas regeringen att ta 
initiativ till en ändring av EG-direktivet, så att inga tveksamheter kvarstår om 
direktivets förenlighet med den svenska offentlighetsprincipen (reservation 5). 

I en annan partigemensam reservation (fp, mp) hävdas att Sverige ska ta 
initiativ till att det inom EU inleds ett arbete med att ta fram en missbruks-
modell (reservation 2).48 

Centerpartiet väljer att inte reservera sig mot utskottsmajoritetens be-
tänkande. I de följande besluten röstar de sedan genomgående för utskottets 
betänkande. Lägg märke till att inte heller kristdemokraterna har undertecknat 
någon av de uppräknade reservationerna. I reservation 2 (fp, mp) hänvisas 
däremot till en partiöverskridande motion (1997/98:K16) som bland annat har 
undertecknats av den kristdemokratiske riksdagsledamoten Michael Stjern-
ström. I det följande riksdagsbeslutet kommer kristdemokraterna att rösta för 
denna reservation. Partiet röstar även för reservation 5 (fp,v, mp). I samtliga 
övriga omröstningar i riksdagens tre debatter ger partiet sitt stöd till utskottets 
hemställan. 

                                                        
48 Reservationer 1997/98:KU18, sid. 60-67. 
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48 Reservationer 1997/98:KU18, sid. 60-67. 
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Peter Eriksson (mp) kritiserar moderaterna senare i riksdagsdebatten. 
Regeringen vill uppenbarligen ge dataskyddsdirektivet en så positiv tolkning 
som möjligt ur öppenhetssynpunkt. Moderaterna vill däremot enligt honom ha 
en strängare tolkning av direktivet, vilket i sin tur slår undan fötterna för den 
svenska offentlighetsprincipen (Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, 
anförande 7, sid. 11–12). 

Inger René (m) hävdar i ett replikskifte att det är lite blåögt att säga att alla 
EU:s länder ska rätta sig efter Sverige. Traditionerna ute i flera av Europas 
länder är skilda från svenska förhållanden. Peter Eriksson (mp) replikerar att 
han uppfattar det som oklart om moderaterna vill begränsa offentlighets-
principen eller inte. Inger René (m) svarar att offentlighetsprincipen ska 
användas för att granska makten. Idag granskas emellertid även enskilda 
personer genom en rad personregister, vilket kan vara problematiskt. Peter 
Eriksson betonar att EU har beslutat om ett direktiv som redan var föråldrat 
när det kom till. Därför kan direktivets innehåll inte anpassas till modern 
teknik. Peter Eriksson (mp) säger sig vilja skärpa integritetslagstiftningen, 
eftersom datalagen inte fungerar tillfredsställande. Däremot måste man vara 
rädd om offentlighetsprincipen, som är inskriven i grundlagarna, genom att 
inte ge undantag för allehanda saker (Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, 
anförande 8-12, sid. 12–13). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Renés 
argumentation störst likhet med utfallspositionen individuella rättigheter, 
genom anförandets betoning på individen när det gäller aspekten bedöm-
ningens omfång och när det gäller den personliga integritetens rättsliga status 
behandlas denna som en rättighet. Hon hävdar individens rätt att få förfoga 
över sina egna personuppgifter. Idag är den rätten enligt henne alltför 
inskränkt gentemot den svenska byråkratin och förvaltningen. Det är visser-
ligen oklart hur hennes krav på individuella rättigheter stämmer överens med 
moderaternas önskemål om införande av en så kallad missbruksmodell (se 
reservation 1 samt Inger Renés reservation i datalagskommittén, delavsnitt 
6.2.1). 

Det förefaller vara den moderata reservationen (3) om en generell 
integritetslagstiftning som har inspirerat René i hennes argumentation i den 
första riksdagsdebatten. Som framgår av metodkapitlet (3.5) söker jag dock 
inte i första hand efter motsägelser i partiföreträdarnas budskap inom de 
studerade riksdagsdebatterna. Däremot är jag intresserad av hur partiernas 
agerande och budskap stämmer överens mellan olika riksdagsdebatter. Jag har 
därför valt att kategorisera Renés argumentering som mest överensstämmande 
med utfallspositionen individuella rättigheter. På den andra linjen (”makt-
utövning”) har Renés argumentation störst likhet med utfallspositionen 
rättssäkerhet. Det som hon i sitt anförande argumenterar för är ett så kallat 
materiellt rättsstatsbegrepp, där medborgare erhåller givna rättigheter gente-
mot statsmakten. När det gäller aspekten maktutövningens fokus så efterlyser 
hon i sitt anförande en mer lagbunden maktutövning, och när det gäller makt-
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Det är inte direktivets form som är avgörande för om implementeringen 
skall anses korrekt eller inte. Däremot har Sverige genom att anta 
direktivet förbundit sig att se till att den nationella lagstiftningen ges ett 
materiellt innehåll som överensstämmer med direktivets syfte. 

(Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 1, citat sid. 3) 
 

Hon konstaterar att Sverige är ensamt om att tillämpa en grundlagsfäst offent-
lighetsprincip för personuppgifter. Det innebär att den kommande person-
uppgiftslagen kan förväntas ge ett lägre integritetsskydd än vad som blir fallet 
i övriga medlemsländer. Därför efterlyser Inger René en revidering av tryck-
frihetsförordningen som kan ge en uppgradering för integritetsskyddet, men 
samtidigt oförändrade demokratiska möjligheter till insyn i den offentliga 
förvaltningen. Regeringen bör omgående ta initiativ till en utredning med 
uppgift att ta fram lagstiftning som bättre stämmer överens med EG-direkti-
vets syfte. 

Enligt lagförslaget från regeringen så ska en punkt i regeringsformen 8 
kap. 7§ kunna justeras så att riksdagens föreskriftsrätt kan delegeras avseende 
skydd för den personliga integriteten. Inger René hävdar att mycket talar för 
att förslaget strider mot regeringsformens bestämmelser om så kallad 
normgivningsdelegation: 

 
Enligt vår uppfattning bör inte föreskriftsrätt medges i frågor som rör 
skydd av den personliga integriteten, oavsett om det rör sig om 
automatisk databehandling av personuppgifter eller manuell behandling 
av sådana uppgifter. Det ligger i allmänhetens intresse att bestämmelser 
som rör väsentliga medborgarintressen, som integritetsskydd för per-
sonuppgifter, regleras av riksdagen genom lagstiftning. 

(Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 1, citat sid. 5) 
 

Avslutningsvis riktar Inger René stark kritik mot den statliga person- och 
adressregisternämnden SPAR. Enligt henne finns det inte något annat land där 
staten kan samla in uppgifter om sina medborgare, sammanställa dem utan 
uttalat syfte och sedan sälja dem vidare med förtjänst. Kommersialiseringen av 
offentliga uppgifter påstås av henne vara ett allvarligt integritetsproblem. I 
anförandet framställs Sverige som ett i flera sammanhang avskräckande exem-
pel. Hon ser riktad direktreklam som en negativ bieffekt av SPAR. Mot bak-
grund av EG-direktivets syfte bör regeringen enligt moderaterna skyndsamt ta 
de initiativ som krävs för att avveckla SPAR. 

Inger René (m) framhåller att det är viktigt att EG-direktivet får genomslag 
i svensk lagstiftning, även om regeringens förslag har sina brister. Modera-
terna anser sig därför inte rent generellt kunna avvisa regeringens lagförslag. 
Hon yrkar däremot i enlighet med reservation 3 (moment 5) om Generell 
integritetslagstiftning av moderaterna (Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 
1998, anförande 1, sid. 2–6). 
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Peter Eriksson (mp) kritiserar moderaterna senare i riksdagsdebatten. 
Regeringen vill uppenbarligen ge dataskyddsdirektivet en så positiv tolkning 
som möjligt ur öppenhetssynpunkt. Moderaterna vill däremot enligt honom ha 
en strängare tolkning av direktivet, vilket i sin tur slår undan fötterna för den 
svenska offentlighetsprincipen (Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, 
anförande 7, sid. 11–12). 

Inger René (m) hävdar i ett replikskifte att det är lite blåögt att säga att alla 
EU:s länder ska rätta sig efter Sverige. Traditionerna ute i flera av Europas 
länder är skilda från svenska förhållanden. Peter Eriksson (mp) replikerar att 
han uppfattar det som oklart om moderaterna vill begränsa offentlighets-
principen eller inte. Inger René (m) svarar att offentlighetsprincipen ska 
användas för att granska makten. Idag granskas emellertid även enskilda 
personer genom en rad personregister, vilket kan vara problematiskt. Peter 
Eriksson betonar att EU har beslutat om ett direktiv som redan var föråldrat 
när det kom till. Därför kan direktivets innehåll inte anpassas till modern 
teknik. Peter Eriksson (mp) säger sig vilja skärpa integritetslagstiftningen, 
eftersom datalagen inte fungerar tillfredsställande. Däremot måste man vara 
rädd om offentlighetsprincipen, som är inskriven i grundlagarna, genom att 
inte ge undantag för allehanda saker (Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, 
anförande 8-12, sid. 12–13). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Renés 
argumentation störst likhet med utfallspositionen individuella rättigheter, 
genom anförandets betoning på individen när det gäller aspekten bedöm-
ningens omfång och när det gäller den personliga integritetens rättsliga status 
behandlas denna som en rättighet. Hon hävdar individens rätt att få förfoga 
över sina egna personuppgifter. Idag är den rätten enligt henne alltför 
inskränkt gentemot den svenska byråkratin och förvaltningen. Det är visser-
ligen oklart hur hennes krav på individuella rättigheter stämmer överens med 
moderaternas önskemål om införande av en så kallad missbruksmodell (se 
reservation 1 samt Inger Renés reservation i datalagskommittén, delavsnitt 
6.2.1). 

Det förefaller vara den moderata reservationen (3) om en generell 
integritetslagstiftning som har inspirerat René i hennes argumentation i den 
första riksdagsdebatten. Som framgår av metodkapitlet (3.5) söker jag dock 
inte i första hand efter motsägelser i partiföreträdarnas budskap inom de 
studerade riksdagsdebatterna. Däremot är jag intresserad av hur partiernas 
agerande och budskap stämmer överens mellan olika riksdagsdebatter. Jag har 
därför valt att kategorisera Renés argumentering som mest överensstämmande 
med utfallspositionen individuella rättigheter. På den andra linjen (”makt-
utövning”) har Renés argumentation störst likhet med utfallspositionen 
rättssäkerhet. Det som hon i sitt anförande argumenterar för är ett så kallat 
materiellt rättsstatsbegrepp, där medborgare erhåller givna rättigheter gente-
mot statsmakten. När det gäller aspekten maktutövningens fokus så efterlyser 
hon i sitt anförande en mer lagbunden maktutövning, och när det gäller makt-
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Det är inte direktivets form som är avgörande för om implementeringen 
skall anses korrekt eller inte. Däremot har Sverige genom att anta 
direktivet förbundit sig att se till att den nationella lagstiftningen ges ett 
materiellt innehåll som överensstämmer med direktivets syfte. 

(Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 1, citat sid. 3) 
 

Hon konstaterar att Sverige är ensamt om att tillämpa en grundlagsfäst offent-
lighetsprincip för personuppgifter. Det innebär att den kommande person-
uppgiftslagen kan förväntas ge ett lägre integritetsskydd än vad som blir fallet 
i övriga medlemsländer. Därför efterlyser Inger René en revidering av tryck-
frihetsförordningen som kan ge en uppgradering för integritetsskyddet, men 
samtidigt oförändrade demokratiska möjligheter till insyn i den offentliga 
förvaltningen. Regeringen bör omgående ta initiativ till en utredning med 
uppgift att ta fram lagstiftning som bättre stämmer överens med EG-direkti-
vets syfte. 

Enligt lagförslaget från regeringen så ska en punkt i regeringsformen 8 
kap. 7§ kunna justeras så att riksdagens föreskriftsrätt kan delegeras avseende 
skydd för den personliga integriteten. Inger René hävdar att mycket talar för 
att förslaget strider mot regeringsformens bestämmelser om så kallad 
normgivningsdelegation: 

 
Enligt vår uppfattning bör inte föreskriftsrätt medges i frågor som rör 
skydd av den personliga integriteten, oavsett om det rör sig om 
automatisk databehandling av personuppgifter eller manuell behandling 
av sådana uppgifter. Det ligger i allmänhetens intresse att bestämmelser 
som rör väsentliga medborgarintressen, som integritetsskydd för per-
sonuppgifter, regleras av riksdagen genom lagstiftning. 

(Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 1, citat sid. 5) 
 

Avslutningsvis riktar Inger René stark kritik mot den statliga person- och 
adressregisternämnden SPAR. Enligt henne finns det inte något annat land där 
staten kan samla in uppgifter om sina medborgare, sammanställa dem utan 
uttalat syfte och sedan sälja dem vidare med förtjänst. Kommersialiseringen av 
offentliga uppgifter påstås av henne vara ett allvarligt integritetsproblem. I 
anförandet framställs Sverige som ett i flera sammanhang avskräckande exem-
pel. Hon ser riktad direktreklam som en negativ bieffekt av SPAR. Mot bak-
grund av EG-direktivets syfte bör regeringen enligt moderaterna skyndsamt ta 
de initiativ som krävs för att avveckla SPAR. 

Inger René (m) framhåller att det är viktigt att EG-direktivet får genomslag 
i svensk lagstiftning, även om regeringens förslag har sina brister. Modera-
terna anser sig därför inte rent generellt kunna avvisa regeringens lagförslag. 
Hon yrkar däremot i enlighet med reservation 3 (moment 5) om Generell 
integritetslagstiftning av moderaterna (Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 
1998, anförande 1, sid. 2–6). 
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sig själv som ledamot av SPAR-nämnden ha lärt sig att det idag är det enda 
register som statsmakten använder för kommersiella ändamål. Det har lett 
fram till att andra register har försvunnit. Den vildvuxna floran är därmed 
borta. En medborgare kan faktiskt avstå från att vara registrerad i SPAR. 
Dessutom samordnas genom SPAR-registret uppgifter som behövs hos 
myndigheter, företag och organisationer, istället för att var och en ska behöva 
göra sammanställningen. Inom ramen för Datalagskommittén görs en 
utredning av allmänhetens inställning till SPAR. Margitta Edgren konstaterar 
att utredningen indikerar att allmänhetens inställning är mycket negativ. Det är 
något som politiker måste ta med sig när de någon gång i framtiden ska ta 
ställning till SPAR (Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 2, sid. 
6–8). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har jag kategori-
serat folkpartisten Edgrens argumentation som mest överensstämmande med 
utfallspositionen individuella rättigheter. Hon förtydligar i sitt ordinarie an-
förande att det är individen som ska vara bedömningens omfång. Det är där-
emot i anförandet mindre tydligt huruvida Edgren tolkar den personliga integ-
ritetens rättsliga status som en rättighet eller ett intresse. Även om hon i sitt 
anförande inte uttryckligen använder ordet rättighet, så förutsätts personlig 
integritet ändå vara ett välgrundat anspråk som staten och myndigheter måste 
respektera. I anförandets historiska exempel från andra världskriget var det 
opinions- och åsiktsfrihet som staten på ett bättre sätt borde ha skyddat. Det 
var då i en så extrem situation som en invasion av ett demokratiskt land, där 
auktoritära beslutsfattare gavs möjligheten att ta över statsapparaten. På den 
andra linjen (”maktutövning”) har Edgrens argumentation och yrkande i den 
första riksdagsdebatten störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Det är 
det materiella rättsstatsbegreppet som hon liksom René argumenterar för. 
Edgren efterlyser ett starkare legalt stöd för individen och dennes integritet. 
Även genom bifallet till reservation 3 angående en generell integritetslag-
stiftning betonar hon att maktutövningens fokus är en lagbunden maktutöv-
ning gentemot individer. Maktutövningens kontrollobjekt förutsätts i anföran-
det vara statsapparaten i sig själv. Hon uppger sig stödja individens integritet 
genom att uppmana regeringen att verka för ett reviderat EG-direktiv baserat 
på en svensk, generell integritetslagstiftning. På den övergripande dimensio-
nen har jag kategoriserat Edgrens position som mest överensstämmande med 
idealtypen individens frihet. 

Peter Eriksson (mp) fortsätter riksdagsdebatten genom ett ordinarie 
anförande. Han yrkar bifall till reservationerna 2 Ett nytt EG-direktiv om skydd 
av personuppgifter (mom. 3) från folkpartiet och miljöpartiet samt reservation 
5 angående Ändrat EG-direktiv med hänsyn till offentlighetsprincipen från 
folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet mot utskottsmajoritetens betänkan-
de. Han hänvisar i sitt anförande bland annat till punkt 72 i ingressen till det så 
kallade dataskyddsdirektivet. 
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utövningens kontrollobjekt så är det statsapparaten – den offentliga förvalt-
ningen som blir kontrollobjekt, vilket ”bakbinder” förvaltningen gentemot 
individerna och ger dem rättigheter – legal rätt till sina egna personuppgifter. 
Därvid har retoriken fått ligga till grund för min kategorisering, snarare än 
yrkandet. Som synes yrkar hon inte avslag på lagförslaget som helhet, utan 
istället i enlighet med reservation 3. I den moderata reservationen uppmanas 
regeringen att tillsätta en utredning, med uppgift att lämna förslag om en 
generell integritetslagstiftning. På den övergripande dimensionen har modera-
ten Inger Renés anförande störst likhet med idealtypen individens frihet. Den 
idealtypen består av utfallspositionerna individuella rättigheter och rätts-
säkerhet. 

Nästa ordinarie anförande hålls av Margitta Edgren (fp). Hon meddelar 
inledningsvis att Inger René i kammaren redan framfört mycket av de åsikter 
som hon själv hade tänkt framföra. Därtill efterlyser folkpartiet även en gene-
rell integritetslagstiftning och kommer således att stödja de uppfattningar i 
reservation 3, som moderaterna givit uttryck för i konstitutionsutskottet. 
Margitta Edgren berättar att hon helt enkelt missade att stödja reservationen 
vid justering av utskottets betänkande. Hon berättar sedan i sitt anförande en 
liten sedelärande historia från andra världskriget. Fröken Møller arbetade vid 
Sikkerhedspolitiet (SIPO) i Köpenhamn. Den 9 april 1940 (det vill säga 
samma dag som den tyska invasionen) yrkade hon bestämt på att myndighe-
tens register över åsiktsfarliga danskar omedelbart skulle brännas. Det kort-
register som fanns hos SIPO brändes till slut i husets värmepanna. 

Köpenhamnspolisen som ständigt var i fejd med Sikkerhedspolitiet (SIPO) 
hade dock ett eget register över så kallade suspekta medborgare. Därför för-
svann efter hand en rad danskar med kommunistsympatier. Margitta Edgren 
drar av denna sedelärande historia slutsatsen att registeruppgifter i fel händer 
kan få katastrofala följder. Vi bör dessutom inse att det i Sverige idag finns 
tusentals olika register. Den andra slutsatsen som hon framför är att enskilda 
tjänstemän, forskare och myndigheter må vara aldrig så rättrådiga, klantskallar 
existerar, fejder mellan myndigheter och tillfälligheter finns fortfarande eller 
kommer att smyga sig in efterhand. Ett oroande faktum är att alla myndigheter 
inte har en fröken Møller. Margitta Edgren resonerar kring dagens och 
framtidens hot mot den personliga integriteten. Hon framför synpunkten att 
dagens integritetsproblem som uppmärksammas och som riksdagen försöker 
motverka kommer att förblekna mot de problem som samhället ännu inte har 
stött på: 

 
Jag tror att det är oerhört viktigt att vi löpande följer integritets-
problemen och också är beredda att ta initiativ till att stoppa avarter. 

(Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 2, citat sid. 8) 
 

Hon delar däremot inte Inger Renés specifika kritik av SPAR. Talaren säger 
sig i och för sig dela Renés principiella invändningar mot SPAR, men påstår 
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sig själv som ledamot av SPAR-nämnden ha lärt sig att det idag är det enda 
register som statsmakten använder för kommersiella ändamål. Det har lett 
fram till att andra register har försvunnit. Den vildvuxna floran är därmed 
borta. En medborgare kan faktiskt avstå från att vara registrerad i SPAR. 
Dessutom samordnas genom SPAR-registret uppgifter som behövs hos 
myndigheter, företag och organisationer, istället för att var och en ska behöva 
göra sammanställningen. Inom ramen för Datalagskommittén görs en 
utredning av allmänhetens inställning till SPAR. Margitta Edgren konstaterar 
att utredningen indikerar att allmänhetens inställning är mycket negativ. Det är 
något som politiker måste ta med sig när de någon gång i framtiden ska ta 
ställning till SPAR (Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 2, sid. 
6–8). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har jag kategori-
serat folkpartisten Edgrens argumentation som mest överensstämmande med 
utfallspositionen individuella rättigheter. Hon förtydligar i sitt ordinarie an-
förande att det är individen som ska vara bedömningens omfång. Det är där-
emot i anförandet mindre tydligt huruvida Edgren tolkar den personliga integ-
ritetens rättsliga status som en rättighet eller ett intresse. Även om hon i sitt 
anförande inte uttryckligen använder ordet rättighet, så förutsätts personlig 
integritet ändå vara ett välgrundat anspråk som staten och myndigheter måste 
respektera. I anförandets historiska exempel från andra världskriget var det 
opinions- och åsiktsfrihet som staten på ett bättre sätt borde ha skyddat. Det 
var då i en så extrem situation som en invasion av ett demokratiskt land, där 
auktoritära beslutsfattare gavs möjligheten att ta över statsapparaten. På den 
andra linjen (”maktutövning”) har Edgrens argumentation och yrkande i den 
första riksdagsdebatten störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Det är 
det materiella rättsstatsbegreppet som hon liksom René argumenterar för. 
Edgren efterlyser ett starkare legalt stöd för individen och dennes integritet. 
Även genom bifallet till reservation 3 angående en generell integritetslag-
stiftning betonar hon att maktutövningens fokus är en lagbunden maktutöv-
ning gentemot individer. Maktutövningens kontrollobjekt förutsätts i anföran-
det vara statsapparaten i sig själv. Hon uppger sig stödja individens integritet 
genom att uppmana regeringen att verka för ett reviderat EG-direktiv baserat 
på en svensk, generell integritetslagstiftning. På den övergripande dimensio-
nen har jag kategoriserat Edgrens position som mest överensstämmande med 
idealtypen individens frihet. 

Peter Eriksson (mp) fortsätter riksdagsdebatten genom ett ordinarie 
anförande. Han yrkar bifall till reservationerna 2 Ett nytt EG-direktiv om skydd 
av personuppgifter (mom. 3) från folkpartiet och miljöpartiet samt reservation 
5 angående Ändrat EG-direktiv med hänsyn till offentlighetsprincipen från 
folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet mot utskottsmajoritetens betänkan-
de. Han hänvisar i sitt anförande bland annat till punkt 72 i ingressen till det så 
kallade dataskyddsdirektivet. 
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utövningens kontrollobjekt så är det statsapparaten – den offentliga förvalt-
ningen som blir kontrollobjekt, vilket ”bakbinder” förvaltningen gentemot 
individerna och ger dem rättigheter – legal rätt till sina egna personuppgifter. 
Därvid har retoriken fått ligga till grund för min kategorisering, snarare än 
yrkandet. Som synes yrkar hon inte avslag på lagförslaget som helhet, utan 
istället i enlighet med reservation 3. I den moderata reservationen uppmanas 
regeringen att tillsätta en utredning, med uppgift att lämna förslag om en 
generell integritetslagstiftning. På den övergripande dimensionen har modera-
ten Inger Renés anförande störst likhet med idealtypen individens frihet. Den 
idealtypen består av utfallspositionerna individuella rättigheter och rätts-
säkerhet. 

Nästa ordinarie anförande hålls av Margitta Edgren (fp). Hon meddelar 
inledningsvis att Inger René i kammaren redan framfört mycket av de åsikter 
som hon själv hade tänkt framföra. Därtill efterlyser folkpartiet även en gene-
rell integritetslagstiftning och kommer således att stödja de uppfattningar i 
reservation 3, som moderaterna givit uttryck för i konstitutionsutskottet. 
Margitta Edgren berättar att hon helt enkelt missade att stödja reservationen 
vid justering av utskottets betänkande. Hon berättar sedan i sitt anförande en 
liten sedelärande historia från andra världskriget. Fröken Møller arbetade vid 
Sikkerhedspolitiet (SIPO) i Köpenhamn. Den 9 april 1940 (det vill säga 
samma dag som den tyska invasionen) yrkade hon bestämt på att myndighe-
tens register över åsiktsfarliga danskar omedelbart skulle brännas. Det kort-
register som fanns hos SIPO brändes till slut i husets värmepanna. 

Köpenhamnspolisen som ständigt var i fejd med Sikkerhedspolitiet (SIPO) 
hade dock ett eget register över så kallade suspekta medborgare. Därför för-
svann efter hand en rad danskar med kommunistsympatier. Margitta Edgren 
drar av denna sedelärande historia slutsatsen att registeruppgifter i fel händer 
kan få katastrofala följder. Vi bör dessutom inse att det i Sverige idag finns 
tusentals olika register. Den andra slutsatsen som hon framför är att enskilda 
tjänstemän, forskare och myndigheter må vara aldrig så rättrådiga, klantskallar 
existerar, fejder mellan myndigheter och tillfälligheter finns fortfarande eller 
kommer att smyga sig in efterhand. Ett oroande faktum är att alla myndigheter 
inte har en fröken Møller. Margitta Edgren resonerar kring dagens och 
framtidens hot mot den personliga integriteten. Hon framför synpunkten att 
dagens integritetsproblem som uppmärksammas och som riksdagen försöker 
motverka kommer att förblekna mot de problem som samhället ännu inte har 
stött på: 

 
Jag tror att det är oerhört viktigt att vi löpande följer integritets-
problemen och också är beredda att ta initiativ till att stoppa avarter. 

(Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 2, citat sid. 8) 
 

Hon delar däremot inte Inger Renés specifika kritik av SPAR. Talaren säger 
sig i och för sig dela Renés principiella invändningar mot SPAR, men påstår 
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i reservation 2 för en så kallad missbruksmodell. Peter Eriksson vill se en 
lagbunden maktutövning som önskvärt fokus, där myndigheterna blir tvingade 
att följa en lagstiftning som saknar motsägelser (det vill säga som istället 
innehåller precisa rättsregler). I miljöpartisten Peter Erikssons anförande finns 
outsagt en föreställning om att offentlighetsprincipen har den positiva effekten 
att statsapparaten i sig själv och den offentliga förvaltningen blir kontroll-
objekt. På den övergripande dimensionen har jag kategoriserat Erikssons 
position som en hybrid, med inslag från båda idealtyperna individens frihet 
och statsmakt. 

Barbro Hietala Nordlund (s) håller i sitt ordinarie anförande ett längre 
försvarstal för regeringspropositionens utformning. Hon säger sig se behovet 
av ny lagstiftning inom det aktuella rättsliga området. Den snabba tekniska 
utvecklingen men också samhällsutvecklingen i stort skapar ett sådant behov. 
Regeringens förslag till en personuppgiftslag bygger på Datalagskommitténs 
arbete. Den föreslagna lagen följer i sin tur i huvudsak på EG-direktivets text. 
Hon hävdar att personuppgiftslagens syfte dels är att stärka rätten till privatliv, 
men också att se till att offentlighetsprincipens medborgerliga rättighet att ta 
del av allmänna handlingar inte hotas. Datalagskommitténs förslag om en 
utvidgning av offentlighetsprincipen kommer regeringen att fortsätta utreda. 
Hon meddelar vidare att regeringen samma dag har beslutat om ett 
kommittédirektiv för en genomgripande översyn av sekretesslagen. Funda-
mentet i svensk sekretesslagstiftning är enligt henne detsamma som i den 
föreslagna personuppgiftslagen, det vill säga en balansgång mellan intresset av 
offentlighet och insyn å den ena sidan och integritets- och sekretesskydds-
intressen å den andra. Barbro Hietala Nordlund väljer vidare att kommentera 
tidigare inlägg om förhållandet mellan dataskyddsdirektivet och offentlighets-
principen. Hon anser att oppositionen i kammaren uppvisar vankelmod och 
osäkerhet när den pekar på de risker som föreligger, avseende EG-domstolens 
eventuella framtida underkännande av den svenska tolkningen av EG-
direktivets förenlighet med den svenska offentlighetsprincipen: 

 
Sverige driver med framgång frågan om öppenhet och insyn inom EU. 
Självfallet ska vi med stolthet utnyttja och driva den utvecklingen. Det 
är inte enbart en juridisk bedömning eller en domstolsbedömning som 
kommer att avgöra ett eventuellt utslag. Vi måste, inte minst här i 
kammaren, vara på det klara med att den här frågan även har en djup 
politisk innebörd, som också gör att tiden i den här frågan talar för oss. 

(Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 12, citat sid. 15) 
 

Hon konstaterar vidare att dataskyddsdirektivet är uppbyggt enligt en hante-
ringsmodell och att inget heltäckande förslag om ett antagande av en lag i linje 
med en så kallad missbruksmodell för närvarande existerar. Däremot framför 
hon sin egen och Datalagskommitténs ambition att på sikt kunna tillämpa den 
sistnämnda modellen. Barbro Hietala Nordlund meddelar att hon inte har för 
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Peter Eriksson hävdar att EG-direktivet mycket väl kan utgöra ett hot mot 
den svenska, grundlagsskyddade offentlighetsprincipen. Han påminner om den 
politiska debatt som fördes inför 1994 års folkomröstning om EU. Skulle ett 
svenskt EU-medlemskap kunna hota vår offentlighetsprincip, under förutsätt-
ning av att vi därmed efterhand antog ett kommande ”datadirektiv”? Enligt 
Peter Eriksson dröjde det längre än vad många trott innan EG-direktivet blev 
verklighet. 

Peter Eriksson berättar sedan följande. Justitieminister Laila Freivalds (s) 
var upprymd och glad för att hon lyckades få in några förändringar i direktivet 
som, menade hon, kunde göra att man kände sig tryggare avseende att den 
svenska offentlighetsprincipen skulle gälla. 

Han själv (mp) underkänner dock dessa försäkringar från den socialdemo-
kratiska regeringen: 

 
 [angående dataskyddsdirektivets ingress, punkt 72] Där står att det 
skall vara möjligt att genomföra direktivet och ändå ta hänsyn till 
offentlighetsprincipen. Den punkten drar regeringen ganska stora växlar 
på. För min del är jag inte särskilt imponerad av just detta. Det finns 
ingenting som tyder på att just den här punkten kan ha någon särskild 
tyngd i en juridisk prövning om den svenska offentlighetsprincipen 
kommer till doms i EG-domstolen. 

(Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 7, citat sid. 10) 
 

Eriksson fortsätter sitt anförande på följande sätt: 
 

Vi är i en väldigt svår situation. Vi kan inte bara säga att vi struntar i 
det här. Om Sverige i något avseende inte skulle införa det här direk-
tivet, kommer det till slut ändå att bli gällande, och då antagligen med 
en sämre tolkning ur offentlighetsprincipens synpunkt än den som 
regeringen nu har gjort. Det går alltså inte heller att avslå förslaget, om 
man vill hävda den svenska offentlighetsprincipen. Vad man får göra är 
att tala om för regeringen att den nu har burit sig ganska illa åt och att 
den nu får göra det som är möjligt i dagsläget. Det är att gå tillbaka till 
de andra länderna och ministrarna i EU och försöka förhandla fram ett 
bättre direktiv. Det är den dystra sanningen. 

(Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 7, citat sid. 11) 
 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har miljöpartisten 
Peter Erikssons argumentation störst likhet med utfallspositionen samhälls-
intresse. Hans fokuserar sitt resonemang kring regeringens utsagda och sam-
hällets kollektiva intresse av en fungerande offentlighetsprincip. Den person-
liga integritetens rättsliga status tolkas som ett intresse som måste avvägas 
gentemot intresset av offentlighet. På den andra linjen (”maktutövning”) har 
hans argumentation störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Han yrkar 
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i reservation 2 för en så kallad missbruksmodell. Peter Eriksson vill se en 
lagbunden maktutövning som önskvärt fokus, där myndigheterna blir tvingade 
att följa en lagstiftning som saknar motsägelser (det vill säga som istället 
innehåller precisa rättsregler). I miljöpartisten Peter Erikssons anförande finns 
outsagt en föreställning om att offentlighetsprincipen har den positiva effekten 
att statsapparaten i sig själv och den offentliga förvaltningen blir kontroll-
objekt. På den övergripande dimensionen har jag kategoriserat Erikssons 
position som en hybrid, med inslag från båda idealtyperna individens frihet 
och statsmakt. 

Barbro Hietala Nordlund (s) håller i sitt ordinarie anförande ett längre 
försvarstal för regeringspropositionens utformning. Hon säger sig se behovet 
av ny lagstiftning inom det aktuella rättsliga området. Den snabba tekniska 
utvecklingen men också samhällsutvecklingen i stort skapar ett sådant behov. 
Regeringens förslag till en personuppgiftslag bygger på Datalagskommitténs 
arbete. Den föreslagna lagen följer i sin tur i huvudsak på EG-direktivets text. 
Hon hävdar att personuppgiftslagens syfte dels är att stärka rätten till privatliv, 
men också att se till att offentlighetsprincipens medborgerliga rättighet att ta 
del av allmänna handlingar inte hotas. Datalagskommitténs förslag om en 
utvidgning av offentlighetsprincipen kommer regeringen att fortsätta utreda. 
Hon meddelar vidare att regeringen samma dag har beslutat om ett 
kommittédirektiv för en genomgripande översyn av sekretesslagen. Funda-
mentet i svensk sekretesslagstiftning är enligt henne detsamma som i den 
föreslagna personuppgiftslagen, det vill säga en balansgång mellan intresset av 
offentlighet och insyn å den ena sidan och integritets- och sekretesskydds-
intressen å den andra. Barbro Hietala Nordlund väljer vidare att kommentera 
tidigare inlägg om förhållandet mellan dataskyddsdirektivet och offentlighets-
principen. Hon anser att oppositionen i kammaren uppvisar vankelmod och 
osäkerhet när den pekar på de risker som föreligger, avseende EG-domstolens 
eventuella framtida underkännande av den svenska tolkningen av EG-
direktivets förenlighet med den svenska offentlighetsprincipen: 

 
Sverige driver med framgång frågan om öppenhet och insyn inom EU. 
Självfallet ska vi med stolthet utnyttja och driva den utvecklingen. Det 
är inte enbart en juridisk bedömning eller en domstolsbedömning som 
kommer att avgöra ett eventuellt utslag. Vi måste, inte minst här i 
kammaren, vara på det klara med att den här frågan även har en djup 
politisk innebörd, som också gör att tiden i den här frågan talar för oss. 

(Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 12, citat sid. 15) 
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sistnämnda modellen. Barbro Hietala Nordlund meddelar att hon inte har för 
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Peter Eriksson (mp) kommentar är att regeringen har gjort en egen liten 
utredning, men att det svenska utredningsväsendet aldrig har fått möjlighet att 
studera problematiken närmare. Lagrådet misstror regeringens tolkningar och 
säger att de är ytterst pressade. Hur Barbro Hietala Nordlund kan känna sig så 
trygg har han svårt att förstå (Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, 
anförande 19, sid. 18). 

Hietala Nordlund (s) framhåller att de experter som har studerat frågan 
närmare har kommit fram till olika uppfattningar. Hon säger sig ha all respekt 
för lagrådet, men slår fast att organet inte närmare kunnat precisera på vilket 
sätt EG-direktivet står i strid med de svenska grundlagarna. Det tycks 
framföras en rad osäkra antaganden och spekulationer, från såväl experter som 
från den politiska oppositionen i kammaren. Hon fortsätter: 

 
Att jag kan känna mig säker beror på att jag liksom regeringen och den 
socialdemokratiska majoriteten i utredningen satte ned foten och 
bestämde oss: Vi håller flaggan i topp. Vi kör det här. Tiden ligger för 
oss. Vi har någonting som är värt att värna och förespråka, och vi kom-
mer att göra det. 

(Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 20, citat sid. 18) 
 

Margitta Edgren (fp) replikerar Barbro Hietala Nordlund (s) angående val av 
lagstiftningsmodell. Därtill har Margitta Edgren synpunkter på personupp-
giftslagens och datalagens övergångsperioder. Hon hävdar att valet av en så 
kallad hanteringslag är ”så himla olämpligt”, eftersom det är ett område där 
den tekniska utvecklingen går så snabbt. Dessutom förespråkar Edgren en 
kortare övergångsperiod. Att under en treårsperiod ha två gällande lagar tycker 
hon är lite ”småaktigt” och ”olämpligt” från regeringens sida (Prot. 1997/98: 
91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 21, sid. 18–19). 

Barbro Hietala Nordlunds (s) svar är principiellt intressant. Hon hänvisar 
till att EG-direktivet bygger på en hanteringsmodell och att det inte är så 
okomplicerat och enkelt att applicera en missbruksmodell. Den modellen är 
också förknippad med rättsliga problem som måste penetreras: 

 
Det finns problem med en missbruksmodell, precis som det finns 
problem med en hanteringsmodell. De som förordar en hanterings-
modell gör det därför att den är mera detaljerad och kanske ännu mera 
rättssäker och trygg. Det är alltså viktigt att genomlysa det här, och det 
tycker jag att man skall ha respekt för. 

(Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 22, citat sid. 19) 
 

Birgitta Hambraeus (c) instämmer i sitt ordinarie anförande med alla de 
riksdagsledamöter som hävdar att datalagen har blivit föråldrad. Alla deltagan-
de debattörer verkar därtill enligt Hambraeus vara ense om att det nu är upp 
till regeringen att påverka EU för att förverkliga en modernisering av EU:s 
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avsikt att fördjupa sig i sakfrågan om SPAR:s lagreglering. Hon yrkar av-
slutningsvis bifall till regeringens proposition och utskottets hemställan samt 
yrkar avslag på samtliga motioner och reservationer (Prot. 1997/98:91, 3 §, 
den 16 april 1998, anförande 12, sid. 13–16). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har jag katego-
riserat Hietala Nordlunds argumentation som mest överensstämmande med 
utfallspositionen samhällsintresse. Hon beskriver personlig integritet som ett 
intresse (med en ”djup politisk innebörd”). Lagstiftaren måste i samhällets 
intresse gå en balansgång mellan intresset av offentlighet och insyn å den ena 
sidan och integritets- och sekretesskyddsintressen för individer å den andra. I 
den proposition (prop. 1997/98:44) och det utskottsbetänkande (KU 1997/98: 
KU18) som Barbro Hietala Nordlund och hennes parti senare röstar i enlighet 
med anges att dataskyddsdirektivet genom liggande lagförslag har harmoni-
serats med den svenska offentlighetsprincipen. Den nya lagstiftningens och 
bedömningens omfång förutsätts av Hietala Nordlund och socialdemokraterna 
vara det svenska samhället som helhet. 

På den andra linjen (”maktutövning”) har jag kategoriserat Barbro Hietala 
Nordlund och hennes partis argumentation som mest överensstämmande med 
utfallspositionen rättssäkerhet. Det finns över huvud taget inte något resone-
mang om rättstrygghet (i betydelsen mer brottsbekämpning och kontroll av 
medborgare) i hennes anförande. Längre fram i den första riksdagsdebatten 
(replik i anförande 22) argumenterar socialdemokraten Hietala Nordlund där-
emot för en hanteringsmodell och beskriver då lagförslagets valda modell som 
”kanske ännu mera rättssäker och trygg”. Hon utgår i sitt anförande från tan-
ken om en lagbunden maktutövning som fokus och uppger sig, vad gäller 
maktutövningens kontrollobjekt, vara mån om att statsapparaten – den offent-
liga förvaltningen ska kunna granskas och kontrolleras genom offentlig-
hetsprincipen. På den övergripande dimensionen har jag kategoriserat Hietala 
Nordluns position som en hybrid mellan idealtyperna individens frihet och 
statsmakt. 

Peter Eriksson (mp) replikerar Hietala Nordlund (s) angående EG-
direktivets förenlighet med offentlighetsprincipen, yttrandefrihetsgrundlagen 
och tryckfrihetsgrundlagen.50 Han frågar ifall det egentligen inte var så att det 
i regeringens direktiv till Datalagskommittén fastslogs att EG-direktivet är 
förenligt med den svenska grundlagen. Det är således inget som Datalags-
kommittén har utrett eller klargjort i efterhand (Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 
april 1998, anförande 17, sid. 17). 

Barbro Hietala Nordlund (s) konstaterar att Peter Erikssons beskrivning är 
helt korrekt. Regeringen hade då redan gjort analysen, medan Datalagskom-
mitténs fick till uppgift att analysera hur direktivet skulle kunna implemente-
ras i svensk lagstiftning (Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 
18, sid. 17). 
                                                        
50 Förmodligen avser Peter Eriksson tryckfrihetsförordningen. 
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Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, kd).51 En av de riksdagsledamöter som har 
undertecknat den motionen är kristdemokraten Michael Stjernström. I 
reservationen förespråkas en missbruksmodell och regeringens lagförslag be-
skrivs som otidsenlig. I reservationen efterlyses en problem- och kostnads-
analys för berörda företag samt en förenkling av nödvändig datalagstiftning. 

Kristdemokraterna röstade även för reservation 5 av folkpartiet, vänster-
partiet och miljöpartiet i den första riksdagsdebatten (”Ändrat EG-direktiv 
med hänsyn till offentlighetsprincipen”, se beslut i delavsnitt 6.5.1 nedan). 
Enligt reservationen bör riksdagen ge regeringen till känna att den ska ta 
initiativ till en ändring av EG-direktivet, så att inga tveksamheter kvarstår vad 
gäller direktivets förenlighet med den svenska offentlighetsprincipen. Här 
tolkas och beskrivs offentlighetsprincipen som ett intresse i samhället som 
måste värnas. 

I en motion från den allmänna motionstiden 1997 förklarar kristdemokra-
ten Mats Odell partiets syn på direktiv 95/46/EG ”om skydd för enskilda 
personer […]”. 

Under rubriken; ”Personlig integritet är absolut” utvecklas följande resone-
mang: 

 
Det måste slås fast att den personliga integriteten är absolut. Sekretess-
belagd information ska skyddas effektivt. Likväl som offentlig 
information ska vara offentlig ska sekretessbelagd information vara 
säker mot obehörig tillgång. I Sverige är det tillåtet för alla att kryptera 
information. Denna rätt är självklar och får inte förhandlas bort. 
Dessutom behövs säkra system för att hantera åtkomsten till sekretess-
belagd information inom den offentliga sektorn. 

(Motion 1997/98:T911, citat sid. 4) 
 

Jag ska senare klargöra hur jag kategoriserar kristdemokraterna på den första 
linjen (”rättigheter och intressens grund”). Under rubriken ”En ny datalag” för 
kristdemokraten Mats Odell följande argumentation: 

 
Den springande punkten i EG-direktivet om skydd för personuppgifter 
(95/46/EG) kräver att persondata ska skyddas även mot icke-auktori-
serad access, det vill säga att det ska inte gå att utläsa ur databasen vilka 
kontoinnehavare som har vilket bankkonto, eller vilken patient som har 
vilken sjukjournal om inte användaren är auktoriserad. Om en icke-
auktoriserad person får tillträde till databasen ska denne inte kunna se 
sambandet mellan person och uppgifter. EU kräver att persondata ska 
skyddas mot all form av illegal databehandling. Detta kräver att person-
data lagras krypterat eller på annat sätt görs otillgängliga för alla utom 
den auktoriserade användaren. Sannolikt blir alltså de flesta svenska 
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normgivning. Det borde leda fram till ett framtida val av en så kallad miss-
bruksmodell. Hambraeus hävdar att regeringen nu har lyckats att försvara 
offentlighetsprincipen inom EU, vilken har fått genomslag i såväl direktivet 
som lagförslaget. Hon berättar att EG-direktivet ursprungligen var mycket 
restriktivt med öppenheten hos myndigheterna: 

 
Vi avser helt enkelt att tillämpa vår offentlighetsprincip och inför inga 
bestämmelser i Sverige som strider mot dessa grundlagar. 

(Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 25, citat sid. 20) 
 

Hambraeus ser vikten av att personuppgiftslagen enligt regeringens lagförslag 
blir teknikoberoende. Avslutningsvis meddelar hon att hon ”helhjärtat” står 
bakom både lagkommitténs majoritet, som hon har deltagit i, samt även 
konstitutionsutskottets majoritet. Hon yrkar därför på samtliga punkter bifall 
till utskottets förslag (Prot. 1997/98:91, 3 §, den 16 april 1998, anförande 25, 
sid. 20-21). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har jag kategori-
serat Hambraeus argumentation som mest överensstämmande med 
utfallspositionen samhällsintresse. Hon tolkar och beskriver offentlighets-
principen som ett viktigt samhällsintresse, vilket regeringen på ett framgångs-
rikt sätt har lyckats försvara. Bedömningens omfång i själva lagförslaget 
förutsätts av Hambraeus vara hela samhället, snarare än individen. På den 
andra linjen (”maktutövning”) har jag kategoriserat hennes argumentation som 
mest överensstämmande med utfallspositionen rättssäkerhet. Hon förutsätter 
att en lagbunden maktutövning borde vara lagförslagens fokus, med en precis 
reglering som grundlagsmässigt garanterar öppna myndigheter. Birgitta 
Hambraeus ser därtill det samhälleliga intresset av en statsapparat – offentlig 
förvaltning som kontrolleras – granskas genom offentlig insyn. På en övergri-
pande dimension har jag kategoriserat centerpartisten Birgitta Hambraeus 
positionering som en hybrid mellan idealtyperna individens frihet och stats-
makt. 

De två partier som nu återstår att kategorisera är kristdemokraterna och 
vänsterpartiet. Det sistnämnda partiet gör genom Mats Einarsson ett klar-
görande ordinarie anförande i den tredje riksdagsdebatten. Kristdemokraternas 
enda och sporadiska anförande i den andra riksdagsdebatten är däremot intet-
sägande. Jag har därför valt att kategorisera kristdemokraterna genom motio-
ner, reservationer och agerande vid riksdagens beslut. 

Jag har valt att sammantaget i de tre riksdagsdebatterna på den första linjen 
(”rättigheter och intressens grund”) kategorisera kristdemokraterna närmast 
utfallspositionen samhällsintresse. I den votering som följer på den första 
riksdagsdebatten (se beslut i delavsnitt 6.5.1 nedan) röstade kristdemokraterna 
för reservation 2 (”Ett nytt EG-direktiv om skydd av personuppgifter”) av 
folkpartiet och miljöpartiet. Till grund för reservationen ligger en motion av 
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Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, kd).51 En av de riksdagsledamöter som har 
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I den andra omröstningen om generell integritetslagstiftning (moment 5) 
ställdes konstitutionsutskottets majoritetsbetänkande mot moderaternas 
reservation 3. Reservanterna konstaterade att den snabba tekniska utveck-
lingen ständigt väcker frågor om hur den personliga integriteten ska värnas. 
De efterlyser en generell och teknikoberoende lagstiftning. I reservationen 
föreslås utskottet uppmana regeringen att tillsätta en utredning, med uppgift att 
lämna förslag till en så kallad missbruksbaserad och generell integritets-
lagstiftning, i syfte att ersätta personuppgiftslagen. Till grund för reservationen 
ligger några partimotioner från Carl Bildt (m) m.fl. samt en motion från en 
folkpartistisk riksdagsledamot. Vid voteringen röstade 190 riksdagsledamöter 
för konstitutionsutskottets majoritetsbetänkande (129 socialdemokrater, 18 
vänsterpartister, 17 centerpartister, 16 miljöpartister och 10 kristdemokrater), 
medan 84 ledamöter (66 moderater och 18 folkpartister) röstade för reserva-
tion 3 (m) (Prot. 1997/98:91, 16 april 1998, KU18, Beslut Personuppgiftslag, 
sid. 102). 

I den tredje omröstningen om ändrat EG-direktiv med hänsyn till 
offentlighetsprincipen (moment 9) ställdes konstitutionsutskottets betänkande 
mot reservation 5 (fp, v, mp). Reservanterna i KU konstaterade att den snabba 
tekniska utvecklingen ständigt väcker frågor om hur den personliga 
integriteten ska värnas. De efterlyser en generell och teknikoberoende lag-
stiftning. I reservationen föreslås utskottet uppmana regeringen att tillsätta en 
utredning, med uppgift att lämna förslag till en så kallad missbruksbaserad och 
generell integritetslagstiftning, i syfte att ersätta personuppgiftslagen. I reser-
vationen hävdas att regeringen bör ta initiativ till en ändring av EG-direktivet, 
så att inga tveksamheter kvarstår när det gäller direktivets förenlighet med den 
svenska offentlighetsprincipen. Vid omröstningen stöddes konstitutionsut-
skottets majoritetsbetänkande av 213 riksdagsledamöter (130 socialdemokra-
ter, 66 moderater och 17 centerpartister), medan 62 ledamöter (18 folk-
partistister, 18 vänsterpartister, 16 miljöpartister och 10 kristdemokrater) 
stödde reservation 5 (fp, v, mp). Till grund för reservationen ligger en miljö-
partistisk motion av Peter Eriksson. 

Därmed hade riksdagens bifallit utskottets betänkande (Prot. 1997/98:91, 
16 april 1998, KU18, Beslut Personuppgiftslag, sid. 102). Personuppgiftslagen 
(1998:204) trädde sedan i kraft den 24 oktober 1998 (Öman & Lindblom 
2007:30). 

6.6 Konstitutionsutskottets andra betänkande 
Regeringen gav genom ett regeringsbeslut (Ju 98/3520) den 22 oktober 1998 
Datainspektionen i uppdrag att utreda vissa frågor rörande den nya Person-
uppgiftslagen och internet. 

Datainspektionen överlämnade den 1 mars 1999 rapporten Personuppgifter 
på Internet. Undantag från förbudet i 33§ personuppgiftslagen till regeringen. 
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personregister olagliga den förste oktober 1998, då 97/46/EG träder i 
kraft 3 år efter ratificeringen. Detta är ett problem som kräver snar 
lösning. 

(Motion 1997/98:T911, citat sid. 4) 
 

Även om Odell pläderar för personlig integritet som ”absolut” vad gäller 
sekretessbelagda uppgifter, säger han sig samtidigt vilja ha offentlig insyn i 
andra typer av personuppgifter. Han tolkar således offentlighet och sekretess 
som motstridiga värden – intressen i samhället som måste avvägas mot 
varandra. Den föreslagna lagens och bedömningens omfång förutsätts vara 
samhället som helhet, snarare än individen. Därför har kristdemokraternas och 
Odells argumentation på den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) 
störst likheter med utfallspositionen samhällsintresse. 

På den andra linjen (”maktutövning”) för kristdemokraterna genom Odell 
en argumentation som har störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. 
Han efterlyser i motionen en mer precis regleringen av gällande rätt, 
förespråkar ökad kontroll och granskning av statsapparaten och den offentliga 
förvaltningens hantering av sekretessbelagd information. Han vill därtill se en 
lagbunden maktutövning som önskvärt fokus. På den övergripande dimen-
sionen har jag kategoriserat kristdemokraternas argumentation som en hybrid 
mellan idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

6.5.1 Det första riksdagsbeslutet 
Vid den första omröstningen den 16 april om ett nytt EG-direktiv om skydd för 
personuppgifter (moment 3) ställdes konstitutionsutskottets majoritetsförslag 
mot en partiöverskridande reservation 2 av folkpartiet och miljöpartiet. Till 
grund för reservationen ligger en folkpartistisk motion och en gemensam 
motion framlagd av riksdagsledamöter från fp, c och kd. I reservationen 
förespråkas en så kallad missbruksmodell. Regeringen uppmanas dessutom 
verka för att det inleds ett arbete för att ta fram en motsvarande missbruks-
modell inom EU. Reservanterna konstaterar att EG-direktivet (95/46/EG) 
författats innan användningen av internet blivit vanlig. Motionärerna befarar 
därför att direktivets förbud mot överföring av personuppgifter till tredje land 
inte kommer att kunna efterlevas. Vid omröstningen stöddes konstitutions-
utskottets majoritetsbetänkande av 188 riksdagsledamöter (125 socialdemo-
krater, 30 moderater, 16 centerpartister och 17 vänsterpartister). För en ge-
mensam folkpartistisk och miljöpartistisk reservation 2 röstade 46 riksdags-
ledamöter (18 folkpartister, 15 miljöpartister, 10 kristdemokrater och 3 
moderater). Av de närvarande riksdagsledamöter som avstod från att rösta var 
3 socialdemokrater, 31 moderater och 1 vänsterpartist. Moderaterna var 
således splittrade i denna omröstning (Prot. 1997/98:91, 16 april 1998, KU18, 
Beslut Personuppgiftslag, sid. 101). 
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regeringen bör ta initiativ inom EU för att göra undantag för så kallade 
allmänna handlingar. Det är enligt motionstexten viktigt att klargöra hur 
myndigheter ska hantera allmänhetens begäran om att få ta del av offentliga 
handlingar i datamedier. Motionen utmynnar sedermera i en enda reservation 
mot utskottets majoritetsyrkande. Reservationen är undertecknad av miljö-
partisten Per Lager. Reservanten anser att begreppet manuellt register inte har 
getts en entydig definition i personuppgiftslagen. Det borde inom EG-
direktivets ram vara möjligt att i lag precisera vad som ska avses med 
begreppet. Riksdagen borde enligt reservationen bifalla motion 1998/99: 
K272, yrkande 1, angående rättsliga oklarheter om manuella register och 
personuppgifter (1998/99: KU15, sid. 35). 

I ett särskilt yttrande anför Helena Bargholtz (fp) och Per Lager (mp) bland 
annat att de inte är övertygade om att EG-direktivet går att förena med den 
svenska offentlighetsprincipen. I yttrandet hänvisas till lagrådet som tidigare 
funnit att regeringens tolkning av direktivet framstod som pressad. Bargholtz 
och Lager konstaterar att frågan om EU-direktivets förenlighet med offentlig-
hetsprincipen ännu inte har fått sin lösning: 

 
Utskottet har nu uttalat sig för att regeringen med kraft skall verka inom 
EU för att en revidering av EG-direktivet sker. Med hänsyn till den 
avgörande betydelse som offentlighetsprincipen har för vårt konstitu-
tionella system, anser vi att det är av stor vikt att regeringen i detta 
sammanhang försäkrar sig om att ett nytt EG-direktiv utformas så att 
det inte föreligger någon tveksamhet när det gäller dess förenlighet med 
offentlighetsprincipen. 

(1998/99: KU15, citat sid. 36) 

6.7 Den andra riksdagsdebatten 
Riksdagsdebatten genomfördes den 10 mars 1999. Ordinarie anföranden hölls 
av 9 ledamöter.54 Då de partier som analyserats i den första debatten inte gör 
några anföranden, som påverkar deras argumentation kring de värden som 
ligger till grund för min kategorisering, återges inte deras ordinarie anföranden 
i denna debatt. Riksdagens samtliga anföranden är väldigt konsensusbetonade 
varför den inte heller tillför mycket vad gäller vänsterpartiets och krist-
demokraternas argumentering. Nedan återges citat från fyra skilda anföranden 
för att belysa den nedtonade konfliktnivån: 

 

                                                        
54 Per Lager (mp), Barbro Hietala Nordlund (s), Inger René (m), Mats Einarsson (v), Åsa Thorstensson 
(c), Helena Bargholtz (fp), Per Bill (m), Ingvar Svensson (kd) och Bo Könberg (fp) (Prot. 1998/99:66, 
10 mars, 8§, sid. 49-68). 
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I den nämnda paragrafen fanns då ett principiellt förbud mot överföring av 
personuppgifter till tredje land (länder utanför EU och EES). Förbudet innebar 
restriktioner för spridning av personinformation på internet. Datainspektionen 
föreslog att ett undantag för harmlösa uppgifter skulle införas i personupp-
giftsförordningen: 

 
Det skall utan hinder av förbudet i 33§ PuL vara tillåtet för var och en 
att behandla personuppgifter i löpande text över Internet eller annat nät 
om det uppenbart saknas risk för kränkning av den registrerades 
personliga integritet. 

(Datainspektionen 1999, citat sid. 4)  
 

Bakgrunden till konstitutionsutskottets betänkande var ett utskottsinitiativ från 
Åsa Thorstensson (c) och moderaterna om beredning och en översyn av 
personuppgiftslagen. Thorstensson efterlyste därtill en översyn av de för-
ändringar som måste göras för att traditionella yttrandefrihetsprinciper inte ska 
kunna åsidosättas (1998/99:KU15, sid. 4). Den 2 mars 1999 lade konstitu-
tionsutskottet fram ett betänkande som föreslog att regelförändringen borde gå 
längre än vad Datainspektionen hade föreslagit i sin rapport.52 Inom ramen för 
det löpande utredningsarbetet genomfördes en offentlig utfrågning om person-
uppgiftslagen och ”närliggande frågor” redan den 8 december 1998 (1998/99: 
KU15, bilaga). 

Utskottet föreslog i sitt betänkande att riksdagen skulle ge regeringen till 
känna att en översyn av reglerna borde göras med syftet att lagstiftningen 
skulle utvecklas i riktning mot att bli en så kallad missbruksmodell. 
Konstitutionsutskottet föreslog dessutom riksdagen att besluta om ett 
tillkännagivande till regeringen om att den med kraft inom EU:s ram bör verka 
för en revidering av EG-direktivet, med inriktning mot att det är missbruk av 
personuppgifter som framöver ska beivras. Därtill behandlade utskottet ett 
stort antal motioner från den allmänna motionstiden, på temat personuppgifts-
lagen och andra integritetsfrågor. Utskottet biföll delvis ett antal motioner och 
avslog några andra. 

Jag har valt att endast återge huvuddragen i en av de 15 motionerna, 
nämligen den som så småningom utmynnar i en reservation mot utskottets 
majoritetsbetänkande.53 I motion 1998/99: K272 av Peter Eriksson (mp) och 
Per Lager (mp) yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan 
ändring i personuppgiftslagen att klarhet skapas om personuppgifter etc. i 
enlighet med det som anförts i motionen. I den föregående motionstexten 
diskuteras bland annat förbudet mot publicering av personuppgifter på internet 
samt oklarheter om vad som i lagstiftningen menas med manuellt register. 
Motionärerna yrkar dessutom att riksdagen ger regeringen till känna att 

                                                        
52 1998/99: KU15 Personuppgiftslagen. 
53 1998/99:KU15, sid. 2-3. 
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52 1998/99: KU15 Personuppgiftslagen. 
53 1998/99:KU15, sid. 2-3. 
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6.8 Regeringens proposition om 
personuppgiftslagens överföringsregler 
Regeringen lade den 7 oktober 1999 fram ett nytt förslag avseende regel-
ändringar i personuppgiftslagen. I proposition (1999/2000:11) om person-
uppgiftslagens överföringsregler föreslås att Sverige utnyttjar den handlings-
frihet som finns inskriven i dataskyddsdirektivet. Förslaget innebär att person-
uppgifter får överföras till ”tredje land” (stater utanför EU/EES) om dessa har 
en ”adekvat skyddsnivå”. I propositionen föreslås dessutom att ”ringa fall” av 
överträdelser respektive brott mot personuppgiftslagen ska avkriminaliseras. 
Denna avkriminalisering ska däremot inte påverka det skadeståndsrättsliga 
ansvaret enligt lagen. 

Regeringen hävdar i propositionen att ändringsförslagen sammantaget 
innebär att skyddet för personuppgifter blir inriktade på att motverka allvarliga 
integritetsrisker. Den reviderade personuppgiftslagen, som utarbetats enligt 
propositionens förslag, skall därmed på sikt bli en missbruksinriktad 
regleringsmodell. I propositionen föreslås omformuleringar av personuppgifts-
lagens 33 och 49 § §. Lagrådet har i sak ingen formell invändning mot 
propositionens lagförslag, då det avseende 33 § har fått en utformning som är 
närliggande artikel 25 i EG:s direktiv. Å andra sidan kan de nya lagförslagen 
enligt lagrådet tolkas som diskutabla, då personuppgifter på internet i 
praktiken kan nås över hela världen. Lagrådet reflekterar kring den föreslagna 
lagändringens effekter. Lagändringen kan möjligtvis innebära att enskilda inte 
anser sig med tillräcklig säkerhet kunna avgöra om en avsedd överföring till 
tredje land är tillåten, enligt 33 § i dess nya lydelse och därför avstår. Å andra 
sidan, konstaterar lagrådet, kanske lagrummet inte efterlevs på grund av att det 
uppfattas som en orealistisk hämsko på kommunikationen via bland annat 
internet (prop. 1999/2000:11, sid. 1 och bilaga 5). 

6.9 Ett tredje betänkande från 
konstitutionsutskottet 
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag om ändring i personupp-
giftslagen. Med anledning av en motion (1999/2000: K328) av Carina Hägg 
(s) om dold nummerpresentation vid telefonsamtal till myndigheter, föreslås 
därtill ett tillkännagivande till regeringen. Övriga motioner avslås (varav sju 
har väckts med anledning av propositionen).55 Till betänkandet har fogats fem 
reservationer (1999/2000: KU7, samtliga motioner på sid. 2–3, samtliga 
reservationer på sid. 19–21). 

                                                        
55 Motioner inlämnades av folkpartiet, två från centerpartiet, två från moderaterna, miljöpartiet samt 
från socialdemokraterna. 
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Det arbete som vi har bedrivit i KU inför detta betänkande har känts 
oerhört konstruktivt. Det har varit en stor samstämmighet och vilja att 
leda utvecklingen framåt. 

(Socialdemokraten Barbro Hietala Nordlund, Prot. 1998/99:66, 8§, 10 
mars 1999, anförande 71, citat sid. 62). 

 
Låt mig inledningsvis göra något så ovanligt som att yrka bifall till ut-
skottets hemställan i betänkandet. Det är ju en lite ovanlig känsla för 
mig i oppositionen att få en enskild motion tillgodosedd, som dessutom 
utmynnar i två tillkännagivanden till regeringen. 

(Moderaten Per Bill, Prot. 1998/99:66, 8§, 10 mars 1999, anförande 75, 
citat sid. 63) 

 
Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till KU:s hemställan i 
betänkande 15. Där hade jag kunnat sluta med på tanke på den breda 
enighet som finns i utskottet i denna fråga […] 

(Vänsterpartisten Mats Einarsson, Prot. 1998/99:66, 8§, 10 mars 1999, 
anförande 68, citat sid. 57)  

 
Det har också varit en ovanligt lång debatt här idag för att gälla ett 
betänkande där vi är i stort sett eniga och som, förstår jag, inte heller 
kommer att bli föremål för votering i kammaren. 

(Kristdemokraten Ingvar Svensson, Prot. 1998/99:66, 8§, 10mars 1999, 
anförande 76, citat sid. 64) 

 
Kristdemokraten Ingvar Svensson stod därtill för ytterligare två intetsägande 
repliker som gav uttryck för politisk konsensus i riksdagsdebatten (Prot. 
1998/99:66, 8§, 10mars, anförande 78 samt 80, sid. 65-66). Kristdemokraterna 
är utan tvekan det parti som ger allra minst avtryck i de konsensusbetonade tre 
riksdagsdebatterna om personuppgiftslagen. 

Låt mig avslutningsvis göra några kommentarer om den andra riksdags-
debatten den 10 mars 1999. I denna riksdagsdebatt valde miljöpartiet att inte 
yrka i enlighet med sin egen reservation i konstitutionsutskottet (Prot. 
1998/99:66, 10 mars, 8§, sid. 51). Vänsterpartisten Mats Einarsson ordinarie 
anförande har jag inte kunnat kategorisera, då anförandet innehållsmässigt är 
intetsägande (Prot. 1998/99:66, 8§, 10 mars, anförande 68, sid. 57). Jag har 
därför istället valt att exklusivt studera hans och hans partis ordinarie 
anförande i den tredje riksdagsdebatten om personuppgiftslagen (se delavsnitt 
6.12). 

6.7.1 Det andra riksdagsbeslutet 
Kammaren röstade för utskottets förslag utan några omröstningar (Prot. 
1998/99:66, 10 mars 1999, KU15 Personuppgiftslag, sid. 107). 
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land ska anses ha en adekvat skyddsnivå, trots en total avsaknad av 
skyddsregler. Sedan konstaterar han: 

 
Detta är strålande. Det är kanske något oortodoxt som lagstiftnings-
teknik, men onekligen kreativt. Det är en seger för förnuftet, om än inte 
för juridikens estetiska kvaliteter. 

(Prot. 1999/2000:33, 6 §, den 25 november 1999, anförande 136, citat 
på sid. 62).  

 
Einarsson väljer också att kommentera spänningen mellan yttrandefriheten, 
offentlighetsprincipen och personlig integritet. Hans inlägg är ideologiskt 
kärnfullt: 

 
Jag sade inledningsvis att jag inte tror på någon konspiration mot 
yttrandefriheten. Det här handlar i grunden inte om korkade EG-
direktiv, även om det ställer till en del problem, utan det handlar om en 
reell konflikt mellan å ena sidan yttrandefrihet och offentlighet och å 
andra sidan personlig integritet – en konflikt där balanspunkten har 
placerats olika i olika länder och i olika politiska kulturer. EU-
medlemskapet skärper den här konflikten och gör det än viktigare för 
oss att försvara öppenhetens principer. 

 
Han yrkar i sitt anförande bifall till utskottets betänkande (Prot. 1999/2000:33, 
6 §, den 25 november 1999, anförande 136, sid. 61–63, citat på sid. 62). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har vänster-
partisten Einarssons argumentation störst likheter med utfallspositionen sam-
hällsintresse. Han tolkar den personliga integriteten som ett subjektivt intresse 
på individnivå, som måste avvägas mot det samhälleliga och kollektiva 
intresset av öppenhet. Lagstiftningens och bedömningens omfång förutsätts 
vara samhället. På den andra linjen (”maktutövning”) har jag kategoriserat 
vänsterpartiet och Einarsson närmast utfallspositionen rättssäkerhet. Han kriti-
serar i den tredje riksdagsdebatten det han uppfattar som en ”oortodox lag-
stiftningsteknik”. 

I det första riksdagsbeslutet den 16 april 1998 har vänsterpartiet röstat för 
reservation 5 (”Ändrat EG-direktiv med hänsyn till offentlighetsprincipen”) av 
folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet. I reservationen anförs att rege-
ringen bör ta initiativ till en ändring av EG-direktivet, så att inga tveksamheter 
kvarstår när det gäller direktivets förenlighet med den svenska offentlig-
hetsprincipen. I reservationen efterlyses en mer precis reglering av det aktuella 
rättsområdet. Därmed förespråkas en lagbunden maktutövning som makt-
utövningens önskvärda fokus. Maktutövningens kontrollobjekt i person-
uppgiftslagen förutsätts i reservation 5 vara statsapparaten och den offentliga 
maktutövningen i de situationer då offentliga handlingar enligt lagen måste 
lämnas ut till medborgarna. På den övergripande dimensionen har jag kate-

132 

Till betänkandet har fogats fem reservationer (m, fp, c och mp). Samtliga 
reservationer är partigemensamma. Ingen av reservationerna vill avslå pro-
positionens lagförslag som helhet. 

En reservation (1) av centerpartiet och folkpartiet vill avkriminalisera ringa 
överträdelser enligt personuppgiftslagen. I en annan reservation av modera-
terna, miljöpartiet, folkpartiet och centerpartiet (2) hävdas att det svenska 
ordförandeskapet i EU ska ha som mål att revidera EG-direktivet. Den nya 
regleringen ska ta sin utgångspunkt i en missbruksmodell. En reservation (3) 
av miljöpartiet, folkpartiet och centerpartiet vill att riksdagen ska ge 
regeringen i uppdrag att analysera personuppgiftslagens konsekvenser. Det 
fortsatta arbetet inom Sverige måste fokusera på en lagstiftningsmodell som är 
missbruksinriktad och som kan trygga det fria ordet och ger möjlighet till 
offentlig debatt. Centerpartiet och folkpartiet hävdar i en reservation (4) att 
mediegrundlagsberedningen inom ramen för sitt uppdrag bör uppmärksamma 
och komma med förslag när det gäller fortsatta förändringar av personupp-
giftslagen. Detta i syfte att stärka yttrande- och informationsfriheten också för 
nya medier. Utgångspunkten för regeringens fortsatta arbete bör vara att 
traditionella yttrandefrihetsprinciper skall omfatta även yttranden i nya 
medier. Även en femte reservation är inlämnad av folkpartiet och center-
partiet. I den varnas för att ett lagrum i personuppgiftslagen inskränker 
anonymitetsskyddet i tryckfrihetsförordningen. Därmed inskränks också 
offentlighetsprincipen, vilket konstitutionsutskottet förnekar i sitt betänkande 
(1999/2000: KU7, sid. 15). Reservanterna står dock på sig och hävdar att 
personuppgiftslagen måste omformuleras. Mediegrundlagsberedningen inom 
ramen för sitt uppdrag bör uppmärksamma och komma med förslag när det 
gäller fortsatta förändringar av personuppgiftslagen, i syfte att stärka yttrande- 
och informationsfriheten också för nya medier. Utgångspunkten för 
regeringens fortsatta arbete bör vara att traditionella yttrandefrihetsprinciper 
skall omfatta även yttranden i nya medier.56 

6.10 Den tredje riksdagsdebatten  
I kammardebatten den 25 november 1999 görs sex ordinarie anföranden.57 Jag 
återger huvuddragen i vänsterpartisten Mats Einarssons ordinarie anförande 
för att kunna analysera vänsterpartiet, men inte andra partiers eftersom 
debatten inte påverkar deras positionering. Kristdemokraterna yttrar sig inte i 
den tredje debatten. 

Mats Einarsson (v) kommenterar i sitt ordinarie anförande de uppmjuk-
ningsregler angående överförande av personuppgifter till tredje land, som 
regeringens proposition föreslår. Han läser upp den text som anger att tredje 

                                                        
56 Samtliga reservationer 1999/2000:KU7, sid. 19–21. 
57 Inger René (m), Åsa Torstensson (c), Helena Bargholtz (fp), Per Lager (mp), Barbro Hietala 
Nordlund (s) och Mats Einarsson (v). 
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land ska anses ha en adekvat skyddsnivå, trots en total avsaknad av 
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(Prot. 1999/2000:33, 6 §, den 25 november 1999, anförande 136, citat 
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placerats olika i olika länder och i olika politiska kulturer. EU-
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56 Samtliga reservationer 1999/2000:KU7, sid. 19–21. 
57 Inger René (m), Åsa Torstensson (c), Helena Bargholtz (fp), Per Lager (mp), Barbro Hietala 
Nordlund (s) och Mats Einarsson (v). 
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2000:33, 25 november 1999, beslut, personuppgiftslagens övergångsbestäm-
melser, sid. 64). 

I den fjärde riksdagsomröstningen (moment 7) om sekretesslagen ställdes 
majoritetens förslag i konstitutionsutskottet mot reservation 5 av folkpartiet 
och centerpartiet. I reservationen framförs kravet att personuppgiftslagen 
måste ändras så att anonymitetsskyddet i tryckfrihetsförordningen bevaras. 
Därigenom kan yttrandefrihet och offentlighetsprincipen ges företräde i 
svensk rätt. Vid kammarens omröstning fick utskottets förslag 269 röster (114 
s, 69 m, 38 kd, 34 v, 14 mp), medan reservationen fick 28 röster (14 c, 14 
fp).60 (Protokoll 1999/2000:33, 25 november 1999, beslut, personuppgifts-
lagens övergångsbestämmelser, sid. 64).  

Därmed hade riksdagen fastställt konstitutionsutskottets betänkande. Lagen 
(1999:1210) om ändring i personuppgiftslagen trädde sedan i kraft den 1 
januari 2000 (Öman & Lindblom 2007:21). 

6.11 Sammanfattande analys – några avslutande 
kommentarer 
Avslutningsvis ska avhandlingens frågor om partiernas avvägning mellan 
värden utifrån detta fall om personuppgiftslagen besvaras. Först analyseras 
partiernas avvägning kring rättigheter och intressens grund respektive makt-
utövning. Därefter diskuteras hur partiernas positioner förhåller sig till av-
handlingens övergripande dimension om statsmakt kontra individens frihet. 

6.11.1 Individuella rättigheter i förhållande till samhällsintresse 
Jag börjar med att undersöka vilken tyngd partierna har tillmätt individuella 
rättigheter (där aspekterna den personliga integritetens rättsliga status be-
traktas som en rättighet och bedömningens omfång ligger på individen) i 
förhållande till samhällsintresse (den personliga integritetens rättsliga status 
betraktas istället som ett intresse och bedömningens omfång är samhället). Jag 
har i kapitlet kategoriserat de studerade riksdagspartierna i den första och 
tredje riksdagsdebatten. I den första riksdagsdebatten skiljer moderaternas och 
folkpartiets ordinarie anföranden sig från övriga partiers, genom argumenta-
tionslinjer som har kategoriserats närmast utfallspositionen individuella rättig-
heter (se tabell 6.1). 

I samma riksdagsdebatt 1998 för socialdemokraterna, miljöpartiet och 
centerpartiet i sina ordinarie anföranden istället argumentationslinjer som har 
störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Sverige befinner sig 1998-
99 i en brytningstid då internetanvändning börjar bli en realitet för alltfler 
människor. 

                                                        
60 Riksdagens andra vice talman Eva Zetterberg anmälde på nytt att hon avsett att rösta ja (det vill säga 
för utskottets betänkande) men markerats som frånvarande. 
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goriserat vänsterpartisten Mats Einarssons position som en hybrid mellan 
idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

6.10.1 Det tredje riksdagsbeslutet  
Vid riksdagens första omröstning (moment 4) angående EG-direktivet den 25 
november 1999 ställdes konstitutionsutskottets betänkande mot reservation 2 
av moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och miljöpartiet. I reservationen 
framförs uppfattningen att regeringen under Sveriges ordförandeskap i EU ska 
ha som mål att revidera EG-direktivet. Det nya direktivet måste enligt 
reservationen ta sin utgångspunkt i en missbruksmodell. Vid voteringen 
röstade 185 ledamöter (114 socialdemokrater, 37 kristdemokrater och 34 
vänsterpartister)58 för konstitutionsutskottets förslag till överföringsregler för 
personuppgiftslagen, medan reservationen fick stöd av 112 ledamöter (69 
moderater, 14 centerpartister, 14 folkpartister, 14 miljöpartister samt 1 krist-
demokrat) (Protokoll 1999/2000:33, 25 november 1999, beslut, person-
uppgiftslagens övergångsbestämmelser, sid. 63). 

I den andra riksdagsomröstningen (moment 5) angående översyn av per-
sonuppgiftslagen ställdes utskottets majoritetsförslag mot reservation 3 (mp, c, 
fp). Reservationen har framställts angående ”översyn av personuppgiftslagen”. 
Här uppmanas regeringen att skyndsamt göra en översyn av personuppgifts-
lagens konsekvenser. Reservanterna förespråkar en lagstiftningsmodell som är 
missbruksinriktad, som tryggar det fria ordet respektive ger möjlighet till 
offentlig debatt. Utskottets majoritetsförslag fick i kammaren stöd av 254 
riksdagsledamöter (114 socialdemokrater, 68 moderater, 38 kristdemokrater 
och 34 vänsterpartister), medan 41 ledamöter (14 centerpartister, 14 miljöpar-
tister och 13 folkpartister) istället stödde reservationen. En folkpartist avstod 
från att rösta 59 (Protokoll 1999/2000:33, 25 november 1999, beslut, person-
uppgiftslagens övergångsbestämmelser, sid. 63). 

I den tredje riksdagsomröstningen (moment 6) angående yttrandefriheten 
ställdes konstitutionsutskottets majoritetsförslag mot reservation 4 (fp, c) som 
framhåller betydelsen av yttrandefrihet. I reservationen förespråkas att yttran-
defrihetsprincipen på internet jämställs med andra medier. Mediegrund-
lagskommittén bör dessutom, enligt reservanterna, inom ramen för sitt upp-
drag uppmärksamma och komma med förslag i personuppgiftslagen, för att 
stärka yttrande- och informationsfriheten också för nya medier. I kammaren 
röstade 256 ledamöter (114 s, 68 m, 38 kd, 34 v, 2 mp) istället för utskottets 
förslag, medan 27 ledamöter (14 fp och 13 c) röstade för reservation 4. Av 
miljöpartiets riksdagsledamöter avstod 12 från att rösta (Protokoll 1999/ 

                                                        
58 Riksdagens andra vice talman Eva Zetterberg anmälde att hon avsett att rösta ja (det vill säga för 
utskottets betänkande) men markerats som frånvarande. 
59 Karl-Göran Biörkmark (fp) anmälde efter omröstningen att han avsett att rösta nej, (det vill säga för 
reservation 3), men hade markerats ha avstått från att rösta. 
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60 Riksdagens andra vice talman Eva Zetterberg anmälde på nytt att hon avsett att rösta ja (det vill säga 
för utskottets betänkande) men markerats som frånvarande. 

134 

goriserat vänsterpartisten Mats Einarssons position som en hybrid mellan 
idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

6.10.1 Det tredje riksdagsbeslutet  
Vid riksdagens första omröstning (moment 4) angående EG-direktivet den 25 
november 1999 ställdes konstitutionsutskottets betänkande mot reservation 2 
av moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och miljöpartiet. I reservationen 
framförs uppfattningen att regeringen under Sveriges ordförandeskap i EU ska 
ha som mål att revidera EG-direktivet. Det nya direktivet måste enligt 
reservationen ta sin utgångspunkt i en missbruksmodell. Vid voteringen 
röstade 185 ledamöter (114 socialdemokrater, 37 kristdemokrater och 34 
vänsterpartister)58 för konstitutionsutskottets förslag till överföringsregler för 
personuppgiftslagen, medan reservationen fick stöd av 112 ledamöter (69 
moderater, 14 centerpartister, 14 folkpartister, 14 miljöpartister samt 1 krist-
demokrat) (Protokoll 1999/2000:33, 25 november 1999, beslut, person-
uppgiftslagens övergångsbestämmelser, sid. 63). 

I den andra riksdagsomröstningen (moment 5) angående översyn av per-
sonuppgiftslagen ställdes utskottets majoritetsförslag mot reservation 3 (mp, c, 
fp). Reservationen har framställts angående ”översyn av personuppgiftslagen”. 
Här uppmanas regeringen att skyndsamt göra en översyn av personuppgifts-
lagens konsekvenser. Reservanterna förespråkar en lagstiftningsmodell som är 
missbruksinriktad, som tryggar det fria ordet respektive ger möjlighet till 
offentlig debatt. Utskottets majoritetsförslag fick i kammaren stöd av 254 
riksdagsledamöter (114 socialdemokrater, 68 moderater, 38 kristdemokrater 
och 34 vänsterpartister), medan 41 ledamöter (14 centerpartister, 14 miljöpar-
tister och 13 folkpartister) istället stödde reservationen. En folkpartist avstod 
från att rösta 59 (Protokoll 1999/2000:33, 25 november 1999, beslut, person-
uppgiftslagens övergångsbestämmelser, sid. 63). 

I den tredje riksdagsomröstningen (moment 6) angående yttrandefriheten 
ställdes konstitutionsutskottets majoritetsförslag mot reservation 4 (fp, c) som 
framhåller betydelsen av yttrandefrihet. I reservationen förespråkas att yttran-
defrihetsprincipen på internet jämställs med andra medier. Mediegrund-
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58 Riksdagens andra vice talman Eva Zetterberg anmälde att hon avsett att rösta ja (det vill säga för 
utskottets betänkande) men markerats som frånvarande. 
59 Karl-Göran Biörkmark (fp) anmälde efter omröstningen att han avsett att rösta nej, (det vill säga för 
reservation 3), men hade markerats ha avstått från att rösta. 
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ska jag visa hur frågan om det önskvärda rättsliga skyddet av personuppgifter 
får förnyad aktualitet i samband med riksdagsdebatterna om ”buggningslagen” 
samt FRA (fall 3 och 4). I fall två finns viss variation vad gäller partiernas 
positionering på den första linjen, men variationen försvinner redan efter den 
första riksdagsdebatten. Kanske är de tre riksdagsdebatterna inte heller helt 
jämförbara i alla avseenden, då lagförslagen i den första riksdagsdebatten är 
mera omfattande och genomgripande för Sverige. 

Låt mig sammanfatta min kategorisering av partiernas positionering på den 
första linjen (”rättigheter och intressens grund”). Vänsterpartiets, centerpar-
tiets, miljöpartiets, socialdemokraternas och kristdemokraternas argumenta-
tionslinjer har jag genomgående kategoriserat som mest överensstämmande 
med utfallspositionen samhällsintresse, i fall två om personuppgiftslagen. 
Moderaternas och folkpartiets argumentationslinjer har jag däremot kate-
goriserat som mest överensstämmande med utfallspositionen individuella 
rättigheter. 

Tabell 6.1 Partiernas utfall: personuppgiftslagen 
 
 Värden Partiernas placering 
 
Underliggande linje (1): Rättigheter och intressens grund 
Aspekter:   
Den personliga 
integritetens 
rättsliga status 

Rättighet M, Fp 
Intresse S, C, Mp, KD,V 

Bedömningens 
omfång 

Individ M, Fp 
Samhälle S, C, Mp, KD,V  

 
Underliggande linje (2): Maktutövning 
Aspekter:   
Maktutövningens  
Fokus 

Lagbunden 
maktutövning 

M, Fp, S, Mp, C, KD, V 

Brottsbekämpning  
Maktutövningens 
kontrollobjekt 

Statsapparaten i sig själv M, Fp, S, Mp, C, KD, V 
Medborgare  

 

6.11.2 Rättssäkerhet i förhållande till rättstrygghet 
 
Jag ska nu kategorisera riksdagspartierna på den andra linjen (”maktutöv-
ning”) utifrån vilken tyngd partierna har tillmätt rättssäkerhet (för aspekterna 
maktutövningens fokus och kontrollobjekt betonas lagbunden maktutövning 
respektive statsapparaten i sig själv) i förhållande till rättstrygghet (betoning 
istället på brottsbekämpning respektive medborgare). I den första riksdags-
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Historikern Lars Ilshammar (2002:193ff.) har i sin avhandling valt riks-
dagsdebatterna om personuppgiftslagen som ett av flera fall. Han beskriver 
tiden för EG-direktivets utarbetande som en brytningstid.61 Då var internet 
ännu en marginell företeelse och datakommunikationen i allt väsentligt en 
nationell angelägenhet. Därefter skedde en explosiv, teknisk utveckling som få 
på förhand hade kunnat föreställa sig. Direktivet blev enligt Ilshammar snabbt 
överspelat och speglade en föråldrad förståelse av informationstekniken, redan 
när Datalagskommittén tillsattes. Ilshammar (2005:195) framhåller att internet 
fick sitt publika och kommersiella genombrott under själva lagstiftnings-
processen, men trots det förefaller betydelsen av nätets gränsöverskridande 
inte helt och hållet ha framgått för riksdag och regering förrän efter riksdags-
beslutet om personuppgiftslagen i april 1998. 

Det ska i sammanhanget betonas att den tredje riksdagsdebatten är av en 
något annan karaktär än den första. Den första riksdagsdebatten handlar om att 
stifta (rereglera, byta ut den föråldrade datalagen mot) en ny lag, medan den 
tredje riksdagsdebatten istället behandlar en proposition om personuppgifts-
lagens överföringsregler. Kristdemokraterna yttrar sig enbart i den andra riks-
dagsdebatten (angående personuppgifter på internet, förändring av lagrummet 
33§ i PUL). Partiets positionering på de två linjerna har jag till övervägande 
del därför kategoriserat utifrån partiets motioner, reservationer och voteringar 
inom ramen för fall två som helhet. På den första linjen (”rättigheter och 
intressens grund”) har jag kategoriserat kristdemokraternas argumentering 
som mest lik utfallspositionen samhällsintresse. 

I den tredje riksdagsdagsdebatten gör även vänsterpartiet ett ordinarie an-
förande där argumentationslinjen, enligt min kategorisering, är mest överens-
stämmande med utfallspositionen samhällsintresse. På samma sätt som när det 
gäller kristdemokraterna har vänsterpartiet i stor utsträckning kategoriserats 
genom en undersökning av partiets motioner, reservationer och voteringar. 

Riksdagsdebatterna om PUL 1998, i mars och i november 1999 illustrerar 
en inrikespolitisk brytningstid, då integritetsfrågan blir mindre partipolitiskt 
och ideologiskt laddad. Den öppna konfliktnivån mellan partierna i riksdags-
debatterna blir efterhand lägre. I den första riksdagsdebatten intar moderaterna 
och folkpartiet ideologiska positioneringar, där betydelsen av rättigheter 
respektive negativa friheter framhävs. Här undersöks två liberala partier (m 
och fp) i parlamentarisk opposition den 16 april 1998, som gärna vill diskutera 
liberala dygder. Efterhand tonar de två partierna dock ned sin oppositionslusta 
och riksdagsdebatterna som helhet präglas efterhand av politisk konsensus, 
vilket är allra tydligast i den andra riksdagsdebatten. Kanske är det helt enkelt 
så att oppositionslustan (inom moderaterna och folkpartiet) mot den social-
demokratiska regeringen tonades ned efter 1998 års riksdagsval. I det valet 
gick det relativt dåligt för alla de tre partierna.62 Längre fram i min avhandling 

                                                        
61 EG-direktiv (95/46/EG) trädde i kraft den 24 oktober 1998. 
62 Se Holmberg 2000:15. 
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ska jag visa hur frågan om det önskvärda rättsliga skyddet av personuppgifter 
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61 EG-direktiv (95/46/EG) trädde i kraft den 24 oktober 1998. 
62 Se Holmberg 2000:15. 
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status betraktas som ett intresse, bedömningens omfång är samhället) och 
”rättstrygghet” (maktutövningens fokus och kontrollobjekt är brottsbekämp-
ning respektive medborgarna). 

Riksdagspartiernas argumentationslinjer i riksdagsdebatterna om person-
uppgiftslagen har i några situationer varit metodiskt svårt att kategorisera. Jag 
har med utgångspunkt från den första riksdagsdebatten kunnat kategorisera 
moderaterna och folkpartiet på en position som mest överensstämmer med 
idealtypen individens frihet. Båda partierna betonar värden i likhet med 
utfallspositionerna individuella rättigheter och rättssäkerhet. De två borgerliga 
partierna skiljer sig inte minst i den första riksdagsdebatten tydligt från övriga 
riksdagspartier. Övriga fem riksdagspartiers argumenteringslinjer (s, v, mp, c, 
kd) har jag istället kategoriserat som hybrider, med inslag från de båda 
idealtyperna individens frihet och statsmakt. De fem partierna betonar 
samtliga värden i likhet med utfallspositionerna samhällsintresse och rätts-
säkerhet (se tabell 6.1). Jag har inte kategoriserat någon tendens till hybrid 
(3.1 eller 1:3) med utgångspunkt från det empiriska materialet. 

6.11.4 Tre konsensusbetonade riksdagsdebatter 
Lagstiftningsprocessen angående personuppgiftslagen ger ett något avslaget, 
konsensusbetonat och tekniskt intryck. I första hand diskuteras juridik och 
formalia, medan det sedan i andra eller tredje hand kan handla om politik 
respektive ideologiska ståndpunkter. Ledamöterna i Datalagskommittén före-
faller inte uppleva att deras handlingsutrymme är speciellt stort, utan accepte-
rar i viss utsträckning dataskyddsdirektivets tekniska utformning. Kommitténs 
majoritet väljer att tolka dataskyddsdirektivets utformning i strikt, formell 
mening. Integritetsfrågorna verkar därtill inte engagera riksdagspartierna 
ideologiskt så starkt som datalagen en gång hade gjort (jfr. Söderlind 2009). 

Datalagskommitténs slutbetänkande följer relativt strikt dataskyddsdirek-
tivet, samtidigt som vissa mindre anpassningar görs till svensk juridisk tradi-
tion. Lagstiftningsprocessen förefaller präglas av att diskussionen om hoten 
mot den personliga integriteten nu inte längre är en utpräglad symbolladdad, 
partipolitisk fråga. Integritetsfrågan har enligt Ilshammar (2002:168f.) av 
tradition varit en ideologisk hemmaplansfråga för de borgerliga partierna. I 
riksdagsdebatten den 16 april är det enbart Inger René (m) och Margitta 
Edgren (fp) som håller utpräglade ”ideologiska brandtal” för den personliga 
integriteten. Enligt Lars Ilshammar (2002:168) kom moderaterna under 1990-
talet att överta rollen från folkpartiet om att driva integritetsfrågorna hårdast. 
Moderaternas frekventa användande av reservationer gentemot utskottsmajori-
tetens betänkanden, ger mig intryck av att oppositionspartiet moderaterna i 
riksdagsdebatterna om personuppgiftslagen 1998-99 vill profilera sig i 
integritetsfrågor. Folkpartisten Margitta Edgren förefaller i den första riks-
dagsdebatten på samma sätt vilja profilera sig och sitt parti i integrations-
frågor. Även Peter Eriksson (mp) kritiserar den socialdemokratiska, sittande 
regeringen angående EU:s byråkrati samt dess normgivnings utformning. 
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debatten för moderaterna, folkpartiet, miljöpartiet, socialdemokraterna och 
centerpartiet argumentationslinjer som har störst likhet med utfallspositionen 
rättssäkerhet. Det motsvarar samtliga ordinarie anföranden i riksdagsdebatten 
1998 om personuppgiftslagen (se tabell 6.1). 

I den andra konsensusbetonade riksdagsdebatten 10 mars 1999 är samtliga 
riksdagspartiers anföranden så intetsägande att de inte har gått att kategorisera. 
Därför har denna debatt inte påverkat partiernas kategorisering. Jag har därtill 
noterat att den tredje riksdagsdebatten den 25 november 1999 ej omfattar ett 
så brett juridiskt sakområde som den första debatten drygt ett år tidigare gör. 
Jag har med utgångspunkt från den tredje riksdagsdebatten och genom att 
studera motioner, reservationer och voteringar kunnat kategorisera argumenta-
tionslinjer i vänsterpartiets ordinarie anförande. Vänsterpartiets argumentation 
har också störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet (se maktutövningens 
fokus och kontrollobjekt, tabell 6.1). Vänsterpartiet väljer med något undantag 
att bifalla och votera i enlighet med lagförslaget. Det här fallet är därmed det 
enda av fyra i avhandlingen där vänsterpartiet inte tydligt avviker retoriskt och 
beslutsmässigt från regeringarnas skilda lagförslag om informationsteknik. 

Som tidigare har betonats ger kristdemokraterna det mest otydliga ideo-
logiska och retoriska avtrycket på de båda undersökta linjerna, i de tre riks-
dagsdebatterna om personuppgiftslagen. Genom att undersöka motioner, 
reservationer och voteringar har jag trots det valt att kategorisera partiets 
position som mest överensstämmande med utfallspositionen rättssäkerhet i fall 
två som helhet. Därmed har jag på den andra linjen (”maktutövning”) kate-
goriserat samtliga sju riksdagspartier i fallet om personuppgiftslagen, på 
argumentationslinjer som är mest närliggande utfallspositionen rättssäkerhet. 

Det är noterbart att ingen av riksdagsdebatterna om personuppgiftslagen 
kretsar kring föreställningar om rättstrygghet. Det förefaller som om om-
världen 1998–99 ännu inte i svensk politik har börjat uppfattas som farlig och 
i behov av mer effektiv kontroll från den svenska statsmaktens sida. 
Möjligtvis är detta en illustration av ett ideologiskt synsätt som fanns i ”den 
gamla världen”, före den 11 september 2001, då omvärlden ännu inte av 
svenska politiker hade börjat uppfattas och beskrivas som farlig (se tabell 6.1 
nedan). 

6.11.3 Individens frihet i förhållande till statsmakt 
Det är nu dags att sammanfatta utfallet i förhållande till studiens övergripande 
forskningsfråga om partiernas avvägningar mellan individens frihet och 
statsmakt (de värden som förknippas med vilken idealtyp framgår av figur 2.2) 
där idealtypen individens frihet utgörs av utfallspositionerna ”individuella 
rättigheter” (den personliga integritetens rättsliga status betraktas som en 
rättighet och bedömningens omfång ligger på individen) och ”rättssäkerhet” 
(maktutövningens fokus och kontrollobjekt är lagbunden maktutövning 
respektive statsapparaten i sig själv). Idealtypen statsmakt utgörs i sin tur av 
utfallspositionerna ”samhällsintresse” (den personliga integritetens rättsliga 



139 
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Kapitel 7: Tre riksdagsdebatter om 
buggningslagen och andra hemliga 
tvångsmedel (Fall 3) 

I en regeringsskrivelse från den dåvarande alliansregeringen hävdades att:  
 

De rättsvårdande myndigheterna har från och med 2008 effektivare 
verktyg t.ex. i form av hemlig rumsavlyssning och preventiv använd-
ning av hemliga tvångsmedel för att kunna förebygga och bekämpa 
såväl terrorism som grov organiserad brottslighet. 

(Nationellt ansvar och internationellt engagemang – En nationell strate-
gi för att möta hotet från terrorism, Regeringens skrivelse 2007/08:64, 
sid. 4) 

 
I citatet framhålls betydelsen av rättstrygghet på ett tydligt sätt. I detta kapitel 
kommer den utdragna riksdagsbehandlingen avseende lagen om hemlig rums-
avlyssning samt hemliga tvångsmedel 2006–07 att undersökas. Det är det 
regelsystem som alliansregeringen i efterhand hänvisar till i regeringsskrivel-
sen ovan. I detta fall sker ett regeringsskifte under lagstiftningsprocessen, då 
de fyra allianspartierna i riksdagsvalet 2006 besegrade socialdemokraterna och 
deras stödpartier (Nilsson 2009:145f.). I fallet undersöks vilka positioner som 
partierna intog i riksdagsdebatterna om hemlig rumsavlyssning och relaterad 
tvångslagstiftning. Analysen görs med utgångspunkt från den analysmodell 
som utvecklades i kapitel 2. 

Kapitlet inleds genom en sammanfattande redogörelse för förarbeten samt 
den socialdemokratiska regeringens handläggning och proposition om hemlig 
rumsavlyssning (delavsnitt 7.1 till och med 7.3). En beskrivning av samma 
regerings handläggning och proposition om åtgärder för att förhindra vissa 
särskilt allvarliga brott följer. Även utskottsbehandlingen återges (delavsnitt 
7.4 och 7.5). Därefter kommer en redogörelse för riksdagsdebatterna och 
riksdagsbesluten 2006 om hemlig rumsavlyssning respektive om åtgärder för 
att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (delavsnitt 7.6 till och med 7.7). 
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Inget parti yrkar avslag på konstitutionsutskottets hemställan. Det indikerar en 
låg partipolitisk och ideologisk konfliktnivå i de studerade riksdagsdebatterna 
om personuppgiftslagen. 

I kapitlet beskrivs en lagstiftningsprocess som sker under tidspress, som är 
centralstyrd genom ett EG-direktiv och som dessutom sker i en tid som 
präglas av snabb teknikutveckling. Inte minst internets genomslag skapar en 
rad nya problem som Datalagskommittén, regering och riksdag tvingas att ta 
ställning till. Tidspressen kan vara en faktor som försvårade en mer ideologisk 
debatt. 
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teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, annan 
teknisk avlyssning samt offentliga ombud. 

Med buggning avses avlyssning i tal, närmare bestämt när tal i enrum, 
samtal eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst som 
allmänheten inte har tillträde till i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett 
tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud. Utredningens uppfattning är att det 
är angeläget ur kriminalpolitisk synpunkt att polisen får rätt att använda mo-
derna tekniska hjälpmedel för att effektivt kunna bekämpa den grova brotts-
ligheten. Samtidigt konstateras att hemlig rumsavlyssning till sin natur är 
mycket integritetskränkande. Utredningens samlade bedömning är att bugg-
ningens effektivitet som en brottsutredande åtgärd ger så starka skäl och 
vinster för det allmänna att integritetsintresset inte bör hindra att metoden 
införs. Enligt förslaget ska buggning få användas vid förundersökning 
angående brott som har ett minimistraff på fyra års fängelse. Tvångsmedlet 
används därför enbart för att motverka de mest allvarliga brotten. 

Rapporten diskuterar även hemlig teleavlyssning. Brottsutredande myn-
digheter har bland annat påtalat behovet av att kunna ta del av så kallade 
röstbrevlådor hos teleoperatörer. Utredningen föreslår att tvångsmedlet tele-
avlyssning generellt sett ska få användas vid utredning av brott som har ett 
minimistraff på fängelse i ett år samt vid förberedelser till sådana brott. Även 
vid hemlig kameraövervakning föreslås tvångsmedlet få användas vid utred-
ning av brott som har ett minimistraff på fängelse i ett år samt vid förbe-
redelser till sådana brott. Kommittén föreslår att tvångsmedlet hemlig kamera-
övervakning ska få användas även då misstanke om brott inte riktar sig mot en 
viss person. Med ”annan teknisk avlyssning” avses att brottsutredande myn-
digheter spelar in samtal för att skaffa bevisning (”mygga” etcetera). Det finns 
enligt utredningen idag inget uttryckligt lagstöd för sådana åtgärder. Slut-
betänkandet föreslår att huvudregeln ska vara att teknisk avlyssning endast får 
ske då någon är skäligen misstänkt för brott, för vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än sex månaders fängelse. Offentliga ombud ska slutligen 
stärka den enskildes rättsskydd vid domstolsprövning av ärenden som rör 
hemlig teknisk avlyssning, hemlig teleavlyssning, hemlig kameraövervakning 
etcetera. Rapporten föreslår att det offentliga ombudet ska vara advokat och få 
yttra sig över det som tillförts ärendet, närvara vid muntlig handläggning och 
att överklaga rättens beslut (SOU 1998:46, sid. 13-23). 

Betänkandet remissbehandlades (remissammanställning dnr. Ju 1998/ 
1450/Å) och behandlades i lagrådsremissen Hemlig rumsavlyssning m.m. som 
regeringen fattade beslut om den 6 april 2000. I lagrådsremissen föreslås bland 
annat att hemlig rumsavlyssning ska införas som ett nytt hemligt tvångsmedel. 
I sitt yttrande över förslaget uttalar lagrådet att en förutsättning för att införa 
hemlig rumsavlyssning är att användningen av så kallad överskottsinformation 
regleras. Vidare anser lagrådet att det är svårt att avgöra om behovet av hemlig 
rumsavlyssning egentligen har ökat, på grundval av det material som lagrådet 
har tillgång till i sin granskning (prop. 2005/06:178, bilaga 4). Det förslag som 
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Båda lagförslagen blir bordlagda efter riksdagsdebatterna, men återkommer 
till riksdagen drygt ett år senare. I delkapitlet sammanfattas den relativt 
nytillträdda alliansregeringens proposition om ytterligare rättssäkerhetsgaran-
tier vid användandet av hemliga tvångmedel samt utskottsbehandlingen av 
lagförslaget (7.8 och 7.9). Ett annat lagförslag som behandlas i den tredje 
riksdagsdebatten är alliansregeringens proposition om fortsatt giltighet av 
1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning. Rege-
ringspropositionen utskottsbehandlas före riksdagsdebatten i sedvanlig ord-
ning (7.10 och 7.11). Fallbeskrivningen avslutas genom en redogörelse för den 
tredje riksdagsdebatten som behandlar samtliga nämnda lagförslag och fattar 
sitt beslut i november 2007. 

7.1 Kommittédirektiv om hemlig rumsavlyssning 
och buggningsutredningens betänkande 
Enligt den socialdemokratiska regeringens direktiv om hemlig rumsavlyssning 
m.m. (Dir. 1996:64) skulle en särskild utredare analysera om det fanns behov 
av så kallad hemlig teknisk avlyssning (”buggning”) som arbetsmetod inom 
polisväsendet. Det skulle dessutom undersökas om metoden var effektiv och 
övervägas om intresset av att upprätthålla ett starkt skydd för den personliga 
integriteten ger utrymme för att tillåta hemlig teknisk avlyssning. Det är i 
grunden en balansargumentation. Utredningen skulle, om arbetet gav anled-
ning till det, lämna förslag till sådan lagstiftning. Kommittén skulle undersöka 
möjligheterna att utvidga tillämpningsområdet för hemlig kameraövervakning, 
hemlig teleavlyssning och lämna lagförslag för att uppnå detta. Rapporten 
skulle göra en utvärdering av lagen om hemlig kameraövervakning och, om 
det fanns grund för det, föreslå en permanent reglering i rättegångsbalken. 
Utredaren förväntades slutligen göra en översyn av 1952 års tvångsmedelslag 
och föreslå de ändringar som ansågs motiverade. Rapporten skulle lämna 
förslag till hur lagen kunde arbetas in i rättegångsbalken. Då direktivet utfor-
mades var Laila Freivalds socialdemokratisk justitieminister (se Dir. 1996:64). 

Direktivet motiverades av regeringen på följande sätt. Brottsligheten och 
samhällseffekterna av den förändras. Vid studier av brottsutvecklingen fram-
kommer en ny bild. Grövre brott har ökat i omfattning. Nya typer av brott har 
tillkommit och komplexiteten i brottsutredningarna ökar. Brottsligheten sker 
enligt regeringen numera oftare i mer eller mindre organiserad form. Rege-
ringen hänvisar till problem med motercykelgäng, maffialiknande sam-
manslutningar och till utvecklingen mot ett gränslöst Europa. Direktivet 
presenterar föreställningar som har likheter med det politiska slagordet ”lag 
och ordning” (se Algotsson 1993 i delavsnitt 2.2.2). 

Slutbetänkandet (den så kallade buggningsutredningen) bär titeln Om 
buggning och andra hemliga tvångsmedel (SOU 1998:46). I kommittén be-
handlas bland annat hemlig teknisk avlyssning (så kallad buggning), hemlig 
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samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan samman-
komst som allmänheten inte har tillträde till i hemlighet avlyssnas eller tas upp 
genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud. Hemlig rumsavlyssning 
skall enligt propositionen få användas vid förundersökning avseende brott som 
har ett minimistraff om fängelse i minst fyra år. Som exempel på sådana brott 
nämner regeringen terroristbrott, mord, dråp, människorov som inte är mindre 
grovt brott, grovt rån, grov mordbrand och sådan allmänfarlig ödeläggelse 
som utgör grovt brott. Hemlig rumsavlyssning ska även få användas vid 
förundersökning avseende vissa andra allvarliga brott såsom grovt narkotika-
brott och grov narkotikasmuggling, ifall det kan antas att brottets straffvärde 
överstiger fyra års fängelse. Hemlig rumsavlyssning ska tillåtas ske på en plats 
där det finns anledning anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. 
Särskilda skäl krävs för att få avlyssna andra bostäder än den misstänktes egen 
bostad. Det införs ett absolut förbud att avlyssna vissa platser. Förbudet 
innefattar framförallt förbud att avlyssna advokatkontor, läkarmottagning, 
biktstol och annan plats som används för enskild själavård. Samtal där 
advokat, läkare eller annan vars vittnesplikt är begränsad yttrar sig om sådant 
som vederbörande inte skulle få höras om som vittne, skall inte få avlyssnas 
enligt regeringens lagförslag. Det innebär också att bland annat samtal mellan 
försvarare och misstänkt, bikt och enskild själavård eller samtal, där enligt 
tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen någon inte får avslöja 
sin källa, inte heller ska få avlyssnas. 

Regeringen framhåller i propositionen att förslaget innehåller flera rätts-
säkerhetsgarantier. Bland annat ska det för användning av hemlig rums-
avlyssning krävas att allmän domstol lämnar tillstånd till åtgärden. Vidare ska 
offentliga ombud delta i sådana tillståndsärenden. Tiden för tillstånd ska inte 
få överstiga en månad åt gången. Tillstånd för hemlig rumsavlyssning skall få 
lämnas enbart om det är av synnerlig vikt för utredningen samt om skälen för 
åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär. Det 
införs en reglering för användning av överskottsinformation som erhålls vid 
användning av hemlig rumsavlyssning. Lagen föreslås vara tidsbegränsad och 
träda i kraft den 1 juli 2006, för att sedan förbli i kraft till och med den 30 juni 
2009 (prop. 2005/06:178, sid. 1–2). 

Lagrådet yttrar sig över regeringens proposition den 24 februari 2006. 
Lagrådet bedömer att det liggande lagförslaget är av synnerligen integritets-
känslig karaktär. Rådet påminner vidare om att den under våren tillsatta 
Integritetsskyddskommittén ska slutredovisa sitt betänkande senast den 30 
mars 2007. Lagrådet anser att det finns fog för att en granskning av kommittén 
bör ske innan rådet tar slutgiltig ställning. Rådet finner att behovet av den lag 
om buggning med ett vidsträckt tillämpningsområde som regeringen nu 
föreslår, inte kan anses framgå av de upplysningar om behovet som lämnas i 
remissen. Lagrådet menar att det kan ifrågasättas om det föreslagna systemet 
fyller rimliga krav på rättssäkerhet och överensstämmer med Europakonven-
tionen. Avsaknaden av en underrättelseskyldighet gör det enligt lagrådet möj-
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läggs fram i lagrådsremissen leder sedan delvis fram till lagstiftning, före det 
att proposition (2005/06:178) Hemlig rumsavlyssning, läggs fram för riksda-
gen under riksdagsåret 2005/06.63 

Det är möjligt att utredningsrapporten illustrerar en tidsanda. Rädslan för 
”organiserad brottslighet” präglar såväl utredningens direktiv som slut-
rapportens förslag. Rapporten konstaterar att buggning är en så pass effektiv 
brottsutredande åtgärd att vinsterna för det allmänna talar för att integri-
tetsintresset måste stå tillbaka (Dir. 1996:64, SOU 1998:46, sid. 13f.). 

7.2 Regeringens handläggning och proposition om 
hemlig rumsavlyssning 1998-2006 
Buggningsutredningen slutbetänkande läggs fram i mars 1998. Det dröjer 
sedan ända fram till den 16 mars 2006 innan regeringspropositionen föreläggs 
riksdagen. Lagstiftningsarbetet spänner således över en betydande tidsperiod. 
Lagrådets kritik tycks ha försenat och försvårat lagstiftningsprocessen. Rege-
ringsmakten har (historiskt sett) valt att vid vissa tillfällen beakta lagrådets 
kritik medan man vid andra tillfällen under årens lopp istället valt att bortse 
från kritik och ändå lägga fram sina lagförslag. Lagrådet har som institution 
varit partipolitiskt kontroversiell sedan 1900-talets inledande decennier. Det 
finns ett inbyggt spänningsfält mellan juridik och politik vid lagråds-
granskning. Å ena sidan kan ”den dömande makten” påstås ”lägga sig i” den 
lagstiftande maktens arbete. I ett strikt juridiskt perspektiv kan det å andra 
sidan hävdas att det ligger i regeringens intresse att se till att alla lagar blir så 
juridiskt korrekta som möjligt. I lagrådet ingår högt kvalificerade domare (ofta 
justitieråd och regeringsråd). Den granskning som lagrådet gör förutsätts vara 
strikt juridisk (Warnling-Nerep & Lagerqvist Veloz Roca & Reichel 2007: 
224, Algotsson 1993:79ff.). 

Som senare ska visas i kapitlet så har den socialdemokratiska enparti-
regeringen inte heller något stöd för sitt lagförslag om hemlig rumsavlyssning, 
från sina stödpartier vänsterpartiet och miljöpartiet. Det så kallade 121-
punktsprogrammet med regeringens stödpartier omfattade inte frågan (Berg-
man & Aylott 2003, SvD 29 april 2006). Senare får den socialdemokratiska 
regeringen stöd för sina lagförslag från folkpartiet och moderaterna. 

I propositionen Hemlig rumsavlyssning (2005/06:178) föreslås innehålls-
mässigt i huvudsak följande.64 Hemlig rumsavlyssning införs som ett nytt 
hemligt tvångsmedel. Med hemlig rumsavlyssning avses att tal i enrum, 

                                                        
63 För en närmare redogörelse se proposition 2005/06:178, sid. 19ff. 
64 I propositionen föreslås ren lagtekniskt lag om hemlig rumsavlyssning av riksdagen stiftas som ett 
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samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan samman-
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avlyssnats legal rätt till skadestånd, men också en modifiering av systemet 
med offentliga ombud. Därtill uppmanas regeringen att invänta Integritets-
skyddskommitténs betänkande. I en reservation av moderaterna (5) föresprå-
kas inrättande av en tvångsmedelsnämnd under riksdagen, istället för som i 
lagförslaget under regeringen. Avslutningsvis föreslår en partigemensam re-
servation från folkpartiet och moderaterna (6) att en regeländring ska möjlig-
göra för en insatsledare att kunna fatta beslut om bild- och ljudövervakning 
vid pågående brott. I det särskilda yttrandet av kristdemokraterna och center-
partiet framförs åsikten att en särskild nämnd (benämnd tvångsmedel-
nämnden) under riksdagen bör inrättas. En sådan nämnd skulle kunna ha 
ansvar för den generella uppföljningen och analysen av hur hemliga tvångs-
medel används, dels kunna ge befogenhet att närmare studera enskilda 
ärenden. Nämnden skulle årligen avge en rapport till riksdagen.66 Som fram-
går längre fram i kapitlet så finns tydliga innehållsmässiga likheter med 
partiernas parallella reservationer i justitieutskottets beredning av ”Åtgärder 
för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott” (2005/06:JuU30, se delavsnitt 
7.5). 

Konstitutionsutskottet (2005/06:KU5y) konstaterar att procedurreglerna för 
användning av tvångsmedlet i möjligaste mån ska vara betryggande. En 
bedömning måste göras om behovet och effektiviteten av hemlig rumsav-
lyssning i den av regeringen föreslagna utformningen. Med avgränsningen av 
tillämpningsområdet och med de inskränkningar i tillämpningen som anges i 
lagförslaget krävs mycket starka skäl för att rättfärdiga det intrång i privatlivet 
som tvångsmedlet innebär. Bedömningen måste innehålla avvägningar med 
hänsyn till såväl ändamåls-, behovs- som proportionalitetsprinciperna. 

Konstitutionsutskottet konstaterar slutligen att regeringens förslag i vad 
avser hemlig rumsavlyssning är sådant som avses i 2 kap. 12 § tredje stycket 
regeringsformen och att det där föreskrivna kvalificerade förfarandet vid 
riksdagsbeslut är tillämpligt på lagförslaget. Det innebär rent praktiskt 
följande: Om lagförslaget ska kunna antas direkt krävs att minst fem sjätte-
delar av dem som röstar i kammaren förenar sig om beslutet. Konstitutions-
utskottets utlåtande gör det i praktiken svårt för den socialdemokratiska 
enpartiregeringen att undvika ett års bordläggning av lagförslaget. 

Det andra propositionen och lagförslaget som behandlades av riksdagen 
samma dag, nämligen den 31 maj 2006, var ett förslag till lag om åtgärder för 
att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (prop. 2005/06:177, för lagtext se 
sid. 7–10). De båda lagförslagen är närliggande och delvis överlappande. 

                                                        
66 Reservationer och särskilt yttrande 2005/06:JuU26 Hemlig rumsavlyssning, sid 22–27. 
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ligt att i efterhand angripa lagligheten av vidtagna åtgärder och i förekom-
mande fall begära skadestånd. Lagrådet avstyrker därför att den föreslagna 
lagstiftningen införs (prop. 2005/06:178, bilaga 9). 

Enligt förslaget i remissen ska hemlig rumsavlyssning kunna förekomma 
vid samtliga brott som det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra 
år för. Därvid inkluderas även brott som inte är led i terroristisk eller organise-
rad brottslighet, utan snarare är verk av enskild gärningsman. Lagrådet 
konkluderar: 

 
Om avsikten är att ge polisen ett nytt vapen för att bekämpa terrorism, 
organiserad brottslighet och de andra speciella typer av brott som anges 
[...] borde detta enligt Lagrådets mening ha lett till en snävare 
begränsning av tillämningsområdet, t.ex. efter norskt mönster. Om det 
däremot är fråga om att allmänt utvidga polisens möjligheter att 
bekämpa grova brott finner Lagrådet att förslaget inte är tillräckligt 
underbyggt av de motiveringar som ingår i remissen och att det inte 
anförts några vägande skäl för att en sådan förändring bör genomföras 
trots de allvarliga konsekvenser den får för skyddet av den personliga 
integriteten. 

(prop. 2005/06:178, bilaga 9, sid. 197) 

7.3 Utskottsbehandlingen – hemlig rumsavlyssning  
Vid justitieutskottets beredning (2005/06:JuU26) om hemlig rumsavlyssning 
behandlas proposition (2005/06:178) samt ett antal motionsyrkanden. Utskot-
tets majoritet tillstyrker lagförslagen och avstyrker samtliga motionsyrkan-
den.65 

Beslutet föranleder sex reservationer och ett särskilt yttrande. En parti-
gemensam reservation (1) från kristdemokraterna och centerpartiet vill avslå 
propositionen, då de efterlyser grundläggande rättssäkerhetsregler och en 
större parlamentarisk kontroll av hemliga tvångsmedel i lagförslaget. Reser-
vanterna vill dessutom klargöra regler om underrättelser i efterhand, till dem 
som hemlig rumsavlyssning har använts mot. De två partierna är däremot 
beredda att tillåta hemlig rumsavlyssning vid mycket allvarliga brott. En 
annan reservation (2) från vänsterpartiet och miljöpartiet är om möjligt ännu 
mer avvisande (”avslag”). Reservationen efterlyser mer reella rättsgarantier i 
lagförslaget och framför åsikten att Integritetsskyddskommitténs betänkande 
ska inväntas. Två miljöpartistiska reservationer (3 och 4) pläderar för en 
skyldighet att i efterhand underrätta avlyssnade och ge de oskyldiga som 

                                                        
65 Lägg märke till att samtliga motioner som det hänvisas till i utskottets reservationer inte finns med i 
referenssammanställningen. Genomgående framgår riksdagspartiernas positionering redan genom 
partiernas reservationer och anföranden i kammaren. Se betänkande 2005/2006:JuU26, reservationer 
och särskilt yttrande på sid. 22-27. 
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säkerhetspolisen ska få använda tvångsmedel för att förhindra allvarliga brott, 
men anser att den öppna polisen inte bör ges motsvarande möjlighet. Andra 
remissinstanser (t.ex. JK och Sveriges advokatsamfund) avstyrker promemo-
rians bedömning i det avseendet. Svenska Helsingsforskommittén för 
mänskliga rättigheter har i sitt remissvar ifrågasatt om en preventiv tvångs-
medelsanvändning utgör en effektiv metod att förhindra brottslighet. 
Regeringen konstaterar å sin sida att nuvarande rättsläge inte framstår som 
tillfredsställande när det gäller mycket allvarliga brott (i betydelsen brott som 
riktas mot centrala samhällsvärden). Det krävs enligt regeringen effektiva 
åtgärder för att bekämpa en välorganiserad och allvarlig brottslighet.  

 
Och även om resultatet skulle bli endast en måttlig ökning av antalet 
förhindrade brott, kan det vara av synnerligen stort värde för samhället 
och dess invånare. 

(prop. 2005/06:177, sid. 44) 
 

Det är inte ofta som samhällsintresset i sig får en så tydlig motivering (jfr. med 
delavsnitt 2.2.2 där utfallspositionen samhällsintresse beskrivs). 

Lagrådsremissen besvarades i februari 2006 (prop. 2005/06:177, bilaga 7). 
Det konstateras i yttrandet att syftet med de föreslagna reglerna inte är att 
beivra utan att förebygga brott. Utvidgningen av tvångmedlens användnings-
område måste anses vara av stor principiell betydelse, eftersom den innebär att 
en person kan bli föremål för integritetskränkande åtgärder på grund av 
antaganden som inte manifesterat sig ens i försöks- eller förberedelsebrott. 
Utöver detta behandlar lagrådet en remiss med förslag till utvidgning av 
straffprocessuella tvångsmedel. Det rör sig då om hemlig rumsavlyssning som 
ska kunna användas vid misstanke om allvarliga brott. Lagrådet konstaterar att 
det finns ett visst samband mellan förslagen, såtillvida att de båda går ut på att 
i viktiga avseenden utvidga området för de tillåtna polisiära metoderna. Det 
medför konsekvenser för människors personliga integritet. 

Den aktuella remissen innefattar betydande intrång i enskilda människors 
rätt till respekt för sitt privatliv och sin korrespondens. Det krävs därför ett så 
starkt behov av tvångsmedlet att det är proportionerligt i förhållande till de 
inskränkningar i integritetsskyddet som görs. Därtill måste bestämmelserna 
ges en så tydlig utformning att risken för en extensiv tillämpning eller miss-
bruk minimeras. Användning av tvångsmedel i preventivt syfte måste kring-
gärdas av betryggande procedurregler. 

Lagrådet har tagit del av den utförliga motivering av behoven som 
presenteras i promemorian Tvångsmedelsanvändning för att förebygga eller 
förhindra allvarlig brottslighet (Ds 2005:21). Lagrådet anser sig kunna 
acceptera att det finns ett behov av tvångsmedel. Behovet måste trots det 
avvägas mot de integritetsaspekter som användningen av tvångsmedel för med 
sig. Det finns enligt lagrådet en brist i det dokumenterade underlaget avseende 
huruvida de föreslagna åtgärderna är förenliga med artikel 8 i Europakonven-
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7.4 Regeringens proposition om åtgärder för att 
förhindra vissa särskilt allvarliga brott 
Regeringen tar i propositionen (2005/06:177) upp de förslag som lämnas i 
promemorian Tvångsmedelsanvändning för att förebygga eller förhindra 
allvarlig brottslighet (Ds 2005:21). Promemorian har remissbehandlats till-
sammans med en andra promemoria som tagits fram av justitiedepartementet 
den 23 juni 2005 och som innehåller en tillkommande del om förslag till 
reglering av användningen av överskottsinformation (2005/06:JuU30). 

Propositionen föreslår att de brottsbekämpande myndigheterna genom en 
särskild lag ges möjlighet att använda hemlig teleavlyssning, hemlig teleöver-
vakning, hemlig kameraövervakning och postkontroll för att förhindra vissa 
särskilt allvarliga brott. Hemlig rumsavlyssning föreslås således inte som 
tvvångsmedel i just denna proposition. Tillstånd till tvångsmedelsanvändning 
ska enligt förslaget kunna meddelas om det finns anledning anta att en person 
kommer att utöva allvarlig brottslig verksamhet som innefattar en i lagen 
angiven gärning. De brott som särskilt anges i propositionen är högmålsbrott, 
brott mot rikets säkerhet, allmänfarliga brott och terroristbrott, det vill säga 
den brottslighet som säkerhetspolisen (enligt gällande ansvars- och uppgifts-
fördelning inom polisen) har att bekämpa. Det framhålls i propositionen att 
förslaget innehåller flera rättssäkerhetsgarantier. Bland annat ska allmän 
domstol lämna tillstånd till tvångsmedelsanvändning. Vidare ska offentliga 
ombud delta i sådana tillståndsärenden. Tillståndstiden får inte överstiga en 
månad. Tillstånd ska få lämnas endast om det är av synnerlig vikt för att 
förhindra brottslig verksamhet. Skälen ska dessutom uppväga det intrång eller 
men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte. Det införs också en 
reglering för användande av den överskottsinformation som uppkommer vid 
tvångsmedelsanvändning (prop. 2005/06:177). 

Ett antal remissinstanser ifrågasätter att säkerhetspolisen skulle ha något 
påtagligt behov av att använda tvångsmedel för att förhindra vissa särskilt 
allvarliga brott (se Vår beredskap efter den 11 september, SOU 2003:32). 
Negativ kritik framförs från Brottsförebyggande rådet, Svenska Helsingsfors-
kommittén för mänskliga rättigheter, Svenska avdelningen för Internationella 
Juristkommissionen samt Svenska advokatsamfundet. Regeringen anser 
däremot att det finns ett påtagligt behov av att säkerhetspolisen kan använda 
vissa tvångsmedel (prop. 2005/06:177, sid. 36–37). 

En annan fråga som diskuteras i remissen är huruvida polisen även utanför 
säkerhetspolisens ansvarsområde ska kunna använda tvångsmedel för att 
förhindra särskilt allvarliga brott som anses utgöra ett hot mot vårt 
demokratiska samhällssystem. Avståndstagande synpunkter inlämnades bland 
annat av Sveriges advokatsamfund. Regeringen gör i propositionen bedöm-
ningen att intresset av att vissa allvarliga brott förhindras, väger tyngre än 
integritetsintresset för de presumtiva gärningsmännen och andra som kan bli 
föremål för tvångsmedelsanvändning. Några remissinstanser tillstyrker att 
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säkerhetspolisen ska få använda tvångsmedel för att förhindra allvarliga brott, 
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dessutom för att tvångsmedel historiskt sett har använts i Sverige för att 
begränsa de demokratiska fri- och rättigheterna. 

I tre egna miljöpartistiska reservationer (3, 4 och 6) uppmanas riksdagen 
avslå propositionen. Om godkännande ändå sker bör riksdagen tillkännage för 
regeringen att den ska konkretisera innebörden av terrorism och författnings-
hotande verksamhet. Därtill efterlyser reservanterna fler rättssäkerhetsgaran-
tier vid inskränkningar i rätten till skydd för privatlivet och andra mänskliga 
fri- och rättigheter. Ytterligare en miljöpartistisk reservation vill införa fler 
rättssäkerhetsgarantier och ökad parlamentarisk kontroll av hemliga tvångs-
medel. I en allmän motion från miljöpartiet pläderas för att kraven för att an-
vända tvångsmedel inte ska sänkas och inte heller användas i större omfattning 
än vad som nu är fallet. 

En reservation av moderaterna (5) förespråkar att en särskild nämnd under 
riksdagen bör inrättas. Det är enligt reservanterna parlamentariskt tveksamt, 
att låta en myndighet under regeringen kontrollera vad regeringen har ansvar 
för. 

I det särskilda yttrandet av kristdemokraterna och centerpartiet framförs 
åsikten att en särskild nämnd (benämnd tvångsmedelsnämnden) under riks-
dagen istället bör inrättas. En sådan nämnd skulle kunna ha ansvar för den 
generella uppföljningen och analysen av hur hemliga tvångsmedel används, 
dels kunna ge befogenhet att närmare studera enskilda ärenden. Nämnden 
skulle årligen avge en rapport till riksdagen.68 

I de följande delavsnitten (7.6 och 7.7) återges huvuddragen i riksdags-
debatterna om hemlig rumsavlyssning samt åtgärder för att förhindra vissa 
särskilt allvarliga brott. 

7.6 Den första riksdagsdebatten om hemlig 
rumsavlyssning 
Riksdagsdebatten genomfördes den 31 maj 2006.69 

7.6.1 Riksdagsdebatten 
Justitieutskottets ordförande Johan Pehrson (fp) inleder kammarens debatt. 
Han konstaterar att folkpartiet liberalerna, tack vare de rättssäkerhetsgarantier 

                                                        
68 2005/06:JuU30, reservationer, motion och särskilt yttrande sid.21ff. I löpande parenteser framgår 
reservationernas nummer i utskottsbetänkandet. 
69 Kammarens protokoll 2005/06:132, 11§ den 31 maj 2006. Inför debatten föredrogs justitieutskottets 
betänkande (2005/06:JuU26) samt proposition (2005/06:178) avseende lag om hemlig rumsavlyssning. 
Samtliga ordinarie anföranden förutom tre har återgivits. Undantagen är socialdemokraten Margareta 
Perssons (anf. 15, sid. 15-17), vänsterpartisten Mats Einarssons (anf. 41, sid. 25-26) samt centerpar-
tisten Johan Linanders andra (anf. 46, sid. 27) ordinarie anföranden. Det beror dels på att Margareta 
Perssons och Mats Einarssons argumentationslinjer har kategoriserats på samma sätt som partikolle-
gorna Thomas Bodströms (s) och Alice Åströms (v), medan Johan Linanders andra ordinarie anförande 
istället har strukits då det innehållsmässigt är en replik. 
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tionen. Enligt lagrådet finns det dessutom anledning för den så kallade 
Integritetsskyddskommittén (tillsatt 2004) att se över aspekter av den före-
slagna lagstiftningen. I övrigt framförs lagtekniska synpunkter i yttrandet 
(prop. 2005/06:177, bilaga 7). 

Konstitutionsutskottet (2005/06:KU6y) konstaterar att de frågor som 
lagrådet behandlar inte kommer att vara lösta då lagen planeras träda i kraft. 
Det uppfattas av KU som en besvärande brist, liksom brådskan med att införa 
de föreslagna åtgärderna. Justitieutskottet förutsätts i KU:s yttrande ha en 
grannlaga uppgift framför sig i sin beredning, med att göra ömtåliga avväg-
ningar med hänsyn till ändamåls-, behovs- och proportionalitetsprinciperna. 
Här ska noteras att det i yttrandet förs en rättssäkerhetsargumentation. 
Konstitutionsutskottet konstaterar i sitt yttrande (2005/06:KU6y, sid. 39) att 
regeringens lagförslag vad avser åtgärder för att förhindra vissa särskilt 
allvarliga brott är av sådant slag som avses i 2 kap. 12 § tredje stycket 
regeringsformen och att det där föreskrivna kvalificerade förfarandet vid 
riksdagsbeslut även är tillämpligt på det lagförslaget. Det innebär att riksdagen 
vid sitt beslut måste uppnå minst kvalificerad (5/6) majoritet, för att en 
återförvisning av lagförslaget till justitieutskottet (för bordläggning i ett år) 
ska kunna undvikas. 

7.5 Utskottsbehandlingen – Åtgärder för att 
förhindra vissa särskilt allvarliga brott 
Justitieutskottets majoritet (2005/06:JuU30) tillstyrker propositionen (2005/ 
06:177) och avstyrker samtliga motioner. Till betänkandet fogas sex reserva-
tioner, en allmän motion och ett särskilt yttrande.67 

En partigemensam kristdemokratisk och centerpartistisk reservation (1) 
förespråkar avslag på propositionen, och i andra hand förespråkas en under-
rättelseskyldighet i efterhand för den person som blivit utsatt för hemliga 
tvångsmedel. Dessutom hävdas att den parlamentariska kontrollen måste 
stärkas före det att ytterligare tvångsmedel införs i lag. 

En annan partigemensam vänsterpartistisk och miljöpartistisk reservation 
(2) yrkar avslag på propositionen. I ovan nämnda reservation beskrivs för-
slaget om tvångsmedel som ett mycket ingående ingrepp i enskildas person-
liga integritet. Dessutom ifrågasätter reservationen att tvångsmedel i preven-
tivt syfte skulle vara effektivt i brottsbekämpning. Reservanterna anser att 
Sverige redan nu bryter mot artikel 13 i Europakonventionen. Det görs i och 
med att den som blir utsatt för hemliga tvångsmedel inte har rätt att få veta om 
det i efterhand och därför inte kan reagera mot beslutet. I reservationen varnas 

                                                        
67 Inte heller samtliga motioner som det hänvisas till i detta utskottsbetänkandets reservationer återfinns 
i referenssammanställningen. I flertalet uppkomna situationer framgår riksdagspartiernas positione-
ringar redan genom reservationerna och anförandena i kammaren. 
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(2) yrkar avslag på propositionen. I ovan nämnda reservation beskrivs för-
slaget om tvångsmedel som ett mycket ingående ingrepp i enskildas person-
liga integritet. Dessutom ifrågasätter reservationen att tvångsmedel i preven-
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67 Inte heller samtliga motioner som det hänvisas till i detta utskottsbetänkandets reservationer återfinns 
i referenssammanställningen. I flertalet uppkomna situationer framgår riksdagspartiernas positione-
ringar redan genom reservationerna och anförandena i kammaren. 
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lighet som enligt narkotikasamordnaren till och med har tillåtits att 
breda ut sig för att vi i den här riksdagen inte har levererat verktyg och 
kraft i organisationen för svensk polis för att bekämpa grova brott. 
Konsekvenserna är allvarliga. […] Vi har också skyldigheter i Sverige. 
Vi har skrivit under internationella konventioner att vi med all kraft ska 
bekämpa mycket grova brott och terroristbrott. Vi har skrivit på 
Europarådets konvention om mänskliga rättigheter där det av artikel 8 
tydligt följer att vi inte bara har ett ansvar att skydda människor, famil-
jer och hem mot statens övergrepp på något sätt. Vi är också skyldiga 
att se till att staten möter hot mot familjer som finns fysiskt, ekono-
miskt och integritetsmässigt. Det är också en skyldighet som framgår. 
Vi är skyldiga att vidta åtgärder. I dag sker inte detta på ett tillräckligt 
kraftfullt sätt. 

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 6, anförande 1 sid. 5–7) 
 

Till grund för hans resonemang i de två citaten ovan ligger en föreställning om 
att personlig integritet är ett intresse som ibland måste underordnas viktigare 
samhällsmål, i det här fallet att motverka brott och skydda brottsoffer. 

Johan Pehrson argumenterar för att propositionen från den socialdemokra-
tiska regeringen nu innehåller tillräckliga rättssäkerhetsgarantier för att lagför-
slaget ska kunna antas av riksdagen. Lägg märke till att han inte yrkar i 
enlighet med den reservation 6 i justitieutskottet som han själv har under-
tecknat. Istället väljer hans parti i det följande riksdagsbeslutet att ge sitt stöd 
åt justitieutskottets betänkande (se 7.6.2). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Pehrsons argu-
mentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. När det gäller 
den personliga integritetens rättsliga status respektive bedömningens omfång 
är min slutsats att Pehrson betonar personlig integritet som ett intresse, snarare 
än som en rättighet och har ett samhälls- snarare än ett individfokus i sitt 
anförande. Han vill inskränka den individuella sfären och tillåta hemlig 
rumsavlyssning, eftersom statsmakten i internationella konventioner har 
förbundit sig att skydda människor mot brott. Det är ett samhälleligt intresse 
som tillmäts större vikt än de individuella rättigheterna. På den andra linjen 
(”maktutövning”) har hans argumentation störst likhet med utfallspositionen 
rättstrygghet. När det gäller maktutövningens fokus har Pehrsons utsagor mer 
betoning på inslag av brottsbekämpning än föreställningar om vikten av 
lagbunden maktutövning. Avseende maktutövningens kontrollobjekt är hans 
betoning mer på behovet av kontroll av medborgarna, än på behovet av 
kontroll av statsapparaten och den offentliga maktutövningen i sig. Han talar i 
sitt ordinarie anförande om att lagförslaget enligt hans mening är rättssäkert, 
vilket ligger i linje med tanken om lagbunden maktutövning. Tonvikten i hans 
anförande ligger dock (vilket redan påpekats ovan) på rättstrygghet. På den 
övergripande dimensionen har jag kategoriserat folkpartisten Johan Pehrsons 
position som mest överensstämmande med idealtypen statsmakt. 
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som nu finns inskrivna i propositionen om buggning, har kunnat stödja det 
framlagda lagförslaget. Det har enligt Pehrson inte varit ett lätt beslut, men: 

 
 […] det är rätt beslut för ett tryggare Sverige  

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 5) 
 

Även om han vid flera tillfällen försäkrar åhörarna om att förslaget är rätts-
säkert ligger tonviken i hans argumentation istället på rättstrygghet. Han 
kritiserar dem som vill skjuta lagförslaget ett år framåt i tiden. Att kräva fler 
rättssäkerhetsgarantier är enligt Pehrson ingenting annat än att förhala ärendet. 
Det är möjligt att vara principiell motståndare till buggning, men då måste 
man presentera ett alternativt förslag. Hur får vi ett tryggare Sverige, för de 
människor som idag drabbas i den grova kriminalitetens spår? 

Johan Pehrson framhåller att dagens debatt är viktig eftersom den handlar 
om en viktig fråga nämligen trygghet. Det är en fråga om respekt för män-
niskors rätt till fysisk, psykisk och ekonomisk integritet. 

 
Det handlar om att ge livschanser och frihet åt människor som idag får 
sina liv förstörda och sin integritet kränkt i den grova organiserade 
brottslighetens spår. Det handlar om att något bättre än idag ge verklig 
respekt för dessa människors mänskliga rättigheter. 

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 5) 
 

Johan Pehrson vill i det här sammanhanget retoriskt framhålla brottsoffers 
särskilda intressen och behov av skydd från polisens sida. När han diskuterar 
brottsoffers mänskliga rättigheter så avses egentligen brottsoffers särskilda 
intressen: 

 
Det handlar om vilka verktyg svensk polis ska få använda i kampen mot 
de mycket grova brotten för att skydda människor mot övergrepp och 
integritetskränkningar. Jag tycker att vi måste vara överens om verklig-
hetsbilden. Människor får sina liv förstörda i dag. Det är de redan mest 
utsatta som drabbas hårdast. Det visar alla undersökningar. Det är inte 
så att det är riksdagsledamöter, redaktörer eller direktörer som drabbas 
hårdast av brottslighet. Det är redan utsatta människor, inte minst de 
människor som följer i spåren av den grova brottsligheten – narkotika, 
handel med människor, grova rån och så vidare. 

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 6) 
 

Johan Pehrson hävdar att lagförslaget i sig är rättssäkert, men samtidigt att den 
svenska rättsstaten nu utmanas av framväxten av en grov organiserad brotts-
lighet:  

 
Jag träffar regeringens narkotikasamordnare. Alla ger en samstämmig 
bild av att det finns ett betydande problem med grov organiserad brotts-
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lighet som enligt narkotikasamordnaren till och med har tillåtits att 
breda ut sig för att vi i den här riksdagen inte har levererat verktyg och 
kraft i organisationen för svensk polis för att bekämpa grova brott. 
Konsekvenserna är allvarliga. […] Vi har också skyldigheter i Sverige. 
Vi har skrivit under internationella konventioner att vi med all kraft ska 
bekämpa mycket grova brott och terroristbrott. Vi har skrivit på 
Europarådets konvention om mänskliga rättigheter där det av artikel 8 
tydligt följer att vi inte bara har ett ansvar att skydda människor, famil-
jer och hem mot statens övergrepp på något sätt. Vi är också skyldiga 
att se till att staten möter hot mot familjer som finns fysiskt, ekono-
miskt och integritetsmässigt. Det är också en skyldighet som framgår. 
Vi är skyldiga att vidta åtgärder. I dag sker inte detta på ett tillräckligt 
kraftfullt sätt. 

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 6, anförande 1 sid. 5–7) 
 

Till grund för hans resonemang i de två citaten ovan ligger en föreställning om 
att personlig integritet är ett intresse som ibland måste underordnas viktigare 
samhällsmål, i det här fallet att motverka brott och skydda brottsoffer. 

Johan Pehrson argumenterar för att propositionen från den socialdemokra-
tiska regeringen nu innehåller tillräckliga rättssäkerhetsgarantier för att lagför-
slaget ska kunna antas av riksdagen. Lägg märke till att han inte yrkar i 
enlighet med den reservation 6 i justitieutskottet som han själv har under-
tecknat. Istället väljer hans parti i det följande riksdagsbeslutet att ge sitt stöd 
åt justitieutskottets betänkande (se 7.6.2). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Pehrsons argu-
mentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. När det gäller 
den personliga integritetens rättsliga status respektive bedömningens omfång 
är min slutsats att Pehrson betonar personlig integritet som ett intresse, snarare 
än som en rättighet och har ett samhälls- snarare än ett individfokus i sitt 
anförande. Han vill inskränka den individuella sfären och tillåta hemlig 
rumsavlyssning, eftersom statsmakten i internationella konventioner har 
förbundit sig att skydda människor mot brott. Det är ett samhälleligt intresse 
som tillmäts större vikt än de individuella rättigheterna. På den andra linjen 
(”maktutövning”) har hans argumentation störst likhet med utfallspositionen 
rättstrygghet. När det gäller maktutövningens fokus har Pehrsons utsagor mer 
betoning på inslag av brottsbekämpning än föreställningar om vikten av 
lagbunden maktutövning. Avseende maktutövningens kontrollobjekt är hans 
betoning mer på behovet av kontroll av medborgarna, än på behovet av 
kontroll av statsapparaten och den offentliga maktutövningen i sig. Han talar i 
sitt ordinarie anförande om att lagförslaget enligt hans mening är rättssäkert, 
vilket ligger i linje med tanken om lagbunden maktutövning. Tonvikten i hans 
anförande ligger dock (vilket redan påpekats ovan) på rättstrygghet. På den 
övergripande dimensionen har jag kategoriserat folkpartisten Johan Pehrsons 
position som mest överensstämmande med idealtypen statsmakt. 

152 

som nu finns inskrivna i propositionen om buggning, har kunnat stödja det 
framlagda lagförslaget. Det har enligt Pehrson inte varit ett lätt beslut, men: 

 
 […] det är rätt beslut för ett tryggare Sverige  

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 5) 
 

Även om han vid flera tillfällen försäkrar åhörarna om att förslaget är rätts-
säkert ligger tonviken i hans argumentation istället på rättstrygghet. Han 
kritiserar dem som vill skjuta lagförslaget ett år framåt i tiden. Att kräva fler 
rättssäkerhetsgarantier är enligt Pehrson ingenting annat än att förhala ärendet. 
Det är möjligt att vara principiell motståndare till buggning, men då måste 
man presentera ett alternativt förslag. Hur får vi ett tryggare Sverige, för de 
människor som idag drabbas i den grova kriminalitetens spår? 

Johan Pehrson framhåller att dagens debatt är viktig eftersom den handlar 
om en viktig fråga nämligen trygghet. Det är en fråga om respekt för män-
niskors rätt till fysisk, psykisk och ekonomisk integritet. 

 
Det handlar om att ge livschanser och frihet åt människor som idag får 
sina liv förstörda och sin integritet kränkt i den grova organiserade 
brottslighetens spår. Det handlar om att något bättre än idag ge verklig 
respekt för dessa människors mänskliga rättigheter. 

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 5) 
 

Johan Pehrson vill i det här sammanhanget retoriskt framhålla brottsoffers 
särskilda intressen och behov av skydd från polisens sida. När han diskuterar 
brottsoffers mänskliga rättigheter så avses egentligen brottsoffers särskilda 
intressen: 

 
Det handlar om vilka verktyg svensk polis ska få använda i kampen mot 
de mycket grova brotten för att skydda människor mot övergrepp och 
integritetskränkningar. Jag tycker att vi måste vara överens om verklig-
hetsbilden. Människor får sina liv förstörda i dag. Det är de redan mest 
utsatta som drabbas hårdast. Det visar alla undersökningar. Det är inte 
så att det är riksdagsledamöter, redaktörer eller direktörer som drabbas 
hårdast av brottslighet. Det är redan utsatta människor, inte minst de 
människor som följer i spåren av den grova brottsligheten – narkotika, 
handel med människor, grova rån och så vidare. 

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 6) 
 

Johan Pehrson hävdar att lagförslaget i sig är rättssäkert, men samtidigt att den 
svenska rättsstaten nu utmanas av framväxten av en grov organiserad brotts-
lighet:  

 
Jag träffar regeringens narkotikasamordnare. Alla ger en samstämmig 
bild av att det finns ett betydande problem med grov organiserad brotts-



155 

integritetens rättsliga status tolkas som ett intresse som måste inskränkas 
eftersom polisen behöver nya verktyg i form av hemlig rumsavlyssning. I 
anförandet framhålls bedömningens omfång som samhället snarare än indivi-
den. På den andra linjen (”maktutövning”) har hennes argumentation störst 
likhet med utfallspositionen rättstrygghet. Maktutövningens fokus förefaller i 
Asks argumentationslinje vara brottsbekämpning och för maktutövningens 
viktigaste kontrollobjekt ligger betoningen i anförandet på medborgarna, 
snarare än statsapparaten i sig. På den övergripande dimensionen har jag 
kategoriserat moderaten Beatrice Asks position som mest överensstämmande 
med idealtypen statsmakt. 

Olle Sandahl (kd) meddelar i sitt ordinarie anförande att kristdemo-
kraternas företrädare (läs: Peter Ahltin) hastigt har fått förhinder. Sandahl 
säger sig dock ha fått talmannens tillstånd att framföra sitt partis yrkande om 
avslag på propositionen och bifall till reservation 1 av kristdemokraterna och 
centerpartiet. I reservationen uppmanas riksdagen att avslå propositionen som 
helhet. Reservation 1 av kristdemokraterna och centerpartiet yrkar i sin tur 
bland annat bifall till motion 2005/06:Ju54 av Peter Ahltin m.fl. (kd). Sandahl 
återger i det korta anförandet huvuddragen i reservationen. Kristdemokraterna 
är kritiska till att lagförslaget inte innehåller några förslag till regler om 
underrättelse i efterhand till den mot vilken hemlig rumsavlyssning har an-
vänts. Även frågan om skadestånd till oskyldiga personer som avlyssnas bör 
enligt reservationen vara löst innan lagstiftningen antas av riksdagen. Krist-
demokraterna kan inte heller acceptera att det införs en reglering som 
möjliggör en hemlig rumsavlyssning av medieredaktioner. Slutligen vill krist-
demokraterna att frågan om den parlamentariska kontrollen ska vara löst innan 
ytterligare möjligheter att använda hemlig rumsavlyssning införs i lag (Prot. 
2005/06:132, 11§, anförande 3, sid. 9). 

Sandahls anförande i sig är alltför kortfattat för att det ska gå att kategori-
sera i mitt analysschema. Jag har därför valt att kategorisera kristdemokra-
ternas position i den första riksdagsdebatten om hemlig rumsavlyssning, med 
utgångspunkt från partiets yrkanden i reservation 1 och motion 2005/06:Ju54, 
som föranletts av propositionen och utskottsbetänkandet. Av den nämnda 
reservationen framgår att kristdemokraterna förespråkar att polisen ska få 
möjlighet att använda sig av hemlig rumsavlyssning. Det beskrivs i motionen 
som viktigt i den brottsbekämpning som samhället ser som mycket viktig (sid. 
2). Partiet beklagar samtidigt att lagförslaget (enligt partiets uppfattning) inte 
är tillräckligt berett utan istället innehåller flera tveksamheter. Det som partiet 
efterlyser är mer precisa rättsregler vad gäller underrättelseskyldighet samt en 
förstärkt parlamentarisk kontroll av regeltillämpningen vid myndigheternas 
användning av hemliga tvångsmedel. Kristdemokraterna vill dessutom i sin 
gemensamma reservation med centerpartiet införa ett absolut förbud mot av-
lyssning av medieredaktioner. Däremot konstateras i motionen att lagförslaget 
redan innehåller flera rättighetsgarantier. I reservation 1 som undertecknats av 
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Beatrice Ask70 (m) fortsätter kammarens debatt. Hon yrkar bifall till 
reservation 5 av moderaterna om parlamentarisk kontroll av hemliga tvångs-
medel. Beatrice Ask meddelar att moderaterna sedan ett antal år har krävt att 
buggning ska kunna möta en alltmer avancerad brottslighet. Hon fortsätter: 

 
Skälen är det jag inledde med, nämligen att polisen behöver nya verk-
tyg för att möta en alltmer avancerad brottslighet. Vi tycker också att 
det nu framlagda förslaget är omgärdat av tydliga rättssäkerhetsgaran-
tier. Tillstånd ges efter prövning i domstol. Det finns regler för hur 
överskottsinformation får användas, med mera.  

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 8) 
 

I inlägget diskuterar Beatrice Ask den önskvärda avvägningen mellan rätts-
trygghet, rättssäkerhet och individuella rättigheter. Hon betonar i sitt an-
förande framförallt vikten av rättstrygghet:  

 
Vi vill skydda våra egna medborgare och ta ansvar i det internationella 
samarbetet mot terrorism och grov organiserad brottslighet. Vi vill inte 
att Sverige ska bli en fristad för tungt kriminella och fundamentalistiska 
grupper och individer. Ytterst handlar kampen om de grundläggande 
värdena öppenhet, demokrati och alla människors grundläggande fri- 
och rättigheter. Det ställer stora krav på lagstiftningen och på rätts-
vårdande myndigheter. Vi måste ha ett rättsväsende som står starkt mot 
brottsligheten och som vilar på rättsstatens grund. Det finns alltid – och 
det är viktigt att tänka på det – en konflikt mellan ett effektivt rätts-
väsende och respekten för personlig integritet. Vi vill inte ha ett 
kontrollsamhälle eller ett samhälle som ständigt tittar in i människors 
privatliv. Denna konflikt måste alltid vägas in och beaktas när vi 
hanterar de politiska frågorna. 

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 7) 
 

Beatrice Ask betonar att tvångsmedlet buggning måste ses i ett större rättsligt 
sammanhang:  

 
Vi moderater tycker att det är på plats att påpeka att möjligheterna att 
använda hemlig rumsavlyssning inte räcker för att bekämpa terrorist-
brott och grov organiserad brottslighet. Vi behöver i vid mening ett 
mycket starkare rättsväsende. 

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat på sid. 8, anförande 2, sid. 7–8) 
 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Asks argumenta-
tion störst likheter med utfallspositionen samhällsintresse. Den personliga 

                                                        
70 Sedermera justitieminister, se den tredje riksdagsdebatten(delavsnitt 7.12). 
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väsende och respekten för personlig integritet. Vi vill inte ha ett 
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(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 7) 
 

Beatrice Ask betonar att tvångsmedlet buggning måste ses i ett större rättsligt 
sammanhang:  
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70 Sedermera justitieminister, se den tredje riksdagsdebatten(delavsnitt 7.12). 
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[…] Regeringen säger själv i propositionen, när det gäller frågan om 
hemlig rumsavlyssning, att det här är ett stort integritetsintrång. 

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 9) 
 

Hon uttrycker därtill sin förvåning över att regeringen nu lägger fram sitt lag-
förslag trots att rättssäkerhetsgarantierna inte har kunnat uppfyllas. 

 
Det är viktigt att vi också skapar ett samhälle där den enskilde indivi-
dens trygghet och rättssäkerhet är stark. Det är också viktigt att man 
inte tar till vilka metoder som helst för att bekämpa brottsligheten. På 
vägen förlorar man viktiga värden. 

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 10, anförande 4 sid. 9–10) 
 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har vänsterpartisten 
Åströms argumentation störst likhet med utfallspositionen individuella 
rättigheter. Hon är inte beredd att låta de individuella rättigheterna under-
ordnas kollektiva samhällsmål, som i utfallspositionen samhällsintresse. Hon 
beskriver istället personlig integritet som ett ”välgrundat anspråk” för 
individen och som andra individer bör respektera. Bedömningens omfång i 
hennes anförande är individen istället för samhället som helhet. Den person-
liga integritetens rättsliga status framställs vidare som en rättighet, istället för 
som ett intresse. På den andra linjen (”maktutövning”) har hennes argu-
mentering störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Hennes förkas-
tande av godtyckliga val av metoder vid brottsbekämpning är indirekt ett 
försvar för lagbunden maktutövning som maktutövningens fokus. De rättsliga 
organen ska inte tillåtas att agera oreglerat. Åström ger intryck av att vara 
skeptisk till rättsmedlet hemlig rumsavlyssning på grund av dess påstådda 
brist på effektivitet i omgivande länder. I hennes anförande efterlyses behovet 
av kontroll över statsapparaten och den offentliga maktutövningen i sig. På 
den övergripande dimensionen har jag kategoriserat Åströms position som 
mest överensstämmande med idealtypen individens frihet. 

Johan Linander (c) framhåller i sitt ordinarie anförande nödvändigheten av 
att kunna se det samhälleliga behovet av buggning, samtidigt som en bedöm-
ning måste göras av behövlig rättssäkerhet och vad som ska karaktärisera ett 
tillräckligt skydd av den personliga integriteten. Johan Linander betonar att 
den socialdemokratiska rättspolitiken har misslyckats. Brottsutvecklingen i 
kombination med att kriminella numera använder ny teknik, gör det nödvän-
digt för samhället (i betydelsen statsmakten) att använda modern teknik för att 
bekämpa brottsligheten. Centerpartiet hävdar att det finns behov av buggning 
och att det kan ske på ett rättssäkert sätt. Avvägningen mellan statsmaktens 
behov av en effektiv brottsbekämpning, de nödvändiga garantierna för ett 
rättssäkert agerande och det eftersträvansvärda skyddet för den personliga 
integriteten har regeringen enligt Johan Linander tagit lätt på. Johan Linander 
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kristdemokraterna och centerpartiet används aldrig ordet rättighet, men 
däremot intresse och grundläggande rättssäkerhetsregler. 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har kristdemokra-
ternas argumentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Den 
personliga integritetens rättsliga status tolkas som ett intresse som ibland 
måste stå tillbaka för det övergripande, samhälleliga intresset av att bekämpa 
brott. Bedömningens omfång förutsätts vara samhället snarare än individen. På 
den andra linjen (”maktutövning”) har kristdemokraternas argumentation 
störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. När det gäller maktutövning-
ens fokus ligger betoningen på lagbunden maktutövning. Lagförslagets rätts-
regler kritiseras av kristdemokraterna för att vara oprecisa. Vad gäller makt-
utövningens kontrollobjekt efterlyser kristdemokraterna en bättre parlamen-
tarisk kontroll av myndigheternas regeltillämpning vid användning av tvångs-
medel. Det är således den offentliga maktutövningen i sig själv som bör 
kontrolleras mer effektivt enligt partiet. På den övergripande dimensionen har 
jag kategoriserat kristdemokraten Olle Sandahls position som en hybrid, med 
inslag från de båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Alice Åström (v) förklarar i sitt ordinarie anförande att västerpartiet har 
varit tydliga motståndare till buggning av tre skäl: Det första är att det är ett 
stort ingrepp i den personliga integriteten. Det andra skälet är att det inte har 
kunnat bevisas att detta har särskilt hög effektivitet. Det tredje skälet är att det 
inte skapar en mer effektiv polisorganisation och att det inte heller skapar en 
mer effektiv brottsbekämpning. Alice Åström fortsätter:  

 
Flera talare har talat om att terrorismen kommer närmare. Mer och mer 
allvarlig brottslighet sker närmare och närmare våra gränser och skulle 
kunna drabba Sverige i dag. Det man glömmer att säga är ju att man i 
de länder där terroristbrott har skett använder hemliga mikrofoner och 
buggning. I flera av våra grannländer använder man buggning. Men 
man har inte kunnat bekämpa den organiserade brottsligheten mer 
effektivt. Man har inte kunnat förändra verkligheten. 

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 10) 
 

Alice Åström (v) yrkar bifall till reservation 2 av vänsterpartiet och miljö-
partiet. Reservationen föreslår att riksdagen beslutar om avslag på proposi-
tionen. I reservationen förespråkas reella rättssäkerhetsgarantier samt att riks-
dagen ska tillkännage för regeringen att invänta Integritetsskyddskommitténs 
betänkande. 

Alice Åström verkar tolka personlig integritet som en universell (i betydel-
sen mycket omfattande) rättighet: 

 
Det handlar om den personliga integriteten för hela samhället, den per-
sonliga integriteten för varje enskild individ i Sverige. Därför kan man 
inte med sådan lätthet hävda att vi bara ska ge oss på brottslingarna. 
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utövningen blir reglerad – normbunden. På den övergripande dimensionen har 
jag kategoriserat Linanders position som en hybrid, som har likheter med de 
båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Leif Björnlod (mp) hävdar i sitt ordinarie anförande att det i regeringens 
proposition saknas ett nödvändigt skyddsnät när det ska införas en så integri-
tetskänslig lagstiftning. I början när man förde diskussion om den här typen av 
lagstiftning var det terrorism som var modeordet. Nu handlar det (enligt sages-
personerna) istället om grov organiserad brottslighet.  

 
Vi kan inte förneka att allt detta finns och att det måste bemötas, men 
inte till vilket pris som helst. 

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 13) 
 

Den föreslagna åtgärden riktar sig inte enbart mot den organiserade brottslig-
heten, utan även helt oskyldiga personer kan drabbas av tvångsåtgärden bugg-
ning.  

 
Den för också med sig en överhörning av människor som inte är miss-
tänkta för något brott alls. 

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 13) 
 

Enligt Leif Björnlod är det svårt att anta det framlagda lagförslaget då 
regeringen trots sex års utredningstid ännu inte har kunnat ge riksdagen något 
annat än löften om framtida skydds- och kontrollåtgärder, som är avsedda att 
skydda den personliga integriteten, den parlamentariska kontrollen, meddelar-
skyddet samt möjligheter till ersättningar för kränkningar. Björnlod vill därtill 
konkret kunna se de konkreta lagförslagen från regeringen på bordet även i 
dessa uppräknade delar. Han meddelar att miljöpartiet kommer att rösta emot 
propositionen och för en minoritetsbordläggning. Lagförslaget har enligt 
Björnlod tidigare kritiserats ”mycket skarpt” av konstitutionsutskottet och av 
lagrådet. Kritiken innebär att det kan ifrågasättas om lagförslaget uppfyller 
rimliga krav på rättssäkerhet och Europakonventionen. Miljöpartiet säger nej 
till förslaget om buggning (Prot. 2005/06:132, 11§, anförande 10 sid. 13–14). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har miljöpartisten 
Björnlods argumentation störst likhet med utfallspositionen individuella rättig-
heter. Bedömningens omfång måste enligt honom vara de oskyldiga individer 
som kan komma att avlyssnas och därmed få sin personliga integritet 
inskränkt. Brottslighet ska bemötas (vilket är ett samhälleligt intresse), men 
inte till vilket pris som helst. Björnlod förefaller framhålla den personliga 
integritetens rättsliga status som en individuell rättighet (i den betydelsen att 
individer har välgrundade anspråk på att få sin personliga integritet skyddad 
och respekterad av andra individer och av statsmakten i samhället). På den 
andra linjen (”maktutövning”) har hans argumentation störst likhet med 
utfallspositionen rättssäkerhet. I anförandet efterlyses en utökad rättslig regle-
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yrkar bifall till reservation 1 av kristdemokraterna och centerpartiet som före-
slår att riksdagen avslår propositionen. Linander meddelar dessutom kamma-
ren att centerpartiet vid behov kommer att rösta för en minoritetsbordläggning. 
Centerpartiet efterlyser fyra ändringar av lagförslaget: För det första ska de 
som avlyssnas i efterhand (och då det rättsliga läget tillåter det) få en under-
rättelse om att de har avlyssnats. I propositionen anges enbart att frågan om 
underrättelseskyldighet ska utredas. Linander fortsätter: 

 
Det vill säga att regeringen först vill införa ett hemligt tvångsmedel 
som på olika sätt inkräktar på människors integritet, och sedan ska man 
utreda hur man ska klara av det på ett rättssäkert sätt. Detta anser vi i 
Centerpartiet är fel ordning. Jag förväntar mig att denna fråga är färdig-
utredd och att vi har ett lagförslag om underrättelseskyldighet att 
besluta om när frågan om buggning åter kommer upp om ett år och att 
detta lagförslag också innehåller möjligheten till rättslig prövning och 
rätt till skadestånd om buggningen skett på ett olagligt eller på annat 
sätt felaktigt sätt. 

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 12) 
 

För det andra vill centerpartiet enligt talespersonen på ett mera genomgripande 
sätt skydda tidningsredaktioner och deras meddelarfrihet. För det tredje måste 
den parlamentariska kontrollen stärkas. Det har aviserats att ett sådant förslag 
ska komma från regeringens sida, men i propositionstexten finns inget konkret 
förslag att ta ställning till, vilket Johan Linander är kritisk till. För det fjärde 
hävdar centerpartiet genom Johan Linander att det är klart olämpligt att 
regering och riksdag inför en historiskt integritetskränkande lagstiftning, 
samtidigt som Integritetsskyddskommitténs arbete pågår. 

Johan Linander yrkar bifall till reservation 1 och meddelar att centerpartiet 
ifall avslagsyrkandet blir nedröstat i nästa steg även kommer att rösta för en 
minoritetsbordläggning (Prot. 2005/06:132, 11§, anförande 9 sid. 12–13). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Johan Linan-
ders argumentation störst likheter med utfallspositionen samhällsintresse. Den 
personliga integritetens rättsliga status beskrivs som ett intresse som måste 
jämkas gentemot det kollektiva intresset av att polisen utövar hemlig 
rumsavlyssning för att bekämpa brottslighet. I reservation 1 används aldrig 
ordet rättighet, men däremot ordet intresse.71 Bedömningens omfång är sam-
hället som helhet snarare än individen. På den andra linjen (”maktutövning”) 
har hans argumentation störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Han 
betonar en mer lagbunden maktutövning som fokus, där de som avlyssnar i 
efterhand (och då det rättsliga läget tillåter det) ska tvingas informera de 
avlyssnade om detta samt ett bättre rättsligt skydd för tidningsredaktioner. Det 
är enligt Johan Linander viktigt att statsapparaten och den offentliga makt-

                                                        
71 Se 2005/06: JuU26, reservation 1, sid. 22–23. 
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71 Se 2005/06: JuU26, reservation 1, sid. 22–23. 
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vill [kursivt i riksdagsprotokollet] vi kränka integriteten för […] 
Däremot ska vi ha en hög rättssäkerhet, och det har vi i Sverige. Jag tror 
inte att det finns något land i hela EU som ständigt driver rättssäker-
hetsfrågor som Sverige. Men det får inte ske så in absurdum att vi inte 
kan genomföra saker bara för att vi ständigt förbättrar rättssäkerheten, 
vilket vi gör, utan vi ska fortsätta att driva detta arbete parallellt. 

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 19) 
 

Justitieministern framhåller att bättre bevisning i en förundersökning med 
hjälp av hemlig rumsavlyssning bara kan stärka rättssäkerheten. Han berättar 
dessutom att den socialdemokratiska regeringen är angelägen om att stärka 
rättssäkerhetskontrollen vid hemlig rumsavlyssning. Det kommer att ske 
genom en reglering av polisens möjligheter till användning av överskottsinfor-
mation. Polisen ska inte bakvägen kunna använda sig av information om 
annan typ av brottslighet, än den som rättsväsendet på förhand misstänker. 
Regeringen har infört ett system med offentliga ombud som efterhand kommer 
att utvecklas. Regeringen kommer också se till att den parlamentariska kon-
trollen förstärks. Den skärpningen kommer inte att ske enligt utredningens 
förslag, utan istället genom inrättandet av en ny myndighet. Justitieministern 
lovar dessutom att skrivelsen till riksdagen ska förbättras. 

Människor som avlyssnas av rättsväsendet ska i efterhand få information 
om saken. Thomas Bodström berättar att arbetet med att förbättra rättssäker-
heten kommer att fortgå även under nästa år. Enligt justitieministern har 
vänsterpartiet och miljöpartiet alltid varit emot buggning. När ärendet åter-
kommer i riksdagen om ett år kommer de antagligen att hänvisa till någon 
annan rättssäkerhetsaspekt. Bodström säger sig ha respekt för att andra partier 
kan vara emot buggning. Samtidigt efterlyser han en större ärlighet från 
lagförslagets kritiker. Framförallt tycker han att centerpartiet framstår som ett 
hycklande parti, då partiet i kammardebatten framför kritik som partiet inte 
framfört tidigare i lagstiftningsprocessen (Prot. 2005/06:132, 11§, anförande 
24 sid. 19–20). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Bodströms 
argumentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Han 
framställer den personliga integritetens rättsliga status som ett individuellt 
intresse som ibland måste stå tillbaka och balanseras mot andra kollektiva 
intressen i samhället. Justitieministern säger uttryckligen att han tycker det är 
positivt att individers intressen inskränks då de begår brott. Bedömningens 
omfång genom lagförslaget ska vara samhället, snarare än individen. På den 
andra linjen (”maktutövning”) har hans argumentation störst likhet med 
utfallspositionen rättstrygghet. Brottsbekämpning ses som en prioriterad fråga. 
De medborgare som begår brott måste kunna kontrolleras genom hemlig 
rumsavlyssning och brottsoffer därmed indirekt skyddas av statsmakten. På 
den övergripande dimensionen har jag kategoriserat Bodströms position som 
mest överensstämmande med idealtypen statsmakt. 
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ring (av meddelarskyddet, parlamentarisk kontroll och av rätten till ersätt-
ningar). Han och hans partis agerande (i anförande, motioner samt reserva-
tioner i justitieutskottet) framhåller maktutövningens fokus som en mer lag-
bunden maktutövning av polisens löpande arbete vid hemlig rumsavlyssning. 
Maktutövningens mest närliggande kontrollobjekt förutsätts i hans positione-
ring vara statsapparaten och den offentliga maktutövningen. På den över-
gripande dimensionen har jag kategoriserat Björnlods position som mest 
överensstämmande med idealtypen individens frihet. 

Justitieminister Thomas Bodström (s) inleder sitt ordinarie anförande 
genom att berätta att 90% av svenska folket vill införa buggning. Han tolkar 
denna majoritet av folkviljan som en upprördhet över de brott som begås. 

 
Människor blir upprörda när andra människor på de grövsta sätt kränker 
helt oskyldiga individer, när de våldtar, utpressar, mördar andra 
människor. Det är därför detta har så starkt stöd. Det är också precis 
därför vi vill ge polis och åklagare den här möjligheten – ingenting 
annat än för att bekämpa dessa grova brott, att stoppa de här männis-
korna. 

(Prot. 2005/06:132, 11§, citat sid. 19) 
 

Det framgår inte i detalj av justitieministerns anförande vilka ”de här 
människorna” som på förhand måste stoppas egentligen är. Bodström berättar 
att säkerhetspolisen och andra delar inom rättsväsendet, har framhållit nöd-
vändigheten för polisen att få tillgång till hemlig rumsavlyssning. Det ska där-
vid ses som en kompletterande polisresurs, för att kunna motverka organiserad 
brottslighet. Även justitieministern för en emotionell argumentering för en 
starkare rättstrygghet genom lagförslaget. 

 
Då säger man att detta strider mot den personliga integriteten, att det 
strider mot rättssäkerheten och att det är för repressivt. Ja, det är just en 
fråga om integritet. Det är precis det som är skälet till att vi inför detta. 
Men frågan om integritet får inte bara röra dem som begår grova brott. 
Det är klart att vi hela tiden ska arbeta för att förbättra den personliga 
integriteten på alla möjliga områden, men när vi talar om den person-
liga integriteten får det inte bara handla om dem som utnyttjar unga 
kvinnor som kidnappas från Moldavien. Det måste handla om just de 
här tjejerna också. Det är deras integritet vi också måste respektera. Det 
är deras integritet som kränks om inte polis och åklagare får tillräckliga 
hjälpmedel. Det är deras integritet vi tycker det är så mycket värt att 
arbeta för. Det glöms väldigt lätt bort i debatten av dem som kritiserar 
denna typ av förslag. Det är en nästan rörande omtanke om den lilla 
grupp som begår grova brott, och man glömmer helt bort den grupp 
som utsätts för grova brott, trots att det är det mest integritetskränkande 
vi kan tänka oss. Sedan är det så att människor som begår grova brott 
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7.7 Den andra riksdagsdebatten om åtgärder för att 
förhindra vissa särskilt allvarliga brott 
Även denna riksdagsdebatt genomfördes den 31 maj 2006.73 

7.7.1 Riksdagsdebatten 
Beatrice Ask (m) inleder riksdagsdebatten som tidsmässigt direkt följer på den 
tidigare om hemlig rumsavlyssning (riksdagens protokoll 2005/06:132, 12§). 
Hon tillstyrker propositionen och yrkar bifall till reservation 5 där hon och två 
andra moderater framhåller behovet av en ökad parlamentarisk kontroll vid 
användning av hemliga tvångsmedel. Beatrice Ask tycker det finns anledning 
att försöka förhindra allvarliga handlingar (i betydelsen brott). Hon räknar i 
anförandet upp brott såsom sabotage, mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, 
brott mot medborgerlig frihet, högförräderi, uppror, krigsanstiftan och 
ytterligare ett antal brott. Hon medger att det inte är någon hög effektivitet vid 
användande av tvångsmedel, men framhåller ändå följande. Om man kan 
förhindra ett enda grovt terroristbrott så kan man måhända rädda hundra liv 
och värden av stor ekonomisk omfattning. Enligt Beatrice Ask har lagförslaget 
en ”tuff skrivning” för när tvångsmedel ska få användas. Därför kan dessa 
integritetskränkande verktyg få användas. Däremot tycker moderaterna att 
riksdagen ska ha en ordentlig och tydlig kontroll av regelverken och den 
löpande användningen av hemliga tvångsmedel (Prot. 2005/06:132, 12§, an-
förande 47 sid. 39–40). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har moderaten 
Beatrice Asks argumentation störst likhet med utfallspositionen samhälls-
intresse. De individuella rättigheterna måste enligt hennes bedömning ibland 
tonas ned till förmån för kollektiva och samhälleliga intressen såsom förhind-
rande av brott. Bedömningens omfång i lagförslaget förutsätts vara samhället. 
På den andra linjen (”maktutövning”) har hennes argumentation störst likhet 
med utfallspositionen rättstrygghet. Hon hänvisar visserligen till att tvångs-
medlen kommer att bli lagbundna och politiskt kontrollerade. Tonvikten i 
hennes resonemang om maktutövningens fokus och kontrollobjekt ligger trots 
det på att förbättra brottsbekämpningen och kontrollen av medborgarna. På 
den övergripande dimensionen har jag kategoriserat Asks position som mest 
överensstämmande med idealtypen statsmakt. 

Olle Sandahl (kd) står för nästa ordinarie anförande och det är kortfattat. 
Han yrkar bifall till reservation 1 av kristdemokraterna och centerpartiet och 
därmed avslag på propositionen. Sandahl berättar att enligt kristdemokraterna 
ska polisen få möjlighet att använda hemliga tvångsmedel för att förhindra 
allvarliga brott. Han och hans parti menar dock att lagförslaget är för långt-

                                                        
73 Prot. 2005/06:132, 12§, Prop. 2005/06:177, 2005/06:JuU30. Samtliga ordinarie anföranden förutom 
vänsterpartisten Rolf Olssons (anf. 49, sid. 41-42) har återgivits. Det beror på att hans argumentations-
linje har kategoriserats på samma sätt som partikollegan Mats Einarssons. 
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7. 6. 2 Riksdagsbeslutet 
Därefter följer riksdagens beslut.72 Vid huvudvoteringen bifallet kammaren 
justitieutskottets förslag med 198 röster (119 s, 43 m och 36 fp) mot 41 röster 
(1 s, 24 kd och 16 c) för reservation 1 om avslag av kristdemokraterna och 
centerpartiet. 46 ledamöter avstår från att rösta (2 m, 2 utan partibeteckning, 6 
fp, 23 v och 13 mp) (Prot. 2005/2006:132, 11§, beslut JuU26). 

I skrivelse från bl.a. Göran Hägglund (kd), Lars Ohly (v), Johan Linander 
(c) och Mikael Johansson (mp) yrkas att lagförslaget skall vila i 12 månader 
på grund av att lagförslaget innebär sådan begränsning av fri- och rättighet, 
som avses i 2 kap. 12§ regeringsformen. Konstitutionsutskottet har i sitt betän-
kande anmält att dessa bestämmelser är tillämpliga på detta lagförslag. Vid 
voteringen röstade 202 ledamöter (120 s, 43 m och 39 fp) för att lagförslaget 
skulle antas, medan 82 (1 s, 2 m, 1 fp, 24 kd, 23 v, 16 c, 13 mp samt 2 leda-
möter utan partibeteckning) istället röstade för att lagförslaget skulle vila. 2 
ledamöter (1 fp, 1 m) avstod helt från att rösta. Talmannen konstaterade 
därmed, eftersom mindre än fem sjättedelar av de röstande hade röstat för lag-
förslaget, att riksdagen beslutat att förvisa lagförslaget till justitieutskottet för 
att där vila i minst 12 månader, räknat från den 29 maj 2006 (Prot. 2005/ 
2006:132, 11§, beslut JuU26). 

I den sista voteringsomgången biföll riksdagen justitieutskottets förslag 
med 190 röster (121 s, 41 fp, 12 kd, 10 v och 5 c) mot 46 ledamöter istället för 
reservation 5 av moderaterna om parlamentarisk kontroll av hemliga tvångs-
medel (45 m och 1 kd). 51 ledamöter avstod (1 s, 1 fp, 11 kd, 13 v, 11 c, 13 
mp och 1 utan partibeteckning). Reservanterna hävdade att justitieutskottets 
förslag ger riksdagen otillräcklig insyn och kontroll (Prot. 2005/2006:132, 
11§, beslut JuU26). 

I de inledande voteringarna avvek ett fåtal moderater och folkpartister från 
sina partiers huvudståndpunkter. Vänsterpartiets, kristdemokraternas och cen-
terpartiets röster var däremot märkbart splittrade i den sista voteringen. Många 
avstod från att rösta, istället för att stödja regeringens proposition eller den 
moderata reservationen. Moderaterna och folkpartiet gav regeringen tillräck-
ligt stöd för att driva igenom lagförslaget. Däremot kunde inte ens de tre 
största partierna tillsammans förhindra att lagförslaget blev vilande i riksdagen 
i ett år. 

                                                        
72 Inledningsvis (dvs. före huvudvoteringen) ställer talmannen reservation 1 av kristdemokraterna och 
centerpartiet mot reservation 2 av vänsterpartiet och miljöpartiet. Därvid röstar 40 ledamöter för re-
servation 1, medan 39 ledamöter istället röstar för reservation 2. Resterande 207 ledamöter avstår från 
att rösta. Kammaren biträder därmed reservation 1. 
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förande 47 sid. 39–40). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har moderaten 
Beatrice Asks argumentation störst likhet med utfallspositionen samhälls-
intresse. De individuella rättigheterna måste enligt hennes bedömning ibland 
tonas ned till förmån för kollektiva och samhälleliga intressen såsom förhind-
rande av brott. Bedömningens omfång i lagförslaget förutsätts vara samhället. 
På den andra linjen (”maktutövning”) har hennes argumentation störst likhet 
med utfallspositionen rättstrygghet. Hon hänvisar visserligen till att tvångs-
medlen kommer att bli lagbundna och politiskt kontrollerade. Tonvikten i 
hennes resonemang om maktutövningens fokus och kontrollobjekt ligger trots 
det på att förbättra brottsbekämpningen och kontrollen av medborgarna. På 
den övergripande dimensionen har jag kategoriserat Asks position som mest 
överensstämmande med idealtypen statsmakt. 

Olle Sandahl (kd) står för nästa ordinarie anförande och det är kortfattat. 
Han yrkar bifall till reservation 1 av kristdemokraterna och centerpartiet och 
därmed avslag på propositionen. Sandahl berättar att enligt kristdemokraterna 
ska polisen få möjlighet att använda hemliga tvångsmedel för att förhindra 
allvarliga brott. Han och hans parti menar dock att lagförslaget är för långt-

                                                        
73 Prot. 2005/06:132, 12§, Prop. 2005/06:177, 2005/06:JuU30. Samtliga ordinarie anföranden förutom 
vänsterpartisten Rolf Olssons (anf. 49, sid. 41-42) har återgivits. Det beror på att hans argumentations-
linje har kategoriserats på samma sätt som partikollegan Mats Einarssons. 
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7. 6. 2 Riksdagsbeslutet 
Därefter följer riksdagens beslut.72 Vid huvudvoteringen bifallet kammaren 
justitieutskottets förslag med 198 röster (119 s, 43 m och 36 fp) mot 41 röster 
(1 s, 24 kd och 16 c) för reservation 1 om avslag av kristdemokraterna och 
centerpartiet. 46 ledamöter avstår från att rösta (2 m, 2 utan partibeteckning, 6 
fp, 23 v och 13 mp) (Prot. 2005/2006:132, 11§, beslut JuU26). 

I skrivelse från bl.a. Göran Hägglund (kd), Lars Ohly (v), Johan Linander 
(c) och Mikael Johansson (mp) yrkas att lagförslaget skall vila i 12 månader 
på grund av att lagförslaget innebär sådan begränsning av fri- och rättighet, 
som avses i 2 kap. 12§ regeringsformen. Konstitutionsutskottet har i sitt betän-
kande anmält att dessa bestämmelser är tillämpliga på detta lagförslag. Vid 
voteringen röstade 202 ledamöter (120 s, 43 m och 39 fp) för att lagförslaget 
skulle antas, medan 82 (1 s, 2 m, 1 fp, 24 kd, 23 v, 16 c, 13 mp samt 2 leda-
möter utan partibeteckning) istället röstade för att lagförslaget skulle vila. 2 
ledamöter (1 fp, 1 m) avstod helt från att rösta. Talmannen konstaterade 
därmed, eftersom mindre än fem sjättedelar av de röstande hade röstat för lag-
förslaget, att riksdagen beslutat att förvisa lagförslaget till justitieutskottet för 
att där vila i minst 12 månader, räknat från den 29 maj 2006 (Prot. 2005/ 
2006:132, 11§, beslut JuU26). 

I den sista voteringsomgången biföll riksdagen justitieutskottets förslag 
med 190 röster (121 s, 41 fp, 12 kd, 10 v och 5 c) mot 46 ledamöter istället för 
reservation 5 av moderaterna om parlamentarisk kontroll av hemliga tvångs-
medel (45 m och 1 kd). 51 ledamöter avstod (1 s, 1 fp, 11 kd, 13 v, 11 c, 13 
mp och 1 utan partibeteckning). Reservanterna hävdade att justitieutskottets 
förslag ger riksdagen otillräcklig insyn och kontroll (Prot. 2005/2006:132, 
11§, beslut JuU26). 

I de inledande voteringarna avvek ett fåtal moderater och folkpartister från 
sina partiers huvudståndpunkter. Vänsterpartiets, kristdemokraternas och cen-
terpartiets röster var däremot märkbart splittrade i den sista voteringen. Många 
avstod från att rösta, istället för att stödja regeringens proposition eller den 
moderata reservationen. Moderaterna och folkpartiet gav regeringen tillräck-
ligt stöd för att driva igenom lagförslaget. Däremot kunde inte ens de tre 
största partierna tillsammans förhindra att lagförslaget blev vilande i riksdagen 
i ett år. 

                                                        
72 Inledningsvis (dvs. före huvudvoteringen) ställer talmannen reservation 1 av kristdemokraterna och 
centerpartiet mot reservation 2 av vänsterpartiet och miljöpartiet. Därvid röstar 40 ledamöter för re-
servation 1, medan 39 ledamöter istället röstar för reservation 2. Resterande 207 ledamöter avstår från 
att rösta. Kammaren biträder därmed reservation 1. 
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störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Han efterlyser och lägger 
betoningen på en mer precis reglering och därmed en mer lagbunden makt-
utövning. Johan Linander ifrågasätter några hotbilder som utgör viktiga 
beståndsdelar i utfallspositionen ”rättstrygghet”. Han utgår istället ifrån att 
maktutövningens kontrollobjekt ska vara statsapparaten i sig. På den över-
gripande dimensionen har jag kategoriserat Linanders positionering som en 
hybrid, med inslag från de båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Leif Björnlod (mp) håller nästa ordinarie anförande i riksdagsdebatten. 
Han yrkar bifall till reservation 2 av vänsterpartiet och miljöpartiet. Det 
innebär ett avslag på propositionen. I ovan nämnda reservation beskrivs försla-
get om tvångsmedel som ett mycket ingående ingrepp i enskildas personliga 
integritet. Dessutom ifrågasätter reservationen att tvångsmedel i preventivt 
syfte skulle vara effektivt i brottsbekämpning. Reservanterna anser att Sverige 
redan nu bryter mot artikel 13 i Europakonventionen. Det görs i och med att 
den som blir utsatt för hemliga tvångsmedel inte har rätt att få veta om det i 
efterhand och därför inte kan reagera mot beslutet. I reservationen varnas 
dessutom för att tvångsmedel historiskt sett har använts i Sverige för att 
begränsa de demokratiska fri- och rättigheterna. 

I det kortfattade anförandet framhåller Björnlod att makten alltid vill 
kontrollera. Därför måste väktarna övervakas. Det är inte helt säkert att vi 
alltid har en god stat som vill alla medborgares bästa. Han beskriver en 
situation, där en polisman antar att det kan finnas anledning att tro att det 
kommer att begås ett grovt brott, som väldigt lösligt. Leif Björnlod säger sig 
skrämmas av möjligheten till missbruk av tvångsmedel. Det tål att funderas 
över om vi på så lösa grunder ska bygga upp ett kontrollsamhälle. 

 
Skulle djävulen bli statsminister har vi gett honom eller henne alla de 
medel som den skulle kunna önska sig. Jag tycker att det finns en fara i 
det. Det skrämmer mig att vi bygger upp ett kontrollsamhälle på så lösa 
grunder. 

(Prot. 2005/06:132, 12§, citat sid. 46–47, anförande 55 sid. 46–47) 
 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Björnlods argu-
mentation störst likhet med utfallspositionen individuella rättigheter. Han 
tolkar den personliga integritetens rättsliga status som en negativ rättighet och 
frihet för individen gentemot statsmakten. På det sättet görs en distinktion 
mellan det offentliga och det privata. Personlig integritet tolkas som en funda-
mental rättighet som måste skyddas. På den andra linjen (”maktutövning”) har 
Björnlods argumentation störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Han 
efterlyser en mer precis reglering och lagbunden maktutövning som fokus. Det 
är viktigt att väktarna övervakas, det vill säga att den politiska makten har 
fungerande interna kontrollinstrument. Maktutövningens kontrollobjekt förut-
sätts vara statsmakten, som enligt Björnlod inte ska kunna begränsa de 
demokratiska fri- och rättigheterna. I det avseendet utgår hans argumentering 
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gående, då framtida användande av tvångmedel inte ens kräver misstanke om 
brott. Dessutom måste det införas en underrättelseskyldighet i regleringen 
samt en möjlighet att få skadestånd. I reservation 1 som kristdemokraterna 
ställer sig bakom kräver de dessutom parlamentarisk kontroll innan ytterligare 
möjligheter att införa tvångsmedel införs (Prot. 2005/06:132, 12§, anförande 
48 sid. 40–41). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har kristdemo-
kraten Sandahls argumentation störst likhet med utfallspositionen samhälls-
intresse. Den personliga integritetens rättsliga status tolkas som ett intresse 
som ibland måste stå tillbaka för samhällets intresse av att förhindra brott. 
Bedömningens omfång i lagförslaget antas utgöra samhället som helhet. På 
den andra linjen (”maktutövning”) har hans argumentation störst likhet med 
utfallspositionen rättssäkerhet. Han argumentererar i och för sig för en bättre 
brottsbekämpning, men bara under förutsättning av att maktutövningens fokus 
blir en mer lagbunden maktutövning, med rättsliga inslag som underrättelse-
skyldighet och möjlighet till skadestånd. På det sättet ska statsapparaten i sig 
själv bli maktutövningens kontrollobjekt. På den övergripande dimensionen 
har jag kategoriserat Sandahls positionering som en hybrid, med inslag från de 
båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Johan Linander (c) yrkar i sitt anförande bifall till reservation 1 och 
därmed avslag på propositionen. Han berättar att centerpartiet anser att bugg-
ning behövs i Sverige. Däremot anser inte partiet att något behov av tvångs-
medel i preventivt syfte finns klarlagt. Förmodligen avser Linander med sitt 
uttalande att behovet inte har klarlagts i förarbetena. Regeringen anser i 
propositionen att ”anledning att anta” är den rätta nivån för användning av de 
föreslagna tvångsmedlen. Centerpartiet kan acceptera en något lägre nivå än 
skälig misstanke. Det kan behövas tvångsmedel i något fler fall än idag.  

 
Men att bara instinktivt föreslå en så oerhört låg nivå som ”anledning 
att anta” känns inte rättssäkert. Vi fruktar att tvångsmedel kan komma 
att användas på så lösa grunder och i värsta fall utan grund för avlyss-
ningen, det vill säga att den bygger på rena antaganden. 

(Prot. 2005/06:132, 12§, citat sid. 45) 
 

Johan Linander noterar att justitieministern inte är närvarande. Linander frågar 
därför istället socialdemokraten Britta Lejon (vice ordförande i justitieutskot-
tet) på vilka grunder man hävdar [i betydelsen regeringen] att terrorismen har 
ökat i Sverige? Den som läser propositionen får nämligen det intrycket (Prot. 
2005/06:132, 12§, anförande 54 sid. 44–46). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Linanders 
argumentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Bedöm-
ningens omfång i lagförslaget förutsätts vara samhället. Han är beredd att 
inskränka individers intressen till förmån för det kollektiva intresset av att 
förebygga brott. På den andra linjen (”maktutövning”) har hans argumentation 
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störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Han efterlyser och lägger 
betoningen på en mer precis reglering och därmed en mer lagbunden makt-
utövning. Johan Linander ifrågasätter några hotbilder som utgör viktiga 
beståndsdelar i utfallspositionen ”rättstrygghet”. Han utgår istället ifrån att 
maktutövningens kontrollobjekt ska vara statsapparaten i sig. På den över-
gripande dimensionen har jag kategoriserat Linanders positionering som en 
hybrid, med inslag från de båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Leif Björnlod (mp) håller nästa ordinarie anförande i riksdagsdebatten. 
Han yrkar bifall till reservation 2 av vänsterpartiet och miljöpartiet. Det 
innebär ett avslag på propositionen. I ovan nämnda reservation beskrivs försla-
get om tvångsmedel som ett mycket ingående ingrepp i enskildas personliga 
integritet. Dessutom ifrågasätter reservationen att tvångsmedel i preventivt 
syfte skulle vara effektivt i brottsbekämpning. Reservanterna anser att Sverige 
redan nu bryter mot artikel 13 i Europakonventionen. Det görs i och med att 
den som blir utsatt för hemliga tvångsmedel inte har rätt att få veta om det i 
efterhand och därför inte kan reagera mot beslutet. I reservationen varnas 
dessutom för att tvångsmedel historiskt sett har använts i Sverige för att 
begränsa de demokratiska fri- och rättigheterna. 

I det kortfattade anförandet framhåller Björnlod att makten alltid vill 
kontrollera. Därför måste väktarna övervakas. Det är inte helt säkert att vi 
alltid har en god stat som vill alla medborgares bästa. Han beskriver en 
situation, där en polisman antar att det kan finnas anledning att tro att det 
kommer att begås ett grovt brott, som väldigt lösligt. Leif Björnlod säger sig 
skrämmas av möjligheten till missbruk av tvångsmedel. Det tål att funderas 
över om vi på så lösa grunder ska bygga upp ett kontrollsamhälle. 

 
Skulle djävulen bli statsminister har vi gett honom eller henne alla de 
medel som den skulle kunna önska sig. Jag tycker att det finns en fara i 
det. Det skrämmer mig att vi bygger upp ett kontrollsamhälle på så lösa 
grunder. 

(Prot. 2005/06:132, 12§, citat sid. 46–47, anförande 55 sid. 46–47) 
 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Björnlods argu-
mentation störst likhet med utfallspositionen individuella rättigheter. Han 
tolkar den personliga integritetens rättsliga status som en negativ rättighet och 
frihet för individen gentemot statsmakten. På det sättet görs en distinktion 
mellan det offentliga och det privata. Personlig integritet tolkas som en funda-
mental rättighet som måste skyddas. På den andra linjen (”maktutövning”) har 
Björnlods argumentation störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Han 
efterlyser en mer precis reglering och lagbunden maktutövning som fokus. Det 
är viktigt att väktarna övervakas, det vill säga att den politiska makten har 
fungerande interna kontrollinstrument. Maktutövningens kontrollobjekt förut-
sätts vara statsmakten, som enligt Björnlod inte ska kunna begränsa de 
demokratiska fri- och rättigheterna. I det avseendet utgår hans argumentering 
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gående, då framtida användande av tvångmedel inte ens kräver misstanke om 
brott. Dessutom måste det införas en underrättelseskyldighet i regleringen 
samt en möjlighet att få skadestånd. I reservation 1 som kristdemokraterna 
ställer sig bakom kräver de dessutom parlamentarisk kontroll innan ytterligare 
möjligheter att införa tvångsmedel införs (Prot. 2005/06:132, 12§, anförande 
48 sid. 40–41). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har kristdemo-
kraten Sandahls argumentation störst likhet med utfallspositionen samhälls-
intresse. Den personliga integritetens rättsliga status tolkas som ett intresse 
som ibland måste stå tillbaka för samhällets intresse av att förhindra brott. 
Bedömningens omfång i lagförslaget antas utgöra samhället som helhet. På 
den andra linjen (”maktutövning”) har hans argumentation störst likhet med 
utfallspositionen rättssäkerhet. Han argumentererar i och för sig för en bättre 
brottsbekämpning, men bara under förutsättning av att maktutövningens fokus 
blir en mer lagbunden maktutövning, med rättsliga inslag som underrättelse-
skyldighet och möjlighet till skadestånd. På det sättet ska statsapparaten i sig 
själv bli maktutövningens kontrollobjekt. På den övergripande dimensionen 
har jag kategoriserat Sandahls positionering som en hybrid, med inslag från de 
båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Johan Linander (c) yrkar i sitt anförande bifall till reservation 1 och 
därmed avslag på propositionen. Han berättar att centerpartiet anser att bugg-
ning behövs i Sverige. Däremot anser inte partiet att något behov av tvångs-
medel i preventivt syfte finns klarlagt. Förmodligen avser Linander med sitt 
uttalande att behovet inte har klarlagts i förarbetena. Regeringen anser i 
propositionen att ”anledning att anta” är den rätta nivån för användning av de 
föreslagna tvångsmedlen. Centerpartiet kan acceptera en något lägre nivå än 
skälig misstanke. Det kan behövas tvångsmedel i något fler fall än idag.  

 
Men att bara instinktivt föreslå en så oerhört låg nivå som ”anledning 
att anta” känns inte rättssäkert. Vi fruktar att tvångsmedel kan komma 
att användas på så lösa grunder och i värsta fall utan grund för avlyss-
ningen, det vill säga att den bygger på rena antaganden. 

(Prot. 2005/06:132, 12§, citat sid. 45) 
 

Johan Linander noterar att justitieministern inte är närvarande. Linander frågar 
därför istället socialdemokraten Britta Lejon (vice ordförande i justitieutskot-
tet) på vilka grunder man hävdar [i betydelsen regeringen] att terrorismen har 
ökat i Sverige? Den som läser propositionen får nämligen det intrycket (Prot. 
2005/06:132, 12§, anförande 54 sid. 44–46). 
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argumentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Bedöm-
ningens omfång i lagförslaget förutsätts vara samhället. Han är beredd att 
inskränka individers intressen till förmån för det kollektiva intresset av att 
förebygga brott. På den andra linjen (”maktutövning”) har hans argumentation 
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synpunkter som i lagförslaget om buggning (Prot. 2005/06:132, 12§, anföran-
de 56 sid. 47–50). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Lejons argu-
mentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Den personliga 
integritetens rättsliga status framställs som ett intresse, snarare än som en 
rättighet. Det samhälleliga intresset av att utveckla en förebyggande tvångs-
medelsanvändning tolkas som viktigare än den enskilde individens intresse. På 
den andra linjen (”maktutövning”) har hennes argumentation störst likhet med 
utfallspositionen rättstrygghet. Visserligen framhåller Lejon betydelsen av 
lagförslagets rättssäkerhetsgarantier. Samtidigt tillmäts i anförandet brottsbe-
kämpning och kontrollen av enskilda medborgare ännu större samhällelig vikt. 
Jag tolkat hennes anförande som att det snarare är medborgarna än stats-
apparaten som enligt henne måste följa lagen. Hon snuddar även vid tanken att 
allt för många rättssäkerhetsgarantier kan utgöra byråkratiska hinder vid 
brottsbekämpning. Hon lägger således inte alls tonvikten vid statsapparaten 
som maktutövningens viktigaste kontrollobjekt. Det är istället medborgarna. 
På den övergripande dimensionen har jag kategoriserat Lejons position som 
mest överensstämmande med idealtypen statsmakt. 

Justitieutskottets ordförande Johan Pehrson (fp) bifaller varken något 
yrkande eller propositionen, men säger sig ta vid där Britta Lejon slutade. Det 
framgår indirekt av hans ordinarie anförande att hans parti ger stöd åt rege-
ringens och propositionens lagförslag. Han börjar med att framföra åsikten att 
en demokrati inte bara har en rättighet utan också en skyldighet att försvara 
sig. Han talar i sammanhanget om rättigheter för statsmakten, inte för några 
motsvarande rättigheter för individer. Johan Pehrson varnar för en bild av att 
Sverige skulle vara någon form av Bullerbyn. I anförandet beskriver han hotet 
från radikala islamistiska element, vänsterextrema grupper som är beredda att 
spränga en McDonalds-restaurang och högerextrema grupper som är beredda 
att mörda människor. Det är enligt honom saker som bevisligen har hänt. 

 
Var inte naiva! Vakna upp ur Bullerbyn! Det finns en verklighet här 
som vi ska göra så bra som möjligt. Då krävs det att vi ger verktyg till 
svensk polis. 

(Prot. 2005/06:132, 12§, citat sid. 54) 
 

Om det kan göras antaganden om att det finns en person som planerar att kapa 
ett tåg mellan Köpenhamn och Malmö så måste det vara rimligt att samhället 
försöker avstyra den verksamheten. Samma person kan tänkas spränga tåget. 
Det finns enligt Johan Pehrson människor som är så sjuka att de planerar 
sådant och önskar detta för att manifestera sin galna ideologi. Han frågar 
sedan kammarens ledamöter: 
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från ett materiellt rättsstatsbegrepp. På den övergripande dimensionen har jag 
kategoriserat miljöpartisten Björnlods position som mest överensstämmande 
med idealtypen individens frihet. 

Justitieutskottets vice ordförande Britta Lejon (s) yrkar i sitt ordinarie an-
förande bifall till betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Hon 
konstaterar att en majoritet i justitieutskottet har kommit fram till att det finns 
ett behov av att ge både polis och säkerhetspolis möjlighet att använda tvångs-
medel. Hon hävdar att det ibland i debatten utanför riksdagen sker en samman-
blandning av lagförslagen om hemlig rumsavlyssning respektive tvångsmedel 
i förebyggande syfte. Det är i verkligheten bara de existerande tvångsmedlens 
användningsområde som föreslås bli större i lagförslagen. Det finns däremot 
ingen möjlighet att framöver använda buggning i förebyggande syfte. 

Lejon berättar att den offentliga debatten har handlat om farhågor för att 
rättssäkerheten inte beaktas. Därför säger hon sig vilja beskriva de rätts-
säkerhetsgarantier som förslaget har omgärdats av. Först och främst är det en 
domstol som ska besluta om att tillstånd ska ges. Det är vidare en åklagare 
som ska inge ansökan till domstolen. Vid domstolens beslut ska offentliga 
ombud närvara. Domstolen får bara meddela tillstånd om åtgärder är av syn-
nerlig vikt för att förhindra den brottsliga verksamheten och när andra åtgärder 
redan är utdömda eller omöjliga att vidta. Tvångmedlet får endast komma 
ifråga när misstanke riktas mot en person, inte mot en grupp, vilket tidigare 
har föreslagits. Användningen av den överskottsinformation som polisen får 
kommer att regleras. JO och JK har sina respektive roller och den parlamenta-
riska kontrollen i efterhand ska förbättras. Frågan om underrättelse i efterhand 
till dem som har utsatts för tvångsmedel ska utredas. Nästa år kommer enligt 
Britta Lejon en ny rättslig ordning. 

Samtidigt framhåller hon att säkerhetspolisen vid upprepade tillfällen och 
under en följd av år förklarat att dagens tvångsmedelsbestämmelser inte räcker 
till för att bedriva ett effektivt arbete. De brott som förslaget syftar till att 
beivra är brott mot rikets säkerhet, allmänfarliga brott och terroristbrott, det 
vill säga den typ av mycket allvarlig brottslighet som säkerhetspolisen har att 
bekämpa. Det är brott där många människors liv står på spel och där hela 
samhället attackeras. Lejon betonar de administrativa svårigheter, revirgränser 
och hotbilder som polisen möter.  

 
Att dra gränsen mellan Säpos och den öppna polisens verksamhets-
områden kan vara svårt när det gäller organiserad och systemhotande 
brottslighet. I dag finns det ett ökat behov av att effektivt samverka 
mellan polisen och Säpo och av att kunna möta brottsligheten oavsett 
vilka metoder som brottsligheten använder sig av. 

(Prot. 2005/06:132, 12§, citat sid. 49) 
 

Lejon konstaterar i anförandet att lagrådet inte haft något att anföra mot själva 
behovet av tvångsmedel i preventivt syfte. Istället har det framförts liknande 
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synpunkter som i lagförslaget om buggning (Prot. 2005/06:132, 12§, anföran-
de 56 sid. 47–50). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Lejons argu-
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Var inte naiva! Vakna upp ur Bullerbyn! Det finns en verklighet här 
som vi ska göra så bra som möjligt. Då krävs det att vi ger verktyg till 
svensk polis. 

(Prot. 2005/06:132, 12§, citat sid. 54) 
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från ett materiellt rättsstatsbegrepp. På den övergripande dimensionen har jag 
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med idealtypen individens frihet. 
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ingen möjlighet att framöver använda buggning i förebyggande syfte. 

Lejon berättar att den offentliga debatten har handlat om farhågor för att 
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riska kontrollen i efterhand ska förbättras. Frågan om underrättelse i efterhand 
till dem som har utsatts för tvångsmedel ska utredas. Nästa år kommer enligt 
Britta Lejon en ny rättslig ordning. 

Samtidigt framhåller hon att säkerhetspolisen vid upprepade tillfällen och 
under en följd av år förklarat att dagens tvångsmedelsbestämmelser inte räcker 
till för att bedriva ett effektivt arbete. De brott som förslaget syftar till att 
beivra är brott mot rikets säkerhet, allmänfarliga brott och terroristbrott, det 
vill säga den typ av mycket allvarlig brottslighet som säkerhetspolisen har att 
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har fått en justitieminister som förefaller tänka i likartade banor, vilket faktiskt 
inte är ett dugg komiskt. 

 
Avlyssna folks telefoner innan de gjort något! Man vet aldrig, de 
kanske tänker spränga något i luften. Lås in folk i läger utan rättegång! 
Då har vi i alla fall förebyggt att just dessa människor begår några 
terroristbrott. 

(Prot. 2005/06:132, 12§, citat sid. 58) 
 

Einarsson hävdar med emfas att detta sätt att resonera är främmande för 
rättsstatens principer. 

 
Detta är Guantánamojustis. Detta motiveras med de två sämsta rättspo-
litiska argumenten, nämligen argumentet att den som har rent mjöl i 
påsen inte har något att frukta och argumentet att tänka på brottsoffer. 

(Prot. 2005/06:132, 12§, citat sid. 58) 
 

När det gäller tvångsmedlens effektivitet så hävdar Einarsson att det redan 
finns ett omfattande åskådningsmaterial. Telefonavlyssning av hans eget parti 
godkändes under två decennier men gav inte något resultat. För att få tillstånd 
till detta från domstol hävdade SÄPO ungefär så här: 

 
Eftersom kommunister är kommunister kan man anta att de dels för-
bereder en väpnad revolution, dels bedriver spioneri för Sovjetunionens 
räkning. […] Nu är det väl inte Vänsterpartiet som ska avlyssnas och 
övervakas den här gången – det är väl muslimer, antar jag – men det 
finns väl anledning att tro att mycket kommer att höras som över huvud 
taget inte har att göra med några planerade brott. 

(Prot. 2005/06:132, 12§, citat sid. 58, anförande 70 sid. 57–58) 
 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Einarssons anfö-
rande störst likhet med utfallspositionen individuella rättigheter. Han kritiserar 
SÄPO:s tidigare telefonavlyssning av det egna partiet, något som han före-
faller tolka som en kränkning av den privata sfären och de medborgerliga fri- 
och rättigheterna. Den personliga integritetens rättsliga status tolkas som en 
rättighet, medan den nya lagstiftningen i sig antas kunna hota individen som 
bedömningens omfång vid framtida statliga interventioner. På den andra linjen 
(”maktutövning”) har hans argumentation störst likhet med utfallspositionen 
rättssäkerhet. Maktutövningens fokus i lagförslaget borde enligt honom vara 
en lagbunden maktutövning, med en mer precis reglering och effektivare 
kontroll av statsapparaten (här polisen). Därtill kritiserar han formulerade 
hotbilder mot landet (och ifrågasätter dem därmed indirekt). Han avfärdar i 
och med detta en central föreställning i den alternativa utfallspositionen 
rättstrygghet. På den övergripande dimensionen har jag kategoriserat vänster-
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Ser inte ni det behovet? Ser inte ni att det här förekommer? Eller tror ni 
att det är någonting som det bara berättas historier om?  

(Prot. 2005/06:132, 12§, citat sid. 54) 
 

Johan Pehrson säger sig hålla med miljöpartisten Björnlod som i sitt anförande 
nämnde att man inte alltid kan utgå från att staten är god, men tillägger att det 
just därför finns kontrollåtgärder i lagförslaget. Folkpartisten Pehrson betonar 
att trots alla hänvisningar till olika remissorgan i kammarens debatt så har 
lagrådet inte avstyrkt propositionens lagförslag. Han tycker att det ligger ett 
stort ansvar på dem som säger nej till detta, då förslaget innehåller samma 
rättssäkerhetsgarantier som tidigare. Det är domstol, offentliga ombud och det 
kommer att finnas full insyn av en nämnd. Det kommer dessutom att finnas 
information i efterhand och det föreligger ett fullt tjänsteansvar. JO och JK blir 
kontrollinstanser. 

 
Det krävs hårda rättssäkerhetsgarantier för att detta ska vara möjligt och 
acceptabelt. Det tycker jag att man har levererat. 

(Prot. 2005/06:132, 12§, citat sid. 55) 
 

Han räknar därefter upp de remissinstanser som pekar på att svensk demokrati 
måste skydda sig själv (Prot. 2005/06:132, 12§, anförande 65 sid. 54–55). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har folkpartisten 
Pehrsons argumentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. 
Han undviker i sitt anförande tankar om att det skulle finnas rättigheter för 
individer, som i sin tur bakbinder statsmakten. Större delen av anförandet 
innehåller istället argument för att det demokratiska samhället har ett intresse 
av att försvara sig mot de nya hot som uppstått. På den andra linjen (”makt-
utövning”) har hans argumentation störst likhet med utfallspositionen rätts-
trygghet. I hans anförande fokuseras vikten av brottsbekämpning och stats-
apparatens kontroll av medborgarna, även om han därtill anser att lagförslaget 
om polisens nya verktyg innehåller tillräckliga rättssäkerhetsgarantier. På den 
övergripande dimensionen har jag kategoriserat folkpartisten Pehrsons argu-
mentation som mest överensstämmande med idealtypen statsmakt. 

Mats Einarsson (v) håller det avslutande ordinarie anförandet i den andra 
riksdagsdebatten om ”åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga 
brott”.74 Han hänvisar till sitt anförande i den föregående riksdagsdebatten 
(om hemlig rumsavlyssning), då partiets kritik i det ärendet gäller även här. 
Han håller dock med centerpartisten Johan Linander om att det finns en 
principiell skillnad mellan de två lagförslagen. Han övergår sedan till att 
berätta den roliga historien om poliskonstaplar som indelar mänskligheten i 
arresterade och ännu icke arresterade. Han framför därefter åsikten att vi nu 

                                                        
74 Hans partikollega Rolf Olsson har tidigare i debatten (anf. 49) yrkat bifall till reservation 2 av 
vänsterpartiet och miljöpartiet. Därmed yrkas också avslag på propositionen. 
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74 Hans partikollega Rolf Olsson har tidigare i debatten (anf. 49) yrkat bifall till reservation 2 av 
vänsterpartiet och miljöpartiet. Därmed yrkas också avslag på propositionen. 
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7.8 Regeringens proposition om ytterligare 
rättssäkerhetsgarantier vid användandet av 
hemliga tvångsmedel m.m. 
I propositionen (2006/07:133) föreslår den relativt nytillträdda alliansrege-
ringen i mars 2007 att personer som har utsatts för hemliga tvångsmedel, t.ex. 
hemlig teleavlyssning, i efterhand ska underrättas om det. En underrättelse får 
trots det skjutas upp och även underlåtas ifall uppgifter i själva underrättelsen 
omfattas av sekretess. Underrättelseskyldigheten ska inte omfatta utredningar 
om sabotagebrott, brott mot rikets säkerhet och terroristbrott, då det är brott 
som knyter an till säkerhetspolisens verksamhet. Utöver detta föreslår proposi-
tionen att det under regeringen inrättas en fristående och självständig myn-
dighet, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Den skall utöva tillsyn över 
brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och 
kvalificerade skyddsidentiteter. Nämndens tillsyn ska därmed avse sådan 
användning av hemliga tvångsmedel som inte omfattas av den föreslagna 
underrättelseskyldigheten. Nämnden ska också utöva tillsyn över säkerhets-
polisens behandling av personuppgifter. Nämnden ska på begäran av en 
enskild vara skyldig att kontrollera om denne har utsatts för hemliga tvångs-
medel, eller varit föremål för säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling. 
Granskningar ska vidare göras av tvångsmedelsanvändningen och i vilken 
grad personuppgiftsbehandlingen har skett i enlighet med lag eller annan 
författning. Enligt förslaget skall flertalet ledamöter i Säkerhets- och integri-
tetsskyddsnämnden utses bland sådana personer som har föreslagits av parti-
grupperna i riksdagen. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008 
(prop. 2006/07:133, sid. 1 och 4). 

7.9 Utskottsbehandlingen 
Justitieutskottets betänkande (2007/08:JuU3) behandlar flera lagkomplex. Det 
inkluderar huvuddelen i det vilande lagförslaget i proposition 2005/06:178 om 
”hemlig rumsavlyssning”. Den i september 2006 tillträdda alliansregeringen 
övertog den socialdemokratiska regeringens lagförslag och lade den 6 septem-
ber år 2007 fram proposition 2006/07:133 om ”Ytterligare rättssäkerhets-
garantier vid användandet av hemliga tvångsmedel m.m.”. Utskottets majoritet 
tillstyrker de vilande förslagen med några ändringar som syftar till att 
ytterligare stärka rättssäkerheten. Det innebär att utskottet föreslår att förbudet 
att avlyssna medieredaktioner i lagen om hemlig rumsavlyssning görs absolut, 
det vill säga utan några undantag. Utskottet motiverar sig genom att hänvisa 
till den grundlagsskyddade meddelarfriheten. Det är en juridisk skärpning i 
förhållande till propositionstexten, där avlyssning av medieredaktioner (platser 
där uppgifter som omfattas av meddelarskyddet regelmässigt förekommer) får 
ske endast om det finns synnerlig anledning att anta att platsen som sådan 
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partisten Einarssons argumentation som mest överensstämmande med ideal-
typen individens frihet. 

7.7.2 Riksdagsbeslutet 
I huvudvoteringen bifölls justitieutskottets betänkande (2005/06: JuU30) med 
204 röster (121 s, 43 m och 40 fp) mot 41 röster (1 s, 24 kd och 16 c) för 
reservation 1 av kristdemokraterna och centerpartiet, som innebär avslag på 
propositionen. 42 ledamöter avstod från att rösta (2 m, 2 fp, 23 v, 13 mp samt 
2 utan partibeteckning), medan 62 var frånvarande.75 (Prot. 2005/06:132, 15§, 
JuU30, beslut, punkt 1 t.o.m. 5). 

I skrivelser av Göran Hägglund med flera (kd), Lars Ohly med flera (v), 
Johan Linander med flera (c) och Mikael Johansson med flera (mp) yrkas att 
lagförslaget ska vila i 12 månader, eftersom förslaget innebär sådan begräns-
ning av fri- och rättighet som avses 2 kap. 12§ regeringsformen. Konstitu-
tionsutskottet har funnit att det särskilda lagstiftningsförfarandet är tillämpligt. 
(Prot. 2005/06:132, 15§, JuU30, beslut, punkt 1 t.o.m. 5). 

Vid voteringen röstade 203 riksdagsledamöter (120 s, 43 m och 40 fp) för 
att lagförslaget skulle antas, medan 82 istället röstade för att lagförslaget 
skulle vila (1 s, 2 m och 1 fp som avvek från ”partilinjen” samt 24 kd, 23 v, 16 
c, 13 mp och 2 utan partibeteckning). En socialdemokratisk ledamot avstod 
från att rösta, medan totalt 63 ledamöter var frånvarande. Då mindre än fem 
sjättedelar hade röstat för förslaget meddelade talmannen att utskottets förslag 
skulle hänvisas till justitieutskottet för att där vila i minst 12 månader (Prot. 
2005/06:132, 15§, JuU30, beslut, punkt 1 t.o.m. 5). 

I en avslutande omröstning bifölls justitieutskottets förslag med 165 röster 
mot 45 röster (endast moderater) för reservation 5 av moderaterna angående 
förbättrad parlamentarisk kontroll av hemliga tvångsmedel (Prot. 2005/06:132, 
15§, JuU30, beslut, punkt 1 t.o.m. 5). 

Samma höst 2006 genomfördes ett ordinarie riksdagsval som gav de bor-
gerliga partierna (den så kallade alliansen) egen majoritet i riksdagen. Som en 
följd av riksdagsvalet avgick Göran Persson som statsminister och partiledare. 
Riksdagen utsåg därefter Fredrik Reinfeldt till statsminister och regerings-
bildare (Nilsson 2009:145f.). Alliansregeringen lade fram nya propositioner 
(prop. 2006/07:133 och prop. 2007/08:9) inför den tredje riksdagsdebatten i 
november 2007.76 

                                                        
75 Huvudvoteringen föregås av en votering där reservation 1 (se ovan) ställs mot reservation 2 av 
vänsterpartiet och miljöpartiet som liksom reservation 1 innebär avslag på regeringens proposition.  
Vid omröstningen får reservation 1 sammanlagt 44 röster, medan reservation 2 får 39 röster. Därmed 
ställs reservation 1 mot justitieutskottets förslag i huvudvoteringen. 
76 Kammarens protokoll 2007/08:24, 6§. Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om 
hemlig kameraövervakning samt vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m. 
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7.8 Regeringens proposition om ytterligare 
rättssäkerhetsgarantier vid användandet av 
hemliga tvångsmedel m.m. 
I propositionen (2006/07:133) föreslår den relativt nytillträdda alliansrege-
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dighet, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Den skall utöva tillsyn över 
brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och 
kvalificerade skyddsidentiteter. Nämndens tillsyn ska därmed avse sådan 
användning av hemliga tvångsmedel som inte omfattas av den föreslagna 
underrättelseskyldigheten. Nämnden ska också utöva tillsyn över säkerhets-
polisens behandling av personuppgifter. Nämnden ska på begäran av en 
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medel, eller varit föremål för säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling. 
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grupperna i riksdagen. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008 
(prop. 2006/07:133, sid. 1 och 4). 
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Justitieutskottets betänkande (2007/08:JuU3) behandlar flera lagkomplex. Det 
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garantier vid användandet av hemliga tvångsmedel m.m.”. Utskottets majoritet 
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partisten Einarssons argumentation som mest överensstämmande med ideal-
typen individens frihet. 
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2 utan partibeteckning), medan 62 var frånvarande.75 (Prot. 2005/06:132, 15§, 
JuU30, beslut, punkt 1 t.o.m. 5). 
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75 Huvudvoteringen föregås av en votering där reservation 1 (se ovan) ställs mot reservation 2 av 
vänsterpartiet och miljöpartiet som liksom reservation 1 innebär avslag på regeringens proposition.  
Vid omröstningen får reservation 1 sammanlagt 44 röster, medan reservation 2 får 39 röster. Därmed 
ställs reservation 1 mot justitieutskottets förslag i huvudvoteringen. 
76 Kammarens protokoll 2007/08:24, 6§. Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om 
hemlig kameraövervakning samt vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m. 
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I sex reservationer från vänsterpartiet hävdas bland annat att lagstiftningen 
om ytterligare rättssäkerhetsgarantier (det vill säga proposition 2006/07:133) 
ska utvärderas efter tre år. Ekonomisk kompensation från staten till den enskil-
de ska ges vid utförda kränkningar. Skadeståndsansvaret bör utvidgas till de 
fall då myndigheterna felaktigt har använt sig av hemliga tvångsmedel i strid 
mot gällande lag. Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens självständighet 
ska stärkas, genom större självständighet gentemot regeringen. Nämnden ska 
istället ligga under riksdagen. Denna nämnd måste dessutom underrättas när 
underrättelseskyldigheten gentemot den enskilde har underlåtits. I samman-
hanget hävdar vänsterpartiet att undantagen från underrättelseskyldigheten till 
enskilda vad gäller säkerhetspolisens arbete har gått för långt, det gäller även 
lagen om särskild utlänningskontroll. Förundersökningssekretessen får enligt 
partiet inte heller begränsa underrättelseskyldigheten under alltför lång tid, då 
detta undergräver skyldighetens meningsfullhet.83 

I sedvanlig parlamentarisk ordning är det enbart oppositionspartierna som 
reserverar sig mot regeringens proposition och utskottets betänkande. De fyra 
allianspartierna (det vill säga m, fp, c och kd) har istället valt att utforma en 
gemensam propositionstext. 

7.10 Regeringens proposition om fortsatt giltighet 
av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig 
kameraövervakning 
Regeringens proposition (2007/08:9) föreslår att lagen (1952:98) med särskil-
da bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottsmål och lagen (1995:1506) om 
hemlig kameraövervakning ska fortsätta att gälla till utgången av år 2008. 
Båda lagarna hade då en giltighetstid till och med 2007. Tvångsmedelslagen 
från 1952 gäller vid förundersökning som rör vissa allvarliga brott som ansetts 
särskilt allvarliga för landets säkerhet. Från och med den 1 juli 2003 innefattas 
terroristbrott. Lagen gäller även försök, förberedelse och stämpling till dessa 
brott om sådan gärning är straffbar. Åklagare får i brådskande fall själv fatta 
beslut om tvångsmedel som hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning 
och hemlig kameraövervakning. Om så sker ska åklagare i efterhand genast 
anmäla detta till rätten som skyndsamt ska pröva ärendet. 

Hemlig kameraövervakning innebär att fjärrstyrda TV-kameror, andra 
optiska – elektroniska instrument eller därmed jämförbara utrustningar an-
vänds för optisk personövervakning vid förundersökning i brottsmål, utan att 
upplysning om övervakningen lämnas. Förutsättningarna för att sådan över-
vakning ska få ske är i huvudsak de samma som gäller för hemlig tele-
avlyssning. Bland annat ska rätten besluta om tvångsmedlet och förunder-
sökningen ska gälla misstanke om brott för vilket det är föreskrivet fängelse i 
                                                        
83 Reservationerna 8, 9, 10, 12, 14 och18. 
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används för brott som kan ligga till grund för hemlig rumsavlyssning. Vidare 
föreslår justitieutskottet en ändring i lagen om åtgärder för att förhindra vissa 
särskilt allvarliga brott, som innebär att de uppräknade tvångsmedlen får an-
vändas endast om det finns särskild anledning att anta att en person kommer 
att utöva allvarlig brottslig verksamhet. Utskottet föreslår också att lagen på 
samma sätt som lagen om hemlig rumsavlyssning tidsbegränsas till att gälla i 
tre år. Utskottets majoritetsförslag till riksdagsbeslut har föranlett 18 reserva-
tioner.77 

I två partigemensamma reservationer från socialdemokraterna, miljöpartiet 
och vänsterpartiet hävdas att det är olämpligt att regeringen utser offentliga 
ombud, då dessa har kritiserats för att företräda allmänhetens intressen, istället 
för den enskildes. Dessutom framför de tre partierna uppfattningen att 
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i regeringens årliga skrivelse till 
riksdagen ska få yttra sig över hur tillämpningen av tvångsmedel utvecklats.78 

I tre partigemensamma reservationer från miljöpartiet och vänsterpartiet 
ifrågasätts hela propositionens lagförslag och behovet av hemlig rumsavlyss-
ning (reservation 1. ”avslag”). Effektiviteten i tvångsmedlet ifrågasätts. De två 
partierna vänder sig också mot att hemliga tvångsmedel, i preventivt – brotts-
förebyggande syfte, ska tillåtas göra ingrepp i den personliga integriteten. I en 
av reservationerna hävdas dessutom att integritetsskyddsnämndens betänkande 
borde avvaktas inför riksdagens beslut.79 

I fem reservationer från socialdemokraterna krävs vissa undantag från ett 
generellt förbud mot avlyssning av medieredaktioner.80 Dessutom anser 
socialdemokraterna att propositionstexten bör antas ograverad vad gäller den 
föreslagna lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. 
Dessutom vill inte socialdemokraterna ha någon tidsbegränsning av de regler 
som berör förhindrande av sådana brott. I en reservation pläderar socialdemo-
kraterna för att alla som utsätts för hemlig rumsavlyssning och hemlig 
teleavlyssning, det vill säga även anhöriga, i efterhand ska kunna underrättas. 
Alla oskyldigt utsatta ska i efterhand ges rätt till skadestånd. Regeringen bör 
återkomma med ett förslag om detta.81 

I två miljöpartistiska reservationer argumenteras för att undantagen ska 
begränsas, avseende underrättelseskyldigheten till de personer som utsatts för 
integritetskränkande åtgärder vid brottsmisstankar. Miljöpartiet vill dessutom 
ge enskilda en utökad rätt till skadestånd från staten vid obefogad användning 
av tvångsmedel.82 
                                                        
77 Reservationernas ställningstaganden har återgivits, men däremot inte de lagtekniska förslagen till 
riksdagsbeslut. Mitt syfte har vid sammanfattningen varit att göra de 18 reservationerna förståeliga, 
mindre komplexa och mera läsvärda. Se 2007/08:JuU3, samtliga reservationer sid 24-33. 
78 Reservationerna 16 och 17. 
79 Reservationerna 1, 3 och 6. 
80 Partiet anser att ett absolut förbud skulle kunna missbrukas av kriminella som startar någon form av 
tryckt, periodisk skrift. 
81 Reservationerna 2, 4, 5, 7 och13. 
82 Reservationerna 11 och 15. 
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83 Reservationerna 8, 9, 10, 12, 14 och18. 
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tioner.77 

I två partigemensamma reservationer från socialdemokraterna, miljöpartiet 
och vänsterpartiet hävdas att det är olämpligt att regeringen utser offentliga 
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återkomma med ett förslag om detta.81 

I två miljöpartistiska reservationer argumenteras för att undantagen ska 
begränsas, avseende underrättelseskyldigheten till de personer som utsatts för 
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77 Reservationernas ställningstaganden har återgivits, men däremot inte de lagtekniska förslagen till 
riksdagsbeslut. Mitt syfte har vid sammanfattningen varit att göra de 18 reservationerna förståeliga, 
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Bodström konstaterar att debatten om buggning eller hemlig rumsavlyssning 
har pågått i 25 år och utan tvekan är ett mycket integritetskränkande redskap. 
Trots det har debatten ibland ”spårat ur” och en hel del överord har kommit till 
användning. Jämförelser har enligt Thomas Bodström till och med gjorts med 
nazism och Stasi. Det har i sin tur gjort det svårare för seriösa kritiker av 
lagförslaget att få genomslag i debatten. Thomas Bodström konstaterar skämt-
samt att han inser att risken är uppenbar att han i framtiden kommer att kallas 
”Thomas Buggström”. Själv tycker han att lagstiftningsprocessen har varit 
högst speciell. Han påminner kammaren om att han vid det första riksdags-
beslutet själv skrivit under propositionen. När det vilande lagförslaget nu 
dyker upp för andra gången har han ”bytt fot” och blivit justitieutskottets ord-
förande. 

Thomas Bodström förefaller tolka lagförslagets innehåll som en kompro-
miss mellan individuella och kollektiva intressen (det vill säga som en intres-
seavvägning). Han medger att det finns starka argument emot rumsavlyssning, 
men har själv med många andra kommit fram till att fördelarna överväger.  

 
Det är ingen tvekan om att detta kränker den personliga integriteten. 
När det gäller de personer som är misstänkta för brott är det inte så 
konstigt. Där vill [kursivt i riksdagstrycket] vi ju kränka den personliga 
integriteten på det sättet. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 3) 
 

I sitt inlägg diskuterar han hur repressivt redskapet hemlig rumsavlyssning 
egentligen är:  

 
Man brukar säga att rumsavlyssning är så repressivt. Det hotar rätts-
säkerheten och den personliga integriteten. Men det går inte att klumpa 
ihop på det sättet. Det handlar om olika saker. […] Det handlar om att 
människor som har begått brott också ska stå till svars. Men det handlar 
också om att oskyldiga människor ska kunna frikännas tidigare. […] 
När det gäller rättssäkerheten måste man också titta på risken för att 
oskyldiga döms. Rätten att få sina intressen prövade i domstol är till-
godosedd. Dessutom är frågan om överskottsinformation nu reglerad. 
Så var det inte i de tidigare förslagen på 90-talet. […] Rättssäkerhet 
handlar inte bara om att se till att människor som har begått brott ska 
kunna dömas, utan det handlar också om att oskyldiga på ett tidigt 
stadium ska kunna frias i en utredning. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 2) 
 

Bodström framhåller att det största problemet med hemlig rumsavlyssning är 
att helt oskyldiga människor ibland kommer att drabbas, till skillnad från när 
det gäller hemlig telefonavlyssning. Han tar som exempel helt oskyldiga och 
omedvetna anhöriga till narkotikaförsäljare eller helt vanliga anställda på en 
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minst två år, eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning är belagd med 
straff (prop. 2007/08:9, kap. 4). 

7.11 Utskottsbehandlingen 
I justitieutskottets betänkande om fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedels-
lag och lagen om hemlig kameraövervakning (2007/08:JuU9) tillstyrks rege-
ringens förslag. Utskottet konstaterar att det inte har väckts några motioner 
med anledning av propositionen. 

7.12 Den tredje riksdagsdebatten om fortsatt 
giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen  
om hemlig kameraövervakning samt vilande 
förslag om hemlig rumsavlyssning m.m. 
Den tredje riksdagsdebatten genomfördes den 14 november 2007 (Prot. 
2007/08:24, 6§).84 I denna debatt behandlades ett omfattande och komplext 
regelsystem på temat tvångslagstiftning. Lägg märke till att nya lagförslag 
hade tillkommit sedan den första och andra riksdagsdebatten.85 

7.12.1 Riksdagsdebatten 
Debatten inleds av justitieutskottets ordförande Thomas Bodström (s) på 
följande sätt: 

 
Fru talman! Ärade ledamöter och justitieministern! Nu har vi baxat 
buggningen ända hit. För de kriminella organisationerna ska det bli ett 
djävla skit – för att travestera ett tidigare känt uttryck. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 2) 
 

                                                        
84 Samtliga ordinarie anföranden förutom två har återgivits. Ett ordinarie anförande av Ulrika Karlsson 
i Uppsala (m) har tagits med (anf. 6, sid. 6–8), då hennes argumentationslinje har kategoriserats på ett 
avvikande sätt i förhållande till partikollegan och justitieministern Beatrice Asks anförande (anf. 54, 
sid 24–25). Ett ordinarie anförande av Maryam Yazdanfar (s) har däremot tagits bort (anf. 62, sid. 28–
29), då hennes argumentationslinje har kategoriserats på samma sätt som partikollegan Thomas Bod-
ströms (anf. 1, sid. 1–2). Slutligen har ett ordinarie anförande (anf. 68, sid. 30) av Lena Olsson (v) 
tagits bort då hennes argumentationslinje har kategoriserats på samma sätt som partikollegan Alice 
Åströms (anf. 2, sid. 3–5). 
85 Därvid behandlades justitieutskottets betänkande (2007/08;JuU9) om fortsatt giltighet av 1952 års 
tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning (prop. 2007/08:9), justitieutskottets betän-
kande (2007/08:JuU3) angående vilande förslag om hemlig rumsavlyssning (prop. 2005/06:178), åt-
gärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (prop. 2005/06:177) samt ytterligare rättssäker-
hetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel m.m. (prop. 2006/07:133). Se Kammarens 
protokoll 2007/08:24, 6§. 
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Syftet med bordläggningen var att öppet kunna diskutera frågan om den per-
sonliga integriteten. Alice Åström konstaterar att det är i stort sett samma 
förslag som läggs på riksdagens bord idag, som bordlades av den förra 
riksdagen. 

 
Vi i Vänsterpartiet blir ofta anklagade för att vi inte har lärt av histo-
rien. Men, fru talman, jag kan tala om att vi i Vänsterpartiet har lärt att 
ett samhälle som inte är berett att skydda sina medborgare från kränk-
ningar när det gäller den personliga integriteten, ett land där man inte är 
beredd att respektera regeringsformens skydd för medborgarna, ett land 
där övervakning och angiverier är vardagsmat är någonting som vi i 
Västerpartiet inte vill ha. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 4) 
 

Hon fortsätter sitt anförande genom att kritisera lagförslagets brister avseende 
rättssäkerhet och personlig integritet. 

 
Man kan inte enbart se de här förslagen stående helt ensamma. Vi 
måste se dem i ett sammanhang där vi på många områden genomfört 
lagstiftning som faktiskt inte uppfyller rättssäkerhetskrav, som inte 
skyddar den personliga integriteten, och vi vet att flera lagförslag är på 
gång. […] Stegen mot ett samhälle där medborgarnas personliga 
integritet är helt obefintlig närmar sig, och på många områden har vi 
redan trampat över. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 4) 
 

Avslutningsvis yrkar Alice Åström avslag på justitieutskottets förslag och 
bifall till reservationerna 1, 3, 8 och 12. Hon säger sig vilja undvika alltför 
många reservationer, men konstaterar att debatten faktiskt bygger på tre olika 
propositioner (Prot. 2007/08:24, 6§, anförande 2 sid. 3-5).87 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har vänsterpartis-
ten Åströms argumentation störst likhet med utfallspositionen individuella 
rättigheter. Hon intresserar sig för individer och säger att hennes parti efter-
hand har lärt sig motsätta sig varje kränkning av den personliga integriteten. 
Bedömningens omfång i lagförslaget borde således enligt Alice Åström vara 
individen. Hennes sätt att resonera om den personliga integritetens rättsliga 
status överensstämmer med föreställningar om orubbliga – okränkbara rättig-
heter. På den andra linjen (”maktutövning”) har hennes anförande störst likhet 

                                                        
87 Alice Åström syftar då på prop. 2007/08:9, prop. 2005/06:178 och prop. 2006/07:133, se föredrag-
ning i riksdagsprotokollet. I reservationerna yrkas avslag till det vilande lagförslaget samt förbud mot 
att hemliga tvångsmedel ska tillåtas göra ingrepp i den personliga integriteten i preventivt syfte. Därtill 
yrkar vänsterpartiet förstärkning av underrättelseskyldigheten till individer enlig rättegångsbalken samt 
att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska inrättas under riksdagen, istället för som nu under 
regeringen. 
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restaurang som står under bevakning. Det kan av de utsatta personerna 
upplevas som mycket obehagligt efteråt. Trots det finns ingen rätt för oskyl-
diga att få skadestånd, vilket är en fråga som Bodström tänker driva vidare 
trots att de borgerliga partierna har sagt nej. 

Avslutningsvis konstaterar Thomas Bodström att det alltid kommer att 
begås fel av polis och åklagare. Därför behövs det ständigt kontroll av rätts-
väsendets repressiva åtgärder. Trots det anser han att fördelarna väger över 
även här. Han försvarar därtill buggning då han i egenskap av advokat anser 
att teknisk bevisning ur rättssäkerhetssynpunkt är att föredra i domstol, fram-
för vittnesmål som på några sekunder ska försöka klargöra vad som hände 
några år tidigare. 

I en replik yrkar han senare bifall till ”våra” reservationer. De sju reserva-
tioner (varav fem egna) som socialdemokraterna har medverkat i är disparata 
och berör en mängd olika områden.86 Det är svårt att se någon sammantagen 
ideologisk respektive oppositionslinje i partiets reservationer (Prot. 2007/08: 
24, 6§, anförande 1 samt 4, sid 1–2 samt sid. 6). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Bodströms 
argumentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Han ser 
inte den personliga integritetens rättsliga status som en orubblig rättighet som 
individen kan hänvisa till, utan istället som ett integritetskränkande men 
behövligt redskap för polisen (det vill säga att hela samhället i den föreslagna 
lagstiftningen måste vara bedömningens omfång). På den andra linjen (”makt-
utövning”) har hans argumentation störst likhet med utfallspositionen rätts-
säkerhet. Han efterlyser nu betydligt fler rättssäkerhetsgarantier än de som 
faktiskt fanns med i den socialdemokratiska regeringens egen proposition 
(prop. 2005/06:178) ett år tidigare. När propositionen förelades riksdagen var 
Thomas Bodström själv ansvarig minister och skrev därför under propositio-
nen. Nu betonar han dels rätten till skadestånd för oskyldiga som bevakas, dels 
rättsväsendets repressiva åtgärder som ett viktigt kontrollobjekt. I det sam-
manhanget betonar han lagbunden maktutövning som maktutövningens fokus. 
Det finns ett undantag från en utpräglad rättssäkerhetsargumentation i Thomas 
Bodströms anförande. Han och hans parti är inte berett att genom lagreglering 
undantagslöst förbjuda avlyssning av medieredaktioner. Rent generellt är han 
däremot nu beredd att tolka statsapparaten i sig som maktutövningens vikti-
gaste kontrollobjekt. Hans retorik har därmed märkbart förändrats efter det att 
han tvingats avgå som justitieminister. På den övergripande dimensionen har 
jag kategoriserat Bodströms position som en hybrid, men inslag från de båda 
idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Alice Åström (v) konstaterar i sitt ordinarie anförande att vänsterpartiet var 
ett av de partier som förra året aktivt drev frågan om minoritetsbordläggning. 

                                                        
86 I reservation 2 föreslås borttagande av förbudet mot avlyssning av medieredaktioner, medan reser-
vation 13 istället föreslår att den som blivit oskyldigt utsatt för hemlig rumsavlyssning ska ha rätt till 
skadestånd. 
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bifall enbart till reservationerna 15, 16 och 17. (Prot. 2007/08:24, 6§, an-
förande 3 sid. 5–6).88 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har miljöpartisten 
Kaplans argumentation störst likhet med utfallspositionen individuella rättig-
heter. Han betonar i sitt anförande rätten till privatliv. Han är endast beredd att 
tona ned den personliga integritetens rättliga status som rättighet, i mycket 
extrema situationer såsom det behövliga skyddet av nationell säkerhet. 
Mehmet Kaplans argumentationslinje är närliggande statsvetaren Fredrika 
Björklunds om att individuella rättigheter bör ses som en demokratisk princip 
som skyddas av medborgare som kollektiv (se delavsnitt 2.2). Bedömningens 
omfång i lagförslaget bör enligt honom istället primärt vara individen. På den 
andra linjen (”maktutövning”) har hans argumentation störst likhet med 
utfallspositionen rättssäkerhet. Även om han medger att en begränsad över-
vakning behövs för att motverka terrorism och organiserad brottslighet, så 
betonar han nödvändigheten av att myndigheterna följer reglerna. Han fram-
håller således att maktutövningens fokus ska vara lagbunden maktutövning 
under demokratisk kontroll. Statsapparaten och den offentliga maktutövningen 
måste kontrolleras (i en rättsstat behövs en fungerande ”övervakning av över-
vakaren”). På den övergripande dimensionen har jag kategoriserat miljö-
partisten Mehmet Kaplans position som mest överensstämmande med ideal-
typen individens frihet. 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m) konstaterar i sitt ordinarie anförande att 
justitieutskottet har godkänt de vilande lagförslagen med några ändringar som 
syftar till att stärka rättssäkerheten ytterligare. 

 
Under de år som viloperioden har varit har denna regering tillvaratagit 
möjligheten och föreslår nu en rad förstärkningar av rättssäkerhets- och 
integritetsaspekterna och stärker rättssäkerheten ytterligare. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 7) 
 

Ulrika Karlsson medger att det är en svår avvägning mellan integritet och 
brottsbekämpning. 

 
Inledningsvis vill jag betona att varje avlyssning och varje övervakning 
innebär en inskränkning av människors integritet. För att tvångsmedel 
som hemlig telefonavlyssning, hemlig telefonövervakning, hemlig ka-
meraövervakning och hemlig rumsavlyssning ska få användas krävs att 
det är ett yttersta hjälpmedel för myndigheter att inhämta information 
angående grova brott. Det krävs att åtgärden är av synnerlig vikt för 

                                                        
88 I dessa reservationer efterlyses en utvidgad rätt till skadestånd vid inkorrekt användning av hemliga 
tvångsmedel, en utredning om villkoren för de offentliga ombuden och att Säkerhets- och integritets-
skyddsnämnden i regeringens årliga skrivelse till riksdagen ska få yttra sig över hur tillämpningen av 
tvångsmedel utvecklats. 
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med utfallspositionen rättssäkerhet. Någon egentlig hotbild beskrivs inte i 
anförandet, men hon betonar däremot att maktutövningens fokus borde vara en 
lagbunden maktutövning, bland annat genom förstärkning av underrättelse-
skyldigheten och inrättandet av en Säkerhets- och integritetsskyddsnämnd 
under riksdagen. Hon förefaller vidare att plädera för ett materiellt rättsstats-
begrepp, där medborgarna tillförsäkras rättigheter respektive opinionsfriheter 
gentemot statsmakten. På den övergripande dimensionen har jag kategoriserat 
vänsterpartisten Åströms position som mest överensstämmande med ideal-
typen individens frihet. 

Mehmet Kaplan (mp) ställer i nästa ordinarie anförande retoriskt frågan 
vad det är som är fel med lagförslaget och varför miljöpartiet och vänster-
partiet kommer att rösta emot det. Han konstaterar att det påstås att den som 
inte har några skelett i garderoben inte behöver oroa sig. Kaplan vänder sig 
emot det resonemanget. 

 
Det handlar om rätten till privatliv, rätten att inte behöva veta. 
Samtidigt handlar det om att veta att alla våra aktiviteter och åsikter 
eventuellt registreras och lagras. Vårt liv kommer att sakna ett rum dit 
bara vi själva har nyckeln. Vi har sett i historien – någonting som Alice 
Åström också tog upp – vad som kan hända då staten har lagrat exten-
siv information om oss medborgare och våra privatliv. Under flera 
årtionden åsiktsregistrerade Säkerhetspolisen vänsteraktiva människor. 
Men det var inte bara de som råkade illa ut. Till och med Miljöpartiets 
ungdomsförbund, Grön ungdom, har funnits i dessa register. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 5) 
 

Han konstaterar längre fram i anförandet att en begränsad övervakning dess-
värre trots allt behövs i samband med synnerligen grov brottslighet, terrorism 
och organiserad brottslighet. Övervakningen måste i de fallen stå under sträng 
demokratisk kontroll. Han förefaller således vara av uppfattningen att sam-
hällsintresset endast under mycket extrema omständigheter ska få väga tyngre 
än de individuella rättigheterna. Miljöpartisten Kaplan förespråkar därtill på 
ett tydligt, pedagogiskt sätt betydelsen av en fungerande rättssäkerhet. 

 
Tillsynen av att myndigheterna följer reglerna ska utföras av en instans 
med hög kompetens, goda resurser och ett stort mått av oberoende. Det 
måste finnas enkla och effektiva vägar för medborgarna att kontrollera 
information om sig själva, att få felaktig information korrigerad och att 
få skadestånd när så är motiverat. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 5) 
 

Enligt honom måste den klassiska frågan om vem som övervakar övervakaren 
ha ett tydligt svar. Mehmet Kaplan säger sig vilja spara tid och yrkar därför 
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bifall enbart till reservationerna 15, 16 och 17. (Prot. 2007/08:24, 6§, an-
förande 3 sid. 5–6).88 
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Han har inga yrkanden men hävdar att partiets två allvarliga invändningar mot 
det förra lagförslaget nu har blivit tillgodosedda av alliansregeringen. 

 
Vi krävde att de som blivit utsatta för hemliga tvångsmedel skulle un-
derrättas om det och att den parlamentariska kontrollen av de hemliga 
tvångsmedlen skulle förbättras. Båda dessa krav uppfylls genom den 
nya propositionen och ytterligare rättssäkerhetsgarantier. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 11) 
 

Centerpartisten Linander räknar upp de rättssäkerhetsgarantier som enligt hans 
mening nu har tillkommit i lagförslagen. Den parlamentariska kontrollen 
stärks genom en ny nämnd, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska 
ha en majoritet av ledamöter som riksdagsgrupperna föreslår. Nämnden ska 
utöva tillsyn över användandet av hemliga tvångsmedel, men också över 
polisens kvalificerade skyddsidentiteter. Nämnden ska kontrollera säkerhets-
polisens behandling av personuppgifter och på begäran av enskild medborgare 
kontrollera om han eller hon har varit utsatt för hemliga tvångmedel eller för 
säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling. Därtill kommer förbud mot 
buggning av redaktioner och hårdare juridiska krav som ska ställas för att 
myndigheterna ska få använda hemliga tvångsmedel för att förebygga mycket 
allvarliga brott. Den socialdemokratiska regeringen hade i förra årets lag-
förslag formuleringen ”anledning att anta”. Lagrådet menade att den formule-
ringen ledde till risk för en alltför extensiv tolkning av bestämmelserna. Det 
kravet har i justitieutskottets förslag nu omformulerats till ”särskild anledning 
att anta”. Johan Linander berättar att alla riksdagspartier utom socialdemokra-
terna har ställt sig bakom den formuleringen. 

Slutligen hävdar Linander att det i svensk politik finns skräckexempel på 
tvångsmedelslagar som ständigt har förlängts. I dagens riksdagsbeslut kommer 
återigen 1952 års tvångsmedelslag att förlängas, 55 år efter det att lagen 
stiftades. Justitiedepartementet håller på med frågan och återkommer med ett 
nytt lagförslag framöver. Linander betonar att det inte är någon självklarhet att 
de provlagar som stiftas idag ska permanentas efter den 31 december 2010. 
Om lagarna inte är effektiva respektive nödvändiga och om proportionaliteten 
inte uppfylls i avvägningen mellan brottsbekämpning och den personliga 
integriteten så ska tvångsmedelslagarna inte heller få finnas kvar. De brotts-
bekämpande myndigheterna måste därför fram till dess kunna dokumentera 
och verkligen visa att lagarna behövs (Prot. 2007/08:24, 6§, anförande 19 sid. 
11–12). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Linanders 
argumentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Han tolkar 
den personliga integritetens rättsliga status som ett av många intressen, som 
måste avvägas gentemot kollektiva- och samhällsintressen som brottsbekämp-
ning. Han är beredd att acceptera tvångsmedel som ingrepp i den personliga 
integriteten, om ingreppen kan legitimeras genom en effektiv, nödvändig och 
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utredningen, och de hemliga tvångmedlen får bara användas när en 
mindre ingripande åtgärd inte är tillräcklig. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 4) 
 

Hon nämner några rättssäkerhetsgarantier som ingår i förslaget till riksdagen: 
a) ett förbud mot att avlyssna medieredaktioner, b) att det för att förhindra 
vissa allvarliga brott genom användande av tvångsmedel ska krävas att det 
finns särskild anledning att anta att en person kommer att utöva allvarlig 
brottslig verksamhet, c) att båda de föreslagna lagarna ska tidsbegränsas till att 
gälla i tre år, d) att regeringen har lagt fram förslag om att en Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnd med uppgift att utöva tillsyn ska inrättas samt e) att 
personer som är utsatta för hemliga tvångsmedel i efterhand ska underrättas 
om detta. Karlsson yrkar avslutningsvis bifall till justitieutskottets betänkande 
och avslag på samtliga motioner (Prot. 2007/08:24, 6§, anförande 6 sid. 6–8). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Karlssons 
argumentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Hon för-
svarar lagförslagets inskränkning av den personliga integriteten, med hänvis-
ning till myndigheternas behov av informationsinsamling angående grova 
brott. Den personliga integritetens rättsliga status tolkas uppenbarligen som ett 
intresse bland många andra och det samhälleliga intresset av brottsbekämp-
ning tillmäts därvid större vikt. Bedömningens omfång i lagförslaget förutsätts 
vara samhället. På den andra linjen (”maktutövning”) har hennes argu-
mentation störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Karlssons argu-
mentation har därmed på den andra linjen kategoriserats avvikande i 
förhållande till den moderata partikollegan och dåvarande justitieministern 
Beatrice Asks (se kommande anförande). Karlsson framhåller de rättssäker-
hetsgarantier som har tillkommit. Maktutövningens fokus förutsätts vara en 
lagbunden maktutövning. Det krävs synnerliga skäl för att myndigheterna ska 
få tillgripa hemliga tvångsmedel. Maktutövningens primära kontrollobjekt ska 
därvid vara statsapparaten i sig. På den övergripande dimensionen har jag 
kategoriserat Karlssons position som en hybrid, med inslag av de båda 
idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Johan Linander (c) påminner i sitt ordinarie anförande kammaren om att 
centerpartiet var ett av de partier som förra våren var med och framgångsrikt 
lyckades ”minoritetsbordlägga” propositionen om buggning och tvångsmedel i 
förebyggande syfte. 

 
Det gjorde vi inte för att vi ansåg att de här tvångsmedlen inte behövs. 
Vi gjorde det för att den dåvarande regeringen med justitieminister 
Thomas Bodström i spetsen hade lagt fram förslagen utan tillräckligt 
skydd för den personliga integriteten och rättssäkerheten. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 11) 
 



181 

Han har inga yrkanden men hävdar att partiets två allvarliga invändningar mot 
det förra lagförslaget nu har blivit tillgodosedda av alliansregeringen. 

 
Vi krävde att de som blivit utsatta för hemliga tvångsmedel skulle un-
derrättas om det och att den parlamentariska kontrollen av de hemliga 
tvångsmedlen skulle förbättras. Båda dessa krav uppfylls genom den 
nya propositionen och ytterligare rättssäkerhetsgarantier. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 11) 
 

Centerpartisten Linander räknar upp de rättssäkerhetsgarantier som enligt hans 
mening nu har tillkommit i lagförslagen. Den parlamentariska kontrollen 
stärks genom en ny nämnd, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska 
ha en majoritet av ledamöter som riksdagsgrupperna föreslår. Nämnden ska 
utöva tillsyn över användandet av hemliga tvångsmedel, men också över 
polisens kvalificerade skyddsidentiteter. Nämnden ska kontrollera säkerhets-
polisens behandling av personuppgifter och på begäran av enskild medborgare 
kontrollera om han eller hon har varit utsatt för hemliga tvångmedel eller för 
säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling. Därtill kommer förbud mot 
buggning av redaktioner och hårdare juridiska krav som ska ställas för att 
myndigheterna ska få använda hemliga tvångsmedel för att förebygga mycket 
allvarliga brott. Den socialdemokratiska regeringen hade i förra årets lag-
förslag formuleringen ”anledning att anta”. Lagrådet menade att den formule-
ringen ledde till risk för en alltför extensiv tolkning av bestämmelserna. Det 
kravet har i justitieutskottets förslag nu omformulerats till ”särskild anledning 
att anta”. Johan Linander berättar att alla riksdagspartier utom socialdemokra-
terna har ställt sig bakom den formuleringen. 

Slutligen hävdar Linander att det i svensk politik finns skräckexempel på 
tvångsmedelslagar som ständigt har förlängts. I dagens riksdagsbeslut kommer 
återigen 1952 års tvångsmedelslag att förlängas, 55 år efter det att lagen 
stiftades. Justitiedepartementet håller på med frågan och återkommer med ett 
nytt lagförslag framöver. Linander betonar att det inte är någon självklarhet att 
de provlagar som stiftas idag ska permanentas efter den 31 december 2010. 
Om lagarna inte är effektiva respektive nödvändiga och om proportionaliteten 
inte uppfylls i avvägningen mellan brottsbekämpning och den personliga 
integriteten så ska tvångsmedelslagarna inte heller få finnas kvar. De brotts-
bekämpande myndigheterna måste därför fram till dess kunna dokumentera 
och verkligen visa att lagarna behövs (Prot. 2007/08:24, 6§, anförande 19 sid. 
11–12). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Linanders 
argumentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Han tolkar 
den personliga integritetens rättsliga status som ett av många intressen, som 
måste avvägas gentemot kollektiva- och samhällsintressen som brottsbekämp-
ning. Han är beredd att acceptera tvångsmedel som ingrepp i den personliga 
integriteten, om ingreppen kan legitimeras genom en effektiv, nödvändig och 

180 

utredningen, och de hemliga tvångmedlen får bara användas när en 
mindre ingripande åtgärd inte är tillräcklig. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 4) 
 

Hon nämner några rättssäkerhetsgarantier som ingår i förslaget till riksdagen: 
a) ett förbud mot att avlyssna medieredaktioner, b) att det för att förhindra 
vissa allvarliga brott genom användande av tvångsmedel ska krävas att det 
finns särskild anledning att anta att en person kommer att utöva allvarlig 
brottslig verksamhet, c) att båda de föreslagna lagarna ska tidsbegränsas till att 
gälla i tre år, d) att regeringen har lagt fram förslag om att en Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnd med uppgift att utöva tillsyn ska inrättas samt e) att 
personer som är utsatta för hemliga tvångsmedel i efterhand ska underrättas 
om detta. Karlsson yrkar avslutningsvis bifall till justitieutskottets betänkande 
och avslag på samtliga motioner (Prot. 2007/08:24, 6§, anförande 6 sid. 6–8). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Karlssons 
argumentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Hon för-
svarar lagförslagets inskränkning av den personliga integriteten, med hänvis-
ning till myndigheternas behov av informationsinsamling angående grova 
brott. Den personliga integritetens rättsliga status tolkas uppenbarligen som ett 
intresse bland många andra och det samhälleliga intresset av brottsbekämp-
ning tillmäts därvid större vikt. Bedömningens omfång i lagförslaget förutsätts 
vara samhället. På den andra linjen (”maktutövning”) har hennes argu-
mentation störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Karlssons argu-
mentation har därmed på den andra linjen kategoriserats avvikande i 
förhållande till den moderata partikollegan och dåvarande justitieministern 
Beatrice Asks (se kommande anförande). Karlsson framhåller de rättssäker-
hetsgarantier som har tillkommit. Maktutövningens fokus förutsätts vara en 
lagbunden maktutövning. Det krävs synnerliga skäl för att myndigheterna ska 
få tillgripa hemliga tvångsmedel. Maktutövningens primära kontrollobjekt ska 
därvid vara statsapparaten i sig. På den övergripande dimensionen har jag 
kategoriserat Karlssons position som en hybrid, med inslag av de båda 
idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Johan Linander (c) påminner i sitt ordinarie anförande kammaren om att 
centerpartiet var ett av de partier som förra våren var med och framgångsrikt 
lyckades ”minoritetsbordlägga” propositionen om buggning och tvångsmedel i 
förebyggande syfte. 

 
Det gjorde vi inte för att vi ansåg att de här tvångsmedlen inte behövs. 
Vi gjorde det för att den dåvarande regeringen med justitieminister 
Thomas Bodström i spetsen hade lagt fram förslagen utan tillräckligt 
skydd för den personliga integriteten och rättssäkerheten. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 11) 
 



183 

läkarmottagningar samt i biktstolar och andra platser som används för själa-
vård. Genom alliansöverenskommelsen ingår också medieredaktioner i det 
absoluta förbudet. Wigström framför uppfattningen att tryckfriheten och med-
delarskyddet därmed kommer att värnas. 

Hon avslutar med att konstatera att Sverige äntligen kommer att få en 
buggning som går hand i hand med den liberala synen på integritet och 
rättssäkerhet. Den som har att frukta den nya lagstiftningen är den organise-
rade brottsligheten (Prot. 2007/08:24, 6§, anförande 32 sid. 16). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Wigströms 
argumentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Jag be-
dömer att hon framställer den personliga integritetens rättsliga status som ett 
subjektivt intresse, som ibland måste jämkas mot det kollektiva intresset av 
brottsbekämpning genom buggning. Jag tolkar vidare hennes resonemang som 
att bedömningens omfång i lagförslaget bör vara hela samhället. På den andra 
linjen (”maktutövning”) har hennes argumentation störst likhet med utfalls-
positionen rättssäkerhet. Hon hävdar att staten måste ta ansvar genom att 
garantera människors skydd i rättssäkra former. När det gäller maktutöv-
ningens fokus betonar hennes anförande betydelsen av att medborgarna måste 
följa lagen. Det viktigaste kontrollobjektet är i sin tur statsmakten – stats-
apparaten som måste kontrolleras politiskt. På den övergripande dimensionen 
har jag kategoriserat folkpartisten Wigströms position som en hybrid, med 
inslag av de båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Inger Davidsson (kd) tycker i sitt ordinarie anförande att det är viktigt att 
alla har bakgrunden klar för sig om varför alliansregeringen vill införa 
hemliga tvångsmedel. Det beror på att den grova organiserade brottsligheten, 
som rättsstaten vill bekämpa, breder ut sig och tillämpar alltmer förfinade 
metoder. 

 
Det som var science fiction på detta område för bara några år sedan är 
vardaglighet och verklighet i vårt land idag. De kriminella ligorna och 
nätverken samarbetar över alla nationsgränser. De använder sig av den 
senaste tekniken. De är väl medvetna om både den öppna polisens och 
Säpos metoder och verktyg, och de har stora möjligheter att bedriva sin 
hänsynslösa kriminella verksamhet som drabbar tusentals människor 
varje år, inte minst kvinnor och barn. Då är det självklart att vi som 
politiker inte bara kan slå oss till ro och se på denna utveckling utan att 
försöka göra något åt den. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 19) 
 

Davidsson medger samtidigt att det är en svår nöt att knäcka hur man ska 
kunna stifta lagar om hemliga tvångsmedel, utan att rättssäkerheten och den 
personliga integriteten inskränks för oskyldiga människor. Kristdemokraterna 
var ett av de partier som medverkade till att lagförslaget bordlades i justitie-
utskottet under drygt ett år. Davidsson framför uppfattningen att hon tycker att 

182 

proportionell brottsbekämpning. Bedömningens omfång i lagförslaget ska 
således vara hela samhället. På den andra linjen (”maktutövning”) har Linan-
ders argumentation störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. För 
maktutövningens fokus och kontrollobjekt ligger betoningen på en lagbunden 
maktutövning respektive en kontinuerlig politisk kontroll av myndigheternas, 
statsapparatens maktutövning. På den övergripande dimensionen har jag 
kategoriserat centerpartisten Linanders position som en hybrid, med inslag 
från de båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Cecilia Wigström (fp) hävdar i sitt ordinarie anförande att det nu äntligen 
är dags att ge de brottsbekämpande myndigheterna de verktyg som de länge 
har frågat efter. Samtidigt är inte huvudfrågan hur man rent tekniskt ska hitta 
de vassa verktygen. Det svåra är istället att kombinera buggning med en 
liberal syn på individens rätt till integritet och rättssäkerhet. Hon yrkar ingen-
ting uttryckligen. Däremot hävdar hon att alliansregeringen har lyckats stärka 
rättssäkerheten i förhållande till det liggande lagförslaget. Därefter går hon 
över till att kritisera socialdemokratin: 

 
Jag beklagar att Thomas Bodström, förblindad av prestige, säger nej till 
de stärkta rättssäkerhetsgarantierna. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 16) 
 

Wigström nämner att antalet anmälda utpressningsfall har ökat med 300% på 
tio år. Antalet anmälda narkotikasmugglingsbrott har fördubblats under sam-
ma tid. Men det mest oroande enligt Wigström är att den andel av domare, 
åklagare och poliser som känner sig hotade nu är uppe i 12 procent, enligt 
BRÅ:s undersökningar.  

 
Sådana brott är systemhotande. De slår mot demokratin och rättsstatens 
grunder. Bakom står resursstarka och välorganiserade gäng med inter-
nationella kopplingar. I en demokrati är det staten som har ansvaret för 
att skydda medborgarna från dessa övergrepp. Det är också statens 
ansvar att skydda människor från integritetsintrång. Individen i en 
liberal stat har också den fundamentala rättigheten att inte få sitt liv 
kartlagt och dokumenterat av staten. När vi därför nu ger polisen 
skarpare verktyg är det med en rad rättssäkerhetsgarantier. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 16) 
 

Wigström räknar upp ett antal rättssäkerhetsgarantier såsom domstolstillstånd 
för buggning, med offentliga ombud, som ska delta i prövningen. Tillstånds-
tiden ska begränsas till en månad och användningen av överskottsinformation 
regleras. Hemlig rumsavlyssning får endast ske om det misstänkta brottet har 
straffet fängelse i minst fyra år. Det innebär att brott som terroristbrott, mord 
och dråp innefattas. Förslaget som nu röstas igenom innebär dessutom att 
buggning är absolut förbjudet på en del platser, exempelvis på advokatkontor, 
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rumsavlyssning respektive om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvar-
liga brott. Ask medger att debatten berör bland det svåraste som en lagstiftare 
kan ägna sig åt, nämligen balansen mellan två i sig skyddsvärda intressen.  

 
I den ena vågskålen finns allas vårt intresse av att grova brott kan 
bekämpas och utredas effektivt och att terrorhot mot landet kan före-
byggas. I den andra vågskålen finns nödvändigheten av att slå vakt om 
grundläggande fri- och rättigheter, inklusive varje människas rätt till en 
personlig sfär och personlig integritet. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 24) 
 

Genom den nya propositionen anser Ask att regeringen sjösätter en robust och 
tydlig ordning för hur granskning och tillsyn ska gå till. Hon räknar sedan upp 
rättssäkerhetsgarantier som underrättelseskyldighet till de som utsätts för 
tvångsmedel samt den nya myndighet som ska benämnas Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden. 

 
Vi är från regeringens och allianspartiernas sida övertygade om att det 
behövs nya verktyg och en mobilisering av Myndighets-Sverige på bred 
front för att agera mot brottslighet som varken känner moraliska be-
gränsningar eller nationella gränser. […] Traditionellt polisarbete, 
traditionellt utredningsarbete och traditionell hantering av verksamhe-
terna är fortfarande det mest effektiva och alldeles nödvändigt om vi 
ska nå resultat. Buggning och preventiva tvångsmedel, som vi disku-
terar i dag, är komplement som i vissa ärenden kan hjälpa oss att nå lite 
bättre resultat. Det finns anledning att nyansera debatten om de två 
viktiga förslagen. Det tas till väldigt stora ord ibland. Men de har ett 
mervärde som jag tror är betydelsefullt. I Sverige har vi hittills varit 
tämligen förskonade från terroristattacker. Men vi får inte blåsa faran 
över eller undandra oss det internationella ansvaret. Sverige får heller 
aldrig upplevas som en fristad varifrån man kan planera eller upprätta 
logistiskt stöd för terrorattacker i andra länder. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 25) 
 

Hon hoppas att riksdagen samma eftermiddag ska fatta beslut om hemlig 
rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel och därmed ta ett viktigt steg för 
att förstärka brottsbekämpningen. Ask tror avslutningsvis att förra årets bord-
läggning, som gav ett extra år för beredning i utskottet, har varit ”till gagn för 
den goda saken” (Prot. 2007/08:24, 6§, anförande 54 sid. 24–25). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har moderaten 
Asks argumentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Hon 
framställer den personliga integritetens rättsliga status som ett intresse, snarare 
än som en rättighet. Visserligen talar hon om både rättigheter och intressen, 
men framställer värdena som avvägningsbara och möjliga att jämka mot va-
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bordläggningen varit lyckad och fått den effekt som ursprungligen avsågs. 
Den tillträdda alliansregeringen har lagt fram en proposition med ytterligare 
rättssäkerhetsgarantier, när rättsväsendet ska använda sig av hemliga tvångs-
medel. 

Miljöpartiet och vänsterpartiet har enligt Davidsson valt att ”stoppa 
huvudet i sanden” genom att låtsas att inga tvångsmedel behövs oavsett hur 
brottsligheten utvecklas. Hon beskriver dessa två partiers agerande som oan-
svarigt. 

 
Nu anser Kristdemokraterna tillsammans med hela alliansen att det 
efter dessa förstärkningar av rättssäkerheten och integritetsskyddet är en 
bättre avvägd lagstiftning som införs. Samtidigt vet vi att polisen hade 
velat gå än längre. Polisen vill ha så vassa verktyg som möjligt för att 
kunna hålla någorlunda jämna steg med de personer och organiserade 
ligor som står för den grövsta och mest utstuderade brottsligheten. Men 
vi vet också att många människor oroar sig för hur tvångsmedlen i för-
längningen påverkar vårt demokratiska samhälle och anser att även de 
här lagarna är för långtgående. Balansen måste upprätthållas, och därför 
är det bra att det handlar om försökslagstiftning så att det kommer att 
göras en ordentlig utvärdering av hur lagarna har fungerat både ur de 
brottsbekämpande myndigheternas perspektiv och ur det andra viktiga 
rättssäkerhets- och integritetsskyddsperspektivet. 

(Prot. 2007/08:24, 6§, citat sid. 20) 
 

Davidsson yrkar avslutningsvis bifall till förslaget i justitieutskottets betän-
kande i sin helhet och avslag på alla reservationer (Prot. 2007/08:24, 6§, 
anförande 41 sid. 19-20). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Davidssons 
argumentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Hon fram-
håller den personliga integritetens rättsliga status som ett subjektivt intresse, 
vilket ibland måste justeras och stå tillbaka för det kollektiva behovet av 
brottsbekämpning. Bedömningens omfång i lagförslaget bör enligt henne vara 
hela samhället. På den andra linjen (”maktutövning”) har hennes argumenta-
tion störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Ett viktigt kontrollobjekt 
i maktutövningens förutsätts i argumentationen vara statsapparaten i sig. Hon 
betonar att polisens brottsbekämpning måste balanseras, modifieras, kontrol-
leras av politikerna. Polisens maktutövning ska regleras, begränsas då myndig-
heten vill ha så effektiva brottsbekämpande verktyg som möjligt. För makt-
utövningens fokus ligger betoningen på lagbunden maktutövning. På den 
övergripande dimensionen har jag kategoriserat kristdemokraten Davidssons 
position som en hybrid, med inslag av de två idealtyperna individens frihet 
och statsmakt. 

Justitieminister Beatrice Ask (m) säger sig i sitt ordinarie anförande under 
senare år med stort intresse ha följt debatten kring propositionerna om hemlig 
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brottsbekämpning. Bedömningens omfång i lagförslaget bör enligt henne vara 
hela samhället. På den andra linjen (”maktutövning”) har hennes argumenta-
tion störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Ett viktigt kontrollobjekt 
i maktutövningens förutsätts i argumentationen vara statsapparaten i sig. Hon 
betonar att polisens brottsbekämpning måste balanseras, modifieras, kontrol-
leras av politikerna. Polisens maktutövning ska regleras, begränsas då myndig-
heten vill ha så effektiva brottsbekämpande verktyg som möjligt. För makt-
utövningens fokus ligger betoningen på lagbunden maktutövning. På den 
övergripande dimensionen har jag kategoriserat kristdemokraten Davidssons 
position som en hybrid, med inslag av de två idealtyperna individens frihet 
och statsmakt. 

Justitieminister Beatrice Ask (m) säger sig i sitt ordinarie anförande under 
senare år med stort intresse ha följt debatten kring propositionerna om hemlig 
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vanten anser att Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens självständighet kan 
ifrågasättas, eftersom nämnden inrättas under regeringen. Nämnden bör istäl-
let ligga under riksdagen (Prot. 2007/08:24, 11§ Beslut om ärenden som 
slutdebatterats vid dagens sammanträde, 2007/08:JuU9 samt JuU3 ”Vilande 
förslag om hemlig rumsavlyssning m.m.”). 

I den femte, sjätte och sjunde voteringen börjar socialdemokraterna att 
rösta på egna reservationer och därmed på ett avvikande sätt gentemot de fyra 
allianspartierna. Vid den femte voteringen (”Statens skadeståndsansvar”) stöds 
i en förberedande omgång reservation 13 av socialdemokraterna med 106 
röster mot reservation 15 av miljöpartiet (15 röster). I båda reservationerna 
argumenteras för en utökad rätt till skadestånd för den enskilde som utsatts för 
tvångsmedel respektive hemlig rumsavlyssning. Vid den följande huvud-
voteringen ställer kammaren sig bakom utskottets förslag med 149 röster (83 
m, 25 c, 23 fp, 18 kd), medan den socialdemokratiska reservationen får 105 
röster (samtliga s). Vid denna omröstning avstod 32 riksdagsledamöter (17 v, 
15 mp) från att rösta (Prot. 2007/08:24, 11§ Beslut om ärenden som slut-
debatterats vid dagens sammanträde, 2007/08:JuU9 samt JuU3 ”Vilande 
förslag om hemlig rumsavlyssning m.m.”). 

Vid den sjätte voteringen (”Offentliga ombuden”) bifaller kammaren 
justitieutskottets förslag med 150 röster (83 m, 25 c, 23 fp, 19 kd) mot 139 
röster (107 s, 17 v, 15 mp) för reservation 16 av socialdemokraterna, vänster-
partiet och miljöpartiet. Reservanterna anser att det behövs en grundlig 
genomgång av lagstiftningen om offentliga ombud. Regeringen bör tillsätta en 
utredning för att se över villkoren för de offentliga ombuden. Kritik har bland 
annat riktats mot det olämpliga i att regeringen utser ombud samt att ombuden 
har kritiserats för att de företräder allmänhetens intressen, istället för den 
enskildes (Prot. 2007/08:24, 11§ Beslut om ärenden som slutdebatterats vid 
dagens sammanträde, 2007/08:JuU9 samt JuU3 ”Vilande förslag om hemlig 
rumsavlyssning m.m.”). 

Vid den sjunde voteringen (”Skrivelsen om användning av hemliga 
tvångsmedel”) bifalls utskottets förslag med 150 röster (1 s, 82 m, 25 c, 23 fp, 
19 kd) mot 138 röster (106 s, 17 v, 15 mp) för reservation 17 av social-
demokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Regeringen redovisar årligen för 
riksdagen hur reglerna om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning 
har tillämpats. Reservanterna tycker att det skulle te sig naturligt om 
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i den årliga skrivelsen, redovisar hur 
reglerna om användning av tvångsmedel utvecklas (Prot. 2007/08:24, 11§ 
Beslut om ärenden som slutdebatterats vid dagens sammanträde, 2007/08: 
JuU9 samt JuU3 ”Vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m.”). 

De två lagar som debatterades i de första och andra riksdagsdebatterna Lag 
(2007:978) om hemlig rumsavlyssning samt Lag (2007:979) om åtgärder för 
att förhindra vissa särskilt allvarliga brott trädde i kraft den första januari 
2008. Båda lagkomplexen har sedan förändrats vid flera tillfällen (se 
Regeringskansliets rättsdatabaser). 
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randra. Vidare kretsar hennes resonemang kring samhället som bedömning-
ens omfång, snarare än kring individen. På den andra linjen (”maktutövning”) 
har hennes argumentation störst likhet med utfallspositionen rättstrygghet. 
Hon talar om rättssäkerhet, men tonvikten i hennes anförande läggs vid 
brottsbekämpning som maktutövningens fokus. De föreslagna tvångsmedlen 
behövs enligt justitieministern för att kontrollera och skydda medborgare. På 
den övergripande dimensionen har jag kategoriserat moderaten Asks position 
som mest överensstämmande med idealtypen statsmakt. 

7.12.2 Riksdagsbeslutet 
Efter debatten följer riksdagens beslut. Det är värt att notera att socialdemo-
kraterna i flertalet beslutssituationer röstar som allianspartierna och i enlighet 
med justitieutskottets förslag. Inledningsvis ställer talmannen utskottets 
förslag (”vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m.”) mot reservation 1 
av vänsterpartiet och miljöpartiet. Reservanterna hävdar att varken behovet av 
hemlig rumsavlyssning eller effektiviteten i tvångsmedlet är belagda. Riks-
dagen bör därför avslå det vilande lagförslaget. Vid voteringen bifaller kam-
maren utskottets förslag med 255 röster (106 s, 82 m, 25 c, 23 fp, 19 kd) mot 
32 röster för reservationen (17 v och 15 mp) (Prot. 2007/08:24, 11§ Beslut om 
ärenden som slutdebatterats vid dagens sammanträde, 2007/08:JuU9 samt 
JuU3 ”Vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m.”). 

I den andra voteringen ställs utskottets förslag (”åtgärder för att förhindra 
vissa särskilt allvarliga brott”) mot reservation 3 av vänsterpartiet och miljö-
partiet. Reservanterna vänder sig emot att hemliga tvångsmedel ska tillåtas 
göra ingrepp i enskildas personliga integritet i preventivt syfte. Riksdagen 
bifaller utskottets förslag med 256 röster (107 s, 83 m, 25 c, 23 fp, 18 kd) mot 
31 röster för reservationen (16 v och 15 mp) (Prot. 2007/08:24, 11§ Beslut om 
ärenden som slutdebatterats vid dagens sammanträde, 2007/08:JuU9 samt 
JuU3 ”Vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m.”). 

Vid den tredje voteringen röstar riksdagen för utskottets förslag (”lag om 
ändring i rättegångsbalken”) med 272 röster (107 s, 83 m, 25 c, 23 fp, 19 kd, 
15 mp) mot reservation 8 av vänsterpartiet (17 röster, samtliga v). Reservatio-
nen accepterar de begränsningar som förundersökningssekretessen utgör, när 
det gäller andra pågående utredningar. Däremot anses det vara oacceptabelt att 
underlåta underrättelse, av den anledningen att sekretesskäl har förhindrat en 
underrättelse i ett år. Det inskränker skyldigheten till underrättelse i så hög 
grad att det kan ifrågasättas om skyldigheten för rättsväsendet blir menings-
full. Vänsterpartiet vill därför avslå det framlagda förslaget om att under-
rättelser ska kunna underlåtas (Prot. 2007/08:24, 11§ Beslut om ärenden som 
slutdebatterats vid dagens sammanträde, 2007/08:JuU9 samt JuU3 ”Vilande 
förslag om hemlig rumsavlyssning m.m.”). 

Vid en fjärde votering bifallet riksdagen utskottets förslag (”Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden”) med 269 röster (105 s, 82 m, 25 c, 23 fp, 19 kd, 
15 mp) mot 17 röster (samtliga v) för reservation 12 av vänsterpartiet. Reser-
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motvilja mot statsmaktens tvångsmedel. Deras likartade argumentation är rät-
tighetsbaserad. 

I samtliga övriga partiföreträdares ordinarie anföranden i de tre riksdagsde-
batterna fördes argumentationer som utgick från föreställningar om ett sam-
hällsintresse som ibland måste avvägas gentemot andra intressen i samhället. 
Dessa partier var folkpartiet, moderaterna, centerpartiet, socialdemokraterna 
och kristdemokraterna. Partiernas företrädare argumenterade på ett sätt som 
har störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Kristdemokraterna 
och centerpartiet uppgav sig i den första riksdagsdebatten om hemlig rums-
avlyssning (då de fortfarande befann sig i opposition), trots sin negativa 
inställning till lagförslaget som sådant, vara beredda att avväga den personliga 
integriteten gentemot andra samhällsintressen. De kritiserade istället lagförsla-
gets påstådda brister i övrigt. I justitieutskottets betänkande (2005/06:JuU26, 
reservation 1) reserverade sig de två partierna och förordade avslag på den 
socialdemokratiska propositionen. Av reservation 1 framgår dock att hemlig 
rumsavlyssning för att utreda mycket allvarliga brott enligt reservanterna bör 
tillåtas, men att regeringens nuvarande lagförslag enligt deras mening inne-
håller allvarliga brister. 

I den första riksdagsdebatten om ”åtgärder för att förhindra vissa särskilt 
allvarliga brott” 2006, var riksdagspartiernas positioneringar helt överens-
stämmande med den närmast föregående första riksdagsdebatten om hemlig 
rumsavlyssning. I den tredje riksdagsdebatten, då flera lagförslag och proposi-
tioner förelades riksdagen, är det huvudsakliga ideologiska och retoriska 
mönstret det samma, trots nya förutsättningar och politisk majoritet. Riks-
dagen hade då fått en ny och icke-socialistisk majoritet och en alliansregering 
(bestående av de fyra borgerliga riksdagspartierna). 

Socialdemokraterna, moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemo-
kraterna stod återigen i den tredje riksdagsdebatten för anföranden som 
innehållsmässigt i min kategorisering har störst likhet med utfallspositionen 
samhällsintresse (se tabell 7.2). Socialdemokraten och justitieutskottets dåva-
rande ordförande Thomas Bodström var i den tredje riksdagsdebatten närmast 
pedagogiskt övertydlig, då han medgav att det finns starka argument emot 
rumsavlyssning, men att han själv är av uppfattningen att fördelarna ändå 
överväger. Här finner vi en tydlig balansargumentation. Socialdemokraterna 
använde sig därtill av ett enkelt balansargument, vilket är en delkomponent i 
utfallspositionen samhällsintresse. Justitieminister Beatrice Ask (m) förde 
också en balansargumentation i den tredje riksdagsdebatten. Moderaterna be-
skrev en för lagstiftaren svår balansgång mellan två skyddsvärda intressen. I 
den ena vågskålen står då brottsbekämpning och i den andra grundläggande 
fri- och rättigheter. Därefter övergick hon till att beskriva hotbilder bland an-
nat faran för terroristbrott riktade mot Sverige. Hon avslutade genom en 
förhoppning om att den nya lagen skulle bidra till en förstärkning av 
brottsbekämpningen. Jag tolkar hennes anförande som att statsmaktens behov 
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7.13 Sammanfattande analys – några avslutande 
kommentarer 
Låt mig sammanfattande, med utgångspunkt från riksdagsdebatterna om hem-
lig rumsavlyssning och andra tvångsmedel i fall 3, diskutera de frågeställ-
ningar i avhandlingen som handlar om vilken tyngd som partierna har tillmätt 
individuella rättigheter i förhållande till samhällsintresse, respektive vilken 
tyngd man har tillmätt rättssäkerhet i förhållande till rättstrygghet. Studiens 
övergripande dimension individens frihet kontra statsmakt tillämpas därefter 
på partierna i de studerade tre riksdagsdebatterna. Den analysmodell som jag 
har valt har gjort det möjligt att kategorisera partiernas ordinarie anföranden. 

7.13.1 Individuella rättigheter i förhållande till samhällsintresse 
Vilken tyngd har partierna tillmätt individuella rättigheter (där aspekterna den 
personliga integritetens rättsliga status betraktas som en rättighet och bedöm-
ningens omfång ligger på individen) i förhållande till samhällsintresse (den 
personliga integritetens rättsliga status betraktas istället som ett intresse och 
bedömningens omfång är samhället) i fallets tre riksdagsdebatter? Flertalet 
partiföreträdare använde en balans- och intresseargumentation, men även rät-
tighetsargumentation förekom. Det var vänsterpartiets och miljöpartiets 
företrädare som genomgående och i samtliga studerade riksdagsdebatter fram-
höll individuella rättigheters betydelse och deras orubbliga status gentemot 
statsmakten (se tabell 7.1 och 7.2). De två avviker märkbart från övriga 
riksdagspartier i debatterna på den första linjen (”rättigheter och intressens 
grund”) genom sin likartade argumentering för starkare individuella rättig-
heter. Även i den tredje riksdagsdebatten avvek vänsterpartiet och miljöpartiet 
påtagligt från övriga riksdagspartier i sin syn på rättigheter och intressens 
grund. Det skedde då i en ny parlamentarisk situation, då de två partierna i en 
minoritets- och oppositionsroll var de enda som förespråkade starkare indivi-
duella rättigheter i lagförslagen. Man kan som betraktare fundera på om de 
tydliga ideologiska positioneringarna berodde på det faktum att inget av de två 
partierna fram till tidpunkten för de studerade tre riksdagsdebatterna hade 
någon tradition eller erfarenhet av att sitta i regeringsställning. De två parti-
ernas vilja att kompromissa med någon av de två regeringarna (”röd eller blå”) 
förefaller ha varit högst begränsad. 

Argument förekom i de tre riksdagsdebatterna för rätten till personlig 
integritet, men rättigheten som sådan måste enligt flertalet partier balanseras 
mot andra värden (framförallt nämndes behovet av brottsbekämpning). Såväl 
vänsterpartiet som miljöpartiet reagerade och varnade dock för att ett övervak-
ningssamhälle höll på att växa fram i Sverige och att de länder som idag 
tillåter hemlig rumsavlyssning ändå inte har kunnat skydda sig mot terror-
attacker. Miljöpartiet och vänsterpartiet föreföll hysa en intensiv ideologisk 
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7.13 Sammanfattande analys – några avslutande 
kommentarer 
Låt mig sammanfattande, med utgångspunkt från riksdagsdebatterna om hem-
lig rumsavlyssning och andra tvångsmedel i fall 3, diskutera de frågeställ-
ningar i avhandlingen som handlar om vilken tyngd som partierna har tillmätt 
individuella rättigheter i förhållande till samhällsintresse, respektive vilken 
tyngd man har tillmätt rättssäkerhet i förhållande till rättstrygghet. Studiens 
övergripande dimension individens frihet kontra statsmakt tillämpas därefter 
på partierna i de studerade tre riksdagsdebatterna. Den analysmodell som jag 
har valt har gjort det möjligt att kategorisera partiernas ordinarie anföranden. 
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Vilken tyngd har partierna tillmätt individuella rättigheter (där aspekterna den 
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ningens omfång ligger på individen) i förhållande till samhällsintresse (den 
personliga integritetens rättsliga status betraktas istället som ett intresse och 
bedömningens omfång är samhället) i fallets tre riksdagsdebatter? Flertalet 
partiföreträdare använde en balans- och intresseargumentation, men även rät-
tighetsargumentation förekom. Det var vänsterpartiets och miljöpartiets 
företrädare som genomgående och i samtliga studerade riksdagsdebatter fram-
höll individuella rättigheters betydelse och deras orubbliga status gentemot 
statsmakten (se tabell 7.1 och 7.2). De två avviker märkbart från övriga 
riksdagspartier i debatterna på den första linjen (”rättigheter och intressens 
grund”) genom sin likartade argumentering för starkare individuella rättig-
heter. Även i den tredje riksdagsdebatten avvek vänsterpartiet och miljöpartiet 
påtagligt från övriga riksdagspartier i sin syn på rättigheter och intressens 
grund. Det skedde då i en ny parlamentarisk situation, då de två partierna i en 
minoritets- och oppositionsroll var de enda som förespråkade starkare indivi-
duella rättigheter i lagförslagen. Man kan som betraktare fundera på om de 
tydliga ideologiska positioneringarna berodde på det faktum att inget av de två 
partierna fram till tidpunkten för de studerade tre riksdagsdebatterna hade 
någon tradition eller erfarenhet av att sitta i regeringsställning. De två parti-
ernas vilja att kompromissa med någon av de två regeringarna (”röd eller blå”) 
förefaller ha varit högst begränsad. 

Argument förekom i de tre riksdagsdebatterna för rätten till personlig 
integritet, men rättigheten som sådan måste enligt flertalet partier balanseras 
mot andra värden (framförallt nämndes behovet av brottsbekämpning). Såväl 
vänsterpartiet som miljöpartiet reagerade och varnade dock för att ett övervak-
ningssamhälle höll på att växa fram i Sverige och att de länder som idag 
tillåter hemlig rumsavlyssning ändå inte har kunnat skydda sig mot terror-
attacker. Miljöpartiet och vänsterpartiet föreföll hysa en intensiv ideologisk 
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Tabell 7.2 Den tredje riksdagsdebatten 2007 om fortsatt giltighet av 1952 
års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning samt 
vilande förslag om hemlig rumsavlyssning 
 

 Värden Partiernas placering 
 
Underliggande linje (1): Rättigheter och intressens grund 
Aspekter:   
Den personliga 
integritetens rättsliga 
status 

Rättighet V, Mp 
Intresse M, Fp, C, S, KD 

Bedömningens 
förmånstagare 

Individ V, Mp 
Samhälle M, Fp, C, S, KD  

 
Underliggande linje (2): Maktutövning 
Aspekter:   
Maktutövningens 
fokus 

Lagbunden maktutövning Fp, C, S, KD, Mp, V   
Brottsbekämpning M 

 
Maktutövningens 
kontrollobjekt 

Statsapparaten i sig själv Fp, C, S, KD, Mp, V 
Medborgare M 

 

7.13.2 Rättssäkerhet i förhållande till rättstrygghet 
I de inledande två riksdagsdebatterna 2006 fördelar sig partierna på den andra 
linjen (”maktutövning”) mellan dem (socialdemokraterna, moderaterna och 
folkpartiet) som förespråkade rättstrygghet (där aspekterna maktutövningens 
fokus och kontrollobjekt brottsbekämpning respektive medborgare betonas) 
och övriga fyra partier som istället förordade mer rättssäkerhet (betoning på 
lagbunden maktutövning respektive statsapparaten i sig själv, se tabell 7.1). 

Alla de tre partierna som röstade för lagförslaget 2006 gjorde då anföran-
den, där argumentationen utifrån aspekten maktutövningens fokus har störst 
likheter med värdet brottsbekämpning. Vad gäller aspekten maktutövningens 
kontrollobjekt betonar socialdemokraternas, moderaternas och folkpartiets 
argumentationer aspekter närmast värdet medborgare (som kontrollobjekt). 
Därmed har totalt sett deras argumentationer störst likhet med utfallspositio-
nen rättstrygghet. Värdet av rättssäkerhet i de framlagda lagförslagen får utan 
tvekan en framträdande plats i kammarens två debatter om hemlig rumsavlyss-
ning och om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 2006. 
Lagförslagens anhängare framhöll i de inledande riksdagsdebatterna värdets 
betydelse, men gjorde uttryckligen bedömningen att värdet på grund av 
samhällets skrämmande utveckling tills vidare måste få stå tillbaka för värdet 
rättstrygghet. Justitieminister Thomas Bodström (s) framhöll i den första 
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av brottsbekämpning enligt moderaterna måste tillåtas väga tyngre än orubb-
liga individuella rättigheter. 

Tabell 7.1 Den två inledande riksdagsdebatterna 2006 om hemlig rums-
avlyssning och åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 
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Bedömningens 
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Aspekter:   
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maktutövning 
V, Mp, C, KD 

Brottsbekämpning S, M, Fp 
Maktutövningens 
kontrollobjekt 

Statsapparaten i sig själv V, Mp, C, KD 
Medborgare S, M, Fp 
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utfallspositionen rättssäkerhet. Till och med Beatrice Asks partikollega Ulrika 
Karlsson förde en argumentation som enligt min kategorisering har störst 
likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Hon ansåg att rättssäkerheten under 
bordläggningen på ett år hade stärkts genom några ändringar av justitieutskot-
tet. Hon räknade dessutom upp de nya rättssäkerhetsgarantier som ingick i 
lagförslaget. Det är därför inte helt enkelt att kategorisera moderaternas posi-
tion i den tredje riksdagsdebatten. Min sammantagna analys föranleder dock 
att partiet kategoriserats närmast utfallspositionen rättstrygghet, då Beatrice 
Ask faktiskt var ansvarig justitieminister. Därmed tillmäter jag hennes argu-
mentation större tyngd än Ulrika Karlssons. Den sistnämnda yrkade dessutom 
bifall till utskottets förslag. 

Det är tydligt att socialdemokraterna 2007 hade förändrat sin retorik från 
den första och andra riksdagsdebatten ett år tidigare, men det hade även 
folkpartiet gjort. Socialdemokraterna bytte såväl position som retorik i den 
tredje riksdagsdebatten 2007. Då pläderade partiet för fler rättssäkerhets-
garantier. Thomas Bodström (s) anklagade i kammarens första debatt om hem-
lig rumsavlyssning 2006 vänsterpartiet och miljöpartiet för att i princip vara 
emot hemlig rumsavlyssning. Den ansvarige justitieministern var då övertygad 
om att de två partierna skulle komma att plocka fram någon ny rättssäkerhets-
aspekt nästa gång ärendet behandlades i kammaren. Det är en av historiens 
ironier att Thomas Bodströms eget parti agerade på ett snarlikt sätt i riksdags-
debatten 2007. I rättvisans namn ska följande nämnas. Den dåvarande justitie-
ministern sade sig redan i den första debatten om hemlig rumsavlyssning ha 
respekt för att andra partier kan vara emot buggning. Samtidigt efterlyste han 
en större ärlighet från lagförslagets kritiker. Thomas Bodström var uppen-
barligen av åsikten, åtminstone den 31 maj 2006, att rättssäkerhetsargumenta-
tion ibland används av riksdagspartier som svepskäl för att öppet slippa ta 
ställning i en svår juridisk balansgång. Min egen slutsats är att socialdemokra-
terna i den tredje riksdagsdebatten 2007 hade som strategiskt mål att tydligt 
markera sin oppositionsroll gentemot alliansregeringen. Det gjorde partiet 
genom sina sju reservationer (varav fem egna och två partigemensamma). 
Senare vid avgörande omröstningar i riksdagen valde partiet ändå att rösta 
som alliansregeringens partier. 

Övriga riksdagspartier (V, Mp, C, KD) behöll 2007 sina positioner (på den 
andra linjen, ”maktutövning”) från de första och andra riksdagsdebatterna. 
Centerpartiet och kristdemokraterna gav trots det i ideologiskt avseende ett 
rörligt intryck i de olika riksdagsdebatterna om hemlig rumsavlyssning. De 
pläderade i betydligt större utsträckning för behovet av rättssäkerhet och 
rättsstatliga procedurer i oppositionsställning 2006, än vad samma partier 
sedan gjorde efter regeringsskiftet och den andra riksdagsdebatten 2007. I den 
av alliansregeringen framlagda propositionen hade då i och för sig några 
mindre modifieringar av lagförslaget gjorts. 

Folkpartiets företrädare (från Johan Pehrson 2006 till Cecilia Wigström 
2007) ändrade i de olika riksdagsdebatterna om hemlig rumsavlyssning i sin 
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riksdagsdebatten på temat hemlig rumsavlyssning att det bör ses som positivt 
ifall kriminellas integritet kränks. 

Debattörerna i kammaren (från s, fp och m) för i de båda studerade riks-
dagsdebatterna 2006 resonemang som har klara likheter med en av Karl-Göran 
Algotsson (1993) presenterad föreställning om ”lag och ordning” (eng. rule by 
law). Det som genom lagen förväntas kunna förverkligas är medborgarnas 
laglydnad gentemot såväl varandra som gentemot statsmakten. Justitieminister 
Thomas Bodström tangerade i den första riksdagsdebatten om hemlig rums-
avlyssning ett resonemang om att statsorganen ibland måste ”tumma på” 
rättsstatliga procedurer för att på ett effektivt sätt kunna bekämpa brottslighet. 
Såväl Socialdemokraterna, moderaterna som folkpartiet pläderade för att en 
inskränkning av den personliga integriteten ska anses vara befogad ifall 
inskränkningen kan förväntas leda till större fördelar än nackdelar. Riksdags-
debatterna 2006 ger därtill intryck av att de tre partierna då ansåg att för-
delarna inte behöver vara betydande för att en tvångslag ska kunna motiveras. 

Mot detta sätt att resonera protesterade vänsterpartiet, miljöpartiet, center-
partiet och kristdemokraterna redan i riksdagsdebatterna 2006 (tabell 7.1). De 
framförde argument som innehållsmässigt har störst likhet med utfallspositio-
nen rättssäkerhet. Alla dessa partiföreträdare framhöll i positiv mening bety-
delsen av en stat som är ”bakbunden” av gällande konstitution och konventio-
nell rätt. De betonar tydligt behovet av maktutövningens lagbundenhet och när 
det gäller rättsobjektet så är det staten som den politiska makten bör riktas mot 
och regleras respektive kontrolleras. Ett exempel är miljöpartiet som i ett 
ordinarie anförande 89 i den andra riksdagsdebatten hävdade att makten alltid 
vill kontrollera. Därför måste väktare enligt partiet övervakas. Miljöpartiet 
ifrågasatte därtill föreställningen om att staten alltid vill alla medborgares 
bästa. Det är enligt debattören farligt att bygga upp ett kontrollsamhälle på så 
lösa grunder. Ett annat konkret exempel är vänsterpartiet som i ett anförande i 
den andra riksdagsdebatten 90 mycket nedsättande beskriver den socialdemo-
kratiska regeringens rättspolitik och lagförslag som ”Guántamojustis”. Försla-
gen avviker enligt vänsterpartiet från rättsstatens principer. 

I den tredje riksdagsdebatten 2007 var det däremot enbart moderaterna vars 
argumentationslinje jag har kategoriserat som mest överensstämmande med 
utfallspositionen rättstrygghet (tabell 7.2). Då hade moderaterna hamnat i 
regeringsställning. Partiet hävdade 2007, genom justitieminister Beatrice Ask, 
att det nu skulle införas en robust och tydlig ordning för hur granskning och 
tillsyn skulle genomföras. Det kan tolkas som en rättssäkerhetsargumentation. 
Tonvikten i justitieministerns anförande som helhet ligger dock på aspekter 
som enligt min kategorisering har störst likheter med utfallspositionen 
rättstrygghet. Samtliga övriga ledamöter som deltog i den tredje riksdags-
debatten förde däremot argumentationslinjer som har störst likhet med 

                                                        
89 Leif Björnlod (anf. 55, sid. 46–47).  
90 Mats Einarsson (anf. 70, sid. 57–58). 
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89 Leif Björnlod (anf. 55, sid. 46–47).  
90 Mats Einarsson (anf. 70, sid. 57–58). 
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Kapitel 8: Den politiska striden om FRA 
(fall 4) 

Riksdagsdebatterna om signalspaning och Försvarets radioanstalts utökade 
uppdrag genomfördes under tidsperioden 2007-09. Förkortningen FRA har 
under lång tid varit en beteckning för Försvarets radioanstalt och den 
lagstiftning som sedan 1942 möjliggör för myndigheten att bedriva spaning 
gentemot radiosignaler (så kallade eterburna signaler, se prop. 2008/09:201, 
sid. 24). FRA är sin benämning till trots idag inte en militär utan en civil 
myndighet (prop. 2006/07:63, Klamberg 2009). 

Genom de riksdagsbeslut och lagändringar som genomfördes fick 
myndigheten Försvarets radioanstalt nya befogenheter att bedriva spaning 
gentemot kabelkommunikation. FRA är ett utdraget lagstiftningsärende som 
påbörjades av den socialdemokratiska regeringen, men fullföljdes av allians-
regeringen under mandatperioden 2006–10. Lagförslaget om FRA:s utökade 
spaningsuppdrag blev en politiskt kontroversiell fråga genom den proposition 
(2006/07:63) som alliansregeringen lade fram i mars 2007. 

Kapitlet är disponerat i kronologisk ordning. Inledningsvis återges de 
initiativ till lagstiftning som togs av den socialdemokratiska regeringen före 
riksdagsvalet 2006 följt av alliansregeringens proposition som lades fram 
2007. Utskottsberedningar följs av den första riksdagsdebatten i juni 2007. 
Ärendet bordläggs (genom ett så kallat minoritetsskydd) i ett år och 
återkommer i kammaren i juni 2008. Lagstiftningsärendet väcks sedan åter till 
liv en tredje gång i kammaren genom en ny proposition (2008/09:201), som 
läggs fram i slutet av maj 2009. Den tredje riksdagsdebatten genomförs i 
oktober 2009. 

Minst ett ordinarie anförande från varje parti har i sina huvuddrag 
återgivits från den första debatten. För moderaterna och socialdemokraterna 
har istället två ordinarie anföranden återgivits. Två socialdemokratiska 
utskottsordföranden yttrar sig, men ger innehållsmässigt uttryck för samma 
synpunkter. En moderat riksdagsledamot för därtill en argumentation som 
innehållsmässigt skiljer sig från partikollegan och den ansvarige ministern. 
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tur fokus och historieskrivning, genom att uppge att rättssäkerhetsgarantierna 
var fullt tillräckliga redan i lagförslaget 2006, till att året efter hävda att lag-
förslaget nu hade fått fler och tillräckliga rättssäkerhetsgarantier genom det 
bordlagda och delvis nya lagförslaget (2007). 

7.13.3 Individens frihet i förhållande till statsmakt 
Låt mig nu sammanfatta fallets resultat i förhållande till studiens övergripande 
fråga om de avvägningar som de politiska partiernas har gjort mellan indi-
videns frihet och statsmakt, där idealtypen individens frihet utgörs av utfalls-
positionerna ”individuella rättigheter” (där den personliga integritetens 
rättsliga status betraktas som en rättighet och bedömningens omfång ligger på 
individen) och ”rättssäkerhet” (maktutövningens fokus och kontrollobjekt är 
lagbunden maktutövning respektive statsapparaten i sig själv). Idealtypen 
statsmakt utgörs istället av utfallspositionerna ”samhällsintresse” (den person-
liga integritetens rättsliga status betraktas som ett intresse, bedömningens 
omfång är samhället) och ”rättstrygghet” (maktutövningens fokus och kon-
trollobjekt är brottsbekämpning respektive medborgarna). 

I den första och andra riksdagsdebatten 2006 om hemlig rumsavlyssning 
respektive om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott har jag 
kategoriserat socialdemokraternas, moderaternas och folkpartiets argumenta-
tionslinjer på en position som mest överensstämmer med idealtypen statsmakt. 
Vänsterpartiet och miljöpartiet har jag istället kategoriserat på en position som 
mest överensstämmer med idealtypen individens frihet. Övriga riksdagspar-
tier, nämligen kristdemokraterna och centerpartiet, har kategoriserats som 
hybrider, med inslag från båda de på förhand konstruerade idealtyperna. Jag 
har däremot inte kategoriserat någon tendens till hybrid med utgångspunkt 
från det empiriska materialet. 

I den tredje riksdagsdebatten 2007 är det bara vänsterpartiet, miljöpartiet 
och moderaterna som har behållit sina utfallspositioner, i förhållande till den 
första och andra riksdagsdebatten. Övriga fyra riksdagspartier (s, fp, c, kd) har 
jag kategoriserat på positioner som utgör hybrider mellan idealtyperna indivi-
dens frihet och statsmakt. Det finns anledning att fundera kring riksdagspar-
tiernas positionsförändringar mellan de två inledande riksdagsdebatterna och 
den tredje drygt ett år senare. Det bör noteras att nya lagförslag och komplexa 
regelsystem tillkommer i den tredje riksdagsdebatten. Jag återkommer till 
frågan om partiernas positionsförändringar i respektive fall i avhandlingens 
avslutande analyskapitel (kap. 9). 
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spaning, oavsett hur signalerna rent tekniskt vidarebefordras (för en översikt 
se prop. 2006/07:63, sid. 15 och 30f.). 

De båda utredningarna En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 
2005:30) samt Vår beredskap efter 11 september (SOU 2003:32) skickades ut 
på remiss. 

8.2 Avvaktande hållning från den socialdemokra-
tiska regeringens sida inför riksdagsvalet 2006 
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2005:30) är en renodlad 
tjänstemannaprodukt. Den sittande socialdemokratiska regeringen avstod från 
att lägga fram en proposition med lagförslag från utredningen inför riksdags-
valet 2006. Om en proposition hade presenterats och förelagts riksdagen så 
kunde det ha blivit svårt för regeringen att få parlamentariskt stöd för lag-
förslagen. Både miljöpartiet och vänsterpartiet hade tidigare profilerat sig i 
integritetsfrågan i beredningen av lagförslaget om ”hemlig rumsavlyssning” 
och då öppet gett uttryck för synpunkter som kraftigt avvek från regeringens. 
Samarbetet i riksdagen mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljö-
partiet omfattade under mandatperioden 2002–2006 inte frågor om utrikes-, 
försvars-, säkerhets- eller EU-politik (Bergman & Aylott 2003, SvD 29 april 
2006 samt 2005/06:JuU26, reservation 2 t.o.m. 4). 

Riksdagsvalet 2006 resulterade i att socialdemokraterna förlorade rege-
ringsmakten och att moderatledaren Fredrik Reinfeldt fick bilda regering, med 
en koalition mellan de fyra borgerliga ”allianspartierna” i riksdagen (Nilsson 
2009:145f.). Alliansregeringen lade fram sin proposition om ”en anpassad 
försvarsunderrättelseverksamhet” i mars 2007. 

8.3 Alliansregeringens proposition om en anpassad 
försvarsunderrättelseverksamhet 
Regeringen konstaterar inledningsvis att den säkerhetspolitiska utvecklingen 
har förändrat förutsättningarna för försvarsunderrättelseverksamheten (prop. 
2006/07:63). De nya hoten är inte enbart militära utan kan även vara 
internationell terrorism, spridning av massförstörelsevapen, organiserad 
brottslighet och skilda hot mot den tekniska infrastrukturen. Dessa faktorer 
måste enligt regeringen inkluderas i en bredare hotbild av samhällets ökade 
sårbarhet. Den lägre risken för militära angrepp leder enligt regeringen inte 
alls till ett minskat behov av försvarsunderrättelseverksamhet (ibid, sid. 16). 

Alliansregeringen framhåller att den tekniska utvecklingen på kommunika-
tionsområdet leder till att traditionella inhämtningsmetoder inte längre kan 
förse regeringen med ett tillräckligt underlag av underrättelseinformation. Ett 
exempel på detta är att allt mer kommunikation idag förmedlas i kabeltråd 
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Repliker har enbart återgivits då jag gör bedömningen att respektive replik 
tydliggör riksdagsledamotens positionering på minst en av de två linjerna. I 
den andra och tredje riksdagsdebatten har jag däremot huvudsakligen återgivit 
de anföranden som får mig att beskriva ett partis positionering (på linjen 
”rättigheter och intressens grund” respektive ”maktutövning”) på ett alterna-
tivt sätt i förhållande till den första debatten. 

8.1 Ett socialdemokratiskt initiativ 
Den 20 december 2001 beslutade den dåvarande socialdemokratiska rege-
ringen att uppdra åt en särskild utredare att ”[…] kartlägga och analysera 
myndigheternas och de övriga offentliga organens samlade beredskap och 
förmåga att förhindra, bekämpa och i övrigt hantera omfattande terrorist-
attentat och andra likartade extraordinära händelser i Sverige” (Dir. 2001:120, 
sid. 5). 

Utredaren framlade drygt ett år senare betänkandet Vår beredskap efter den 
11 september (SOU 2003:32). Redan i inledningskapitlet kommenteras över-
siktligt de hotbilder som uppstått i ”skuggan” efter 11 september 2001. Det var 
således ingen tillfällighet att regeringen tillsatte en utredare och utformade 
direktiv just i slutet av 2001. Där konstateras att det i svensk rätt saknas lag-
stöd för hemlig teleavlyssning med syftet att förebygga brott. Det är enligt 
utredningen något som bland annat skapar problem för Försvarets radioanstalt 
i dess löpande verksamhet. Redan den 6 september 2001 hade den social-
demokratiska regeringen bemyndigat Försvarsdepartementet att tillkalla en 
särskild utredare med uppgift att göra en översyn av verksamheten vid 
Försvarets radioanstalt.91 Utredningen utmynnade i betänkandet Försvarets 
radioanstalt – en översyn (SOU 2003:30). Frågan om FRA:s rättsliga regle-
ring beskrivs i utredningen som sammansatt och därför mer lämplig att utreda 
i annan ordning. 

I rapporten En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2005:30 sid. 
13–33) presenteras sedan en rad författningsförslag som föreslås träda i kraft 
den 1 juli 2006. Där konstateras att Sverige kontinuerligt är i behov av en 
effektiv underrättelseverksamhet. Den förändrade säkerhetspolitiska situatio-
nen efter 1991 innebär att statsmakten och samhället numera måste möta en 
rad nya risker. I departementsskrivelsen påminns om att den så kallade FRA-
utredningen (SOU 2003:30) framhåller att den tekniska utvecklingen medfört 
att signaler i allt större utsträckning förmedlas i tråd, medan Försvarets 
radioanstalts signalspaning med nuvarande lagstiftning är begränsad till eter-
burna signaler (det vill säga radiosignaler). FRA-utredningen efterlyser därför 
en mer ändamålsenlig försvarsunderrättelseverksamhet i framtiden som förut-
sätter att Försvarets radioanstalt ges legala möjligheter att bedriva signal-

                                                        
91 General Owe Wiktorin (f.d. ÖB). 
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91 General Owe Wiktorin (f.d. ÖB). 
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Försvarsmakten, medan terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet 
är kriminella handlingar som de brottsbekämpande myndigheterna ska före-
bygga och bekämpa. Enligt regeringen framstår den gällande lydelsen ”yttre 
militära hot” som alltför snäv eftersom den inte täcker hot som Sverige också 
måste kunna möta, såsom icke-militära och icke-väpnade hot. Det handlar 
bland annat om spridning av massförstörelsevapen och kvalificerade hot mot 
den tekniska infrastrukturen. För att hela den säkerhetspolitiska hotbilden ska 
omfattas föreslår regeringen därför att verksamheten ska avse formuleringen 
”yttre hot”, oavsett hotens karaktär och ursprung (prop. 2006/07:63, sid. 38f.). 

Försvarets underrättelsenämnd föreslås få utökade befogenheter för att 
kunna kontrollera verksamheten (ibid, sid. 100f.). Signalspaningen i kabel ska 
endast få avse trafik som passerar Sveriges gränser (ibid, sid. 72) och endast 
ske automatiskt genom sökbegrepp, det vill säga det måste på förhand göras 
ett urval av vilken information som ska inhämtas (ibid, sid. 75). Sökbegreppen 
ska vara utformade och användas så att det leder till ett så begränsat intrång i 
den personliga integriteten som möjligt (ibid, sid. 60) och får inte vara hän-
förliga till viss fysisk person, såvida det inte är av ”synnerlig vikt för verk-
samheten” (ibid, sid. 89). I de följande riksdagsdebatterna ifrågasätter opposi-
tionspartierna regeringens verklighetsbeskrivning samt nödvändigheten av den 
föreslagna lagändringen. 

Inhämtning av information som sker efter inriktning från en myndighet 
under regeringen får ske först sedan tillstånd till inhämtningen lämnats av 
försvarets underrättelsenämnd (ibid, sid. 100f.).92 Propositionens förslag som 
ovan om en underrättelsenämnd med parlamentariska representanter är ett för-
slag som ligger i linje med den rättsliga princip (se Beckman i delavsnitt 2.3.1) 
att legitimera inskränkningar av personlig integritet genom en speciell proce-
dur. Alliansregeringen återkommer senare med en annan proposition, med ett 
helt nytt lagförslag. Där är det istället ett juridiskt organ som ska ”granska 
granskarna”.93 

8.4 Utskottsberedning och yttranden inför den 
första riksdagsdebatten  
Beredningen 2007 omfattar ett yttrande från lagrådet, tre motioner från riks-
dagens oppositionspartier, försvarsutskottets betänkande, reservationer från 
riksdagens oppositionspartier samt en utfrågning som försvarsutskottet ge-

                                                        
92 Regeringen lägger i sin proposition (prop. 2006/07:63) fram följande författningsförslag: 1. Förslag 
till lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, 2. Förslag till lag om sig-
nalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, 3. Förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation samt 4. Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) (prop. 
2006/07:63 sid. 7ff.). 
93 Regeringens proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. 
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(ibid, sid. 23). I flera jämförbara länder har teknikutvecklingen nödvändiggjort 
lagstiftning som ger underrättelsetjänsterna rätten att inhämta just information 
i kabel (ibid, 24f.). I den följande riksdagsdebatten kommer propositionens 
påstående om hur det faktiskt ser ut i jämförbara länder att ifrågasättas av den 
politiska oppositionen. I förarbetet betonas att försvarsunderrättelseverksam-
heten måste fokusera kring ”yttre hot” i en vidare bemärkelse (i den då gäl-
lande lagstiftningen användes termen ”yttre militära hot”). Verksamheten ska 
dessutom avgränsas till att enbart avse ”utländska förhållanden” (ibid, sid. 
39f.). 

I den tidigare remissbehandlingen hade Departementsskrivelsen En anpas-
sad försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2005:30) innehållit ett enskilt 
lagförslag som fått viss kritik avseende 1§ Förslag till lag om ändring i lagen 
(2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. 

Det föreslagna rättsrummet i lagförslaget var utformat på följande sätt:  
 

Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas till stöd för svensk 
utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av 
yttre hot mot landet. I verksamheten ingår också att medverka i svenskt 
deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. Försvarsunderrättelse-
verksamhet får endast avse utländska förhållanden. 

(Prop. 2006/07:63, citat sid. 13) 
 

Propositionen innehåller ett identiskt lagförslag, i förhållande till utred-
ningens, i denna del. Remissinstanserna har till övervägande del tillstyrkt pro-
memorians förslag eller lämnat det utan invändning. Negativ kritik framförs 
företrädesvis från Säkerhetspolisen och Rikspolisstyrelsen som förefaller be-
kymrade över FRA:s utökade uppgifter och vidgade kompetensområde. 

Säkerhetspolisen konstaterar att begreppet utländska förhållanden i pro-
memorians författningsförslag inte utgör någon begränsning av var verksam-
heten kommer att bedrivas och att verksamheten således kommer att kunna 
bedrivas även i Sverige. Säkerhetspolisen menar också att beskrivningen av de 
nya hot som försvarsunderrättelseverksamheten skall riktas mot är så vag att 
det inte går att förutse vilka företeelser som kan komma att bli föremål för 
verksamhetens intresse. Rikspolisstyrelsen har med hänvisning till de oklara 
gränser mellan den militära och den polisiära underrättelseverksamheten som 
den nya lagen kan skapa, avstyrkt förslaget. I övrigt ställer sig Rikspolis-
styrelsen bakom Säkerhetspolisens ståndpunkter (prop. 2006/07:63, sid. 37). 
Med återgivande av remissvaren framhåller regeringen i propositionen ut-
tryckligen skälen för sitt lagförslag. Det är enligt regeringen angeläget att 
kunna förse olika delar av samhället med underrättelser och att utnyttja de 
samlade resurserna hos myndigheterna. Detta kan åstadkommas genom att 
bredda mandatet för försvarsunderrättelseverksamheten till att omfatta fler 
typer av hot än idag. Det finns enligt regeringen ingen anledning att frångå 
den sedan länge rådande huvudprincipen att yttre militära hot skall hanteras av 
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den framlagda propositionen på frågan om hur försvarsunderrättelseverk-
samheten betydligt utökade mandat, från yttre militära hot till yttre hot, 
påverkar operativ verksamhet och hur olämplig överlappning ska kunna und-
vikas. Det kräver kraftfulla rättssäkerhetsgarantier och ett långtgående 
integritetsskydd eftersom försvarsunderrättelseverksamheten rymmer möjlig-
heter till starkt integritetskränkande åtgärder riktade mot enskilda. 

Reservationen innehåller 10 konkreta förslag som man menar stärker 
rättssäkerheten vid försvarsunderrättelsearbete, bland annat att en förändring 
av mandatet till yttre väpnat hot bör ske, så att även terrorism kan ingå i 
försvarsunderrättelsetjänstens mandat. Partiet önskar dessutom att en utred-
ning ska se över om en domstol ska vara tillståndsgivare vid signalspaning 
utom när det gäller regeringen. Ett tredje konkret förslag som framförs i den 
socialdemokratiska reservationen är att regeringens beslut inte ska kunna 
överprövas. Därtill ska det utredas om rättssäkerheten kan stärkas, till exempel 
genom yttrande från en domstol. Ett annat förslag är att ett oberoende organ, 
med juridisk kompetens (såsom Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden eller 
Registernämnden) ska inrättas för efterhandskontroll. Utifrån denna avhand-
lings diskussion om rättsäkerhet är det inte självklart hur samtliga 10 förslag 
om de genomfördes faktiskt skulle stärka rättssäkerheten. I reservationen 
betonas att en avvägning mellan landets säkerhet och personlig integritet 
måste göras. Således förefaller socialdemokraterna tolka personlig integritet 
som ett samhällsintresse som vid försvarsunderrättelseverksamhet måste av-
vägas mot andra intressen: 

 
Socialdemokraterna sätter landets säkerhet främst. Därför behövs det en 
försvarsunderrättelseverksamhet. Men den måste gå att förena med ett 
starkt skydd för den enskilde att slippa bli avlyssnad eller övervakad 
utan rimliga skäl. 

(2006/07:FöU10, citat sid. 23) 
 

De reservationer från vänsterpartiet och miljöpartiet som presenteras i det föl-
jande är mer avvisande och har en annan grundton än den socialdemokratiska. 
Det går redan nu att konstatera att det inte finns någon betydande samsyn 
mellan riksdagens tre oppositionspartier vad gäller bedömningen av allians-
regeringens lagförslag om en så kallad anpassad försvarsunderrättelseverk-
samhet. 

Alice Åström (v) anser att riksdagen bör avslå propositionen97 och med-
delar i reservationen att partiet annars kommer att lägga förslag till riksdagen 
om tolv månaders bordläggning av ärendet. Istället bör riksdagen bifalla 
motion (2006/07:Fö2) av Alice Åström (v) med flera. I reservationen hävdas 
att propositionen måste ses i ljuset av en rad förändringar av samhället. I 

                                                        
97 Samma avslagsyrkande gäller i reservation 1 en vänsterpartistisk motion samt två yrkanden i en 
motion av miljöpartiet de gröna. 
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nomförde. Justitieutskottets och konstitutionsutskottets yttranden ingår i min 
översiktliga redogörelse. 

Lagrådet konstaterar att den tekniska utvecklingen har lett fram till 
utformningen av en ny teknikneutral reglering (prop. 2006/07:63, bilaga 11) 
som ska möjliggöra för försvarsunderrättelseverksamheten att insamla behöv-
lig information genom insamling av såväl radiosignaler som signaler i tråd. 
Lagrådet beskriver signalspaning som en integritetskänslig verksamhet som 
dock kan anses vara godtagbar eftersom den enbart avser utländska förhål-
landen och information som korsar Sveriges gräns. Lagrådet efterlyser ett 
antal rättssäkerhetsgarantier och framför ett antal lagtekniska synpunkter. När 
nu lagstiftningen blir teknikneutral är det nödvändigt att sökbegreppen endast 
blir hänförliga till personer, i de fall då det är av synnerlig vikt för försvars-
underrättelseverksamheten. 

8.4.1 Försvarsutskottets betänkande  
Försvarsutskottets förslag är i sammanfattning följande: Regeringens förslag 
till ändringar i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet tillstyrks liksom för-
slag till en ny lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. 
Försvarsutskottet anser dock att regeringens förslag bör kompletteras med 
ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer. Här nämns bland annat en 
uppräkning för vilka ändamål som signalspaning ska få bedrivas, tillämpning 
av tillståndsgivningen, förstöring av uppgifter, årlig rapportering från rege-
ringen och en kontrollstation. Utskottet tillstyrker dessutom regeringens lag-
förslag om nya regler i lagen om elektronisk kommunikation och nya 
bestämmelser i sekretesslagen (ibid, sid. 2).94 

Konstitutions- och justitieutskottet anger i sina majoritetsyttranden till 
försvarsutskottet att propositionen (2006/07:63) bör tillstyrkas och motionerna 
avstyrkas.95 

Fem reservationer avges mot försvarsutskottets förslag. De tidigare nämn-
da motionerna från riksdagens oppositionspartier överensstämmer innehålls-
mässigt i alla avgörande delar med reservationerna. 

Ulrica Messing (s) och ytterligare fyra socialdemokratiska ledamöter i för-
svarsutskottet reserverar sig och anser att riksdagen bör avslå propositionen,96 
för att istället bifalla den socialdemokratiska motionen (2006/07:Fö4). Social-
demokraterna anser att det i och för sig finns behov av att anpassa försvars-
underrättelseverksamheten, men att den inte får sammanblandas med civila 
myndigheters verksamhet på ett negativt sätt. Enligt reservanterna svarar inte 

                                                        
94 Försvarsutskottet genomförde den 12 april 2007 en offentlig utfrågning på temat ”en anpassad för-
svarsunderrättelseverksamhet”, 2006/07:FöU10, bilaga 5. 
95 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet 2006/07/FöU10, se motion 2006/07:Fö2  av Alice 
Åström m.fl. (v), motion 2006/07/Fö3 av Peter Eriksson m.fl. (mp) samt motion 2006/07:Fö4 av Ulrica 
Messing m.fl. (s). 
96 Samma avslagsyrkande gäller i reservation 1 en vänsterpartistisk motion samt två yrkanden i en 
motion av miljöpartiet de gröna. 
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da motionerna från riksdagens oppositionspartier överensstämmer innehålls-
mässigt i alla avgörande delar med reservationerna. 

Ulrica Messing (s) och ytterligare fyra socialdemokratiska ledamöter i för-
svarsutskottet reserverar sig och anser att riksdagen bör avslå propositionen,96 
för att istället bifalla den socialdemokratiska motionen (2006/07:Fö4). Social-
demokraterna anser att det i och för sig finns behov av att anpassa försvars-
underrättelseverksamheten, men att den inte får sammanblandas med civila 
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94 Försvarsutskottet genomförde den 12 april 2007 en offentlig utfrågning på temat ”en anpassad för-
svarsunderrättelseverksamhet”, 2006/07:FöU10, bilaga 5. 
95 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet 2006/07/FöU10, se motion 2006/07:Fö2  av Alice 
Åström m.fl. (v), motion 2006/07/Fö3 av Peter Eriksson m.fl. (mp) samt motion 2006/07:Fö4 av Ulrica 
Messing m.fl. (s). 
96 Samma avslagsyrkande gäller i reservation 1 en vänsterpartistisk motion samt två yrkanden i en 
motion av miljöpartiet de gröna. 
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denna del. I reservationen görs följande ställningstagande: ”Vi anser att man-
datet för försvarsunderrättelseverksamheten i lagen bör preciseras av yttre 
väpnat hot i stället för yttre hot. Regeringen bör därför snarast återkomma med 
förslag till ny lagreglering med denna innebörd.”99 

Sammanfattningsvis yrkar tre riksdagspartier i opposition partivis och med 
olika motiveringar på avslag av regeringens proposition. I reservation vill 
dock socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet gemensamt ändra en 
formulering i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet från ”yttre hot” till 
det enligt deras mening mer specifika ”yttre väpnat hot”. 

8.4.2 Justitieutskottets och konstitutionsutskottets 
yttranden  
Justitieutskottets alliansmajoritet anser att de delar av propositionen som 
behandlats av utskottet bör tillstyrkas. Utskottet understryker vikten av att den 
enskilde har ett starkt skydd mot olika otillbörliga kränkningar av privatlivet 
men hävdar samtidigt att det inte kan ses isolerat utan måste vägas mot 
behovet av en effektiv underrättelseverksamhet. Oppositionspartierna anmäler 
avvikande meningar, som innehållsmässigt stämmer överens med samma par-
tiers reservationer i försvarsutskottet (2006/07:JuU1, bilaga 3 i 2006/07: 
FöU10). 

Konstitutionsutskottets alliansmajoritet (2006/07:KU2y) anser att proposi-
tionen kan tillstyrkas och motionerna avstyrkas. De tre riksdagspartierna i 
opposition framför avvikande meningar som i huvudsak och innehållsmässigt 
överensstämmer med partiernas reservationer i försvarsutskottet (2007/08: 
FöU14, bilaga 14). 

Konstitutionsutskottet uttrycker även att bestämmelserna i den föreslagna 
lagen om signalspaning utgör en sådan begränsning av de fri- och rättigheter 
som omfattas av bestämmelserna om det särskilda kvalificerade förfarandet i 2 
kapitlet 12§ tredje stycket regeringsformen.100 Det gäller enligt utskottet även 
förslaget om lag om ändring i lagen (2003:389) om elektroniska kommunika-
tioner såvitt avser 6 kapitlet 21§ om utvidgning av tystnadsplikten för bland 
annat operatörer. 

Det innebär rent praktiskt att minst fem sjättedelar av dem som röstar i 
kammaren måste förenas för att lagförslaget ska kunna antas enligt regerings-
formen (2006/07:FöU10, bilaga 3 och 4). Konstitutionsutskottets yttrande gör 
det i praktiken svårt för den sittande alliansregeringen att undvika ett års 
bordläggning av lagförslaget. 

                                                        
99 Här förefaller en av oppositionens ledamöter i försvarsutskottet saknas i reservationen. Samtliga 
reservationer finns i 2006/07:FöU10, sid. 22 t.o.m. 28. 
100 Lagstiftningen senare ändrad SFS 2010:1408. 
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övrigt förs resonemang angående personlig integritet och rättssäkerhet och be-
hovet att invänta Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande. Vänsterpartiet 
instämmer i att försvarsunderrättelseverksamhetens utvidgning till att omfatta 
spaning i kabel förmodligen är nödvändig för att det över huvud taget ska gå 
att bedriva någon verksamhet. När verksamheten bedrivs i praktiken kommer 
det dock att medföra en omfattande kränkning av den personliga integriteten. 
Rätten till respekt för privatlivet beskrivs i reservationen som en mänsklig 
rättighet och en förutsättning för demokrati. Denna rätt påstås vid flera till-
fällen ha satts på undantag till förmån för andra mål. Dessutom anses propo-
sitionens avvägning mot proportionalitetsprincipen vara summarisk. I reserva-
tionen framförs kritik mot att det i regeringens integritetsanalys inte går att 
skilja på inhemsk och utländsk trafik. 

Peter Rådberg (mp) anser i sin reservation att riksdagen bör bifalla två 
yrkanden i en motion (2006/07:Fö3) av Peter Eriksson med flera (mp) om 1) 
avslag på propositionen98 och 2) att riksdagen tillkännager för regeringen sin 
mening om att Integritetsskyddskommitténs betänkande ska inväntas. Miljö-
partiet anser att Sverige i ett rättssäkerhetsperspektiv befinner sig i ett para-
digmskifte där flera rättssäkerhetsgarantier frångås för att säkra kampen mot 
terrorism. Partiet ser med stor oro på den pågående utvecklingen. Ett stort 
antal integritetskränkande lagar antas, utan att det sker en omfattande dis-
kussion om vilka konsekvenser detta får för rättssäkerheten och den personliga 
integriteten. I reservationen kritiseras också att det föreslagna uttrycket ”yttre 
hot” mot landet (istället för den nuvarande lydelsen ”yttre militära hot”) 
skapar ett diffust gränsdragningsområde mellan militära och polisiära 
befogenheter. Miljöpartiet är, enligt reservationen, berett att tillsammans med 
regeringen avvärja terroristhot mot Sverige, som är baserade på realistiska 
bedömningar men inte att den personliga integriteten offras på ”antiterro-
rismens altare”. I reservationen görs följande reflektion: Ett övervaknings-
samhälle stärker inte de mänskliga rättigheterna i världen. Det skapar enbart 
större misstro gentemot de aktuella myndigheterna och staten som egentligen 
ska vara den personliga integritetens väktare. Peter Rådberg (mp) anser i en 
annan reservation (5) att förslaget till riksdagsbeslut ska bli att miljöpartiets 
motion (2006/07:Fö3) av Peter Eriksson (mp) med flera, yrkande 2, istället ska 
bifallas. I motionens yrkande 2 efterlyses reella rättssäkerhetsgarantier i lag-
förslagen. 

Ulrica Messing (s), Alice Åström (v), Peter Rådberg (mp) och ytterligare 
fyra socialdemokratiska ledamöter reserverar sig (reservation 4) emot punkt 2 
i utskottets förslag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelse-
verksamhet samt lag om ändring i sekretesslagen (1980:100). Istället föreslås 
följande lydelse: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i 
lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och lag om ändring i 
sekretesslagen (1980:100). Därmed avslår riksdagen proposition 2006/07:63 i 
                                                        
98 Det gäller i reservation 3 även en socialdemokratisk och en vänsterpartistisk motion. 
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98 Det gäller i reservation 3 även en socialdemokratisk och en vänsterpartistisk motion. 
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och kritik mot försvarsutskottets betänkande baserad på en betoning som är 
mest lik utfallspositionen rättssäkerhet på den andra linjen (”maktutövning”). 
Aspekter baserat på maktutövningens fokus och kontrollobjekt som framhävs i 
den utfallspositionen är lagbunden maktutövning samt den politiska maktens 
ambition att kontrollera statsapparaten genom lagstiftning. Peter Jonsson 
hävdar i sitt anförande att det i det framlagda lagförslaget görs en godtycklig 
bedömning som missgynnar individer. Det är en kritik som utgår från tankar 
om rättssäkerhet, där lagar inte får vara godtyckliga. Anförandet hänvisar 
också till socialdemokraternas reservation 1 i försvarsutskottet som efterlyser 
fler och ”kraftfulla rättssäkerhetsgarantier”. På den övergripande dimensionen 
har jag kategoriserat socialdemokraten Peter Jonssons argumentationslinje 
som en hybrid, med likheter med de båda idealtyperna individens frihet och 
statsmakt. 

I den följande riksdagsdebatten följer två ordinarie anföranden från 
vänsterpartisten Alice Åström och miljöpartisten Peter Rådberg. Innehålls-
mässigt skiljer sig dessa två anföranden från socialdemokraternas Peter 
Jonssons i sin grundton. Vänsterpartiet och miljöpartiet för snarlika argument 
för mer markerade individuella rättigheter i det av regeringen framlagda 
lagförslagen. 

Alice Åström (v) står för kammarens andra ordinarie anförande.102 Hon 
hävdar att den framlagda propositionen har en mängd brister, vad gäller 
skyddet för den personliga integriteten och rättssäkerheten. Hon framhåller att 
ärendet under beredningens gång har lett fram till förbättringar genom nya 
rättssäkerhetsgarantier däribland att det nuvarande lagförslaget har en tyd-
ligare gränsdragning i fråga om vem som ska ge tillstånden, vem som ska 
kontrollera att tillstånden faktiskt har följts och att man inte har gjort 
övertramp. Åström anknyter i sitt anförande också till ett rättighetsperspektiv:  

 
Rätten till respekt för privatlivet är faktiskt en mänsklig rättighet och en 
förutsättning för demokrati. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 101, citat sid. 65) 
 

Alice Åström påminner om att det är för att skydda demokratin och individen 
som landet har en försvarsmakt och en underrättelsetjänst. Dessa två institu-
tioner finns för att skydda de viktiga värdena demokrati och individen. Görs 
det ingen rimlig avvägning mellan mål och medel så har man missat hela 
poängen. Vänsterpartiet efterlyser en helhetsbild och en grundläggande analys 
i betänkandet. Nu har små rättighetsgarantier skrivits in efterhand och viktiga 
avgränsningar saknas. Man har exempelvis inte klarat av att lösa problemet 
med en fungerande avgränsning mellan militära och polisiära uppgifter. 

                                                        
102 Även de vänsterpartistiska kollegorna Gunilla Wahlén och Lena Olsson stod för var sitt ordinarie 
anförande (nr. 142, sid. 104–107 respektive nr. 152, sid. 115–116). Deras anföranden har av utrymmes-
skäl inte återgivits. Deras argumentering i sak skiljer sig mycket marginellt från Alice Åströms. 
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8.5 Den första riksdagsdebatten om en anpassad 
försvarsunderrättelseverksamhet  
Kammarens debatt (Prot. 2006/07:125, 7§) förs den 13 juni 2007, med ut-
gångspunkt från försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU10 samt proposi-
tion 2006/07:63. Samtliga riksdagspartier gjorde minst ett ordinarie anförande 
i den första debatten. 

Peter Jonsson (s) inleder den första debatten.101 Han yrkar i enlighet med 
två socialdemokratiska reservationer (1 och 4) i försvarsutskottets betänkande, 
bland annat att en vänsterpartistisk motion och två punkter i en miljöpartistisk 
motion ska avslås. Socialdemokraterna vill därtill förändra 1§ i lagen (2000: 
30) om försvarsunderrättelseverksamhet från ”yttre hot mot landet” till ”yttre 
väpnat hot mot landet”. 

Peter Jonsson betonar att den röda tråden i hans framförande är att social-
demokratin sätter Sveriges säkerhet främst. Partiet välkomnar en ny lag inom 
området men begär ändå vilandeförklaring eftersom lagförslaget inte tydligt 
når upp till partiets integritetsskyddskrav. Socialdemokratin efterlyser en spe-
cifik katalog över vilka hot mot landet det handlar om vid avlyssning av den 
enskilde:  

 
Det minsta man kan begära är att medborgarna vet när de riskerar att 
utsättas för avlyssning. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 100, citat sid. 63) 
 

Han hänvisar till socialdemokraternas reservation i försvarsutskottet avseende 
10 punkter med åtgärder för att förbättra integritetsskyddet, vilka tillika enligt 
honom har bemötts positivt av experter på området och därtill av allians-
regeringen gjorts till sina egna. 

Peter Jonsson avslutar med att alliansregeringen, om den inte går med på 
socialdemokraternas samtliga ändringsförslag, får ta det fulla ansvaret för att 
säkerställa att Sveriges behov av underrättelser tillgodoses utan att integritets-
skyddet kränks (Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 100, sid. 63-65). 

Peter Jonssons retoriska poäng är att alliansregeringen inte har lyckats 
uppnå en godtagbar balans i sitt lagförslag, det når inte upp till integritets-
skyddskravet. Han förespråkar däremot inte några individuella rättigheter utan 
personlig integritet ses som ett intresse (av filosofen W D Ross benämnd 
”prima facie-rättighet”) snarare än en orubblig individuell rättighet. Detta 
individuella intresse kan sättas ur spel om det kommer i konflikt med något 
annat kollektivt intresse som väger tyngre. På den första linjen (”rättigheter 
och intressens grund”) positionerar han sig genom sin balansargumentation 
närmast utfallspositionen samhällsintresse. I första hand är hans argumentation 

                                                        
101 Även partikollegan Thomas Bodströms ordinarie anförande i den första riksdagsdebatten har åter-
givits. 
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Rätten till respekt för privatlivet är faktiskt en mänsklig rättighet och en 
förutsättning för demokrati. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 101, citat sid. 65) 
 

Alice Åström påminner om att det är för att skydda demokratin och individen 
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102 Även de vänsterpartistiska kollegorna Gunilla Wahlén och Lena Olsson stod för var sitt ordinarie 
anförande (nr. 142, sid. 104–107 respektive nr. 152, sid. 115–116). Deras anföranden har av utrymmes-
skäl inte återgivits. Deras argumentering i sak skiljer sig mycket marginellt från Alice Åströms. 
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8.5 Den första riksdagsdebatten om en anpassad 
försvarsunderrättelseverksamhet  
Kammarens debatt (Prot. 2006/07:125, 7§) förs den 13 juni 2007, med ut-
gångspunkt från försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU10 samt proposi-
tion 2006/07:63. Samtliga riksdagspartier gjorde minst ett ordinarie anförande 
i den första debatten. 

Peter Jonsson (s) inleder den första debatten.101 Han yrkar i enlighet med 
två socialdemokratiska reservationer (1 och 4) i försvarsutskottets betänkande, 
bland annat att en vänsterpartistisk motion och två punkter i en miljöpartistisk 
motion ska avslås. Socialdemokraterna vill därtill förändra 1§ i lagen (2000: 
30) om försvarsunderrättelseverksamhet från ”yttre hot mot landet” till ”yttre 
väpnat hot mot landet”. 

Peter Jonsson betonar att den röda tråden i hans framförande är att social-
demokratin sätter Sveriges säkerhet främst. Partiet välkomnar en ny lag inom 
området men begär ändå vilandeförklaring eftersom lagförslaget inte tydligt 
når upp till partiets integritetsskyddskrav. Socialdemokratin efterlyser en spe-
cifik katalog över vilka hot mot landet det handlar om vid avlyssning av den 
enskilde:  

 
Det minsta man kan begära är att medborgarna vet när de riskerar att 
utsättas för avlyssning. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 100, citat sid. 63) 
 

Han hänvisar till socialdemokraternas reservation i försvarsutskottet avseende 
10 punkter med åtgärder för att förbättra integritetsskyddet, vilka tillika enligt 
honom har bemötts positivt av experter på området och därtill av allians-
regeringen gjorts till sina egna. 

Peter Jonsson avslutar med att alliansregeringen, om den inte går med på 
socialdemokraternas samtliga ändringsförslag, får ta det fulla ansvaret för att 
säkerställa att Sveriges behov av underrättelser tillgodoses utan att integritets-
skyddet kränks (Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 100, sid. 63-65). 

Peter Jonssons retoriska poäng är att alliansregeringen inte har lyckats 
uppnå en godtagbar balans i sitt lagförslag, det når inte upp till integritets-
skyddskravet. Han förespråkar däremot inte några individuella rättigheter utan 
personlig integritet ses som ett intresse (av filosofen W D Ross benämnd 
”prima facie-rättighet”) snarare än en orubblig individuell rättighet. Detta 
individuella intresse kan sättas ur spel om det kommer i konflikt med något 
annat kollektivt intresse som väger tyngre. På den första linjen (”rättigheter 
och intressens grund”) positionerar han sig genom sin balansargumentation 
närmast utfallspositionen samhällsintresse. I första hand är hans argumentation 

                                                        
101 Även partikollegan Thomas Bodströms ordinarie anförande i den första riksdagsdebatten har åter-
givits. 
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Han fortsätter med att kritisera det framlagda lagförslaget, mot bakgrund av att 
det ger regeringen och myndigheterna en obegränsad rätt att avlyssna 
medborgarna när det gäller e-post, telefon, mobiltelefon och sms. Problemet är 
enligt Rådberg i första hand den vaga definitionen ”yttre hot” (1§ i lagen om 
försvarsunderrättelseverksamhet) och det i en rättsstat oacceptabla att för-
svarsministern i praktiken får befogenheter att övervaka verksamheten (Prot. 
2006/07:125, 7§, anförande 102, sid. 68). 

Han beskriver riksdagsbeslutet om FRA som ett avgörande paradigmskifte 
i svensk rättshistoria och efterlyser övertygande motiveringar för lagförslagen 
i propositionen: 

 
Bevisbördan måste ligga på den som vill ha rätten att avlyssna vårt 
privatliv. Regeringen måste konkret berätta vad den vill skydda oss från 
och hur denna avlyssning skulle kunna vara till hjälp med detta. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 102, citat sid. 68) 
 

Regeringen påstås genom sitt agerande sätta sig över grundläggande medbor-
gerliga rättigheter som är skyddade i europakonventionen och i regerings-
formen. Avlyssningen som formellt enbart omfattar den internettrafik som 
passerar Sveriges gränser, inkluderar i praktiken en stor del av den finska och 
norska datakommunikationen, liksom den kommunikation mellan svenska 
adresser som passerar landets gränser. Peter Rådberg yrkar avslutningsvis 
bifall till de två miljöpartistiska reservationer som föreslår avslag på pro-
positionen respektive utvecklade rättssäkerhetsgarantier (Prot. 2006/07:125, 
7§, anförande 102, sid. 67–70). 

Miljöpartisten Peter Rådberg väljer liksom vänsterpartisten Alice Åström 
att diskutera det positiva värdet av rättssäkerhet, men också demokratiska 
rättigheter. Han hävdar att regeringen genom sitt lagförslag sätter sig över de 
medborgerliga rättigheterna. På den första linjen ”rättigheter och intressens 
grund” ligger miljöpartisten Peter Rådbergs argumentering närmast utfalls-
positionen individuella rättigheter. Han betonar i sitt anförande värdet av att 
skydda individen med hänvisningar till rättigheter. På den andra linjen (”makt-
utövning”) ligger miljöpartisten Peter Rådbergs argumentering närmast 
utfallspositionen rättssäkerhet. Han hänvisar till betydelsen av en lagbunden 
maktutövning och att den politiska makten (i det här fallet riksdagen) förmår 
kontrollera statsapparaten genom lagstiftning. Han efterlyser därtill en 
konkretisering där regeringen i propositionen berättar om hur avlyssningen ska 
kunna stärka rikets säkerhet. På den övergripande dimensionen har jag 
kategoriserat miljöpartisten Peter Rådbergs argumentationslinje som närmast 
idealtypen individens frihet. 
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Alice Åström vill sätta in FRA och dess utvidgade möjligheter i ett större 
perspektiv. Det handlar om riksdagens roll som lagstiftare, respekten för 
grundlagen och den enskilde individen. I lagförslaget har den nya säker-
hetspolitiska hotbilden få begränsningar. Den kan inkludera allt möjligt. Hon 
säger sig gärna vilja höra de borgerliga företrädarna som står bakom lag-
förslaget kunna försvara analysen:  

 
Vi har gjort den fullständiga analysen. Vi har gjort en proportionalitets-
bedömning, en effektivitetsbedömning, en behovsbedömning, och vi 
har gjort avvägningen. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 101, citat sid. 66) 
 

Alice Åström avlutar genom att yrka bifall till sin egen reservation som före-
slår avslag på den framlagda propositionen och på såväl den social-
demokratiska som den miljöpartistiska motionen. Hon meddelar för tydlig-
hetens skull att vänsterpartiet också har ett yrkande om att förslaget ska vara 
vilande i ett år (Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 101, sid. 65–67). 

I likhet med socialdemokraten Peter Jonssons tidigare argumentation dis-
kuterar Alice Åström den rimliga avvägningen mellan personlig integritet och 
rikets säkerhet. Hon uttrycker misstänksamhet mot regeringens ambition att 
expandera hotbilden. Alice Åströms anförande avviker väsentligt från Peter 
Jonssons genom sitt krav på fullt utvecklade rättighetsgarantier för individer. 
Vänsterpartisten Alice Åströms argument ligger på den första linjen (”rättig-
heter och intressens grund”) närmast utfallspositionen individuella rättigheter. 
När det gäller bedömningen av den personliga integritetens rättsliga status är 
det orubbliga rättigheter som hon pläderar för. För aspekten bedömningens 
omfång är det skydd av individen som står i centrum för argumentationen. 
Hon anser därtill att rättssäkerheten har satts på undantag i lagförslaget. På den 
andra linjen (”maktutövning”) ligger Alice Åströms argumentation närmast ut-
fallspositionen rättssäkerhet (med dess betoning på lagbunden maktutövning 
och den politiska maktens vilja att kontrollera statsapparaten genom lagstift-
ning). På den övergripande dimensionen överensstämmer vänsterpartisten 
Alice Åströms argumentationslinje mest med idealtypen individens frihet. 

Peter Rådberg (mp) fortsätter debatten med en retoriskt präglad inledning 
på temat demokrati och medborgarnas rättssäkerhet: 

 
Det har behövts många hundra år av politisk kamp för att bygga upp ett 
samhälle med rättssäkerhet och med respekt för individens integritet, 
något som det dock går mycket fort att avveckla. Den grundläggande 
fråga som den här debatten ska handla om är om vi vill ha en stat med 
obegränsad rätt och möjlighet att övervaka och avlyssna allt som vi gör. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 102, citat sid. 67) 
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enskildas grundlags- och kommissionsskyddade krav på skydd mot intrång i 
privatlivet och å andra sidan det allmännas rätt och skyldighet att svara för det 
nationella säkerhetsintresset. På den första linjen (”rättigheter och intressens 
grund”) ligger hans argumentation närmast utfallspositionen samhällsintresse. 
Bedömningens omfång är samhället som helhet och personlig integritet tolkas 
som ett intresse som delvis måste stå tillbaka för andra kollektiva intressen 
såsom rikets säkerhet. 

Allan Widman hävdar att i förslaget till signalspaningslag, 5§ är kraven 
högre ställda än de är i rättegångsbalken, kapitel 27. Han påminner om en 
föreslagen kontrollstation 2011, som gör det möjligt för riksdagen att i 
efterhand följa upp om regeringen har gjort ”hemläxan” från försvarsutskottet 
eller inte.104 Allan Widman kritiserar avslutningsvis socialdemokraterna ge-
nom att hävda att tidsavståndet mellan regeringsduglighet och en närmast 
banal obstruktion har visat sig vara väldigt kort: 

 
Socialdemokraterna förpassar ikraftträdandet av den här lagstiftningen 
ett år framåt. Det är ett år då Nordic Battle Group kommer att stå i be-
redskap och eventuellt skickas ut i världen. Det är ett år med ett allt 
svårare läge i Afghanistan och en lång rad andra risker för vår natio-
nella säkerhet. Jag vill göra fullständigt klart att genom att vilande-
förklara lagstiftningen tar Socialdemokraterna på sig ett oerhört stort 
ansvar. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 122, citat sid. 86) 
 

Folkpartisten Widman betonar att lagförslaget ger en rättssäker och trygg 
försvarsunderrättelseverksamhet. Det är dock inte alldeles självklart om han 
avser ”rättstrygghet” eller en rättssäker reglering som är relativt fri från integ-
ritetskränkningar. Han anser dessutom att lagförslaget gör en tydlig och 
rättssäker avgränsning mellan underrättelsetjänsten och polisiär verksamhet. 
Lagregleringen anses enligt talaren vara relativt fri från integritetskränkningar. 
Argumentationen bygger på en föreställning om värdet av en lagbunden 
maktutövning och att den politiska makten ska kontrollera statsapparaten 
genom lagstiftning. Allan Widmans argumentation befinner på den andra 
linjen (”maktutövning”) närmast utfallspositionen rättssäkerhet. På den över-
gripande dimensionen har jag kategoriserat hans argumentationslinje som en 
hybrid, med likheter med de båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Else-Marie Lindgren (kd) bifaller i sitt anförande försvarsutskottets för-
slag. Signalspaning framhålls som en viktig metod för att göra självständiga 
och goda omvärldsbedömningar som kan ligga till grund för regeringens 
utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Hon beskriver det aktuella lagförslaget 
som ett instrument för att skapa ett starkare skydd för den enskildes integritet. 

                                                        
104 I försvarsutskottets betänkande (2006/07:FöU 10) uppmanas regeringen att komplettera sitt förslag 
med ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer. 
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I nästa ordinarie anförande yrkar Staffan Danielsson (c) bifall till försvars-
utskottets betänkande.103 Sverige behöver ett eget försvar, ett utvecklat samar-
bete med andra länder och en egen underrättelseinhämtning. Säkerhetspoli-
tiken idag möter ett brett spektrum av allvarliga hot mot samhället. Staffan 
Danielsson beskriver personlig integritet som en mänsklig rättighet som 
centerpartiet värnar. Han medger dock att lagförslaget i sin förlängning 
innebär allvarliga intrång i den enskildes integritet. Det är därför viktigt att 
intrånget regleras och begränsas genom den proportionalitetsbedömning och 
de integritetsskyddande åtgärder som utarbetats i betänkandet. Lagrådet och 
konstitutionsutskottet har vid ärendets beredning ställt sig bakom lagförslaget. 
I anförandet påminner han om att alliansregeringen har ärvt lagförslaget från 
den tidigare socialdemokratiska regeringen. Dessutom har förhandlingar förts 
mellan socialdemokraterna och alliansregeringen fram till slutet av maj må-
nad. Det är enligt Danielsson socialdemokraterna som i sista stund har brutit 
förhandlingarna, även om Thomas Bodström själv påstår att regeringen har 
gjort det (Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 112, sid. 76–80). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) ligger centerpartis-
ten Staffan Danielssons argumentering närmast utfallsposititionen samhälls-
intresse. Han tolkar den personliga integritetens rättsliga status som ett intresse 
som måste avvägas gentemot andra intressen i samhället. Lagstiftningens och 
bedömningens omfång är samhället och personlig integritet tolkas som ett 
avvägt – balanserat intresse bland andra.  

Argumentationen har på den andra linjen (”maktutövning”) störst likheter 
med utfallspositionen rättssäkerhet. Staffan Danielsson tangerar aspekter som 
lagbunden maktutövning och den politiska maktens vilja att kontrollera 
statsapparaten genom lagstiftning. Tyngdpunkten i resonemanget ligger på att 
betona betydelsen av de kontrollinstanser som genom lagförslaget kommer att 
inrättas. På den övergripande dimensionen har jag kategoriserat centerpartisten 
Staffan Danielssons argumentationslinje som en hybrid, med likheter med de 
båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

I nästa ordinarie anförande yrkar Allan Widman (fp) bifall till försvars-
utskottets betänkande (Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 122, sid. 85–87). Han 
inleder genom att konstatera att riksdagsdebatten om FRA mycket har kretsat 
kring rättssäkerhet och skyddet för den personliga integriteten, vilket han själv 
tycker är mycket bra. Lagförslaget från regeringen innehåller enligt Widman 
regler som ger en rättssäker och trygg försvarsunderrättelseverksamhet, som 
så långt det är möjligt är fri från integritetskränkningar. 

Det finns i propositionen en tydlig avgränsning mellan underrättelse-
tjänsten å ena sidan och den polisiära verksamheten å den andra. Han påpekar 
att lagrådet tycker att förslaget innebär en godtagbar balans mellan å ena sidan 

                                                        
103 Även den centerpartistiska kollegan Karin Nilsson gjorde ett ordinarie anförande (nr. 153, sid. 116–
117). Det är tyvärr så kortfattat att det inte på ett meningsfullt sätt har gått att kategorisera på någon av 
analysmodellens två linjer. 
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nella säkerhet. Jag vill göra fullständigt klart att genom att vilande-
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(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 122, citat sid. 86) 
 

Folkpartisten Widman betonar att lagförslaget ger en rättssäker och trygg 
försvarsunderrättelseverksamhet. Det är dock inte alldeles självklart om han 
avser ”rättstrygghet” eller en rättssäker reglering som är relativt fri från integ-
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rättssäker avgränsning mellan underrättelsetjänsten och polisiär verksamhet. 
Lagregleringen anses enligt talaren vara relativt fri från integritetskränkningar. 
Argumentationen bygger på en föreställning om värdet av en lagbunden 
maktutövning och att den politiska makten ska kontrollera statsapparaten 
genom lagstiftning. Allan Widmans argumentation befinner på den andra 
linjen (”maktutövning”) närmast utfallspositionen rättssäkerhet. På den över-
gripande dimensionen har jag kategoriserat hans argumentationslinje som en 
hybrid, med likheter med de båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Else-Marie Lindgren (kd) bifaller i sitt anförande försvarsutskottets för-
slag. Signalspaning framhålls som en viktig metod för att göra självständiga 
och goda omvärldsbedömningar som kan ligga till grund för regeringens 
utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Hon beskriver det aktuella lagförslaget 
som ett instrument för att skapa ett starkare skydd för den enskildes integritet. 

                                                        
104 I försvarsutskottets betänkande (2006/07:FöU 10) uppmanas regeringen att komplettera sitt förslag 
med ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer. 
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I nästa ordinarie anförande yrkar Staffan Danielsson (c) bifall till försvars-
utskottets betänkande.103 Sverige behöver ett eget försvar, ett utvecklat samar-
bete med andra länder och en egen underrättelseinhämtning. Säkerhetspoli-
tiken idag möter ett brett spektrum av allvarliga hot mot samhället. Staffan 
Danielsson beskriver personlig integritet som en mänsklig rättighet som 
centerpartiet värnar. Han medger dock att lagförslaget i sin förlängning 
innebär allvarliga intrång i den enskildes integritet. Det är därför viktigt att 
intrånget regleras och begränsas genom den proportionalitetsbedömning och 
de integritetsskyddande åtgärder som utarbetats i betänkandet. Lagrådet och 
konstitutionsutskottet har vid ärendets beredning ställt sig bakom lagförslaget. 
I anförandet påminner han om att alliansregeringen har ärvt lagförslaget från 
den tidigare socialdemokratiska regeringen. Dessutom har förhandlingar förts 
mellan socialdemokraterna och alliansregeringen fram till slutet av maj må-
nad. Det är enligt Danielsson socialdemokraterna som i sista stund har brutit 
förhandlingarna, även om Thomas Bodström själv påstår att regeringen har 
gjort det (Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 112, sid. 76–80). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) ligger centerpartis-
ten Staffan Danielssons argumentering närmast utfallsposititionen samhälls-
intresse. Han tolkar den personliga integritetens rättsliga status som ett intresse 
som måste avvägas gentemot andra intressen i samhället. Lagstiftningens och 
bedömningens omfång är samhället och personlig integritet tolkas som ett 
avvägt – balanserat intresse bland andra.  

Argumentationen har på den andra linjen (”maktutövning”) störst likheter 
med utfallspositionen rättssäkerhet. Staffan Danielsson tangerar aspekter som 
lagbunden maktutövning och den politiska maktens vilja att kontrollera 
statsapparaten genom lagstiftning. Tyngdpunkten i resonemanget ligger på att 
betona betydelsen av de kontrollinstanser som genom lagförslaget kommer att 
inrättas. På den övergripande dimensionen har jag kategoriserat centerpartisten 
Staffan Danielssons argumentationslinje som en hybrid, med likheter med de 
båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

I nästa ordinarie anförande yrkar Allan Widman (fp) bifall till försvars-
utskottets betänkande (Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 122, sid. 85–87). Han 
inleder genom att konstatera att riksdagsdebatten om FRA mycket har kretsat 
kring rättssäkerhet och skyddet för den personliga integriteten, vilket han själv 
tycker är mycket bra. Lagförslaget från regeringen innehåller enligt Widman 
regler som ger en rättssäker och trygg försvarsunderrättelseverksamhet, som 
så långt det är möjligt är fri från integritetskränkningar. 

Det finns i propositionen en tydlig avgränsning mellan underrättelse-
tjänsten å ena sidan och den polisiära verksamheten å den andra. Han påpekar 
att lagrådet tycker att förslaget innebär en godtagbar balans mellan å ena sidan 

                                                        
103 Även den centerpartistiska kollegan Karin Nilsson gjorde ett ordinarie anförande (nr. 153, sid. 116–
117). Det är tyvärr så kortfattat att det inte på ett meningsfullt sätt har gått att kategorisera på någon av 
analysmodellens två linjer. 
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Försvarsminister Mikael Odenberg (m) står för nästa anförande.105 Han 
menar att den socialdemokratiska regeringen, som berett ärendet sedan 2003, 
aldrig mäktade med att lägga fram ett lagförslag till riksdagen trots att många 
socialdemokrater nu öppet medger att partiet anser att ärendet är viktigt. Han 
avfärdar därtill vänsterpartisten Alice Åströms påstående om att ärendet är 
dåligt berett. Försvarsministern framhåller att de myndigheter som har anled-
ning att bevaka integritetsfrågor har avgivet positiva remissyttranden på 
departementspromemorian. 

Odenberg betonar att han sedan han blev ansvarig minister har varit in-
riktad på att skydda den personliga integriteten och att försöka förstärka en rad 
kontrollmekanismer för insyn och skydd. Han har själv tagit initiativ till 12 
förändringar i lagförslaget före lagrådsremissen. Förändringsförslagen har då 
bland annat handlat om tydligare gränsdragningar mellan försvarsunder-
rättelseverksamhet å ena sidan och polisiär verksamhet å den andra. Försvars-
ministern vill framhålla att försvarsunderrättelseverksamheten inte handlar om 
övervakning. Det handlar om att kartlägga yttre förhållanden som kan utveck-
las till hot mot vårt land och mot svenska intressen. Utifrån lagrådets synpunk-
ter infördes ytterligare nio förändringar i lagförslaget. Försvarsutskottet har 
sedan lagt till ytterligare fem förbättringar av lagförslaget. Under hela lag-
stiftningsprocessen har hans egen dörr till socialdemokraterna varit öppen. 
Mikael Odenberg anser att det i sak borde varit möjligt att nå fram till någon 
form av uppgörelse: 

 
Samtidigt ger det som nu har hänt uttryck för en viss politisk logik, för 
det är klart att om Socialdemokraterna under tre år i regeringsställning 
inte har mäktat med att få fram en proposition till riksdagen – varför 
ska då partiet i opposition hjälpa en lätt förhatlig alliansregering att 
baxa ett kontroversiellt lagförslag genom riksdagen? 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 132, citat sid. 95) 
 

Det finns enligt Mikael Odenberg mycket politisk logik som talar för att ett 
oppositionsparti ställer sig vid sidan av lagstiftningsprocessen. Försvarsminis-
tern vill inte spekulera i vad som hade hänt ifall rollerna hade varit ombytta. 
Han hävdar att det i alla partier finns våndor kring den exakta utformningen av 
lagförslaget. 

Mikael Odenberg tycker själv att lagförslaget är utformat på ett tillfreds-
ställande sätt. Han anser sig ha fått bekräftelse på det från lagrådet: 

 
Man landade i slutsatsen att vi nått en godtagbar balans mellan å ena 
sidan nationella säkerhetsintressen och å andra sidan enskilda medbor-

                                                        
105 Även Karin Enström (m), som flera år senare kommer att bli försvarsminister, håller ett ordinarie 
anförande (nr. 103, sid. 70–72). Då Enströms argumentation i sak inte skiljer sig från Mikael Oden-
bergs har hennes anförande inte återgivits i kapitlet.   
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Därtill blir signalspaningen, när lagen väl är på plats, mer lagreglerad än vad 
den tidigare har varit:  

 
Vi ska vara medvetna om att signalspaning kommer att utföras oavsett 
vad vi kommer fram till här idag. Vill vi att den ska ske reglerad i lag 
eller inte? Det är det som är frågan. 

 (Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 131, citat sid. 91) 
 

Det är i grunden en argumentation för att lagförslaget är rättssäkert. Enligt 
Lindgren berör den aktuella signalspaningen i stort enbart information av 
betydelse för landets säkerhet. Av alla mejl, fax och telefonsamtal kommer en 
mycket liten del i fråga vad gäller informationsinsamling. Signalspaning 
behövs enligt Lindgren och politiker har ett ansvar för att så långt det är 
möjligt skydda landets medborgare mot yttre hot. Hon argumenterar sedan för 
lagförslagets balansering mellan motstridiga värden: 

 
För oss kristdemokrater är både rikets skydd och den personliga integri-
teten viktiga. Därför gör vi bedömningen att regeringens förslag får 
anses fullt godtagbart när det gäller integritetsskyddet med det tillägg 
som utskottet har gjort. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 131, citat sid. 92) 
 

Else-Marie Lindgren anklagar avslutningsvis socialdemokratin för att ha 
obstruerat ett lagförslag som den självt är upphov till (Prot. 2006/07:125, 7§, 
anförande 131 sid. 91–92). 

Kristdemokraten Else-Marie Lindgrens argumentation befinner sig på den 
första linjen (”rättigheter och intressens grund”) närmast utfallspositionen 
samhällsintresse. Hon framhåller att både det samhälleliga – kollektiva 
intresset av skyddet för riket och för den personliga integriteten är viktiga för 
henne och hennes parti. I hennes resonemang fokuseras samhället som bedöm-
ningens omfång och personlig integritet förutsätts vara ett intresse som måste 
avvägas mot andra, kollektiva intressen. Lindgren tolkar därtill lagens genom-
förande som en utveckling mot en mer utvecklad rättssäkerhet inom under-
rättelsetjänsten. På den andra linjen (”maktutövning”) har jag kategoriserat 
Else-Marie Lindgren argumentationsmässigt närmast utfallspositionen rätts-
säkerhet. Här förutsätts rättsordningens legitimitet utgå från en lagbunden 
maktutövning och den politiska makten ska kontrollera statsapparaten genom 
lagstiftning. På den övergripande dimensionen har jag kategoriserat krist-
demokraten Lindgrens argumentationslinje som en hybrid, med likheter med 
de båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 



211 

Försvarsminister Mikael Odenberg (m) står för nästa anförande.105 Han 
menar att den socialdemokratiska regeringen, som berett ärendet sedan 2003, 
aldrig mäktade med att lägga fram ett lagförslag till riksdagen trots att många 
socialdemokrater nu öppet medger att partiet anser att ärendet är viktigt. Han 
avfärdar därtill vänsterpartisten Alice Åströms påstående om att ärendet är 
dåligt berett. Försvarsministern framhåller att de myndigheter som har anled-
ning att bevaka integritetsfrågor har avgivet positiva remissyttranden på 
departementspromemorian. 

Odenberg betonar att han sedan han blev ansvarig minister har varit in-
riktad på att skydda den personliga integriteten och att försöka förstärka en rad 
kontrollmekanismer för insyn och skydd. Han har själv tagit initiativ till 12 
förändringar i lagförslaget före lagrådsremissen. Förändringsförslagen har då 
bland annat handlat om tydligare gränsdragningar mellan försvarsunder-
rättelseverksamhet å ena sidan och polisiär verksamhet å den andra. Försvars-
ministern vill framhålla att försvarsunderrättelseverksamheten inte handlar om 
övervakning. Det handlar om att kartlägga yttre förhållanden som kan utveck-
las till hot mot vårt land och mot svenska intressen. Utifrån lagrådets synpunk-
ter infördes ytterligare nio förändringar i lagförslaget. Försvarsutskottet har 
sedan lagt till ytterligare fem förbättringar av lagförslaget. Under hela lag-
stiftningsprocessen har hans egen dörr till socialdemokraterna varit öppen. 
Mikael Odenberg anser att det i sak borde varit möjligt att nå fram till någon 
form av uppgörelse: 

 
Samtidigt ger det som nu har hänt uttryck för en viss politisk logik, för 
det är klart att om Socialdemokraterna under tre år i regeringsställning 
inte har mäktat med att få fram en proposition till riksdagen – varför 
ska då partiet i opposition hjälpa en lätt förhatlig alliansregering att 
baxa ett kontroversiellt lagförslag genom riksdagen? 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 132, citat sid. 95) 
 

Det finns enligt Mikael Odenberg mycket politisk logik som talar för att ett 
oppositionsparti ställer sig vid sidan av lagstiftningsprocessen. Försvarsminis-
tern vill inte spekulera i vad som hade hänt ifall rollerna hade varit ombytta. 
Han hävdar att det i alla partier finns våndor kring den exakta utformningen av 
lagförslaget. 

Mikael Odenberg tycker själv att lagförslaget är utformat på ett tillfreds-
ställande sätt. Han anser sig ha fått bekräftelse på det från lagrådet: 

 
Man landade i slutsatsen att vi nått en godtagbar balans mellan å ena 
sidan nationella säkerhetsintressen och å andra sidan enskilda medbor-

                                                        
105 Även Karin Enström (m), som flera år senare kommer att bli försvarsminister, håller ett ordinarie 
anförande (nr. 103, sid. 70–72). Då Enströms argumentation i sak inte skiljer sig från Mikael Oden-
bergs har hennes anförande inte återgivits i kapitlet.   

210 

Därtill blir signalspaningen, när lagen väl är på plats, mer lagreglerad än vad 
den tidigare har varit:  

 
Vi ska vara medvetna om att signalspaning kommer att utföras oavsett 
vad vi kommer fram till här idag. Vill vi att den ska ske reglerad i lag 
eller inte? Det är det som är frågan. 

 (Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 131, citat sid. 91) 
 

Det är i grunden en argumentation för att lagförslaget är rättssäkert. Enligt 
Lindgren berör den aktuella signalspaningen i stort enbart information av 
betydelse för landets säkerhet. Av alla mejl, fax och telefonsamtal kommer en 
mycket liten del i fråga vad gäller informationsinsamling. Signalspaning 
behövs enligt Lindgren och politiker har ett ansvar för att så långt det är 
möjligt skydda landets medborgare mot yttre hot. Hon argumenterar sedan för 
lagförslagets balansering mellan motstridiga värden: 

 
För oss kristdemokrater är både rikets skydd och den personliga integri-
teten viktiga. Därför gör vi bedömningen att regeringens förslag får 
anses fullt godtagbart när det gäller integritetsskyddet med det tillägg 
som utskottet har gjort. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 131, citat sid. 92) 
 

Else-Marie Lindgren anklagar avslutningsvis socialdemokratin för att ha 
obstruerat ett lagförslag som den självt är upphov till (Prot. 2006/07:125, 7§, 
anförande 131 sid. 91–92). 

Kristdemokraten Else-Marie Lindgrens argumentation befinner sig på den 
första linjen (”rättigheter och intressens grund”) närmast utfallspositionen 
samhällsintresse. Hon framhåller att både det samhälleliga – kollektiva 
intresset av skyddet för riket och för den personliga integriteten är viktiga för 
henne och hennes parti. I hennes resonemang fokuseras samhället som bedöm-
ningens omfång och personlig integritet förutsätts vara ett intresse som måste 
avvägas mot andra, kollektiva intressen. Lindgren tolkar därtill lagens genom-
förande som en utveckling mot en mer utvecklad rättssäkerhet inom under-
rättelsetjänsten. På den andra linjen (”maktutövning”) har jag kategoriserat 
Else-Marie Lindgren argumentationsmässigt närmast utfallspositionen rätts-
säkerhet. Här förutsätts rättsordningens legitimitet utgå från en lagbunden 
maktutövning och den politiska makten ska kontrollera statsapparaten genom 
lagstiftning. På den övergripande dimensionen har jag kategoriserat krist-
demokraten Lindgrens argumentationslinje som en hybrid, med likheter med 
de båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 



213 

partikollegan och försvarsminister Mikael Odenbergs, i det avseendet att Eng-
bloms har en starkare betoning på rättstrygghet. Engblom menar att militär 
och polisiär verksamhet sammanblandats i debatten. Den militära verksam-
heten riktar sig mot utlandet och yttre förhållanden och att kartlägga hotbilder. 
Den polisiära verksamheten bedrivs däremot på hemmaplan och riktar sig mot 
enskilda som man misstänker för brott. Det har enligt Annicka Engblom aldrig 
funnits några frågetecken om gränsdragningen mellan verksamheterna. Hon 
avfärdar alla påståenden om att ändringen av mandatet från ”yttre militära hot” 
till ”yttre hot” skulle innebära ett paradigmskifte och att FRA nu skulle börja 
spana på civil kommunikation. I verkligheten har FRA spanat mot icke-militär 
utländsk trafik sedan andra världskriget. För det andra innefattar hoten mot 
Sverige så mycket mer än rent militära hot. Det kan vara så att fienden finns 
mitt ibland oss och planerar ett sprängdåd: 

 
Det är ju inte för FRA vi ska känna rädsla. Tvärtom – Försvarets radio-
anstalt har inrättats för att vi ska känna oss tryggare i en otrygg värld. 
Vi har hittills varit förskonade från terrordåd i vårt land, och jag önskar 
givetvis av hela mitt hjärta att det så ska förbli. Men vi vet att terror-
nätverk har verksamhet i Sverige, och med den internationellt erkända 
underrättelseverksamhet vi har i vårt land kan vi i samarbete med andra 
länder förhindra ett nytt elfte september, Madrid eller London. Det 
grundläggande övervägande vi har att göra är hur trygga vi vill känna 
oss i vår vardag. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 141, citat sid. 103) 
 

Lagförslaget innebär enligt Engblom en nödvändig anpassning till ny modern 
informationsteknik där signalspaning i kabel är helt nödvändigt för att kunna 
bedriva en fungerande försvarsunderrättelseverksamhet. Underrättelseinforma-
tion är en strategisk resurs som Sverige behöver, annars blir landet mer bero-
ende av utländska underrättelsetjänster. Annicka Engblom yrkar avslutnings-
vis bifall till utskottets förslag till beslut och avslag på förslaget om bord-
läggning av ärendet (Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 141, sid. 102–104). 

Engbloms argumentation befinner sig på den första linjen närmast utfalls-
positionen samhällsintresse. Kollektiva och samhällsintressen såsom anpass-
ning till modern informationsteknik förutsätts kunna avvägas mot skydd och 
rättigheter för individen. Utan en sådan balansering kan samhällets intresse av 
försvarsunderrättelseverksamhet i praktiken inte bedrivas. På den andra linjen 
(”maktutövning”) ligger Engbloms argumentation närmast utfallspositionen 
rättstrygghet. De båda moderaterna Annicka Engblom och försvarsminister 
Mikael Odenberg skiljer sig således åt i min kategorisering på den andra linjen 
(”maktutövning”). Engblom vidgar hotbilden mot Sverige och nämner några 
terroristattentat som har genomförts i andra länder. Därtill menar hon att ”vi” 
vet att terrornätverk finns i Sverige. Vår underrättelsetjänst kan i samarbete 
med andra länders underrättelseorgan förhindra nya attentat. Hur rättstrygga vi 
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gares fullt legitima krav på skydd för integriteten mot intrång från över-
heten. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 132, citat sid. 95) 
 

Odenberg betonar att lagförslaget innebär en ökad reglering och därmed rätts-
säkerhet vid FRA:s signalspaning. Miljöpartiet, vänsterpartiet och social-
demokraterna har naturligtvis möjligheten att skjuta lagens införande ett år 
framåt i tiden. Konsekvensen blir i så fall att en förstärkning av integritets-
skyddet försenas. Det har bedrivits signalspaning i 60 år utan att Alice Åström 
eller någon annan i kammaren har klagat över sakernas tillstånd. Lagförslaget 
är ett steg i rätt riktning. 

Den säkerhetspolitiska hotbilden har förändrats. Statsmakten har ett behov 
att kartlägga it-hot som kan komma att riktas mot vårt land menar Odenberg. 
Det är svårt att dra gränsen mellan olika former av hot. Lagförslagets formu-
lering ”yttre hot” innefattar biologisk smitta, men också ett väpnat eller mili-
tärt hot. Han medger att försvars- underrättelseverksamheten i något enstaka 
fall kan snubbla över en terrorist som har kontakter med terroristceller utom-
lands. I så fall måste FRA lämna över uppgifterna till en polisiär myndighet 
som i sin tur får gå vidare till domstol. I praktiken handlar signalspaning enligt 
försvarsministern om automatisk avtappning av en mycket liten del av den 
trafik som passerar Sveriges gränser (Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 132, 
sid. 92–98). 

Det är nu dags att närmare analysera försvarsminister Mikael Odenbergs 
argumentering i riksdagsdebatten. Han hävdar att balansen mellan nationella 
säkerhetsintressen och medborgares legitima rätt till personlig integritet är 
godtagbar. På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) befinner 
sig hans argumentation närmast utfallspositionen samhällsintresse. Här finns 
föreställningar om att personlig integritet bör tolkas som prima facie-
rättigheter, vilka ibland måste stå tillbaka för viktigare kollektiva intressen. 
Försvarsministern har i sitt anförande hela samhället som bedömningens 
omfång, snarare än den enskilde individen. Mikael Odenberg hävdar samtidigt 
att lagförslaget innebär att rättssäkerheten och skyddet för den personliga 
integriteten förstärks. Försvarsministerns argumentation ska på den andra 
linjen (”maktutövning”) kategoriseras närmast utfallspositionen rättssäkerhet. 
Han förutsätter i sitt anförande det positiva värdet av en lagbunden makt-
utövning och av att den politiska makten har en vilja att kontrollera stats-
apparaten genom lagstiftning. En framtida ökad reglering av försvarsunder-
rättelseverksamheten och signalspaningen ger enligt honom en ökad rätts-
säkerhet. På den övergripande dimensionen har jag kategoriserat moderaten 
Mikael Odenbergs argumentationslinje som en hybrid, med likheter med de 
båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Nästa anförande hålls av Annicka Engblom (m) som själv berättar att hon 
under 10 år har arbetat med signalspaning på FRA, vid säkerhetspolisen och i 
den militära underrättelsetjänsten Must. Hennes argumentering skiljer sig från 
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gares fullt legitima krav på skydd för integriteten mot intrång från över-
heten. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 132, citat sid. 95) 
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integriteten förstärks. Försvarsministerns argumentation ska på den andra 
linjen (”maktutövning”) kategoriseras närmast utfallspositionen rättssäkerhet. 
Han förutsätter i sitt anförande det positiva värdet av en lagbunden makt-
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säkerhet. På den övergripande dimensionen har jag kategoriserat moderaten 
Mikael Odenbergs argumentationslinje som en hybrid, med likheter med de 
båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 
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den militära underrättelsetjänsten Must. Hennes argumentering skiljer sig från 
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och rättssäkerheten stärkas. Han återknyter till partikamraten Peter Jonssons 
tidigare resonemang om att Sveriges säkerhet alltid måste sättas först och att 
avlyssning i framtiden måste kunna ske även i kabel. Thomas Bodström 
berättar avslutningsvis att han ser fram emot lika konstruktiva diskussioner 
som tidigare och tillägger att han tror på vidare diskussioner i utskottet. 

Bodström hävdar som synes att det inte är hans parti som är splittrat utan 
det är istället alliansregeringen som har tystat ned sin nytillträdda justitie-
minister. Enligt Bodström har socialdemokraterna alltid varit öppna för att 
införa FRA. Även om FRA i praktiken medför massavlyssning behöver 
Sverige sådan övervakning för landets trygghet. Han betonar att socialdemo-
kraterna vill förbättra rättssäkerheten i tio punkter och efterlyser möjligheter 
till domstolsprövning vid tillståndsgivning (”granskarna” kontrollerar grans-
karna”). Med föreliggande lagförslag kan regeringen, enligt Bodström, avlys-
sna oskyldiga människor utan något fungerande kontrollsystem. Här hävdar 
han att inskränkningar i den personliga integriteten istället kan legitimeras 
genom en speciell procedur. En myndighet eller ett juridiskt organ ska då 
kontrollera underrättelseverksamheten (i det här fallet regeringen och FRA). 
Det förutsätts stärka rättssäkerheten och skapa en fungerande balans mellan 
skyddet för den personliga integriteten å ena sidan och rikets säkerhet å den 
andra (jfr. Beckman 1/06 ). 

Thomas Bodströms argumentation på den första linjen (”rättigheter och 
intressens grund”) har kategoriserats närmast utfallspositionen samhällsintres-
se. Han och hans parti godkänner inskränkningar i individers integritet genom 
reglerad signalspaning som enligt hans egna ord är fråga om massavlyssning. 
Thomas Bodström anser att signalspaning är någonting nödvändigt, men 
efterlyser ett bättre juridiskt kontrollsystem. Bedömningens omfång är sam-
hället och personlig integritet förefaller tolkas som ett intresse som ibland 
måste träda tillbaka för viktigare kollektiva intressen. I en av de socialdemo-
kratiska reservationernas (reservation 1) krävs ett mer långtgående integritets-
skydd. 

På den andra linjen (”maktutövning”) har jag kategoriserat Thomas Bod-
ström i sina argument och betoningar närmast utfallspositionen rättssäkerhet 
(genom aspekter som behovet av en lagbunden maktutövning och politisk 
kontroll av statsapparaten genom lagstiftning). Han förefaller vara beredd att 
inskränka den personliga integriteten. Det finns i Bodströms anförande några 
argument för mer kontroll av medborgare och därmed vissa likheter med 
utfallspositionen rättstrygghet. Hans övergripande argumentation i anförandet 
riktar dock sitt huvudsakliga fokus mot rättssäkerhetsgarantier och lagbunden 
maktutövning, snarare än brottsbekämpning och behovet av kontroll av 
landets medborgare. På den övergripande dimensionen utgör socialdemo-
kraten Bodströms argumentationslinje en hybrid, med likheter med de båda 
idealtyperna individens frihet och statsmakt. 
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vill känna oss är enligt Annicka Engblom något som är värt att reflektera över. 
Engbloms argumentation går ut på att staten måste skydda sina medborgare 
mot brott. Det kan ske om den politiska makten är beredd att kontrollera 
individer och grupper. Vår underrättelsetjänst i samarbete med andra under-
rättelsetjänster kan bedriva brottsbekämpning genom att exempelvis kontrol-
lera terrornätverk i Sverige. På den övergripande dimensionen har moderaten 
Engbloms argumentation störst likhet med idealtypen statsmakt. 

Nästa anförande görs av justitieutskottets ordförande Thomas Bodström 
(s). Hans argumentering skiljer sig innehållsmässigt marginellt från partikolle-
gan Peter Jonssons. Bodström hävdar att socialdemokraterna under våren 2006 
stoppade lagförslaget för att det inte var tillräckligt rättssäkert. 

Thomas Bodström hävdar att hans efterträdare Beatrice Ask också varit 
kritisk till lagförslaget men blivit nedtystad. Det framgår inte tydligt av anfö-
randet hur justitieutskottets ordförande Thomas Bodström själv ser på de 
mänskliga rättigheternas status. Han förnekar dessutom bestämt att social-
demokraterna skulle vara splittrade i sakfrågan, utan menar istället att partiet 
är för FRA, men tycker att lagförslaget helt enkelt är för dåligt: 

 
Alla som har sett våra tio förslag kan se att det inte är några konstiga 
eller orimliga förslag. Vi var till och med själva osäkra på hur långt vi 
kunde gå med detta med domstolsprövning trots att det finns bland 
annat i USA och andra länder. Vi sade att vi i varje fall ville utreda frå-
gan ordentligt, se hur regeringens ställning ska vara och om det kan 
finnas några alternativ på det sätt som det har skärpts i säkerhets-
ärendena. Det var det vi begärde. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 143, citat sid. 108) 
 

Thomas Bodström anser att försvarsministern Mikael Odenbergs och rege-
ringens dåliga skötsel av ärendet förhindrade en uppgörelse. 

Thomas Bodström efterlyser en tydlighet av vad signalspaning egentligen 
är och varför statsmakten tillåter det: 

 
Signalspaning är inget annat än massavlyssning. Det är vad det är frå-
gan om. Det är massavlyssning, bland annat av oskyldiga människor. 
Vi anser att det är nödvändigt, men vi ska kanske kalla det vid dess 
rätta namn.[…] Vi behöver det för vår trygghet, men vi ska kanske 
kalla det vid dess rätta namn. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 143, citat sid. 109) 
 

Justitieutskottets ordförande påminner om att som lagförslaget nu ligger så 
kan regeringen avlyssna oskyldiga människor utan något fungerande kontroll-
system. Han ställer också frågan varför USA har ett system med domstols-
prövning samtidigt som Sverige inte har det. Den slutsats han drar är att ju 
större omfattning signalspaningen har desto mer måste integriteten tillvaratas 



215 

och rättssäkerheten stärkas. Han återknyter till partikamraten Peter Jonssons 
tidigare resonemang om att Sveriges säkerhet alltid måste sättas först och att 
avlyssning i framtiden måste kunna ske även i kabel. Thomas Bodström 
berättar avslutningsvis att han ser fram emot lika konstruktiva diskussioner 
som tidigare och tillägger att han tror på vidare diskussioner i utskottet. 

Bodström hävdar som synes att det inte är hans parti som är splittrat utan 
det är istället alliansregeringen som har tystat ned sin nytillträdda justitie-
minister. Enligt Bodström har socialdemokraterna alltid varit öppna för att 
införa FRA. Även om FRA i praktiken medför massavlyssning behöver 
Sverige sådan övervakning för landets trygghet. Han betonar att socialdemo-
kraterna vill förbättra rättssäkerheten i tio punkter och efterlyser möjligheter 
till domstolsprövning vid tillståndsgivning (”granskarna” kontrollerar grans-
karna”). Med föreliggande lagförslag kan regeringen, enligt Bodström, avlys-
sna oskyldiga människor utan något fungerande kontrollsystem. Här hävdar 
han att inskränkningar i den personliga integriteten istället kan legitimeras 
genom en speciell procedur. En myndighet eller ett juridiskt organ ska då 
kontrollera underrättelseverksamheten (i det här fallet regeringen och FRA). 
Det förutsätts stärka rättssäkerheten och skapa en fungerande balans mellan 
skyddet för den personliga integriteten å ena sidan och rikets säkerhet å den 
andra (jfr. Beckman 1/06 ). 

Thomas Bodströms argumentation på den första linjen (”rättigheter och 
intressens grund”) har kategoriserats närmast utfallspositionen samhällsintres-
se. Han och hans parti godkänner inskränkningar i individers integritet genom 
reglerad signalspaning som enligt hans egna ord är fråga om massavlyssning. 
Thomas Bodström anser att signalspaning är någonting nödvändigt, men 
efterlyser ett bättre juridiskt kontrollsystem. Bedömningens omfång är sam-
hället och personlig integritet förefaller tolkas som ett intresse som ibland 
måste träda tillbaka för viktigare kollektiva intressen. I en av de socialdemo-
kratiska reservationernas (reservation 1) krävs ett mer långtgående integritets-
skydd. 

På den andra linjen (”maktutövning”) har jag kategoriserat Thomas Bod-
ström i sina argument och betoningar närmast utfallspositionen rättssäkerhet 
(genom aspekter som behovet av en lagbunden maktutövning och politisk 
kontroll av statsapparaten genom lagstiftning). Han förefaller vara beredd att 
inskränka den personliga integriteten. Det finns i Bodströms anförande några 
argument för mer kontroll av medborgare och därmed vissa likheter med 
utfallspositionen rättstrygghet. Hans övergripande argumentation i anförandet 
riktar dock sitt huvudsakliga fokus mot rättssäkerhetsgarantier och lagbunden 
maktutövning, snarare än brottsbekämpning och behovet av kontroll av 
landets medborgare. På den övergripande dimensionen utgör socialdemo-
kraten Bodströms argumentationslinje en hybrid, med likheter med de båda 
idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

214 

vill känna oss är enligt Annicka Engblom något som är värt att reflektera över. 
Engbloms argumentation går ut på att staten måste skydda sina medborgare 
mot brott. Det kan ske om den politiska makten är beredd att kontrollera 
individer och grupper. Vår underrättelsetjänst i samarbete med andra under-
rättelsetjänster kan bedriva brottsbekämpning genom att exempelvis kontrol-
lera terrornätverk i Sverige. På den övergripande dimensionen har moderaten 
Engbloms argumentation störst likhet med idealtypen statsmakt. 

Nästa anförande görs av justitieutskottets ordförande Thomas Bodström 
(s). Hans argumentering skiljer sig innehållsmässigt marginellt från partikolle-
gan Peter Jonssons. Bodström hävdar att socialdemokraterna under våren 2006 
stoppade lagförslaget för att det inte var tillräckligt rättssäkert. 

Thomas Bodström hävdar att hans efterträdare Beatrice Ask också varit 
kritisk till lagförslaget men blivit nedtystad. Det framgår inte tydligt av anfö-
randet hur justitieutskottets ordförande Thomas Bodström själv ser på de 
mänskliga rättigheternas status. Han förnekar dessutom bestämt att social-
demokraterna skulle vara splittrade i sakfrågan, utan menar istället att partiet 
är för FRA, men tycker att lagförslaget helt enkelt är för dåligt: 

 
Alla som har sett våra tio förslag kan se att det inte är några konstiga 
eller orimliga förslag. Vi var till och med själva osäkra på hur långt vi 
kunde gå med detta med domstolsprövning trots att det finns bland 
annat i USA och andra länder. Vi sade att vi i varje fall ville utreda frå-
gan ordentligt, se hur regeringens ställning ska vara och om det kan 
finnas några alternativ på det sätt som det har skärpts i säkerhets-
ärendena. Det var det vi begärde. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 143, citat sid. 108) 
 

Thomas Bodström anser att försvarsministern Mikael Odenbergs och rege-
ringens dåliga skötsel av ärendet förhindrade en uppgörelse. 

Thomas Bodström efterlyser en tydlighet av vad signalspaning egentligen 
är och varför statsmakten tillåter det: 

 
Signalspaning är inget annat än massavlyssning. Det är vad det är frå-
gan om. Det är massavlyssning, bland annat av oskyldiga människor. 
Vi anser att det är nödvändigt, men vi ska kanske kalla det vid dess 
rätta namn.[…] Vi behöver det för vår trygghet, men vi ska kanske 
kalla det vid dess rätta namn. 

(Prot. 2006/07:125, 7§, anförande 143, citat sid. 109) 
 

Justitieutskottets ordförande påminner om att som lagförslaget nu ligger så 
kan regeringen avlyssna oskyldiga människor utan något fungerande kontroll-
system. Han ställer också frågan varför USA har ett system med domstols-
prövning samtidigt som Sverige inte har det. Den slutsats han drar är att ju 
större omfattning signalspaningen har desto mer måste integriteten tillvaratas 



217 

8.6 Den andra riksdagsdebatten om en anpassad 
försvarsunderrättelseverksamhet 
Propositionen om en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet återkom till 
försvarsutskottet, efter ett års bordläggning, i juni 2008. Den andra riksdags-
debatten genomfördes den 17 och 18 juni 2008 (Prot. 2007/08:130, 9§ samt 
131 beslut FöU14). 

8.6.1 Försvarsutskottets betänkande  
Försvarsutskottet (2007/08: FöU14) tillstyrkte i sitt betänkande regeringens 
förslag och avslog motionsyrkanden från Miljöpartiet (2007/08:Ju446) och 
Socialdemokraterna (2007/08:Fö261),111 men gjorde vissa förtydliganden av 
sitt tidigare ställningstagande från 2007. Utskottet utgår från att regeringen 
meddelar närmare föreskrifter i förordningsform om ytterligare rättssäkerhets- 
och kontrollmekanismer när det gäller: 

 
– precisering av för vilka ändamål signalspaning ska få bedrivas inom 

ramen för den föreslagna lagstiftningen, 
– hur tillämpningen av tillståndsgivningen ska ske (inriktning, behov, 

proportionalitetsbedömning, uppdragsgivare och sökord), 
– hur förstöring av uppgifter ska genomföras. 
 

För att förstärka skyddet för enskilda personer ytterligare utgår utskottet därut-
över från att regeringen lämnar årliga rapporter till riksdagen och redovisar en 
kontrollstation 2011. Därmed förstärks enligt utskottet skyddet för enskilda 
personer ytterligare utöver regeringens förslag. Utskottet föreslår att lagarna 
träder i kraft den 1 januari 2009 och skyldigheten för operatörer som äger tråd 
att överföra signaler till samverkanspunkter att gälla från den 1 oktober 2009. 

Försvarsutskottets förslag föranledde tre reservationer. I den första reserva-
tionen av Anders Karlsson (s) med flera betonas att riksdagen ska tillkännage 
regeringen som sin mening vad som anförs i den socialdemokratiska motionen 
samt den miljöpartistiska motionen från den allmänna motionstiden. I reserva-
tionen varnas för att försvarsunderrättelseverksamhet å ena sidan och civila 
myndigheters verksamhet och ansvar å den andra sidan sammanblandas. 
Regeringens förslag påstås rymma möjligheter till starkt integritetskränkande 
åtgärder riktade mot enskilda, vilket kräver kraftfulla rättssäkerhetsgarantier 
samt ett långgående integritetsskydd. Socialdemokraterna anser att försvars-
underrättelseverksamhet måste kunna förenas med ett starkt skydd för den 
enskilde att slippa bli avlyssnad eller övervakad utan rimliga skäl. Reservan-
terna framför dessutom uppfattningen att en parlamentarisk utredning ska 
tillsättas och att regeringen återkommer till riksdagen med nya lagförslag. 
                                                        
111 Den miljöpartistiska motionen är skriven av Mehmet Kaplan med flera, medan den socialdemokra-
tiska är skriven av Anders Karlsson med flera. Båda motionerna har väckts under den allmänna 
motionstiden hösten 2007 och har bredare fokus än FRA (se till exempel 2007/08:FöU14, sid. 2–4). 
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8.5.1 Riksdagens beslut  
Sammantaget blev försvarsutskottets förslag den 14 juni 2007 godtaget av 
riksdagen, men i en senare votering och genom det så kallade kvalificerade 
förfarandet angående fri- och rättigheter bordlagt i försvarsutskottet i 12 
månader. 

Riksdagen röstade först angående avslag på propositionen. I huvudvote-
ringen ställdes försvarsutskottets förslag mot den socialdemokratiska reserva-
tion 1. Kammaren biföll utskottets förslag (146 mot 124 röster, medan 20 
ledamöter avstod). Vid den första voteringen röstade 83 moderater, 24 center-
partister, 20 folkpartister och 19 kristdemokrater för försvarsutskottets förslag. 
För den socialdemokratiska reservationen röstade 105 socialdemokrater och 
19 vänsterpartister.106 Därmed hade försvarsutskottets förslag bifallits av 
riksdagen. 

Däremot återstod frågan om en eventuell bordläggning.107 Vid voteringen 
om bordläggning röstade 146 ledamöter för att lagförslagen skulle antas, me-
dan 143 röstade för att lagförslagen skulle hänvisas till konstitutionsutskottet 
för prövning om bordläggning i ett år. Riksdagen hade därmed beslutat att 
hänvisa lagförslagen till konstitutionsutskottet för prövning av om lagrummet i 
regeringsformen var tillämpligt.108 

I kammarens tredje omröstning avslogs en miljöpartistisk reservation 
(nummer 5) om rättssäkerhetsgarantier (17 röster) mot 149 röster för försvars-
utskottets förslag.109 

I kammarens fjärde omröstning fattades beslut angående propositionens 
lagförslag om signalspaning med mera. En skrivelse hade inkommit från Britt 
Bohlin Olsson med flera (från oppositionspartierna s, v, mp). Där ställdes 
försvarsutskottets förslag till riksdagen mot skrivelsens förslag om att lag-
förslaget skulle vila i ett år. Konstitutionsutskottet hade anmält att det funnit 
att bestämmelserna i den föreslagna lagen får anses utgöra en sådan begräns-
ning av de fri- och rättigheter som omfattas av bestämmelserna om det sär-
skilda kvalificerade förfarandet i kapitel 2, 12§, tredje stycket regerings-
formen. I voteringen fick förslaget om att lagförslaget skulle antas 146 röster, 
medan 143 istället röstade för att lagförslaget skulle vila. Riksdagen beslutade 
därmed om att förvisa lagförslaget till försvarsutskottet för att där vila i minst 
12 månader räknat från den 11 juni 2007 (Prot. 2006/07:126, 8§, sid. 5ff.).110 

                                                        
106 1 centerpartist, 3 vänsterpartister och 16 miljöpartister avstod från att delta i huvudvoteringen. 
107 Enligt 2 kap. 12§ tredje stycket regeringsformen, se delavsnitt 8.4.3.  Lagstiftningen förändrad SFS 
2010:1408. 
108 Partivis fördelning av röster: För utskottet 83 m, 24 c, 20 fp och 19 kd. För oppositionens gemen-
samma reservation: 105 s, 22 v och 16 mp. 1 centerpartist avstår från att rösta. 
109 I den tredje omröstningen avseende miljöpartiets reservation ang. rättssäkerhetsgarantier : 99 social-
demokrater, 1 moderat, 1 centerpartist och 22 vänsterpartister avstod från att rösta. 
110 Partivis fördelar sig rösterna på följande sätt.  För att lagförslaget skall antas: 83 m, 24 c, 20 fp, 19 
kd. För att lagförslaget skall vila: 105 s, 22 v, 16 mp. En centerpartist avstår från att rösta.  Ytterligare 
några voteringar angående socialdemokraten Britt Bohlins skrivelse genomförs i kammaren. 
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8.6 Den andra riksdagsdebatten om en anpassad 
försvarsunderrättelseverksamhet 
Propositionen om en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet återkom till 
försvarsutskottet, efter ett års bordläggning, i juni 2008. Den andra riksdags-
debatten genomfördes den 17 och 18 juni 2008 (Prot. 2007/08:130, 9§ samt 
131 beslut FöU14). 

8.6.1 Försvarsutskottets betänkande  
Försvarsutskottet (2007/08: FöU14) tillstyrkte i sitt betänkande regeringens 
förslag och avslog motionsyrkanden från Miljöpartiet (2007/08:Ju446) och 
Socialdemokraterna (2007/08:Fö261),111 men gjorde vissa förtydliganden av 
sitt tidigare ställningstagande från 2007. Utskottet utgår från att regeringen 
meddelar närmare föreskrifter i förordningsform om ytterligare rättssäkerhets- 
och kontrollmekanismer när det gäller: 

 
– precisering av för vilka ändamål signalspaning ska få bedrivas inom 

ramen för den föreslagna lagstiftningen, 
– hur tillämpningen av tillståndsgivningen ska ske (inriktning, behov, 

proportionalitetsbedömning, uppdragsgivare och sökord), 
– hur förstöring av uppgifter ska genomföras. 
 

För att förstärka skyddet för enskilda personer ytterligare utgår utskottet därut-
över från att regeringen lämnar årliga rapporter till riksdagen och redovisar en 
kontrollstation 2011. Därmed förstärks enligt utskottet skyddet för enskilda 
personer ytterligare utöver regeringens förslag. Utskottet föreslår att lagarna 
träder i kraft den 1 januari 2009 och skyldigheten för operatörer som äger tråd 
att överföra signaler till samverkanspunkter att gälla från den 1 oktober 2009. 

Försvarsutskottets förslag föranledde tre reservationer. I den första reserva-
tionen av Anders Karlsson (s) med flera betonas att riksdagen ska tillkännage 
regeringen som sin mening vad som anförs i den socialdemokratiska motionen 
samt den miljöpartistiska motionen från den allmänna motionstiden. I reserva-
tionen varnas för att försvarsunderrättelseverksamhet å ena sidan och civila 
myndigheters verksamhet och ansvar å den andra sidan sammanblandas. 
Regeringens förslag påstås rymma möjligheter till starkt integritetskränkande 
åtgärder riktade mot enskilda, vilket kräver kraftfulla rättssäkerhetsgarantier 
samt ett långgående integritetsskydd. Socialdemokraterna anser att försvars-
underrättelseverksamhet måste kunna förenas med ett starkt skydd för den 
enskilde att slippa bli avlyssnad eller övervakad utan rimliga skäl. Reservan-
terna framför dessutom uppfattningen att en parlamentarisk utredning ska 
tillsättas och att regeringen återkommer till riksdagen med nya lagförslag. 
                                                        
111 Den miljöpartistiska motionen är skriven av Mehmet Kaplan med flera, medan den socialdemokra-
tiska är skriven av Anders Karlsson med flera. Båda motionerna har väckts under den allmänna 
motionstiden hösten 2007 och har bredare fokus än FRA (se till exempel 2007/08:FöU14, sid. 2–4). 
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8.5.1 Riksdagens beslut  
Sammantaget blev försvarsutskottets förslag den 14 juni 2007 godtaget av 
riksdagen, men i en senare votering och genom det så kallade kvalificerade 
förfarandet angående fri- och rättigheter bordlagt i försvarsutskottet i 12 
månader. 

Riksdagen röstade först angående avslag på propositionen. I huvudvote-
ringen ställdes försvarsutskottets förslag mot den socialdemokratiska reserva-
tion 1. Kammaren biföll utskottets förslag (146 mot 124 röster, medan 20 
ledamöter avstod). Vid den första voteringen röstade 83 moderater, 24 center-
partister, 20 folkpartister och 19 kristdemokrater för försvarsutskottets förslag. 
För den socialdemokratiska reservationen röstade 105 socialdemokrater och 
19 vänsterpartister.106 Därmed hade försvarsutskottets förslag bifallits av 
riksdagen. 

Däremot återstod frågan om en eventuell bordläggning.107 Vid voteringen 
om bordläggning röstade 146 ledamöter för att lagförslagen skulle antas, me-
dan 143 röstade för att lagförslagen skulle hänvisas till konstitutionsutskottet 
för prövning om bordläggning i ett år. Riksdagen hade därmed beslutat att 
hänvisa lagförslagen till konstitutionsutskottet för prövning av om lagrummet i 
regeringsformen var tillämpligt.108 

I kammarens tredje omröstning avslogs en miljöpartistisk reservation 
(nummer 5) om rättssäkerhetsgarantier (17 röster) mot 149 röster för försvars-
utskottets förslag.109 

I kammarens fjärde omröstning fattades beslut angående propositionens 
lagförslag om signalspaning med mera. En skrivelse hade inkommit från Britt 
Bohlin Olsson med flera (från oppositionspartierna s, v, mp). Där ställdes 
försvarsutskottets förslag till riksdagen mot skrivelsens förslag om att lag-
förslaget skulle vila i ett år. Konstitutionsutskottet hade anmält att det funnit 
att bestämmelserna i den föreslagna lagen får anses utgöra en sådan begräns-
ning av de fri- och rättigheter som omfattas av bestämmelserna om det sär-
skilda kvalificerade förfarandet i kapitel 2, 12§, tredje stycket regerings-
formen. I voteringen fick förslaget om att lagförslaget skulle antas 146 röster, 
medan 143 istället röstade för att lagförslaget skulle vila. Riksdagen beslutade 
därmed om att förvisa lagförslaget till försvarsutskottet för att där vila i minst 
12 månader räknat från den 11 juni 2007 (Prot. 2006/07:126, 8§, sid. 5ff.).110 

                                                        
106 1 centerpartist, 3 vänsterpartister och 16 miljöpartister avstod från att delta i huvudvoteringen. 
107 Enligt 2 kap. 12§ tredje stycket regeringsformen, se delavsnitt 8.4.3.  Lagstiftningen förändrad SFS 
2010:1408. 
108 Partivis fördelning av röster: För utskottet 83 m, 24 c, 20 fp och 19 kd. För oppositionens gemen-
samma reservation: 105 s, 22 v och 16 mp. 1 centerpartist avstår från att rösta. 
109 I den tredje omröstningen avseende miljöpartiets reservation ang. rättssäkerhetsgarantier : 99 social-
demokrater, 1 moderat, 1 centerpartist och 22 vänsterpartister avstod från att rösta. 
110 Partivis fördelar sig rösterna på följande sätt.  För att lagförslaget skall antas: 83 m, 24 c, 20 fp, 19 
kd. För att lagförslaget skall vila: 105 s, 22 v, 16 mp. En centerpartist avstår från att rösta.  Ytterligare 
några voteringar angående socialdemokraten Britt Bohlins skrivelse genomförs i kammaren. 
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Först i raden av talare är försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson (s) 
som betonar att socialdemokraterna vill ha en fungerande försvars- och 
underrättelsetjänst med moderna verktyg för att kunna säkerställa landets 
säkerhet. Samtidigt måste landets säkerhet förenas med ett skydd för den 
enskilde: 

 
Vi sätter landets säkerhet främst. Därför behövs en försvars- och under-
rättelseverksamhet. Men det måste gå att förena med ett starkt skydd för 
den enskilde. Man ska slippa bli avlyssnad och övervakad utan rimliga 
skäl 

(Prot. 2007/08:130, 9§, anförande 94, citat sid. 68) 
 

Lagförslaget rymmer enligt Anders Karlsson förutsättningar för starkt integri-
tetskränkande åtgärder riktade mot enskilda. Därför krävs kraftfulla rätts-
säkerhetsgarantier och ett långtgående integritetsskydd. Genom det liggande 
lagförslaget riskerar den militära underrättelsetjänsten att sammanblandas med 
polisens och säkerhetspolisens ansvar och verksamhet. Av den anledningen 
vilandeförklarade oppositionen lagförslaget när det bordlades för ett år sedan. 
Sedan dess har inga rättsliga förändringar gjorts. Därför vidhåller socialdemo-
kraterna sitt ställningstagande och yrkar avslag på lagförslaget. Partiet vill 
tillsätta en parlamentarisk kommitté för att se över hur integritetsskyddet ska 
kunna stärkas i lagförslaget. Därefter bör regeringen återkomma till riksdagen 
med ett nytt lagförslag (Prot. 2007/08:130, 9§, anförande 94, sid. 67–69). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har socialdemokra-
ten Anders Karlssons argumentation störst likheter med utfallspositionen 
samhällsintresse. När det gäller aspekten den personliga integritetens rättsliga 
status ser han det som möjligt att inskränka individuella rättigheter, men före-
språkar samtidigt någon form av långtgående integritetsskydd. När det gäller 
aspekten bedömningens omfång, förefaller han tycka att individens intresse 
måste stå tillbaka för samhällets. De starkt integritetskränkande åtgärder rik-
tade mot enskilda som FRA kan orsaka ska accepteras, men bemötas genom 
fler rättssäkerhetsgarantier. På den andra linjen (”maktutövning”) har hans 
argumentation störst likheter med utfallspositionen rättssäkerhet. På aspekten 
maktutövningens fokus förefaller han ifrågasätta och vilja förstärka makt-
utövningens lagbundenhet i den framlagda propositionen och i betänkandet, 
liksom rättslig precision och kontrollerbarhet när det gäller aspekten makt-
utövningens kontrollobjekt. På den övergripande dimensionen utgör social-
demokraten Anders Karlssons positionering en hybrid, med likheter med de 
båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Nästa anförande hålls av försvarsminister Sten Tolgfors (m). Hans anföran-
de påverkar inte heller moderaternas positionering längs de två linjerna. Jag 
har trots det valt att återge den ansvarige, nytillträdde, ministerns anförande 
här i den andra debatten eftersom det indirekt är honom som oppositionens 
företrädare (s, v och mp) argumenterar emot. Han hävdar att den nya lagstift-
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I den andra reservationen av vänsterpartisten Alice Åström framhålls att 
regeringens förslag om signalspaning inte kan ses isolerat, utan istället bör ses 
i ljuset av en rad förändringar i samhället där den personliga integriteten 
inskränks och rättssäkerheten tvingas stå tillbaka. Frågan om FRA:s rätt att 
spana i kabel borde enligt reservanten ha beretts i en parlamentarisk utredning, 
eftersom den är komplicerad från integritetssynpunkt. Därtill borde Integritets-
skyddskommitténs förslag ha avvaktats innan lagförslaget lades fram. 

Den tredje reservationen, skriven av Peter Rådberg (mp), framhåller hur 
Miljöpartiet motsätter sig regeringens förslag därför att partiet ser stora risker 
för den enskildes integritet om en registrering av den telefon- och e-posttrafik 
som passerar landets gränser genomförs. FRA:s signalspaning bör utredas av 
en parlamentarisk kommitté. Därefter bör regeringen återkomma till riksdagen 
med nya förslag (2007/08:FöU14, sid. 16ff.). Oppositionspartiernas huvudsak-
liga kritik mot lagförslaget förstärks senare retoriskt i kammarens debatter. 

8.6.2 Den andra riksdagsdebatten  
Riksdagsdebatten den 17 juni 2008 (Prot. 2007/08:130, 9§) inleds av de tre 
oppositionspartierna. Jag har dock valt att enbart återge anföranden av för-
svarsutskottets ordförande Anders Karlsson (s), försvarsminister Sten Tolgfors 
(m), Kalle Larson (v) och Fredrick Federley (c) (inklusive ett replikskifte 
mellan honom och försvarsminister Sten Tolgfors). Mitt urval motiveras på 
följande sätt. Socialdemokraten Anders Karlsson och moderaten Sten Tolgfors 
håller anföranden som präglar riksdagsdebatten och konfliktlinjerna.112 
Anders Karlsson är den ende socialdemokratiske ledamoten i denna debatt 
som håller ett ordinarie anförande. Vänsterpartisten Kalle Larssons ordinarie 
anförande har återgivits för att illustrera den uppskruvade debattonen i 
kammaren. Centerpartisterna Fredrick Federley och Annie Johansson113 
utmärker sig tydligt bland allianspolitikerna genom att yrka återremiss av 
ärendet till försvarsutskottet. Fredrick Federley avtvingar därtill 
försvarsministern ett förtydligande i kammaren. Detta replikskifte har 
sammanfattats. Flertalet ordinarie anföranden från den andra riksdagsdebatten 
före bordläggningen har inte återgivits, då anförandena inte förändrar 
positionerna från den första debatten 2007 och därmed inte påverkar min 
kategorisering av partiernas positioneringar.114 Partierna har således 
kategoriserats på samma sätt i de två inledande riksdagsdebatterna.115 
                                                        
112 Helena Riviére (m) betonade i ett ordinarie anförande (nr. 188) betydelsen av rättstrygghet. Då 
hennes argumentation är snarlik partikollegan Annicka Engbloms (nr. 141) från den första riksdags-
debatten, har jag av utrymmesskäl valt att inte återge Riviéres ordinarie anförande. 
113 Annie Johanssons (numera Lööf) ordinarie anförande är innehållsmässigt mycket likt Fredricks 
Federleys och den först nämndas anförande har därför inte återgivits. 
114 Ordinarie anföranden hålls också av Alice Åström (v), Gunilla Wahlén (v), Wiwi-Anne Johansson 
(v), Karin Enström (m), Staffan Danielsson (c), Allan Widman (fp),  Else-Marie Lindgren (kd)  Finn 
Bengtsson (m) och Hans Wallmark (m). 
115 Prot. 2007/08:130, 9§, anföranden som inte återgivits nr. 95, 97, 98, 111, 124, 137, 160, 161, 
180, 187, 188, 189, 194, 195,196, 197 samt 198. 
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Först i raden av talare är försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson (s) 
som betonar att socialdemokraterna vill ha en fungerande försvars- och 
underrättelsetjänst med moderna verktyg för att kunna säkerställa landets 
säkerhet. Samtidigt måste landets säkerhet förenas med ett skydd för den 
enskilde: 

 
Vi sätter landets säkerhet främst. Därför behövs en försvars- och under-
rättelseverksamhet. Men det måste gå att förena med ett starkt skydd för 
den enskilde. Man ska slippa bli avlyssnad och övervakad utan rimliga 
skäl 

(Prot. 2007/08:130, 9§, anförande 94, citat sid. 68) 
 

Lagförslaget rymmer enligt Anders Karlsson förutsättningar för starkt integri-
tetskränkande åtgärder riktade mot enskilda. Därför krävs kraftfulla rätts-
säkerhetsgarantier och ett långtgående integritetsskydd. Genom det liggande 
lagförslaget riskerar den militära underrättelsetjänsten att sammanblandas med 
polisens och säkerhetspolisens ansvar och verksamhet. Av den anledningen 
vilandeförklarade oppositionen lagförslaget när det bordlades för ett år sedan. 
Sedan dess har inga rättsliga förändringar gjorts. Därför vidhåller socialdemo-
kraterna sitt ställningstagande och yrkar avslag på lagförslaget. Partiet vill 
tillsätta en parlamentarisk kommitté för att se över hur integritetsskyddet ska 
kunna stärkas i lagförslaget. Därefter bör regeringen återkomma till riksdagen 
med ett nytt lagförslag (Prot. 2007/08:130, 9§, anförande 94, sid. 67–69). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har socialdemokra-
ten Anders Karlssons argumentation störst likheter med utfallspositionen 
samhällsintresse. När det gäller aspekten den personliga integritetens rättsliga 
status ser han det som möjligt att inskränka individuella rättigheter, men före-
språkar samtidigt någon form av långtgående integritetsskydd. När det gäller 
aspekten bedömningens omfång, förefaller han tycka att individens intresse 
måste stå tillbaka för samhällets. De starkt integritetskränkande åtgärder rik-
tade mot enskilda som FRA kan orsaka ska accepteras, men bemötas genom 
fler rättssäkerhetsgarantier. På den andra linjen (”maktutövning”) har hans 
argumentation störst likheter med utfallspositionen rättssäkerhet. På aspekten 
maktutövningens fokus förefaller han ifrågasätta och vilja förstärka makt-
utövningens lagbundenhet i den framlagda propositionen och i betänkandet, 
liksom rättslig precision och kontrollerbarhet när det gäller aspekten makt-
utövningens kontrollobjekt. På den övergripande dimensionen utgör social-
demokraten Anders Karlssons positionering en hybrid, med likheter med de 
båda idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Nästa anförande hålls av försvarsminister Sten Tolgfors (m). Hans anföran-
de påverkar inte heller moderaternas positionering längs de två linjerna. Jag 
har trots det valt att återge den ansvarige, nytillträdde, ministerns anförande 
här i den andra debatten eftersom det indirekt är honom som oppositionens 
företrädare (s, v och mp) argumenterar emot. Han hävdar att den nya lagstift-
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I den andra reservationen av vänsterpartisten Alice Åström framhålls att 
regeringens förslag om signalspaning inte kan ses isolerat, utan istället bör ses 
i ljuset av en rad förändringar i samhället där den personliga integriteten 
inskränks och rättssäkerheten tvingas stå tillbaka. Frågan om FRA:s rätt att 
spana i kabel borde enligt reservanten ha beretts i en parlamentarisk utredning, 
eftersom den är komplicerad från integritetssynpunkt. Därtill borde Integritets-
skyddskommitténs förslag ha avvaktats innan lagförslaget lades fram. 

Den tredje reservationen, skriven av Peter Rådberg (mp), framhåller hur 
Miljöpartiet motsätter sig regeringens förslag därför att partiet ser stora risker 
för den enskildes integritet om en registrering av den telefon- och e-posttrafik 
som passerar landets gränser genomförs. FRA:s signalspaning bör utredas av 
en parlamentarisk kommitté. Därefter bör regeringen återkomma till riksdagen 
med nya förslag (2007/08:FöU14, sid. 16ff.). Oppositionspartiernas huvudsak-
liga kritik mot lagförslaget förstärks senare retoriskt i kammarens debatter. 

8.6.2 Den andra riksdagsdebatten  
Riksdagsdebatten den 17 juni 2008 (Prot. 2007/08:130, 9§) inleds av de tre 
oppositionspartierna. Jag har dock valt att enbart återge anföranden av för-
svarsutskottets ordförande Anders Karlsson (s), försvarsminister Sten Tolgfors 
(m), Kalle Larson (v) och Fredrick Federley (c) (inklusive ett replikskifte 
mellan honom och försvarsminister Sten Tolgfors). Mitt urval motiveras på 
följande sätt. Socialdemokraten Anders Karlsson och moderaten Sten Tolgfors 
håller anföranden som präglar riksdagsdebatten och konfliktlinjerna.112 
Anders Karlsson är den ende socialdemokratiske ledamoten i denna debatt 
som håller ett ordinarie anförande. Vänsterpartisten Kalle Larssons ordinarie 
anförande har återgivits för att illustrera den uppskruvade debattonen i 
kammaren. Centerpartisterna Fredrick Federley och Annie Johansson113 
utmärker sig tydligt bland allianspolitikerna genom att yrka återremiss av 
ärendet till försvarsutskottet. Fredrick Federley avtvingar därtill 
försvarsministern ett förtydligande i kammaren. Detta replikskifte har 
sammanfattats. Flertalet ordinarie anföranden från den andra riksdagsdebatten 
före bordläggningen har inte återgivits, då anförandena inte förändrar 
positionerna från den första debatten 2007 och därmed inte påverkar min 
kategorisering av partiernas positioneringar.114 Partierna har således 
kategoriserats på samma sätt i de två inledande riksdagsdebatterna.115 
                                                        
112 Helena Riviére (m) betonade i ett ordinarie anförande (nr. 188) betydelsen av rättstrygghet. Då 
hennes argumentation är snarlik partikollegan Annicka Engbloms (nr. 141) från den första riksdags-
debatten, har jag av utrymmesskäl valt att inte återge Riviéres ordinarie anförande. 
113 Annie Johanssons (numera Lööf) ordinarie anförande är innehållsmässigt mycket likt Fredricks 
Federleys och den först nämndas anförande har därför inte återgivits. 
114 Ordinarie anföranden hålls också av Alice Åström (v), Gunilla Wahlén (v), Wiwi-Anne Johansson 
(v), Karin Enström (m), Staffan Danielsson (c), Allan Widman (fp),  Else-Marie Lindgren (kd)  Finn 
Bengtsson (m) och Hans Wallmark (m). 
115 Prot. 2007/08:130, 9§, anföranden som inte återgivits nr. 95, 97, 98, 111, 124, 137, 160, 161, 
180, 187, 188, 189, 194, 195,196, 197 samt 198. 
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På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har moderaten och 
försvarsministern Sten Tolgfors argumentation störst likheter med utfallsposi-
tionen samhällsintresse. Han påstår i sitt anförande att lagförslaget värnar den 
personliga integriteten, men framhåller samtidigt en rad andra kollektiva – 
samhälleliga intressen som måste tillgodoses och därmed prioriteras. Han 
förutsätter därmed att den personliga integriteten är ett intresse som måste 
jämkas med andra intressen i samhället. 

På den andra linjen (”maktutövning”) har hans argumentation störst 
likheter med utfallspositionen rättssäkerhet. Fokus bör och ska vara en lagbun-
den maktutövning. Försvarsministern hävdar dessutom att regeringens lagför-
slag är tillräckligt preciserat och tydliggör hur FRA:s verksamhet kommer att 
bedrivas. Oppositionspartiernas förslag påstås å andra sidan leda till ”ett 
oreglerat vakuum” (det vill säga rättsbrist). På den övergripande dimensionen 
utgör moderaten Sten Tolgfors argumentationslinje en hybrid mellan ideal-
typerna individens frihet och statsmakt. 

Kalle Larsson (v) står för nästa anförande i riksdagsdebatten. Inte heller 
hans anförande påverkar partiets positionering, utan finns istället med för att 
illustrera riksdagsdebattens tydliga retoriska inslag: 

 
Fru talman! Vill ni ha det som i Sovjet? Sällan eller aldrig har väl den 
frågan varit så berättigad som den är idag. Den ställs till samtliga 
borgerliga riksdagsledamöter. Den ställs till försvarsministern. Vill ni 
ha det som i Sovjet? 

(Prot. 2007/08:130, 9§, anförande 155, citat sid. 115) 
 

Larsson uppger sig se stora likheter mellan lagförslaget och de system som 
fanns i det forna Sovjetunionen och i Östeuropa. Han tycker dessutom att lag-
förslaget besvaras med tal om terroristattacker genomförda i andra delar av 
världen. Kalle Larsson övergår därefter till att betona rättighetsaspekterna, i 
förhållande till lagförslaget:  

 
Men nu är de mänskliga rättigheterna, och det är dem vi idag diskuterar, 
så konstruerade att de inte är förhandlingsbara. Rätten till privatliv och 
integritet är en av dessa mänskliga rättigheter. Den kan inte inskränkas 
med hänvisning till några allmänna säkerhetsaspekter. Så låter det när 
personer som inte tar de mänskliga rättigheterna på allvar öppnar sina 
munnar och talar i riksdagens kammare. 

(Prot. 2007/08:130, 9§, anförande 155, citat sid. 115) 
 

Således accepterar vänsterpartisten Larsson ingen balansargumentation (till 
exempel tanken om att rättigheter ibland måste avvägas gentemot andra 
rättigheter). Individens rätt till sitt privatliv ligger i fokus för hans bedömning. 
På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har hans argumente-
ring störst likheter med utfallspositionen individuella rättigheter. Han fram-
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ningen förtydligar och stärker signalspaningen och FRA samtidigt som vär-
nandet för den personliga integriteten stärks. Idag handlar signalspaning om 
den nya tidens bredare hotbild från sammanfallande stater, regionala konflik-
ter och terrorism, om hot som kommer från spridning av massförstörelse-
vapen, men också IT-attacker från statliga och icke-statliga aktörer: 

 
Vi behöver en egen underrättelseförmåga för att inte bli helt beroende 
av information från andra länder. Det är, inte minst för er socialdemo-
krater, en konsekvens av den militära alliansfriheten. 

(Prot. 2007/08:130, 9§, anförande 142, citat sid. 106) 
 

Sten Tolgfors framhåller liksom många föregående talare att teknikutveck-
lingen har gjort att lagstiftningen måste förändras och bli teknikneutral. 
Underrättelsetjänst handlar dock inte om brottsbekämpning. Signalspaning 
görs i framåtblickande syfte med kartläggning av företeelser som påverkar 
vårt lands säkerhet. Enbart sådan information ska lämnas vidare till beställar-
myndigheten. 

Försvarsministern berättar att regeringen anger inriktningen för under-
rättelsetjänsten och även för de myndigheter som i sin tur ska efterfråga FRA:s 
tjänster. För varje uppdrag som FRA ska göra måste tillstånd finnas. Försvars-
ministerns resonemang verkar här ha som syfte att övertyga åhörarna om att 
den framtida signalspaningsverksamheten kommer att fungera rättssäkert. 
Samtidigt betonar han statsmaktens fortlöpande behov av signalspaning. Sten 
Tolgfors påminner om att lagförslaget om FRA förbereddes under den förra 
regeringens tid vid makten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har sagt offentligt 
att de vill avstå:  

 
Nu hamnar Socialdemokraterna för första gången i knäet på Vänster-
partiet vad gäller militär underrättelsetjänst. I utskottet yrkade inget av 
partierna avslag på lagförslaget. Det gör de nu i kammaren. De har haft 
ett och ett halvt år på sig att klara ut inte bara vad de är emot utan också 
vad de är för. Det har de inte lyckats prestera vare sig i motioner eller i 
reservationer, eller i det påtagligt svaga inlägget från Socialdemokrater-
na idag vad gäller det sakliga innehållet i den politik de vill se i stället. 

(Prot. 2007/08:130, 9§, anförande 142, citat sid. 108) 
 

Försvarsministern konstaterar att om oppositionspartierna vinner stöd för sin 
linje, lämnas den militära underrättelsetjänsten i ett ”oreglerat vakuum för 
framtiden”. Allianspartierna har genom sitt lagförslag tydliggjort hur de vill att 
FRA:s underrättelseverksamhet ska bedrivas i framtiden. Tolgfors hävdar att 
regeringen har sakpolitiska skäl för att lägga fram sitt lagförslag, medan 
socialdemokraterna huvudsakligen har partistrategiska motiv för att yrka av-
slag. Han betonar att Sveriges säkerhet inte lämpar sig för spelteoretiskt inrik-
tade debatter (Prot. 2007/08:130, 9§, anförande 142, sid. 106–108). 
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Centerpartiets hårda opposition gentemot den socialdemokratiska regeringen 
under den förra mandatperioden har därtill aktivt bidragit till inrättandet av en 
integritetsskyddskommitté. 

Samtidigt måste ”vi” enligt Federley vara proaktiva och se de nya hoten i 
form av terror gentemot vår säkerhet. Detta för att kunna säkra tryggheten för 
våra medborgare, samtidigt som den demokrati och frihet som vi vill värna 
måste kunna leva stark. Lagförslaget innebär utan tvekan en inskränkning av 
integriteten. Samtidigt råder det enligt honom ingen tvekan om att FRA måste 
regleras. Det är viktigt att den kommande processen blir rättssäker, att den är 
tydligt avgränsad och att vi kan känna trygghet inför hanteringen. Den som 
väljer att rösta nej kan anklagas för att inte sätta rikets säkerhet främst och 
därmed riskera oskyldiga människors liv. Den som röstar ja har å andra sidan 
medverkat till att vi med stora kliv går mot ett övervakningssamhälle. Han 
väljer att illustrera sitt dilemma genom att fritt citera Edmund Burke:  

 
Allt som behövs för ondskan att segra är att goda människor inte gör 
något alls. 

(Prot. 2007/08:130, 9§, anförande 170, citat sid. 129) 
 

Här för åter en parlamentariker en balansargumentation, där frågan implicit 
ställs om för vilka syften det är rimligt att begränsa den personliga integri-
teten. Federley berättar att centerpartiet har diskuterat frågan i riksdagsgrup-
pen och blivit enigt om ett förslag. Han tycker att det finns kloka synpunkter i 
förslaget från utskottet som skulle kunna stärka lagförslagets integritetsas-
pekter vid signalspaning. Han läser upp ett lagrum i regeringsformen som 
stadgar ett skydd mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse, 
hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal. Fredrick Federleys 
mening är att garantierna i lagförslaget inte är tillräckliga för att han kan känna 
att han kan följa regeringsformen. Han framhåller att Sverige inte kan bygga 
en stat som bara tar hänsyn till dagens situation utan att skapa system och 
säkerhet som är hållbara under lång tid och många olika regeringar. Han 
avslutar sitt anförande genom att ställa en fråga till försvarsminister Sten 
Tolgfors. ”Avser regeringen att vidta ytterligare åtgärder för att stärka upp 
integriteten, och vad är det i så fall som regeringen skulle kunna tänkas göra?” 
Federley förklarar att svaret för honom är oerhört viktigt för att avgöra hur han 
själv ska komma att lägga sin röst (Prot. 2007/08:130, 9§, anförande 170, sid. 
127–131). 

Försvarsminister Tolgfors (m) svarar att regeringen kommer att komplet-
tera hanteringen av den nya signalspaningslagen med ett antal åtgärder. Dessa 
inbegriper bland annat en kontrollstation 2011, en parlamentariskt tillsatt 
referensgrupp knutet till Datainspektionen och ett regeringsuppdrag för myn-
digheten att särskilt följa FRA:s verksamhet. Därtill kommer en extern 
kommitté ur ett integritetsperspektiv att följa FRA:s verksamhet. Kommittén 
kommer att verka utöver det integritetsskyddsråd som kommer att tillsättas 
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håller att vänsterpartiet motionerat klart och tydligt för ett entydigt nej till 
lagstiftningen. 

Det är enligt Larsson meningslöst med signalspaning, då terrorattacker 
ändå inte kan avvärjas på det sättet. Lagförslaget är farligt då det riskerar 
säkerheten för politiska flyktingar här och dissidenter och människor i 
opposition mot diktaturer i andra länder. Lagen gör att flyktingar i Sverige får 
svårt att känna sig trygga. Det är avslutningsvis kränkande, eftersom ett av de 
viktigaste värdena för varje politisk handling måste vara den personliga fri-
heten och den personliga, privata integriteten. 

Vänsterpartiet ser det uttalat som sin uppgift att vid ett kommande 
regeringsskifte riva upp den föreslagna lagstiftningen. Larsson avslutar anfö-
randet genom att återge ett citat tillskrivet Benjamin Franklin och hävdar att 
citatet bör ligga till grund för reflektioner vid riksdagens omröstning. Citatet 
lyder: Ett samhälle som ger upp sin frihet för att vinna lite säkerhet förtjänar 
varken eller och kommer att förlora bägge (Prot. 2007/08:130, 9§, anförande 
155, sid. 115–117). Även andra riksdagsledamöter kommer längre fram i 
debatten att fritt återge Benjamin Franklins citat. 

Larssons argumentation har på den andra linjen (”maktutövning”) störst 
likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Han ifrågasätter att det finns en 
hotbild mot Sverige. Däremot säger han sig värna om politiska flyktingars 
säkerhet. Lagförslaget riskerar enligt hans mening säkerheten för politiska 
flyktingar här och dissidenter och människor i opposition mot diktaturer i 
andra länder. Resonemanget utgår från tanken att informationsöverföringen 
mellan svensk och utländsk underrättelsetjänst är otillräckligt reglerad och att 
den offentliga maktutövningen i större utsträckning måste kontrolleras. I 
Larssons resonemang finns outsagt föreställningar om behovet av en mer 
lagbunden maktutövning och att den offentliga maktutövningen måste 
kontrolleras. På den övergripande dimensionen har Larssons argumentations-
linje störst likhet med idealtypen individens frihet. 

Fredrick Federley (c) håller ett ordinarie anförande som avviker från det 
tidigare partipolitiska rollfördelningen i kammaren mellan majoritet och 
opposition. Han yrkar, liksom Annie Johansson i ett senare anförande, för 
återremiss av ärendet till försvarsutskottet. Enligt honom måste en enskild 
ledamot ta hänsyn till den politiska rollfördelningen och majoritetsförhållandet 
i riksdagen. Ifall han röstar ja till lagförslaget kommer oppositionen att påstå 
att partipiskan viner inom de borgerliga partierna. Ifall han däremot röstar nej 
kommer oppositionen att förklara hur svag regeringen är. Den representativa 
demokrati som vi tillämpar i vårt land ger oss ofta svaga regeringar. Därför är 
det extra viktigt att regeringen har kraft att driva igenom den politik som de 
har fått förtroendet att arbeta med. Federley påminner sedan kammaren om att 
den före detta justitieministern Thomas Bodström har ansvaret för de för-
arbeten som nu har lagts fram till lagförslaget. Själv anser han att centerpartiet 
genom sitt aktiva agerande har justerat förslaget och stärkt integritetsskyddet. 
Bland annat har en kontrollstation 2011 införts liksom ett politiskt insynsråd. 
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8.6.3 Riksdagens beslut om återförvisning den 18 juni 2008 
Riksdagen fattade beslut om återförvisning av ärendet till försvarsutskottet för 
ytterligare beredning (Prot. 2007/08:131, beslut FöU14 sid. 4).116 För bifall 
räckte att minst en tredjedel av ledamöterna anslöt sig till det. Av ledamöterna 
röstade 157 för återförvisning, medan 155 avstod från att rösta. Alliansens 
närvarande företrädare (med undantag för två folkpartister som avstod) röstade 
för beslut om återförvisning. 

8.6.4 Försvarsutskottets förnyade beredning 
I ett nytt betänkande tar försvarsutskottet upp det av kammaren återförvisade 
ärendet, lag om signalspaning (2007/08:FöU15). Utskottet har vid sin 
förnyade prövning samma uppfattning som under våren 2007. Nu görs dock 
vissa förtydliganden av det tidigare ställningstagandet som ett försök från 
försvarsutskottet att blidka de till lagförslaget kritiska centerpartisterna 
Fredrick Federley och Annie Johansson, som tidigare i debatten har yrkat 
återförvisning. Förtydligandena innebär följande: 

Försvarsutskottet tillstyrker regeringens förslag till en ny lag om signal-
spaning för försvarsunderrättelseverksamhet, oavsett om signalerna befinner 
sig i etern eller i tråd. Lagen innehåller flera regler till skydd för den enskildes 
integritet. Signalspaning sker efter inriktning från regeringen och berörda 
myndigheter. Ett särskilt tillståndsförfarande införs för myndigheternas inrikt-
ningar. Vidare regleras när uppgifter ska förstöras och hur rapportering ska 
ske. De sökbegrepp som ska användas, liksom att förstöring och rapportering 
sker i enlighet med lagens bestämmelser, ska kontrolleras i särskild ordning. 
Den myndighet som kontrollerar verksamheten ska få möjlighet att besluta att 
inhämtning ska upphöra och inhämtat material förstöras. Vidare inrättas ett 
integritetsskyddsråd inom Försvarets radioanstalt. Utskottet anser att rege-
ringen ska meddela närmare föreskrifter i förordningsform om ytterligare 
rättssäkerhets- och kontrollmekanismer när det gäller: 

 
– en precisering av för vilka ändamål signalspaning ska få bedrivas 

inom ramen för den föreslagna lagstiftningen, 
– hur tillämpningen av tillståndsgivningen (inriktning, behov av 

proportionalitetsbedömning, uppdragsgivare och sökord) ska ske,  
– hur förstöring av uppgifter ska genomföras. 
 

Utskottet anser att lagen om signalspaning ska kompletteras på följande sätt:  
 
– att tillstånden enligt signalspaningslagen beslutas av en ny domstols-

liknande nämnd, 
– att den domstolsliknande nämnden ska fatta beslut om tillstånd för 

användande av sökbegrepp hänförliga till fysiska personer, 

                                                        
116 Oppositionspartierna s, v och mp avstod från att rösta. Av riksdagens ledamöter var 37 frånvarande. 
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inom FRA. Den kommer också att verka vid sidan av Försvarsunderrättelse-
nämnden och Datainspektionens granskande verksamhet. Kommittén kommer 
att bestå av parlamentariker och dess iakttagelser kommer att utgöra underlag 
för den kommande utvärderingen av lagstiftningen. Uppgiften är att avgöra 
om ytterligare integritetsskyddande åtgärder krävs, om formerna för tillstånds-
prövning behöver utvecklas samt att bedöma frågan om en oberoende 
granskning. Kommittén ska ha möjlighet att lägga fram sitt förslag redan 
våren 2010 (Prot. 2007/08:130, 9§, anförande 171, sid.131). 

Fredrick Federley (c) frågar i en replik försvarsministern om eventuella 
tillkännagivanden: Har försvarsministern några synpunkter på det? (Prot. 
2007/08:130, 9§, anförande 172, sid.131). Sten Tolgfors (m) svarar att det är 
kammarens avgörande, men att han själv är klart öppen för en återremiss som 
då ska se över de frågor som Federley har pekat på. Han tillägger att han också 
är öppen för att den kommitté som han tidigare nämnde ska kunna tillsätta ett 
integritetsombud, som ska ha till uppgift att bevaka integriteten för personer 
bosatta i Sverige (Prot. 2007/08:130, 9§, anförande 173, sid.131). 

Federley (c) svarar att det är hans personliga bedömning att det känns 
tryggt att regeringen har lyssnat på den senaste tidens ganska massiva kritik. 
Han tror dessutom att dagens debatt i kammaren har påverkat. Han avslutar 
repliken genom att yrka återremiss, och om det förslaget skulle falla, avslag på 
propositionen (Prot. 2007/08:130, 9§, anförande 174, sid.132). 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Federleys 
argumentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. I resone-
manget är bedömningens omfång samhället som helhet och den personliga 
integritetens rättsliga status tolkas som ett intresse som i lagförslaget måste 
jämkas – balanseras mot andra intressen i samhället. Han vill värna värden 
som frihet och demokrati, men medger samtidigt att lagförslaget utan tvekan 
inskränker personlig integritet till förmån för andra kollektiva intressen (i det 
här fallet rikets säkerhet). Han är beredd att godta det under förutsättning av 
att ytterligare rättssäkerhetsgarantier införs i lagförslaget. 

På den andra linjen (”maktutövning”) har Federleys argumentation störst 
likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Han fokuserar betydelsen av en 
lagbunden maktutövning, såsom ett regelrätt följande av regeringsformens 
stadgande om skydd mot intrång i individens privatliv (till exempel hemlig 
avlyssning). Därtill beskriver och eftersträvar han ett system (maktutöv-
ningens kontrollobjekt), där den offentliga makten kontrollerar sig själv 
genom olika kontrollstationer. På den övergripande dimensionen utgör Feder-
leys argumentationslinje en hybrid, som har likheter med såväl idealtyperna 
individens frihet som statsmakt. 
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För andra gången kommer regeringen till riksdagen med lagen om 
signalspaning m.m. En lag som oppositionen redan för ett år sedan 
konstaterade innehöll brister på integritetsskyddsområdet och därför 
vilandeförklarade i ett år. Regeringen har under ett års tid inte tagit 
något initiativ för att komma till en blocköverskridande lösning. De 
justeringar av betänkandet som tillkommit efter utskottsbehandlingen 
kan inte sägas utgöra en tillräcklig genomlysning och korrigering av 
förslaget. Detta lagförslag är helt identiskt med det tidigare förslaget. Vi 
menar att det är ett hafsverk som den borgerliga majoriteten nu försöker 
forcera igenom. Några remissinstanser har inte hörts varpå detta måste 
anses som ett högst tvivelaktigt förslag på ett mycket viktigt område. 

(2007/08:FöU15, särskilt yttrande, citat sid. 19) 
 

8.6.5 Den andra riksdagsdebatten efter ärendets förnyade 
beredning och riksdagens beslut 
I Riksdagsdebatten som hölls den 18 juni gjordes inga anföranden som för-
ändrade partiernas argumentation och därmed inte min kategorisering av 
partiernas positioneringar längs de två linjerna (”rättigheter och intressens 
grund”) samt (”maktutövning”).118 

I riksdagens votering den 18 juni bifölls försvarsutskottets förslag med 143 
röster mot reservationens 138. Reservationen hade skrivits under av social-
demokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet (se ovan under delrubrik 8.6.4). 
För försvarsutskottets förslag röstade 80 moderater, 23 centerpartister, 21 
folkpartister och 19 kristdemokrater. För reservationen och således mot för-
svarsutskottets förslag röstade 105 socialdemokrater, 19 vänsterpartister, 13 
miljöpartister och folkpartisten Camilla Lindberg. Folkpartisten Birgitta 
Ohlsson lade ned sin röst (Prot. 2007/08:132, FöU15 lagen om signalspaning 
m.m., omröstning i sakfrågan utskottets förslag mot reservation 1, 2008-06-
19). 

I samband med beslutet tillkännagav riksdagen som sin mening vad för-
svarsutskottet anfört om ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer. I 
denna del anförde utskottet bland annat att regeringen skulle återkomma med 
vissa förslag till ändringar i den antagna lagen (se delavsnitt 8.6.4 ovan). 

                                                        
118 Karin Enström (m), Anders Karlsson (s), Alice Åström (v), Peter Rådberg (mp), Staffan Danielsson 
(c), Else-Marie Lindgren (kd), Lage Rahm (mp) och Marianne Berg (v) gjorde var sitt ordinarie 
anförande. Anförande 2 t.o.m. 6, anförande 28, 30 samt 32. Riksdagens protokoll 2007/08:132, 2§. 
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– att regeringen och regeringskansliet ska ta integritetshänsyn vid sina 
beslut om inriktningen. 

 
Utskottet anser att regeringen senast under hösten 2008 ska återkomma med 
förslag till ändringar i signalspaningslagen i dessa delar. Därutöver ska 
regeringen: 

 
– lämna årliga rapporter till riksdagen samt 
– redovisa en kontrollstation 2011. 
 

Enligt utskottet ska ett särskilt uppdrag lämnas till Datainspektionen, om att 
fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritets-
skyddsperspektiv. Till Datainspektionen ska en särskild referensgrupp knytas, 
med personer som nomineras av riskdagspartierna. Regeringen ska också 
tillsätta en parlamentarisk kommitté som utifrån ska följa FRA:s verksamhet 
generellt från ett integritetsperspektiv fram till kontrollstationen. Kommittén 
ska tillsätta ett integritetsombud, som har till uppgift att vid tillståndspröv-
ningen bevaka integriteten för personer bosatta i Sverige. Vad försvars-
utskottet anför om ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer bör riks-
dagen tillkännage för regeringen som sin mening. Därmed anser utskottet att 
skyddet för enskilda personer stärks ytterligare, utöver regeringens förslag. 

Utskottet tillstyrker vidare regeringens lagförslag om nya regler i lagen om 
elektronisk kommunikation och de delar i lagen om försvarsunderrättelse-
verksamhet som hänger ihop med signalspaningslagen. Utskottet föreslår att 
lagarna träder i kraft den 1 januari 2009. Bestämmelsen om skyldighet för 
operatörer som äger tråd att överföra signaler till samverkanspunkter förslås 
dock gälla från och med den 1 oktober 2009. 

Utskottet föreslår vidare att motionerna avslås.117 I betänkandet finns en 
reservation (s, v, mp) och ett särskilt yttrande (s, v och mp). Reservationen är 
underskriven av Anders Karlsson (s) samt ytterligare fem socialdemokrater, 
Peter Rådberg (mp) och Alice Åström (v). I reservationen är förslaget till 
riksdagsbeslut att propositionens samtliga lagförslag avslås och att en social-
demokratisk och en miljöpartistisk motion ska bifallas. Den miljöpartistiska 
motionen yrkar avslag på lagförslaget, medan den socialdemokratiska fram-
håller bristerna i försvarsunderrättelseverksamheten. I reservationens ställ-
ningstagande hävdas att beredningen av ärendet inte har varit så grundligt som 
”en fråga av denna karaktär kräver”. Därtill påstås de föreslagna rätts-
säkerhets- och kontrollmekanismerna vara otillräckliga. Av den anledningen 
anser reservanterna att lagförslaget bör avslås. 

Ett särskilt yttrande görs av Anders Karlsson (s), ytterligare fem social-
demokrater, Peter Rådberg (mp) och Alice Åström (v). Yttrandet lyder: 

 

                                                        
117 Motion 2007/08:Fö261 (s) samt  motion 2007/08:Ju446 (mp). 
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117 Motion 2007/08:Fö261 (s) samt  motion 2007/08:Ju446 (mp). 
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I syfte att säkerställa att signalspaning endast avser kommunikation som är 
relevant för verksamheten föreslås i propositionen att tillgång till signaler i 
tråd endast ska ges till sådana signalbärare som omfattas av tillstånd. Vidare 
ska tillståndsprövningen också avse den användning av sökbegrepp som ak-
tualiseras vid inhämtningen. Tillstånd ska prövas av en ny domstol, Försvars-
underrättelsedomstolen, efter ansökan från signalspaningsmyndigheten. Vid 
prövningen inför domstol ska integritetsskyddsombud närvara. 

Remissinstanserna Amnesty International och Sveriges advokatsamfund 
anser att domstolens beslut bör kunna överklagas. Det förutsätter att en mot-
part finns i form av ett offentligt ombud och att, om överklagandeförbudet 
behålls, än starkare skäl tillkommer att införa offentliga ombud (prop. 
2008/09:201, sid 67). 

Skyldigheten att förstöra inhämtad information utvidgas i lagförslaget till 
att gälla också uppgifter lämnade under bikt eller enskild själavård, såvida det 
inte finns synnerliga skäl att behandla sådana uppgifter för ändamål som anges 
i lagstiftningen. Flertalet remissinstanser har inte några invändningar mot den 
föreslagna ”förstöringsskyldigheten”. Säkerhets- och integritetsskyddsnämn-
den samt Sveriges advokatsamfund anser dock att förstörande av uppgifter 
inte sällan är ägnat att försvaga rättssäkerheten och skyddet av den personliga 
integriteten. De två remissinstanserna rekommenderar att det övervägs om det 
finns skäl att istället ha en ordning som innebär att uppgifter genom gallring 
inte längre är tillgängliga för operativ verksamhet, samtidigt som uppgifterna i 
relevant omfattning bevaras för bland annat tillsyn och kontroll (prop. 
2008/09:201, sid. 79). 

Enskildas rättigheter förstärks (enligt regeringen) i lagförslaget genom att 
en enskild ska underrättas om det vid signalspaning använts sökbegrepp som 
är direkt hänförliga till honom eller henne, såvida inte sekretess gäller för 
uppgiften. Vidare ska enskilda ha rätt att till kontrollmyndigheten anmäla om 
de anser sig ha varit föremål för otillåten signalspaning. Kontrollmyndigheten 
ska då ha skyldighet att utreda uppgiften (prop. 2008/09:201, sid. 84). 

Flera remissinsatser (bland annat Amnesty International, Justitiekanslern, 
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden) framhåller att avgränsningen av 
underrättelseskyldigheten till ”den person som sökbegreppet avser” kan 
ifrågasättas. Vidare ifrågasätts om inte förstöringsskyldigheten måste stå 
tillbaka för möjligheten att underrätta om uppgifterna i stället för att göras 
dem otillgängliga för den operativa verksamheten (prop. 2008/09:201, sid. 
88f.). 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2009. Det är också 
den tidpunkt då trafik i tråd som passerar rikets gräns tidigast ska bli till-
gänglig för signalspaning (prop. 2008/09:201, sid. 1f.). 
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8.7 Den tredje riksdagsdebatten om signalspaning 
(FRA) 
Under våren 2009 ”återuppstår” FRA som politisk fråga, genom att allians-
regeringen överlämnar propositionen Förstärkt integritetsskydd vid signal-
spaning (prop. 2008/09:201) till riksdagen. Riksdagsbeslutet kommer sedan 
att fattas den 14 oktober samma år. 

8.7.1 Alliansregeringens proposition om ett förstärkt 
integritetsskydd vid signalspaning 
Sedan en politisk överenskommelse mellan regeringspartierna träffats i sep-
tember 2008 om vissa förändringar i lagen (2008:717) om signalspaning i 
försvarsunderrättelseverksamhet i syfte att bland annat tillgodose riksdagens 
tillkännagivande, utarbetades promemorian Förstärkt integritetsskydd vid 
signalspaning (Ds 2009:1) inom regeringskansliet (försvarsdepartementet). 
Promemorian remissbehandlades och regeringen beslöt även att inhämta 
lagrådets yttrande över lagförslagen,119 vilka sedan i väsentliga delar utforma-
des i enlighet med lagrådets yttrande. Propositionen (2008/09:201) överlämna-
des till riksdagen den 20 maj 2009. 

Genom den nya lagstiftningen regleras såväl den traditionella signal-
spaningen som inhämtning i tråd. För att förtydliga syftet föreslås i proposi-
tionen att det i lag närmare anges för vilka preciserade ändamål verksamheten 
får bedrivas samt att endast regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten 
ska få inrikta signalspaning. Trafik mellan avsändare och mottagare i Sverige 
får i framtiden inte inhämtas, vilket förtydligas genom den föreslagna lagstift-
ningen. 

Flertalet remissinstanser har inte haft några invändningar. Några få remiss-
instanser (bland annat Sveriges advokatsamfund) ifrågasätter dock om den så 
kallade ändamålskatalogen är tillräckligt konkret och preciserad (prop. 
2008/09:201, sid, 28). Inriktningen av signalspaningen kritiseras av betydligt 
fler remissinstanser som avstyrker eller ifrågasätter förslaget med hänvisning 
till konsekvenserna för förmågan att hantera olika hot och risker. Förslaget 
påstås riskera att undergräva möjligheten att bekämpa grov organiserad 
brottslighet med internationella kopplingar, skydda samhället och enskilda 
mot terrorism och främmande makts olovliga underrättelseverksamhet etc etc. 
Många remissinstanser varnar även för spridning av massförstörelsevapen och 
framhåller statsmaktens behov av att skydda svenska förband insatta utom-
lands. Flera remissinstanser påpekar också att lagförslaget inte innebär några 
vinster i integritetshänseende (prop. 2008/09:201, sid. 31). 

                                                        
119 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, 
Förslag till lag om Försvarsunderrättelsedomstol, Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:000) samt Förslag till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627). 
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riksdagen bifalla ett stort antal yrkanden i åtta skilda motioner från de tre 
oppositionspartierna (2009/10:FöU3, sid.23). 

8.7.3 Konstitutionsutskottets och justitieutskottets yrkanden 
Konstitutionsutskottets majoritet (2009/10: KU2y) konstaterar att lagänd-
ringarna har varit föremål för granskning av lagrådet och i allt väsentligt utfor-
mats i enlighet med vad lagrådet förordat. Sammantaget anser konstitutionsut-
skottet att de förstärkningar av integritetsskyddet och kontrollmekanismerna 
som nu föreslås är angelägna förbättringar som bör träda ikraft snarast möjligt. 
Propositionen ska tillstyrkas och motionernas yrkanden avstyrkas. Utskottet är 
inte heller berett att förorda en parlamentarisk utredning om den pågående 
signalspaningen (2009/10:KU2y, sid. 50). 

Justitieutskottets majoritet (2009/10:JuU1y) kommenterar betänkandet 
Signalspaning för polisiära behov (SOU 2009:66) men eftersom ärendets 
bereds inom regeringskansliet vill man inte föregripa detta arbetet. När det 
gäller regeringens proposition anser justitieutskottet att försvarsutskottet bör 
tillstyrka denna emedan motion (2008/09:Fö7) av Mona Sahlin (s) med flera 
bör avstyrkas. 

8.7.4 Förnyad riksdagsdebatt om signalspaning 
FRA-lagen återkommer till riksdagen den 14 oktober 2009 (riksdagens proto-
koll 2009/10:13, 8§). Då inget anförande under den tredje FRA-debatten 
påverkar riksdagspartiernas positioner (sett övergripande i riksdagsdebatterna 
om FRA och signalspaning) har jag valt att enbart återge ordinarie anföranden 
av försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson (s) och försvarsminister 
Sten Tolgfors (m). Min avsikt med detta är att återspegla debattonen mellan 
opposition och majoritet i riksdagen.121 

Försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson (s) inleder kammarens 
debatt. Han konstaterar att riksdagen för tredje gången på lika många år ska 
behandla ett lagförslag om signalspaning och tolkar det som ett tecken på 
regeringens misslyckade hantering:  

 
Vad är då problemet? Jo, problemet är att den borgerliga regeringen har 
gett Försvarets radioanstalt långtgående befogenheter vad gäller signal-
spaning i kabel utan att uppnå tillräckliga krav på rättssäkerhet och 
skyddet för den enskildes integritet. 

(Prot. 2009/10:13, 8§, anförande 84, citat sid. 55) 
 

                                                        
121 Ordinarie anföranden hålls av Anders Karlsson (s), Alice Åström (v), Peter Rådberg (mp), Karin 
Enström (m), Staffan Danielsson (c), Allan Widman (fp), Else-Marie Lindgren (kd), Sten Tolgfors (m), 
Gunilla Wahlén (v), Per Bolund (mp), Lage Rahm (mp), Mehmet Kaplan (mp), Kalle Larsson (v), 
Göran Thingwall (m), Max Andersson (mp), Camilla Lindberg (fp) och Eva-Lena Jansson (s). 
Anförande nummer 84 t.o.m. 87,100, 122 t.o.m.123, 136 t.o.m. 137, 142, 147, 152, 157 t.o.m. 160. 
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8.7.2 Försvarsutskottets betänkande angående signalspaning 
Försvarsutskottet (2009/10:FöU3) yttrar sig över propositionen (se ovan), men 
även om två reservationer och en följdmotion som har lämnats in av de poli-
tiska oppositionspartierna (s,v och mp). Utskottet konstaterar att regeringen nu 
återkommer med förslag om kompletteringar av lagstiftningen som ytterligare 
stärker rättssäkerheten och skyddet av den personliga integriteten. Försvars-
utskottet förklarar att den avser att mycket noga följa frågan om FRA:s 
signalspaning och noga följa upp regeringens kommande årliga rapporter samt 
kontrollstationen 2011 även ur ett integritetsskyddsperspektiv. Regeringen har 
på begäran från riksdagen inrättat ett antal kontrollfunktioner. Vid kontroll-
stationen 2011 bör regeringen lämna en bedömning av om strukturen på dessa 
är lämplig och tillräcklig. Mot bakgrund av yttrandena från Konstitutions- och 
Justitieutskottet tillstyrker Försvarsutskottets majoritet regeringens lagförslag, 
därtill avstyrks en följdmotion och två reservationer. Riksdagens majoritet vill 
redan i Försvarsutskottets beredning betona att lagförslagets rättssäkerhet nu 
har förstärkts. Det är ett påstående som de tre oppositionspartierna ifrågasätter 
i följdmotion och reservationer (se nedan). 

Följdmotionen (2008/09:Fö7), undertecknad av Mona Sahlin (s), Anders 
Karlsson (s), Peter Eriksson (mp), Peter Rådberg (mp), Lars Ohly (v) samt 
Gunilla Wahlén (v) uppmanar riksdagen att avslå regeringens proposition 
(2008/09:201) samt att upphäva lagen (2008:717) om signalspaning i försvars-
underrättelseverksamhet. Riksdagen ska därtill återkomma med förslag om att 
upphäva delar av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt delar 
av lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Motionärerna vill 
att riksdagen ska tillkännage för regeringen som sin mening, att omedelbart 
tillsätta en parlamentarisk utredning för att utreda urformningen av en ny 
lagstiftning om signalspaning. 

I en reservation av Peter Jonsson (s) samt ytterligare fyra socialdemokrater, 
Peter Rådberg (mp) samt Alice Åström (v) föreslås riksdagen avslå rege-
ringens lagförslag. Förslagen i propositionen anses ha inneburit flera förbätt-
ringar av gällande lagstiftning, men fortfarande saknas ett helhetsgrepp. 

Bland annat uppger sig reservanterna vara bekymrade över att den öppna 
polisens och SÄPO:s tillgång till signalspaning ej har klarlagts juridiskt (ibid, 
sid. 22).120 I en andra reservation (ibid, sid. 23) av samma ledamöter upp-
manas riksdagen upphäva några gällande lagrum (lag om försvarsunder-
rättelseverksamhet samt lag om elektronisk kommunikation som ska upphöra 
att gälla i november 2009). Riksdagen uppmanas dessutom att ge tillkänna för 
regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om att omedelbart 
tillsätta en parlamentarisk utredning, angående utformningen av en ny 
lagstiftning om signalspaning. Som en konsekvens av detta krav förväntas 

                                                        
120 Se Underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov Dir. 2008:120 samt Signalspaning för poli-
siära behov (SOU 2009:66). 
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120 Se Underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov Dir. 2008:120 samt Signalspaning för poli-
siära behov (SOU 2009:66). 
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likheter med utfallspositionen rättssäkerhet. På den övergripande dimensionen 
utgör socialdemokraten Anders Karlssons argumentationslinje en hybrid 
mellan de två idealtyperna individens frihet och statsmakt. 

Försvarsminister Sten Tolgfors (m) höll ett längre anförande.122 Han 
hävdar att det nu presenteras en ny lagstiftning som på flera punkter stärker 
skyddet för den personliga integriteten. Lagen etablerar en väl avvägd balans 
mellan skyddet av personlig integritet och skyddet av landet genom en 
välfungerande och effektiv underrättelseverksamhet. Försvarsministern hävdar 
dessutom att oppositionens nej till en reglering innebär en återgång till laglöst 
tillstånd. Enligt honom ger lagförslaget en rättssäker signalspaning genom 
tydliga kontrollmekanismer för att garantera att lagen följs. 

Tolgfors vill i sitt anförande också framhålla signalspaningens centrala 
betydelse för Sveriges säkerhet. Han övergår sedan till att betona att 
underrättelseverksamhet är den hemligaste förmåga ett land har. Det är en del 
av ansvarstagandet för Sverige att politiskt värna den verksamheten. Sten 
Tolgfors väljer sedan att gå till generalangrepp på socialdemokratin och den 
röd-gröna oppositionen. Han säger sig veta att socialdemokratin efter alla år i 
regeringsställning känner till att underrättelser från FRA är centrala för 
Sverige och svenska män och kvinnors säkerhet vid internationella insatser. 
Ändå väljer socialdemokratin tillsammans med vänsterpartiet att äventyra 
verksamheten: 

 
Socialdemokraterna och den numera i säkerhetspolitiska frågor vänster-
ledda oppositionen ska i dag rösta nej till integritetsstärkande åtgärder 
och vill kasta Sverige tillbaka till en oreglerad signalspaning utan 
lagreglering. Det duger inte för ett parti med anspråk på regerings-
makten att sakna ansvar för en central del av statens uppgifter, näm-
ligen möjligheten att skydda landet mot yttre hot. Det duger heller inte 
att skjuta frågan på framtiden. […] Samtliga tio punkter i Social-
demokraternas kravlista från 2007 är nu uppfyllda. Det är Socialdemo-
kraterna också, men bara av oppositionslusta. […] Socialdemokraterna 
gör så på varje delområde när det gäller säkerhet och försvar. Man 
bråkar i formfrågor men saknar förslag i sakfrågor. Det är tomt. Det är 
tyst och det är djupt otillfredsställande. 
(Prot. 2009/10:13, 8§, anförande 123, citat sid. 90) 

 
Försvarsministern framhåller avslutningsvis att man i lagförslaget nu har gått 
längre i att stärka integritetsskyddet än vad riksdagen beställde i juni 2008: 

 
Nu är balansen mellan effektivitet och integritet både bra och tydlig. 
Regeringen har nu hanterat denna fråga med största allvar. Opposi-
tionen har den i alla delar kvar. 
(Prot. 2009/10:13, 8§, anförande 123 sid. 88–91, citat sid. 91) 

                                                        
122 Knappt fyra sidor i riksdagstrycket. 
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Anders Karlsson hävdar att regeringen måste tillsätta en parlamentarisk 
utredning för att finna en lösning som både tillgodoser behovet av under-
rättelsetjänst och medborgarnas rätt till integritets- och rättssäkerhet. Här ser 
vi att han anammar ett balanstänkande i sitt anförande. Därefter går han över 
till att diskutera hotbilden:  

 
Jag är den första att hävda att Sverige som militärt [sic!] alliansfri stat 
och ett alliansfritt land behöver en effektiv underrättelsetjänst. Signal-
spaning är ett viktigt verktyg som behövs; om detta råder inget tvivel. 
Nya hot om terroristdåd, spridning av massförstörelsevapen och IT-
utvecklingen har gjort vårt samhälle mer sårbart. Tidig information är 
viktig för att förebygga och förhindra sådana hot mot vårt land. 

(Prot. 2009/10:13, 8§, anförande 84, citat sid. 55) 
 

Anders Karlsson tillägger att frågan är på vilket sätt och i vilken omfattning 
som signalspaning ska få bedrivas: 

 
Behovet av en effektiv underrättelseinhämtning kan inte rättfärdiga att 
man nonchalerar grundlagens principer om rätten till fri och skyddad 
kommunikation. 

(Prot. 2009/10:13, 8§, anförande 84 sid 55–56, citat sid. 56) 
 

På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har Karlssons argu-
mentation störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Samhällets sår-
barhet står i fokus för hans resonemang. Personlig integritet tolkas som ett 
individuellt intresse som ibland måste stå tillbaka för det samhälleliga 
kollektiva intresset av att bedriva signalspaning, för att kunna erhålla tidig in-
formation om möjliga hot. Det förutsätts uppenbarligen ge goda samhälleliga 
konsekvenser. Några resonemang om individens absoluta rättigheter förekom-
mer däremot inte i anförandet. 

Han efterlyser en parlamentarisk utredning som ska få till uppgift att 
tillgodose medborgarnas rätt till integritets- och rättssäkerhet. Han säger sig 
vara oroad för bristen på rättssäkerhet och preciserar det genom att hänvisa till 
lagförslagets påstådda nonchalans inför grundlagens principer. Det är ett sätt 
att hänvisa till aspekten lagbunden maktutövning som maktutövningens fokus. 
I reservation 1 till försvarsutskottets betänkande (2009/10: FöU3) framhåller 
socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att de i lagförslaget saknar 
ett nödvändigt helhetsgrepp. Bland annat bekymrar sig reservanterna över att 
den öppna polisens och SÄPO:s tillgång till signalspaning ännu inte har 
klarlagts juridiskt. I reservationen beskrivs det som rättsbrist, vilket inom ut-
fallspositionen rättssäkerhet uppfattas som godtycke. Anders Karlsson före-
faller i sitt anförande vilja begränsa och kontrollera statsapparaten inom 
signalspaningsområdet genom lagstiftning. På den andra linjen (”maktutöv-
ning”) har socialdemokraten Anders Karlssons argumentation därmed störst 
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Därefter genomfördes ytterligare en omröstning om en reservation från 
socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet angående upphävande av 
FRA-lagstiftningen och tillsättande av en parlamentarisk kommitté.123 Av 
riksdagens ledamöter röstade 159 för försvarsutskottets förslag och 152 
ledamöter för reservationen. Därmed hade riksdagen beslutat att tillstyrka 
försvarsutskottets lagförslag och avslå reservationen (Prot. 2009/10:13, FöU3, 
sid. 121).124 

8.8 Sammanfattande analys – några avslutande 
kommentarer 
Låt mig först sammanfattande, med utgångspunkt från riksdagsdebatterna om 
FRA-lagstiftningen, diskutera de frågeställningar i avhandlingen som handlar 
om vilken tyngd partierna har tillmätt individuella rättigheter i förhållande till 
samhällsintresse respektive vilken tyngd man har tillmätt rättssäkerhet i för-
hållande till rättstrygghet. Partiernas positioner kategoriseras därefter utifrån 
den övergripande dimensionen individens frihet kontra statsmakt. Kapitlet 
avslutas med några allmänna reflektioner kring FRA debatten. 

8.8.1 Individuella rättigheter i förhållande till samhällsintresse 
När jag börjar med frågan om vilken tyngd partierna har tillmätt individuella 
rättigheter (där den personliga integritetens rättsliga status betraktas som en 
rättighet och bedömningens omfång ligger på individen) i förhållande till 
samhällsintresse (den personliga integritetens rättsliga status betraktas istället 
som ett intresse och bedömningens omfång är samhället) är det tydligt att 
vänsterpartiet och miljöpartiet skiljer sig från övriga partier i de tre FRA-de-
batterna genom att argumentera för orubbliga och ej förhandlingsbara indi-
viduella rättigheter. De två partiernas betoning av de orubbliga, individuella 
rättigheternas status är tydlig och överensstämmande. Partiernas avstånds-
taganden ger intryck av att vara uppriktiga och kategoriska. På den första 
linjen förespråkar deras företrädare mer kraftfullt inslag av individuella rättig-
heter, än vad företrädarna i alliansen och socialdemokraterna gör (tabell 8.1). 
Deras retorik har störst likheter med utfallspositionen individuella rättigheter. 
Det görs kanske allra tydligast i vänsterpartisten Kalle Larssons anförande i 
den andra debatten. Jag har medvetet valt att inte återge ytterligare några 
vänsterpartistiska eller miljöpartistiska anföranden från den andra och tredje 

                                                        
123 Reservation 2 med titeln ”Upphävande av FRA-lagstiftningen och tillsättande av en parlamentarisk 
kommitté, punkt 2”  av Peter Jonsson (s) och ytterligare fyra socialdemokrater, Peter Rådberg (mp) och 
Alice Åström (v). 
124 Partivis fördelning av röster: för utskottet förslag 85m, 25c, 25fp, 23 kd, 1mp, för reservation 2 
115s, 20v, 17mp, folkpartisten Camilla Lindberg avstod från att rösta, Esabelle Dingizian (mp) 
anmälde att hon avsett att rösta nej men markerats ha röstat ja. 
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Försvarsminister Sten Tolgfors (m) anförande har inslag av ett balans-
tänkande. På den första linjen (”rättigheter och intressens grund”) har hans 
övergripande resonemang störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. 
Han tolkar personlig integritet som ett intresse bland andra och utan någon 
särställning, genom att hävda att det i lagförslaget finns en väl avvägd balans 
mellan skyddet för den personliga integriteten och det kollektiva intresset av 
att skydda Sverige genom en välfungerande underrättelsetjänst. Lagstift-
ningens och bedömningens omfång bör enligt honom vara samhället som 
helhet, snarare än individen. 

På den andra linjen (”maktutövning”) har Tolgfors argumentering störst 
likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Visserligen resonerar han i sitt 
anförande i termer av hotbilder, ett resonemang som har likheter med utfalls-
positionen rättstrygghet. I den utfallspositionen förutsätts och bör maktutöv-
ningens fokus vara brottsbekämpning, medan maktutövningens centrala kon-
trollobjekt är de egna medborgarna. Större vikt i försvarsministerns anförande 
läggs dock på aspekter som framhålls i utfallspositionen rättssäkerhet. I 
anförandet hänvisas bland annat till betydelsen av en rättssäker signalspaning, 
genom tydliga kontrollmekanismer och funktioner för att garantera att lagen 
följs. Han utgår därmed från att maktutövningens övergripande rättsprincip är 
att maktutövningen ska vara lagbunden. Ett annat centralt tema i Tolgfors 
argumentation är att den offentliga makten ska kunna kontrollera sig själv 
(maktutövningens kontrollobjekt). Därmed kan följsamheten gentemot 
gällande lag garanteras. På den övergripande dimensionen utgör Tolgfors 
argumentationslinje en hybrid mellan idealtyperna individens frihet och 
statsmakt. 

Han väljer dessutom i sitt anförande att kritisera det största oppositions-
partiet. Underförstått vill Tolgfors sända ut budskapet att socialdemokraterna 
inte längre tar ansvar för landets säkerhetspolitik, utan istället väljer att 
bedriva populistisk oppositionspolitik tillsammans med vänsterpartiet och 
miljöpartiet. Hans retoriska poäng är att socialdemokraterna rent sakpolitiskt 
har ungefär samma mål och grundsyn i säkerhetpolitiska frågor som allians-
regeringen. Socialdemokraterna har däremot som strategiskt mål att opponera 
mot och positionera sig långt ifrån alliansregeringen angående en medialt 
kontroversiell lag. 

8.7.5 Riksdagsbeslut om signalspaning 
I riksdagens avslutande voteringar den 14 oktober 2009 bifölls försvarsut-
skottets förslag. Av riksdagens ledamöter röstade 158 för utskottets förslag 
medan 153 ledamöter röstade för en reservation som innebar avslag på rege-
ringens lagförslag. För utskottets förslag röstade 85 moderater, 25 center-
partister, 25 folkpartister och 23 kristdemokrater. För reservation 1 (=avslag) 
röstade 115 socialdemokrater, 20 vänsterpartister och 18 miljöpartister. Folk-
partisten Camilla Lindberg avstod från att rösta. 
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8.8.2 Rättssäkerhet i förhållande till rättstrygghet 
När jag övergår till vilken tyngd partierna har tillmätt rättssäkerhet (för aspek-
terna maktutövningens fokus och kontrollobjekt betonas där lagbunden 
maktutövning respektive statsapparaten i sig själv) i förhållande till rätts-
trygghet (betoning istället på brottsbekämpning respektive medborgare) fram-
går att samtliga partier utom moderaterna håller anföranden som utan mot-
sägelser lägger mer tyngdpunkt på rättssäkerhet än rättstrygghet. Vänster-
partiets och miljöpartiets argumentationslinjer ställer krav på fler rätts-
säkerhetsgarantier och garanterade individuella rättigheter (ett så kallat 
materiellt rättsstatsbegrepp) och därtill utan att argumentera för att balansera 
olika rättigheter – intressen mot varandra. 

Moderata företrädares anföranden är motstridiga, då Annicka Engblom 
framhåller betydelsen av rättstrygghet. Hon beskriver personlig integritet som 
ett intresse, som staten ibland måste överträda för att skydda landets medbor-
gare. Resonemanget är idémässigt likt juridikprofessorn och socialdemokraten 
Vilhelm Lundstedts påståenden om att det inte finns några absoluta rättigheter. 
All lagstiftning ska enligt ett sådant tankemönster istället ta sin utgångspunkt i 
”samhällsnytta” och kollektiva intressen (se delavsnitt 2.2.2). Annicka 
Engbloms argumentation har på den första linjen likheter med utfallsposi-
tionen samhällsintresse och på den andra linjen likheter med utfallspositionen 
rättstrygghet. Det innebär att hon enbart skiljer sig från de ansvariga ministrar-
nas argumentation på den andra linjen. Engbloms moderata partikollegor 
Mikael Odenberg och Sten Tolgfors (som är ansvariga försvarsministrar vid 
olika tidpunkter) har däremot mellan sig en gemensam argumentering där de 
istället framhåller lagförslagens rättssäkerhet. Jag har därför valt att kategori-
sera moderaternas argumentering som mest överensstämmande med utfalls-
positionen rättssäkerhet (tabell 8.1). I sammanhanget bör nämnas att Annicka 
Engblom inte hade några avvikande yrkanden i förhållande till sina 
partikamrater. Hon röstar inte heller på något avvikande sätt i förhållande till 
sitt parti. Det är istället motiveringarna som skiljer sig från partikamraternas 
och de ansvariga ministrarnas. 

Centerpartisterna Annie Johansson och Fredrick Federley fronderar gent-
emot regeringen och försvarsutskottets betänkande genom att i den andra 
riksdagsdebatten uttryckligen ställa krav på fler rättssäkerhetsgarantier. De 
yrkar båda på en återremiss till försvarsutskottet. I en replik på Fredrik Feder-
leys anförande svarar försvarsminister Sten Tolgfors att han själv är öppen för 
tillkännagivanden och en återremiss till försvarsutskottet, även om detta ytterst 
är riksdagens beslut. Samma oro för lagförslagets rättssäkerhet ger social-
demokraterna uttryck för i samtliga tre FRA-debatter. De förespråkar i sam-
manhanget fler rättssäkerhetsgarantier. 
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riksdagsdebatten, då argumentationen där följer samma mönster som i den 
första riksdagsdebatten. 

Flertalet partier uppger sig dock i riksdagsdebatterna om FRA istället vara 
beredda att avväga den personliga integriteten gentemot andra kollektiva-
samhälleliga intressen. Partierna socialdemokraterna, kristdemokraterna, cen-
terpartiet, folkpartiet och moderaterna har kategoriserats närmast utfalls-
positionen samhällsintrese (tabell 8.1). Den brittiske filosofen W D Ross har 
framhållit att vi kan se personlig integritet som en ”prima facie-rättighet”. Det 
är en giltig och välgrundad rättighet, som trots det kan sättas ur spel om den 
kommer i konflikt med någon annan rättighet som väger tyngre. Socialdemo-
kraten Peter Jonsson berättar i den första riksdagsdebatten att hans parti sätter 
Sveriges säkerhet (det vill säga rätten till frihet och oberoende) främst. 
Försvarsminister Mikael Odenberg (m) vill å sin sida stärka samhället vid 
svåra påfrestningar i fredstid. Det är ett kollektivt intresse som påstås legi-
timera försvarsunderrättelseverksamhet. Staffan Danielsson (c) ställer i en 
balansargumentation säkerhetspolitik och hot mot landet gentemot rätten till 
personlig integritet och så vidare. Det finns bland fem av sju partier i riks-
dagen en uttalad balansargumentation där personlig integritet beskrivs och 
tolkas som ett intresse bland andra, istället för som en orubblig rättighet. I 
samtliga fall framhålls därvid värdet av kollektiva – samhälleliga intressen. 

Tabell 8.1 Den tre riksdagsdebatterna 2007–09 om FRA och signal-
spaning 
 

 Värden Partiernas placering 
 
Underliggande linje (1): Rättigheter och intressens grund 
Aspekter:   
Den personliga 
integritetens rättsliga 
status 

Rättighet V, Mp 
Intresse S, M, Fp, C, KD 

Bedömningens omfång Individ V, Mp 
Samhälle S, M, Fp, C, KD  

 
Underliggande linje (2): Maktutövning 
Aspekter:   
Maktutövningens 
Fokus 

Lagbunden maktutövning S, M, Fp, V, Mp, C, KD 
Brottsbekämpning  

Maktutövningens 
kontrollobjekt 

Statsapparaten i sig själv S, M, Fp, V, Mp, C, KD 
Medborgare  
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bristen på hänsyn till mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Inställningen 
verkar heller inte vara utslag av att tillhöra riksdagens minoritet, de var lika 
skeptiska till signalspaning före riksdagsvalet 2006, då de själva utgjorde 
majoriteten och regeringsunderlaget i riksdagen. Som tidigare har nämnts så 
omfattade det röd-gröna samarbetet under mandatperioden 2002-06 inte frågor 
om försvars- eller säkerhetspolitik (SvD 2006). 

För socialdemokraterna är retorikmönstren och ställningstagandena i de tre 
riksdagsdebatterna mera oklara. Partiet kräver inledningsvis fler rättssäker-
hetsgarantier, men verkar inte överdrivet angeläget om att diskutera värdet av 
orubbliga mänskliga rättigheter. Alliansregeringen förefaller vara angelägen 
om att gå socialdemokraterna till mötes på en rad punkter angående rättssäker-
hetsgarantier, men socialdemokraterna väljer i den avslutande riksdagsde-
batten ändå att rösta nej, med hänvisning till det påstådda behovet av att 
tillsätta en parlamentarisk utredning. Det var något som socialdemokraterna 
själva avstod från att göra då de satt i regeringsställning under den föregående 
mandatperioden. Socialdemokraterna är i riksdagsdebatterna om FRA betyd-
ligt passivare än vad miljöpartiet och vänsterpartiet är. Även några av de två 
sist nämnda partiernas företrädare uttrycker dock att de faktiskt vill reglera 
och tillåta signalspaning i kabel. 

Flertalet alliansföreträdare (m, fp, c och kd) ger uttryck för balansargumen-
tering i de tre riksdagsdebatterna om FRA. De hävdar att den personliga 
integriteten ibland måste få stå tillbaka för kollektiva intressen som rätts-
trygghet och andra statsintressen. Två centerpartister avviker såväl retoriskt 
som i sak i den andra FRA-debatten då de kräver fler rättssäkerhetsgarantier, 
återremiss till försvarsutskottet samt tillkännagivanden från riksdagens sida, 
vilket försvarsminister Sten Tolgfors säger sig acceptera. I den tredje 
riksdagsdebatten har ”alliansstyrkorna” enats. Folkpartisten Camilla Lindberg 
är den ende allianspolitiker som då avstår från att rösta för försvarsutskottets 
betänkande. 

Den andra reflektionen gäller var de ideologiska konfliktlinjerna går. Rent 
sakpolitiskt förefaller vänsterpartiet och miljöpartiet vara helt emot varje 
intrång i den personliga integriteten. Det kan sedan handla om FRA, Lag om 
hemlig rumsavlyssning eller andra former av intrång. Socialdemokraterna är i 
sak överens med alliansregeringen om att signalspaning i kabel behövs, även 
om de är oense om hur regleringen och kontrollformerna ska vara utformade. 
Det är intressant att Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och 
vad olika juridiska instanser har sagt under beredningen får en så framträdande 
plats i de tre riksdagsdebatterna. Kanske kan riksdagsdebatterna om FRA ses 
som uttryck för den svenska politikens begynnande ”judikalisering” (se 
Holmström 1984, Norén Bretzer 2010:237), i den meningen att det politiska 
samtalet delvis förflyttas från politiker till jurister. 

Den tredje reflektionen gäller varför det retoriska tonläget är så uppskruvat. 
Här förefaller det som att de tre oppositionspartierna (s, v och mp) gör den 
strategiska bedömningen att de själva vinner på ett högljutt retoriskt debatt-
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8.8.3 Individens frihet i förhållande till statsmakt 
Låt mig sammanfatta resultatet med hjälp av studiens övergripande dimension 
där idealtypen individens frihet utgörs av utfallspositionerna ”individuella 
rättigheter” (den personliga integritetens rättsliga status betraktas som en 
rättighet och bedömningens omfång ligger på individen) och ”rättssäkerhet” 
(maktutövningens fokus och kontrollobjekt är lagbunden maktutövning 
respektive statsapparaten i sig själv). Idealtypen statsmakt utgörs istället av 
utfallspositionerna ”samhällsintresse” (den personliga integritetens rättsliga 
status betraktas som ett intresse, bedömningens omfång är samhället) och 
”rättstrygghet” (maktutövningens fokus och kontrollobjekt är brottsbekämp-
ning respektive medborgarna). 

Partiernas avvägningar mellan individens frihet och statsmakt blir i detta 
fall om signalspaning och FRA tydliga. Vänsterpartiet och miljöpartiet har jag 
i fallet som helhet kategoriserat på en position som mest överensstämmer med 
idealtypen individens frihet. De båda partierna för i riksdagsdebatterna argu-
mentationslinjer som avviker från övriga fem riksdagspartiers. Socialdemo-
kraternas, moderaternas, folkpartiets, centerpartiets och kristdemokraternas 
argumentationslinjer har jag i fallet som helhet kategoriserat på en position 
som utgör en hybrid med idealtyperna individens frihet och statsmakt. Det är 
intressant då centerpartisterna Fredrick Federley och Annie Johansson öppet 
fronderar mot regeringsförslaget och hotar att rösta nej till det om inte kam-
maren fattar beslut om en återförvisning av ärendet till försvarsutskottet. Deras 
avvikande synpunkter består i att de vill ha ännu starkare rättssäkerhets-
garantier, än vad som presenteras i det i kammaren framlagda lagförslaget. Jag 
har inte kategoriserat någon tendens till hybrid med utgångspunkt från det 
empiriska materialet. 

8.8.4 Några avslutande reflektioner om FRA-debatten 
Avslutningsvis gör jag några reflektioner kring fyra sidor av riksdagsdebat-
terna om FRA. Den första gäller vad de tre riksdagsdebatterna handlade om. 
FRA var omdiskuterat partipolitiskt, i medier, i ”bloggosfären” samt i den 
vetenskapliga världen. År 2009 gav Svensk Juristtidning ut ett temanummer 
om ”Skyddet för den personliga integriteten” (SvJT 4/09). Diskussionen i 
tidskriften hade föregåtts av Integritetsskyddskommitténs arbete 2004–2008, 
men även av de utdragna riksdagsdebatterna om FRA samt ”Lag om hemlig 
rumsavlyssning” (den så kallade buggningslagen). 

I en vidare ideologisk mening handlar FRA-debatterna om individens 
frihet i förhållande till statsmaktens – kollektivets krav och problembilder. Det 
är i grunden en frihet som framförallt liberalerna säger sig vilja värna om. 
Miljöpartiet får ett utmärkt tillfälle att beskriva och tolka sig själva som de 
”enda sanna liberalerna”. Vänsterpartiet verkar å andra sidan vara mer än 
villigt att återuppliva 1970-talets IB- och datalagsdebatter. Båda partierna tar 
uttryckligen avstånd från lagförslagen om signalspaning, med hänvisning till 
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Kapitel 9: Informationsteknik och 
avvägningar mellan individens frihet 
och statsmakt: sammanfattande analys 
och slutsatser 

Avhandlingens övergripande forskningsfråga handlar om vilka avvägningar 
som de svenska politiska partierna har gjort mellan statsmakt och individens 
frihet i frågor om informationsteknik. Tyngdpunkten i studien är att studera 
och kartlägga vilka positioner som de svenska riksdagspartierna har intagit i 
fyra fall av debatter och lagstiftningsprocesser (Sekretesslagen, Personupp-
giftslagen, Buggningslagen och tvångsmedel samt FRA) och om dessa positio-
ner förändrats över tid. Jag tror att svaret i sig kan illustrera utvecklingsten-
denser i den svenska demokratin och rättsstaten. Vilken är den rimliga avväg-
ningen mellan ytterlighetsvärdena individens frihet och statsmakt? Hur ser 
våra riksdagspartier på problematiken? 

Utöver denna ambition att identifiera och studera partiernas positioner och 
dess förändringar undersöks också vad som förklarar de politiska partiernas 
positioner och vad eventuella förändringar av dem över tid beror på. I denna 
del formulerades en hypotes i relation till avhandlingens huvudfråga om 
partiernas avvägningar mellan individens frihet och statsmakt som utgick från 
antagandet att riksdagspartierna i debatter och beslut om informationsteknik 
tenderar att kompromissa genom att inta en mittenposition mellan de värden 
som utgör individens frihet och statsmakt. Ytterligare två hypoteser formu-
lerades angående vad förändringar över tid i partiernas avvägningar mellan 
värden beror på där den ena hypotesen utgår från antagandet att partier i 
regeringsställning i ökad utsträckning tenderar att motivera sina positione-
ringar och beslut genom hänvisning till ytterlighetsvärdet statsmakt. Partier i 
opposition tenderar istället att hänvisa till ytterlighetsvärdet individens frihet. 
Den andra hypotesen utgår ifrån att attackerna 11 september 2001 lett till att 
partierna i ökad utsträckning betonar värdet statsmakt på bekostnad av värdet 
individens frihet, det vill säga att 11 september var av avgörande och kritisk 
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läge. Allianspartierna (m, fp, c och kd) svarar på ungefär samma högljudda 
retoriska nivå. I en rättsvetenskaplig artikel med titeln Integritetsskydd med 
eller utan förnuft (SvJT 2009/4:421ff.) efterlyser dåvarande rättschefen vid 
justitiedepartementet Olle Abrahamsson ett mer rationellt förhållningssätt, 
såväl i lagstiftning om inskränkningar av den personliga integriteten som i den 
allmänna debatten. Han betecknar själv det tänkande som präglar debatten för 
stereotypt och framhåller följande: 

 
Kännetecknande för integritetsskyddsdebatten har varit dess brist på 
nyanser. Såväl de som gärna betonar vikten av att på ett effektivt sätt 
komma till rätta med brottsligheten och andra samhällsproblem 
(”övervakningsanhängarna”) som de för vilket värnandet för den per-
sonliga integriteten är en hjärtesak (”integritetsvännerna”) tenderar att 
förenkla svårigheterna och bortse från motstående argument. Ytliga 
schabloner håller sig envist flytande och försvårar en fördjupad debatt.  

(Abrahamsson 2009/4:423) 
 

Slutligen kan man fundera på varför det är omöjligt för socialdemokraterna 
och alliansregeringen att nå en kompromiss över blockgränsen i FRA-frågan. 
Förmodligen gör socialdemokraterna den strategiska bedömningen att de inte 
har något att vinna på att hjälpa alliansregeringen med att få igenom ett 
impopulärt lagförslag (=ett strategiskt motiv). Den sittande regeringen har 
däremot ett intresse av att nå en bred uppgörelse över blockgränsen med 
socialdemokraterna. Möjligtvis har allianspartierna på sikt det strategiska 
motivet att öka splittringen hos de röd-gröna partierna i försvars- och 
säkerhetspolitiska frågor. 
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I undersökningen av partiernas positionering i de fyra fallen har tyngdpunkten 
legat på riksdagsledamöternas (det vill säga partiföreträdarnas) ordinarie anfö-
randen i kammarens debatter (yrkanden, motiveringar och röstning). Dess-
utom har de ordinarie anförandena jämförts med partiernas reservationer och 
motiveringar i de utskottsbetänkanden som föregår kammarens debatter och 
beslut. Även utskottsmajoriteternas betänkanden har återgivits. I några enstaka 
fall har riksdagsledamöternas repliker i kammaren använts för att klargöra 
deras partiers positioneringar på den första linjen (”rättigheter och intressens 
grund”) respektive på den andra linjen (”maktutövning”). Generellt sett har jag 
i de valda fallen följt lagstiftningsprocessen från initiativ till utredning, propo-
sition, lagrådets yttrande, utskottsberedning, riksdagsdebatt och följande 
beslut. 

I kapitlets följande delar diskuteras i nästa delavsnitt resultatet för avhand-
lingens övergripande forskningsfråga om vilka avvägningar som de svenska 
politiska partierna har gjort mellan individens frihet och statsmakt när det 
gäller informationsteknik. Där prövas också bärigheten i studiens första 
hypotes om kompromisser mellan värden för detta utfall. Därefter diskuteras 
hur partiernas avvägning av värden förändrats över tid, det vill säga om deras 
position förändrats, och vad sådana förändringar beror på. I det sammanhanget 
prövas utfallet av avhandlingens andra hypotes om regeringsmaktens betydel-
se respektive avhandlingens tredje hypotes om betydelsen av kriser och 
avgörande händelser (11 september 2001), för hur partierna hanterar avväg-
ningen mellan värden i frågor om informationsteknik. Kapitlet avslutas med 
en övergripande diskussion. 

9.1 Partiernas avvägningar mellan individens frihet 
och statsmakt  
Vilka avvägningar har de svenska politiska partierna då gjort mellan 
individens frihet och statsmakt i debatterna om informationsteknik? Tabell 9.2 
visar det övergripande utfallet för partierna i de fyra fallen, där utfallet 
individens frihet består av utfallspositionerna individuella rättigheter och 
rättssäkerhet medan utfallet på idealtypen statsmakt består av utfallspositio-
nerna samhällsintresse och rättstrygghet (se också tabell 9.1 ovan). Hybrid-
utfallet kännetecknas av att två utfallspositioner ingår i idealtypen individens 
frihet, medan två andra utfallspositioner ingår i idealtypen statsmakt. Hybrid-
utfallet är frekvent förekommande. Den vanligaste kombinationen är värdena 
”intresse” som den personliga integritetens rättsliga status, ”samhälle” som 
bedömningens omfång, ”lagbunden maktutövning” som maktutövningens 
fokus och ”statsaparaten i sig” som maktutövningens kontrollobjekt. I tabell 
9.2 framgår också att jag analytiskt har delat upp fall 3 i dels de två inledande 
riksdagsdebatterna med socialdemokratisk regering i maj 2006, dels den tredje 
riksdagsdebatten med en alliansregering i november 2007. Det är det enda 
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betydelse för hur partierna hanterar avvägningen mellan värden i frågor om 
informationsteknik. 

Undersökningen har gjorts genom en jämförande studie av de fyra fallen 
där partiernas avvägning av och resonemang kring individens frihet och 
statsmakt har studerats. För att möjliggöra en kategorisering av partiernas 
positioner i de studerade riksdagsdebatterna utvecklades utifrån en teoretisk 
föreställningsram en analysmodell (Tabell 9.1). I avhandlingens övergripande 
frågeställning är statsmakt kontra individens frihet ytterlighetsvärden på det 
som samtidigt är undersökningens övergripande dimension. Dessa värden 
statsmakt respektive individens frihet är uppbyggda som idealtyper utifrån 
jämförelser av fyra aspekter: Den personliga integritetens rättsliga status, 
Bedömningens omfång, Maktutövningens fokus och Maktutövningens kon-
trollobjekt. 

Partiernas position på den övergripande dimensionen undersöks och 
bestäms genom att utforma och använda fyra utfallspositioner som är polära 
på två linjer eller underdimensioner i förhållande till den övergripande dimen-
sionen. Den första linjen med tillhörande utfallspositioner undersöker rättig-
heter och intressens grund (bedömning på aspekterna den personliga integrite-
tens rättsliga status och denna bedömnings omfång). Den andra linjen med 
tillhörande utfallspositioner undersöker maktutövning (dess fokus och 
kontrollobjekt). Nära idealtypen statsmakt ligger utfallspositionerna samhälls-
intresse respektive rättstrygghet. Nära idealtypen individens frihet ligger 
utfallspositionerna individuella rättigheter respektive rättssäkerhet. Gentemot 
idealtyperna har partiernas faktiska positioneringar i de valda riksdagsdebat-
terna bedömts. 

Tabell 9.1 Avhandlingens analysmodell 
 

 Idealtyper 
Övergripande dimension Individens frihet Statsmakt 
 Utfallspositioner 
Underliggande linje (1): 
Rättigheter och intressens 
grund 

Individuella rättigheter Samhällsintresse 

Aspekter: Värden 
Den personliga integritetens 
rättsliga status 

Rättighet Intresse 

Bedömningens omfång Individ Samhälle 
 Utfallspositioner 
Underliggande linje (2): 
Maktutövning 

Rättssäkerhet Rättstrygghet 

Aspekter: Värden 
Maktutövningens fokus Lagbunden 

maktutövning 
Brottsbekämpning 

Maktutövningens 
kontrollobjekt 

Den offentliga 
maktutövningen i sig 
själv 

Medborgare 
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individens frihet och statsmakt. Tidigare forskning har pekat på hur den här 
typen av ärenden kan hanteras av beslutfattarna (se delavsnitt 2.3.1 ) och att 
någon form av balanstänkande ofta präglar hur beslutfattare hanterar behovet 
av det privata mot andra värden kring säkerhet och brottsprevention. En sådan 
modell har varit särskilt stark i Sverige eftersom på förhand givna rättigheter 
inte tillåtits påverka utfallet (Björklund 2010, 2013). Dessutom har det 
beskrivits som ett centralt drag för svenska partier att kompromissa mellan 
värden för att nå samförstånd i riksdagspolitiken (Lewin 1984/2002, 1996, 
1998). I tabell 9.2 är hybridpositionen vanligt förekommande och ett uttryck 
för partiernas kompromisser mellan värden i riksdagsdebatter om informa-
tionsteknik. 

Hypotesen om kompromiss mellan värden får ett starkt empiriskt stöd i 
avhandlingens samtliga studerade fall. De två partier vars agerande i riksdagen 
ger svagast stöd åt hypotesen är intressant nog vänsterpartiet och miljöpartiet 
som enbart i ett fall (”personuppgiftslagen”) tenderar att inta en hybridposi-
tion. Det ska noteras att de nämnda två partierna inte i något fall ingått i någon 
regering under den studerade perioden. Övriga riksdagspartier intar betydligt 
oftare en hybridposition i riksdagsdebatterna om informationsteknik (se tabell 
9.2). Det enda fall då hybridpositionen är ovanligt förekommande är i fall 3 
och riksdagsdebatterna 2006 om buggningslagen & tvångsmedel. Det riks-
dagsåret hade moderaterna och folkpartiet valt att stödja de socialdemo-
kratiska regeringsförslagen trots att det skulle bli riksdagsval samma höst. Jag 
återkommer när jag diskuterar den tredje hypotesen om betydelsen av kriser 
och avgörande händelser till hur detta avvikande beteende från de två 
oppositionspartierna kan förklaras (se delavsnitt 9.3). 

Fem riksdagspartier (s, m, fp, c och kd) förefaller inte vara överdrivet 
rörliga på den övergripande dimensionen, beroende på frågans karaktär, eller 
på om partiet befinner sig i regering eller tillhör oppositionen. I de flesta fall 
positionerar sig de fem riksdagspartierna på ett sätt som har störst likhet med 
utfallspositionerna samhällsintresse (första linjen ”rättigheter och intressens 
grund”) och rättssäkerhet (andra linjen ”maktutövning”). På den övergripande 
dimensionen utgör således de fem partiernas positionering sammantaget en 
hybrid (det vill säga kompromiss) mellan ytterlighetsvärdena statsmakt och 
individens frihet. Undantagen från dessa positioneringar förekommer men är 
relativt få. 

Ludvig Beckman (SvJT 1/06) diskuterar liksom Fredrika Björklund (2010, 
2013) hur och under vilka omständigheter ett balansargument i den lagstift-
ning som behandlar tvångsmedel (se delavsnitt 2.3.1), kan användas för att 
legitimera en inskränkning av rätten till personlig integritet. Beckman under-
söker dessutom om det är möjligt att legitimera inskränkningar av den per-
sonliga integriteten i en demokratisk rättsstat, genom en speciell procedur. 

Politiska krav på följande av en speciell procedur kan noteras i de 
riksdagsdebatter som ingår i fall tre och fyra. I fall tre kan det konstateras att 
kristdemokraterna redan i utskottsbehandlingen inför riksdagsdebatterna i maj 
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studerade fallet där ett regeringsskifte sker inom samma fall mellan olika 
riksdagsdebatter vilket är av särskilt intresse för analysen i relation till 
avhandlingens hypotes om betydelsen av regeringsställning kontra opposition 
(se nedan). 

Utfallet visar att vänsterpartiet och miljöpartiet är de som oftast ligger nära 
någon av de två idealtyperna. I tre fall av fyra för vänsterpartiet argumenta-
tionslinjer som mest överensstämmer med idealtypen individens frihet.125 
Miljöpartiet för i sin tur argumentationslinjer som i två fall av tre mest 
överensstämmer med idealtypen individens frihet. Socialdemokraterna och 
moderaterna får i min kategorisering lika många matchningar på idealtypen 
statsmakt. Folkpartiet får i sin tur en matchning på idealtypen statsmakt. 
Tabell 9.2 illustrerar således att de flesta riksdagspartiernas argumentations-
linjer utgör hybrider, där den vanligaste kombinationen är resonemang som är 
mest överensstämmande med utfallspositionen samhällsintresse på den första 
linjen och rättssäkerhet på den andra. Det är ett uttryck för partiernas 
benägenhet att kompromissa mellan ytterlighetsvärden i riksdagsdebatter om 
informationsteknik. Leif Lewin (1984/2002, 1996, 1998) har hävdat att par-
tiernas kompromissbenägenhet för att nå partiöverskridande samförstånd har 
långa historiska rötter i svensk politik och omfattar andra sakområden än den 
relativt moderna politiken om informationsteknik. 

I de fyra fallen har jag inte kategoriserat någon argumentation som har 
likhet med tendens till hybrid (3:1 eller 1:3). 

Tabell 9.2 Individens frihet eller statsmakt? Kategorisering av riksdags-
partierna utifrån debatterna om informationsteknik 
 

Utfall Fall 

 1. Sekretess-
lagen 

2. Personupp-
giftslagen 

3. Buggningslagen & 
tvångsmedel 

4. FRA 

2006 2007 
Individens   
frihet 

V M, Fp Mp, V Mp, V Mp, V 

Statsmakt 
 

S  S, M, Fp M  

Hybrid 
 

M, C, Fp S, C, Mp, V, 
KD 

C, KD S, Fp, C, 
KD 

S, M, Fp, C, 
KD 

 
Låt mig nu gå över till att kommentera utfallet i förhållande till avhandlingens 
första hypotes om kompromisser mellan värden som utgår från antagandet att 
riksdagspartier i debatter och beslut om informationsteknik tenderar att kom-
promissa genom att inta en mittenposition mellan ytterlighetsvärdena 

                                                        
125 Miljöpartiet deltar inte i riksdagsdebatten om en enhetlig sekretesslag 1980, då partiet ännu inte har 
blivit invalt i riksdagen. 
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125 Miljöpartiet deltar inte i riksdagsdebatten om en enhetlig sekretesslag 1980, då partiet ännu inte har 
blivit invalt i riksdagen. 
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min avvikande kategorisering hämtats från riksdagsdebatterna om personupp-
giftslagen (fall två).126 

Socialdemokraterna har sammantaget i samtliga studerade fyra fall posi-
tionerat sig på ett sätt som har störst likhet med utfallspositionen samhälls-
intresse (där personlig integritet ses som ett intresse bland andra och 
bedömningens omfång förutsätts vara samhället). I avhandlingens utfalls-
position samhällsintresse (se delavsnitt 2.2.2) har några drag i juristen och 
socialdemokraten Vilhelm Lundstedts rättssyn presenterats. Han tog avstånd 
från föreställningar om att det skulle finnas några absoluta rättigheter. Det går 
med utgångspunkt från materialinsamlingen dra slutsatsen att den tankemodel-
len har präglat socialdemokraternas rättssyn i flera riksdagsdebatter om in-
formationsteknik, fram till modern tid. Det måste dock här direkt konstateras 
att benägenheten att betona värdet samhällsintresse i informationstekniska 
debatter inte är något unikt för socialdemokraterna. Det gäller även flertalet 
övriga riksdagspartier, med vänsterpartiet och miljöpartiet som två tydliga 
undantag (se tabell 9.2 ovan). 

Moderaterna har i tre fall av fyra argumenterat på ett sätt som har störst 
likhet med utfallspositionen samhällsintresse. Det undantag som jag har funnit 
i ett moderat ordinarie anförande är Inger Renés, i den första riksdagsdebatten 
om personuppgiftslagen (fall två). 

Åsa Persson (2004) har i sin avhandling konstaterat att moderaterna och 
socialdemokraterna i rättspolitiska debatter ofta betonar kollektiva intressen. 
Fredrika Björklund (2010:14) konstaterar i sin forskning om kameraövervak-
ning att personlig integritet i politiska debatter tenderar att beskrivas som ett 
intresse snarare än som en individuell rättighet. Det blir på det sättet enklare 
för beslutsfattarna att öppet prioritera bort de individuella nyttigheterna. 
Moderaterna och socialdemokraterna förefaller således att positionera sig på 
ungefär samma sätt i min studie som partierna har gjort enligt tidigare 
genomförd forskning. 

I tre fall av fyra för folkpartiet argumentationslinjer som är mest närliggan-
de utfallspositionen samhällsintresse. Undantaget som jag har funnit är 
Margitta Edgrens ordinarie anförande i den första riksdagsdebatten om person-
uppgiftslagen (fall 2). 

I samtliga studerade fall intar centerpartiet positioner som har störst likhet 
med utfallspositionen samhällsintresse. Jag har inte funnit något avvikande 
fall i min kategorisering. I samtliga tre fall där kristdemokraterna deltar som 
riksdagsparti intas argumentationslinjer som i mina kategoriseringar har störst 
likhet med utfallspositionen samhällsintresse.127 Sammanfattningsvis kan kon-
stateras att vänsterpartiet och miljöpartiet tenderar att positionera sig nära 
värdet individuella rättigheter, medan övriga partier istället tenderar att 
                                                        
126 I riksdagsdebatten om en enhetlig sekretesslag 1980 (fall ett) hade miljöpartiet ännu inte blivit något 
riksdagsparti. 
127 Kristdemokraterna hade vid debatten 1980 om en enhetlig sekretesslag (fall ett) ännu inte blivit 
något riksdagsparti. 
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2006, i reservationer ställer krav på bättre parlamentarisk kontroll. Det gör 
även centerpartiet, miljöpartiet och moderaterna. Partiernas resonemang har 
likheter med Ludvig Beckmans resonerande om procedurer som syftar till att 
legitimera en inskränkning av personlig integritet. De kontrollerande organ 
som föreslås i riksdagsdebatterna är omväxlande politiska och juridiska. 
Socialdemokraternas tio krav i den första riksdagsdebatten om en anpassad 
försvarsunderrättelseverksamhet (fall fyra) med åtgärder för att förbättra 
integritetsskyddet, har inslag av krav på kraftfulla rättssäkerhetsgarantier och 
följande av vissa procedurer. I riksdagsdebatterna om FRA (fall fyra) ställer 
Annie Johansson (senare Lööf) (c) och Fredrick Federley (c) krav på 
återremiss till försvarsutskottet, för ett antal uppräknade tekniska förbättringar 
(vid sidan av en så kallad kontrollstation och ett insynsråd) samt tillkänna-
givanden för regeringen. 

Tabell 9.2 tydliggör att samförstånd faktiskt kan uppstå mellan riksdags-
partierna utan att kompromisser mellan ytterlighetsvärdena individens frihet 
och statsmakt görs. Exempelvis vänsterpartiets och miljöpartiets positione-
ringar matchar idealtypen individens frihet i fall 3 och 4. Socialdemokraternas, 
moderaternas och folkpartiets positioneringar matchar idealtypen statsmakt i 
2006 års riksdagsdebatter om buggningslagen & tvångsmedel (fall 3). 

9.1.1 Individuella rättigheter i förhållande till samhällsintresse 
Låt mig nu efter att ha analyserat det övergripande utfallet studera partiernas 
positioner och avvägning mellan värden närmare utifrån studiens två 
inledande delfrågor om vilken tyngd partierna har tillmätt individuella rättig-
heter i förhållande till samhällsintresse respektive vilken tyngd partierna har 
tillmätt rättssäkerhet i förhållande till rättstrygghet. Svaren formuleras i 
relation till hur partierna har kategoriserats på den första linjen (”rättigheter 
och intressens grund”) respektive den andra linjen (”maktutövning”, se tabell 
9.3). 

Låt mig börja med hur partierna hanterat individuella rättigheter i förhål-
lande till samhällsintresse. I tre av de fyra studerade fallen har vänsterpartiet 
positionerat sig på ett sätt som är mest likt utfallspositionen individuella 
rättigheter (där den personliga integriteteten ses som en rättighet och 
bedömningens omfång förutsätts vara individen). För vänsterpartiet är 
riksdagsdebatterna om personuppgiftslagen (fall två) det avvikande fallet. Här 
positionerar sig partiet inte på samma sätt som i övriga riksdagsdebatter. Det 
kan bero på att jag har gjort min kategorisering med utgångspunkt från den 
tredje riksdagsdebatten (som handlade om överföringsregler), istället för den 
första debatten (om ett övergripande nytt lagkomplex), då partiet avstod från 
att göra något ordinarie anförande. Det metodiska problemet med detta är att 
partiets kategorisering är svår att jämföra med andra riksdagspartiers.  

Miljöpartiet har i två av tre studerade fall positionerat sig på ett sätt som 
har störst likhet med utfallspositionen individuella rättigheter. Även här har 
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min avvikande kategorisering hämtats från riksdagsdebatterna om personupp-
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126 I riksdagsdebatten om en enhetlig sekretesslag 1980 (fall ett) hade miljöpartiet ännu inte blivit något 
riksdagsparti. 
127 Kristdemokraterna hade vid debatten 1980 om en enhetlig sekretesslag (fall ett) ännu inte blivit 
något riksdagsparti. 
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att göra något ordinarie anförande. Det metodiska problemet med detta är att 
partiets kategorisering är svår att jämföra med andra riksdagspartiers.  
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I tre studerade fall har miljöpartiet positionerat sig på ett sätt som har störst 
likhet med utfallspositionen rättssäkerhet.128 

I de studerade fyra fallen positionerar sig socialdemokraterna på ett varie-
rande sätt mellan utfallspositionerna rättssäkerhet och rättstrygghet (för makt-
utövningens fokus betonas då brottsbekämpning och medborgarna utgör 
maktutövningens kontrollobjekt). I två fall förekommer inslag av rättstrygghet 
(fall ett och tre) och i två andra inslag av rättssäkerhet (fall två och fyra). I de 
studerade fallen positionerar sig moderaterna på ett sätt som har störst likhet 
med rättssäkerhet i tre fall av fyra. Det avvikande fallet är riksdagsdebatterna 
om buggningslagen och andra hemliga tvångsmedel (fall tre). Socialdemokra-
terna och moderaterna har av Åsa Persson (2004:301) tillskrivits inslag av 
”principlöshet” i lagstiftningsärenden. Jag återkommer senare i kapitlet till ett 
resonemang kring detta påstående. 

I de studerade fallen positionerar sig folkpartiet på ett sätt som har störst 
likheter med utfallspositionen rättssäkerhet i tre fall av fyra. Det avvikande 
fallet i min kategorisering är riksdagsdebatterna om buggningslagen och andra 
hemliga tvångsmedel (fall tre) där partiet 2006 för en argumentering som har 
störst likhet med utfallspositionen rättstrygghet. 

I samtliga fyra studerade fall har centerpartiets argumentationslinjer störst 
överensstämmelse med utfallspositionen rättssäkerhet. 

I tre fall har kristdemokraternas argumentationslinjer störst överensstäm-
melse med utfallspositionen rättssäkerhet.129 

Sammantaget tenderar samtliga partier på den andra linjen att positionera 
sig nära värdet rättssäkerhet. Undantagen är få och kommer att diskuteras 
närmare i nästa delavsnitt. 

9.2 Hur har partiernas avvägningar förändrats 
över tid? 
Jag analyserar först förändringar i hur partierna hanterat individuella 
rättigheter i förhållande till samhällsintresse (på den första linjen ”rättigheter 
och intressens grund”), för att sedan gå över till att undersöka motsvarande 
förändringar i hur partierna hanterat rättssäkerhet i förhållande till rätts-
trygghet (på den andra linjen ”maktutövning”). 

Vänsterpartiet och miljöpartiet har i samtliga studerade riksdagsdebatter, 
utom i de som behandlade personuppgiftslagen, positionerat sig på ett sätt som 
har störst likhet med utfallspositionen individuella rättigheter (Tabell 9.3). 
Varför avviker de två riksdagspartierna, från sin mer generella betoning av 
individuella rättigheter, i just fall två? En anledning är förmodligen att båda 
partierna sakpolitiskt vill skydda personuppgifter och samtidigt värna den 
                                                        
128 I riksdagsdebatten om en ny enhetlig sekretesslag (fall ett) hade miljöpartiet ännu inte blivit 
invalt i riksdagen. 
129 I fall ett har kristdemokraterna ännu inte blivit något riksdagsparti. 
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positionera sig nära värdet samhällsintresse. Utifrån detta övergår jag nu till 
att diskutera hur partierna hanterat rättssäkerhet i förhållande till rättstrygghet. 

Tabell 9.3 Riksdagspartiernas utfall på idealtypernas ingående aspekter i 
de fyra undersökta debatterna om informationsteknik 

 Värden Partiernas placering 
  Fall 1. 

Sekretess
-lagen 

Fall 2. 
Person-
uppgifts-
lagen 

Fall 3. Buggnings-
lagen & tvångs-
medel 

Fall 4. 
FRA 

2006  2007 

Underliggande linje (1): Rättigheter och intressens grund 
Aspekter:  
Den 
personliga 
integritetens 
rättsliga 
status 

Rättighet V M, Fp V, Mp V, Mp V, Mp 
Intresse S, M, Fp, 

C 
S, C, Mp, 
KD, V 

M, Fp, 
C, S, 
KD 

M, Fp, 
C, S, 
KD 

S, M, 
Fp, C, 
KD 

Bedöm-
ningens 
omfång 

Individ V M, Fp V, Mp V, Mp V, Mp 
Samhälle S, M, Fp, 

C 
S, C, Mp, 
KD, V 

M, Fp, 
C, S, 
KD 

M, Fp, 
C, S, 
KD 

S, M, 
Fp, C, 
KD 

Underliggande linje (2): Maktutövning 

Aspekter:  
Maktutöv-
ningens 
fokus 

Lagbun-
den makt-
utövning 

V, Fp, C, 
M 

M, Fp, S, 
Mp, C, 
KD, V 

V, Mp, 
C, KD 

Fp, C,  
S,  KD, 
Mp, V 

S, M, 
Fp, V, 
Mp, 
C, KD 

Brotts-
bekämp-
ning 

S  S, M, Fp M  

Maktutöv-
ningens 
kontroll-
objekt 

Den of-
fentliga 
maktut-
övningen  
i sig själv 

V, Fp, C, 
M 

M, Fp, S, 
Mp, C, 
KD, V 

V, Mp, 
C, KD 

Fp, C, 
S, KD, 
Mp, V 

S, M, 
Fp, V, 
Mp, 
C, KD 

Medbor-
gare 

S  S, M, Fp M  

 

9.1.2 Rättssäkerhet i förhållande till rättstrygghet 
I avhandlingens samtliga studerade fall (Tabell 9.3) förde Vänsterpartiet 
argumentationslinjer som har störst överensstämmelse med utfallspositionen 
rättssäkerhet (betoningen för maktutövningens fokus ligger på lagbunden 
maktutövning och på den offentliga maktutövningen i sig själv vad gäller 
maktutövningens kontrollobjekt). 
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Låt mig nu gå över till att kommentera fall tre. Socialdemokraterna, 
moderaterna och folkpartiet argumenterade i de inledande riksdagsdebatterna 
2006 utan tvekan för värdet rättssäkerhets betydelse, men gjorde uttryckligen 
bedömningen att värdet på grund av samhällets skrämmande utveckling, 
tillsvidare måste stå tillbaka för aspekter förknippade med värdet rättstrygghet. 
I den andra riksdagsdebatten bytte socialdemokraterna, som nu hamnat i en 
oppositionsroll, argumentation och position. Partiet förde nu en argumentation 
som har störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Det måste dock i 
detta sammanhang betonas att det i den regeringsproposition som behandlades 
i riksdagsdebatten 2007 vid sidan av det föregående årets lagförslag hade till-
kommit ett lagförslag om hemlig kameraövervakning. Således var de legala 
förutsättningarna förändrade i 2007 års riksdagsdebatt. Det var dock bara en 
politiker som i den andra riksdagsdebatten i ett ordinarie anförande uttryckli-
gen betonade rättstrygghet och det var den ansvarige justitieministern Beatrice 
Ask (m). Folkpartiet hade däremot bytt såväl position som talesperson i 
regeringsställning. I den andra riksdagsdebatten framhöll Cecilia Wigström 
(fp) istället de rättssäkerhetsgarantier som det senaste lagförslaget innehöll. 
Socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet var i de två inledande riks-
dagsdebatterna i maj 2006 de som mest hänvisade till och betonade rätts-
väsendets och polisens behov av hemlig rumsavlyssning. Riksdagens tre 
största partier efterlyste då mer effektiva tvångsmedel till polisen och målade 
upp bilder av en växande organiserad brottslighet som utmanar rättsstaten.130 

De tre nämnda partierna förde i båda de studerade riksdagsdebatterna i maj 
2006 resonemang som har likheter med en av Karl-Göran Algotsson (1993) 
presenterad föreställning om ”lag och ordning” (eng. rule by law). Det som 
genom lagen förväntas kunna realiseras är medborgarnas laglydnad gentemot 
såväl varandra som gentemot statsmakten. De tre partierna pläderade för att en 
inskränkning av den personliga integriteten ska anses vara befogad ifall in-
skränkningen kan förväntas leda till större fördelar än nackdelar. Riksdags-
debatterna som fördes i maj 2006 ger därtill intryck av att de tre partierna då 
ansåg att fördelarna enbart måste vara marginella för att en tvångslag ska 
kunna motiveras. 

Samtidigt som socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet 2006 före-
språkade mer rättstrygghet, förespråkade de övriga riksdagspartierna att fler 
rättssäkerhetsgarantier skulle införas i lagförslaget. 

Centerpartiet och kristdemokraterna var tillsammans med socialdemo-
kraterna och folkpartiet de riksdagspartier som i ideologiskt avseende gav det 
rörligaste (”mest pragmatiska”) intrycket i fall tre. Centerpartiet och krist-
demokraterna pläderade i betydligt större utsträckning för behovet av rätts-
säkerhet och rättsstatliga procedurer i oppositionsställning i de två riksdags-
debatterna i maj 2006, än vad samma partier senare gjorde efter regerings-
skiftet och i den tredje riksdagsdebatten 2007. I de av alliansregeringen 
                                                        
130 Mandatperioden 2002-06 var folkpartiet räknat i antal mandat riksdagens tredje största parti. 
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svenska offentlighetsprincipen. På det sättet hamnar såväl vänsterpartiet som 
miljöpartiet i avvägningsargumentationer. Det finns anledning att fundera på 
om en positionering nära värdet individuella rättigheter är signifikativt för 
riksdagspartier som inte gärna vill kompromissa, även om det på kort sikt 
skulle kunna ge dem ett större inflytande över den beslutade politikens 
innehåll. Gunnar Sjöblom (1968) använder en begreppsapparat där vänster-
partiets och miljöpartiets strategier kan beskrivas som att de två partierna 
väljer att på kort sikt inte optimera sina intressen gentemot andra partier 
respektive på den parlamentariska arenan. Istället kan de två partierna antas 
sträva efter programförverkligande på längre sikt samt att förverkliga sina mål 
gentemot sina egna medlemmar alternativt väljare i kommande val. 

 Övriga fem riksdagspartier (s, m, fp, c, kd) intog mera genomgående över 
tid positioner i de fyra fallen som har störst likhet med utfallspositionen 
samhällsintresse (Tabell 9.3). Av de ovan nämnda fem partierna utgjorde 
moderaterna och folkpartiet, men då endast i en riksdagsdebatt, avsteg från 
betoningen av värdet samhällsintresse. Moderaternas och folkpartiets argu-
mentationslinjer i det andra fallet (personuppgiftslagen) kan tolkas som ett sätt 
att nå det strategiska målet att markera distans till en ideologisk huvud-
motståndare, en socialdemokratisk enpartiregering, som man i april 1998 (ett 
valår) inte var överdrivet intresserad av att hjälpa i ett lagstiftningsärende. 

Det kan konstateras att fem partier av sju i de studerade fyra fallen tenderar 
att positionera sig nära värdet samhällsintresse på den första linjen, medan 
vänsterpartiet och miljöpartiet avviker från övriga partier genom att oftast 
positionera sig nära värdet individuella rättigheter. Partierna förefaller inte att i 
någon större utsträckning över tid förändra sin position på den första linjen 
(”rättigheter och intressens grund”). 

Vilka förändringar framträder då i partiernas avvägningar av rättssäkerhet i 
förhållande till rättstrygghet på den andra linjen (”maktutövning”)? I såväl det 
första (en ny enhetlig sekretesslag) som i det andra fallet (personuppgifts-
lagen) är det svårt att identifiera några skarpa ideologiska eller partipolitiska 
skiljelinjer. Enda undantaget är socialdemokraterna som i det första fallet (om 
en enhetlig sekretesslag) för en argumentation och positionerar sig på ett sätt 
som har störst likhet med utfallspositionen rättstrygghet (Tabell 9.3). Min 
tolkning är att socialdemokraterna 1980 har som strategiskt mål att på några 
punkter avvika från den borgerliga regeringens och konstitutionsutskottets 
lagförslag. Detta för att gentemot omgivningen kunna visa distans gentemot 
den ideologiske huvudmotståndaren. 

Det är noterbart att ingen av riksdagsdebatterna om personuppgiftslagen 
(fall två) kretsade kring föreställningar som betonade rättstrygghet. Det 
förefaller som om omvärlden 1998–99, åtminstone inte i svensk politik, hade 
börjat uppfattas som farlig och i behov av mer effektiv kontroll från den 
svenska statsmaktens sida. Inget riksdagsparti profilerade sig retoriskt genom 
att betona uppmålade hotbilder. 
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betoningen av värdet samhällsintresse. Moderaternas och folkpartiets argu-
mentationslinjer i det andra fallet (personuppgiftslagen) kan tolkas som ett sätt 
att nå det strategiska målet att markera distans till en ideologisk huvud-
motståndare, en socialdemokratisk enpartiregering, som man i april 1998 (ett 
valår) inte var överdrivet intresserad av att hjälpa i ett lagstiftningsärende. 

Det kan konstateras att fem partier av sju i de studerade fyra fallen tenderar 
att positionera sig nära värdet samhällsintresse på den första linjen, medan 
vänsterpartiet och miljöpartiet avviker från övriga partier genom att oftast 
positionera sig nära värdet individuella rättigheter. Partierna förefaller inte att i 
någon större utsträckning över tid förändra sin position på den första linjen 
(”rättigheter och intressens grund”). 

Vilka förändringar framträder då i partiernas avvägningar av rättssäkerhet i 
förhållande till rättstrygghet på den andra linjen (”maktutövning”)? I såväl det 
första (en ny enhetlig sekretesslag) som i det andra fallet (personuppgifts-
lagen) är det svårt att identifiera några skarpa ideologiska eller partipolitiska 
skiljelinjer. Enda undantaget är socialdemokraterna som i det första fallet (om 
en enhetlig sekretesslag) för en argumentation och positionerar sig på ett sätt 
som har störst likhet med utfallspositionen rättstrygghet (Tabell 9.3). Min 
tolkning är att socialdemokraterna 1980 har som strategiskt mål att på några 
punkter avvika från den borgerliga regeringens och konstitutionsutskottets 
lagförslag. Detta för att gentemot omgivningen kunna visa distans gentemot 
den ideologiske huvudmotståndaren. 

Det är noterbart att ingen av riksdagsdebatterna om personuppgiftslagen 
(fall två) kretsade kring föreställningar som betonade rättstrygghet. Det 
förefaller som om omvärlden 1998–99, åtminstone inte i svensk politik, hade 
börjat uppfattas som farlig och i behov av mer effektiv kontroll från den 
svenska statsmaktens sida. Inget riksdagsparti profilerade sig retoriskt genom 
att betona uppmålade hotbilder. 
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hetsgarantier i en oppositionsroll (i maj 2006), än i regeringsställning (novem-
ber 2007). Om detta faktum är uppseendeväckande eller inte kan diskuteras. 
Partierna har vid det senare tillfället de facto fått vara med i regeringskansliet 
och utarbeta de nya lagförslagen. 

Därmed återstår några summerande kommenterar om tre återstående riks-
dagspartier. Låt mig därvid återkomma till ett tidigare använt citat av Åsa 
Persson (2004:301): 

Möjligen kan s, och även m, karaktäriseras som partier som på det rätts-
politiska området företräder en närmast principlös pragmatism. 

Socialdemokraterna byter position på den andra linjen, mellan skilda riks-
dagsdebatter inom ramen för fall tre. Jag undersöker partiets agerande närmare 
i delavsnitt 9.3. Det måste här framhållas att partiet redan i riksdagsdebatten 
1980 om en ny sekretesslag (fall 1) positionerade sig nära värdet rättstrygghet. 
Partiet ger intryck av att över tid och beroende på lagärendets karaktär 
positionera sig på alternativa sätt på den andra linjen (”maktutövning”). 

Moderaterna positionerar sig genomgående nära värdet rättstrygghet i de 
olika riksdagsdebatterna inom ramen för fall 3. I övriga fall positionerar sig 
partiet nära värdet rättssäkerhet. 

Folkpartiet utgör ett intressant exempel i fall tre, eftersom partiet agerar 
spegelvänt i förhållande till socialdemokraterna. I politisk opposition i maj 
2006 för justitieutskottets ordförande Johan Pehrson (fp) en argumentation 
som har störst likhet med utfallspositionen rättstrygghet. I regeringsställning i 
november 2007 har Johan Pehrson bytts ut som talesperson i riksdagsdebatten. 
Då har den nye talespersonen Cecilia Wigströms (fp) argumentering störst 
överensstämmelse med utfallspositionen rättssäkerhet. Därmed har folkpartiets 
positionering förändrats på ett år. Det kan spekuleras om huruvida en betoning 
på värden som ligger nära ytterlighetsvärdet statsmakt (rättstrygghet och 
samhällsintresse), på den övergripande dimensionen, hade något samband med 
att folkpartiet i den politiska spegeln 2002-06 började att uppfatta sig själv 
som en regeringskandidat och ett riksdagsparti med en tillräckligt omfattande 
och stabilt väljarstöd för att kunna ta ett övergripande ansvar i svensk politik. 

Sammantaget ger de fyra fallen intryck av att vänsterpartiet och miljö-
partiet genomgående för argumentationslinjer som har störst likhet med 
utfallspositionen rättssäkerhet. Kanske är det kännetecknande för de enda 
partier som i de studerade riksdagsdebatterna aldrig hade ingått i någon 
regering. I lagstiftningsprocesser om informationsteknik förefaller inte miljö-
partiets och vänsterpartiets position och avvägning mellan rättssäkerhet och 
rättstrygghet förändras av lagärendets karaktär eller av olika majoritets-
förhållanden i riksdagen. För moderaterna, socialdemokraterna och folkpartiet 
har partiernas argumentationslinjer och positionering större likheter med 
utfallspositionen rättstrygghet i riksdagsdebatterna efter den 11 september 
2001 (fall 3 och 4) än i de studerade riksdagsdebatterna före denna avgörande 
händelse (det vill säga vid en sammantagen jämförelse mellan fall 3 och 4, 
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framlagda propositionerna hade då i och för sig några modifieringar av 
lagförslagen gjorts och ett helt nytt lagförslag tillkommit. Centerpartiets 
argumentation och positionering har i fall tre som helhet störst likhet med 
utfallspositionen rättssäkerhet. Värdet av rättssäkerhet betonas dock betydligt 
hårdare av centerpartiet och kristdemokraterna i politisk opposition, än ett år 
senare i regeringsställning. 

Vid den tredje riksdagsdebatten i november 2007 (fall tre) hade mode-
raterna hamnat i regeringsställning. Partiet hävdade då (genom justitieminister 
Beatrice Ask) att det nu skulle införas en robust och tydlig ordning för hur 
granskning och tillsyn skulle genomföras. Det kan i och för sig tolkas som en 
rättssäkerhetsargumentation. Tonvikten i justitieministerns anförande som 
helhet hade dock störst likheter med utfallspositionen rättstrygghet. Samtliga 
övriga ledamöter (!) som deltog i den tredje riksdagsdebatten förde argumen-
tationslinjer som har störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Det är 
värt att notera då folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna nu utgjorde 
majoritetssidan i riksdagen. Det var därtill dessa partier som ingick i den 
regering som hade lagt fram de nya lagförslagen för riksdagen.  

Vänsterpartiet och miljöpartiet förde även i den tredje riksdagsdebatten i 
november 2007 argumentationslinjer som har störst likhet med utfallspositio-
nen rättssäkerhet. 

I riksdagsdebatterna om FRA (fall fyra) saknas variation i utfallet av 
partiernas positioner vad gäller rättssäkerhet i förhållande till rättstrygghet. 
Samtliga partier förde då argumentationslinjer och har kategoriserats på ett 
sätt som har störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Ändå känns argu-
mentationslinjerna igen från riksdagsdebatterna om buggningslagen och andra 
hemliga tvångsmedel (fall tre). Regeringspartierna hävdar att det framlagda 
lagförslaget redan innehåller tillräckliga rättssäkerhetsgarantier, medan oppo-
sitionspartierna efterlyser fler sådana. 

I fall tre om hemlig rumsavlyssning och tvångsmedel byter regering och 
opposition plats mellan olika riksdagsdebatter inom samma fall. I riksdags-
debatterna om FRA sker inget regeringsskifte, men alliansregeringen har på 
utredningsstadiet ärvt ett nästan färdigt lagförslag, från den socialdemo-
kratiska enpartiregering som förlorade riksdagsvalet i september 2006. 
Enskilda moderata riksdagsledamöter som Annicka Engblom och Helena 
Riviére förde i riksdagsdebatterna om FRA argumentationslinjer som har 
störst likhet med utfallspositionen rättstrygghet. Då de ansvariga förvars-
ministrarna Mikael Odenberg (m) och Sten Tolgfors (m) i riksdagsdebatterna 
om FRA främst betonade de framlagda lagförslagens rättssäkerhet, har också 
rättssäkerhet fått ligga till grund för min kategorisering av moderaterna i fall 
fyra som helhet. 

Centerpartiet och kristdemokraterna är också två riksdagspartier som i 
lagstiftningsärenden om informationsteknik genomgående intar argumenta-
tionslinjer som har störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Å andra 
sidan tenderar båda partierna i fall tre att starkare förespråka rättssäker-
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hetsgarantier i en oppositionsroll (i maj 2006), än i regeringsställning (novem-
ber 2007). Om detta faktum är uppseendeväckande eller inte kan diskuteras. 
Partierna har vid det senare tillfället de facto fått vara med i regeringskansliet 
och utarbeta de nya lagförslagen. 

Därmed återstår några summerande kommenterar om tre återstående riks-
dagspartier. Låt mig därvid återkomma till ett tidigare använt citat av Åsa 
Persson (2004:301): 

Möjligen kan s, och även m, karaktäriseras som partier som på det rätts-
politiska området företräder en närmast principlös pragmatism. 

Socialdemokraterna byter position på den andra linjen, mellan skilda riks-
dagsdebatter inom ramen för fall tre. Jag undersöker partiets agerande närmare 
i delavsnitt 9.3. Det måste här framhållas att partiet redan i riksdagsdebatten 
1980 om en ny sekretesslag (fall 1) positionerade sig nära värdet rättstrygghet. 
Partiet ger intryck av att över tid och beroende på lagärendets karaktär 
positionera sig på alternativa sätt på den andra linjen (”maktutövning”). 

Moderaterna positionerar sig genomgående nära värdet rättstrygghet i de 
olika riksdagsdebatterna inom ramen för fall 3. I övriga fall positionerar sig 
partiet nära värdet rättssäkerhet. 

Folkpartiet utgör ett intressant exempel i fall tre, eftersom partiet agerar 
spegelvänt i förhållande till socialdemokraterna. I politisk opposition i maj 
2006 för justitieutskottets ordförande Johan Pehrson (fp) en argumentation 
som har störst likhet med utfallspositionen rättstrygghet. I regeringsställning i 
november 2007 har Johan Pehrson bytts ut som talesperson i riksdagsdebatten. 
Då har den nye talespersonen Cecilia Wigströms (fp) argumentering störst 
överensstämmelse med utfallspositionen rättssäkerhet. Därmed har folkpartiets 
positionering förändrats på ett år. Det kan spekuleras om huruvida en betoning 
på värden som ligger nära ytterlighetsvärdet statsmakt (rättstrygghet och 
samhällsintresse), på den övergripande dimensionen, hade något samband med 
att folkpartiet i den politiska spegeln 2002-06 började att uppfatta sig själv 
som en regeringskandidat och ett riksdagsparti med en tillräckligt omfattande 
och stabilt väljarstöd för att kunna ta ett övergripande ansvar i svensk politik. 

Sammantaget ger de fyra fallen intryck av att vänsterpartiet och miljö-
partiet genomgående för argumentationslinjer som har störst likhet med 
utfallspositionen rättssäkerhet. Kanske är det kännetecknande för de enda 
partier som i de studerade riksdagsdebatterna aldrig hade ingått i någon 
regering. I lagstiftningsprocesser om informationsteknik förefaller inte miljö-
partiets och vänsterpartiets position och avvägning mellan rättssäkerhet och 
rättstrygghet förändras av lagärendets karaktär eller av olika majoritets-
förhållanden i riksdagen. För moderaterna, socialdemokraterna och folkpartiet 
har partiernas argumentationslinjer och positionering större likheter med 
utfallspositionen rättstrygghet i riksdagsdebatterna efter den 11 september 
2001 (fall 3 och 4) än i de studerade riksdagsdebatterna före denna avgörande 
händelse (det vill säga vid en sammantagen jämförelse mellan fall 3 och 4, 
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framlagda propositionerna hade då i och för sig några modifieringar av 
lagförslagen gjorts och ett helt nytt lagförslag tillkommit. Centerpartiets 
argumentation och positionering har i fall tre som helhet störst likhet med 
utfallspositionen rättssäkerhet. Värdet av rättssäkerhet betonas dock betydligt 
hårdare av centerpartiet och kristdemokraterna i politisk opposition, än ett år 
senare i regeringsställning. 

Vid den tredje riksdagsdebatten i november 2007 (fall tre) hade mode-
raterna hamnat i regeringsställning. Partiet hävdade då (genom justitieminister 
Beatrice Ask) att det nu skulle införas en robust och tydlig ordning för hur 
granskning och tillsyn skulle genomföras. Det kan i och för sig tolkas som en 
rättssäkerhetsargumentation. Tonvikten i justitieministerns anförande som 
helhet hade dock störst likheter med utfallspositionen rättstrygghet. Samtliga 
övriga ledamöter (!) som deltog i den tredje riksdagsdebatten förde argumen-
tationslinjer som har störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Det är 
värt att notera då folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna nu utgjorde 
majoritetssidan i riksdagen. Det var därtill dessa partier som ingick i den 
regering som hade lagt fram de nya lagförslagen för riksdagen.  

Vänsterpartiet och miljöpartiet förde även i den tredje riksdagsdebatten i 
november 2007 argumentationslinjer som har störst likhet med utfallspositio-
nen rättssäkerhet. 

I riksdagsdebatterna om FRA (fall fyra) saknas variation i utfallet av 
partiernas positioner vad gäller rättssäkerhet i förhållande till rättstrygghet. 
Samtliga partier förde då argumentationslinjer och har kategoriserats på ett 
sätt som har störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Ändå känns argu-
mentationslinjerna igen från riksdagsdebatterna om buggningslagen och andra 
hemliga tvångsmedel (fall tre). Regeringspartierna hävdar att det framlagda 
lagförslaget redan innehåller tillräckliga rättssäkerhetsgarantier, medan oppo-
sitionspartierna efterlyser fler sådana. 

I fall tre om hemlig rumsavlyssning och tvångsmedel byter regering och 
opposition plats mellan olika riksdagsdebatter inom samma fall. I riksdags-
debatterna om FRA sker inget regeringsskifte, men alliansregeringen har på 
utredningsstadiet ärvt ett nästan färdigt lagförslag, från den socialdemo-
kratiska enpartiregering som förlorade riksdagsvalet i september 2006. 
Enskilda moderata riksdagsledamöter som Annicka Engblom och Helena 
Riviére förde i riksdagsdebatterna om FRA argumentationslinjer som har 
störst likhet med utfallspositionen rättstrygghet. Då de ansvariga förvars-
ministrarna Mikael Odenberg (m) och Sten Tolgfors (m) i riksdagsdebatterna 
om FRA främst betonade de framlagda lagförslagens rättssäkerhet, har också 
rättssäkerhet fått ligga till grund för min kategorisering av moderaterna i fall 
fyra som helhet. 

Centerpartiet och kristdemokraterna är också två riksdagspartier som i 
lagstiftningsärenden om informationsteknik genomgående intar argumenta-
tionslinjer som har störst likhet med utfallspositionen rättssäkerhet. Å andra 
sidan tenderar båda partierna i fall tre att starkare förespråka rättssäker-
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partierna själva hamnar i regeringsställning.132 Som en kommentar till dessa 
möjliga tolkningar kan jag konstatera att båda får ett visst empiriskt stöd sett 
över alla fyra fall i min avhandling. Samtidigt ska noteras att såväl social-
demokraterna som moderaterna rent generellt tenderar att ge företräde åt 
värdet statsmakt, i regeringsställning i större utsträckning än vad samma 
partier gör i opposition. Den andra hypotesen får således ett visst empiriskt 
stöd. 

Min jämförande fallstudie ger samtidigt empiriskt belägg för att riksdags-
partierna är ideologiskt trögrörliga och sällan ändrar sina ideologiska 
positioner inom det informationstekniska området. I politisk opposition kan 
våra riksdagspartier agera mera fritt – autonomt och ideologiskt, men i rege-
ringsställning tvingas de ibland att anpassa sig till och samverka med andra 
riksdagspartier. 

Låt mig nu kommentera socialdemokraternas agerande som regerings- och 
oppositionsparti i fall 3. Socialdemokraternas talesperson Thomas Bodström 
(s) karaktäriserar som ansvarig justitieminister i riksdagsdebatten i maj 2006 
om hemlig rumsavlyssning vänsterpartiet och miljöpartiet som partier som 
alltid varit emot buggning. Han förutsäger dessutom öppet att de två partierna 
om ett år, då ärendet kommer tillbaka till riksdagen, kommer att hänvisa till 
någon annan rättssäkerhetsaspekt. Hans argument förefaller vara att partier 
som sakpolitiskt är emot ett lagförslag tenderar att förespråka och efterlysa 
rättssäkerhetsgarantier. I samma riksdagsdebatt den 31 maj 2006 efterlyser 
Thomas Bodström en större ärlighet från lagförslagets kritiker. Som ord-
förande i justitieutskottet och i politisk opposition i november 2007 efterlyser 
han själv och hans parti fler rättssäkerhetsgarantier i lagförslaget. Innehålls-
mässigt är lagförslaget därtill förändrat sedan föregående år. Frågan är ifall 
rättssäkerhetsargument rent generellt brukar användas av riksdagspartier i 
opposition och som därmed befinner sig utanför regeringsställning, för att 
motverka lagförslag som man innehållsmässigt har avvikande uppfattning om 
(ett sakpolitiskt mål). 

En alternativ tolkning är att partiet vill signalera distans till en ideologisk 
huvudmotståndare, utan att djupare bedöma lagförslagets innehåll (ett 
strategiskt mål enligt Hadenius 1979). Socialdemokraterna förefaller inte ha 
någon rejält divergerande uppfattning, i förhållande till moderaterna och 
folkpartiet, i fall tre. Däremot är de fyra allianspartierna splittrade inbördes. 
När det nya lagärendet behandlas av riksdagen 2007 verkar socialdemo-
kraterna i sin tur ha som strategiskt mål att splittra de fyra allianspartierna 
inför riksdagens omröstningar. Det gör partiet genom att starkare betona och 
efterlysa större rättssäkerhet i det bordlagda lagförslaget. 

                                                        
132 Den återgivna kommentaren skulle därtill kunna tolkas som en personlig kritik av Beatrice Asks (m) 
agerande som justitieminister. 
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respektive fall 1 och 2).131 I kapitlets följande delavsnitt fördjupas diskussio-
nen om vad förändringar i partiernas positioner kan bero på i förhållande till 
avhandlingens hypoteser, om betydelsen av regeringsställning kontra opposi-
tion och betydelsen av avgörande kritiska händelser. 

9.3 Vad beror förändringen av partiernas 
avvägningar mellan positionerna på? 
När det gäller avhandlingens andra hypotes, som förväntar att regerings-
ställning bidrar till ökad benägenhet hos partierna att betona statsmakt, så får 
den ett tydligt om än ett något svagare empiriskt stöd än vad som är fallet med 
den första hypotesen om kompromisser mellan värden. Västerpartiet och 
miljöpartiet har inte i något lagstiftningsärende befunnit sig i regerings-
ställning och de har heller inte i något fall utfallit i linje med idealtypen 
Statsmakt. Deras positionering framstår därför som relativt stabil, oavsett 
lagärendets karaktär (tabellerna 9.2 och 9.3). Vänsterpartiet och miljöpartiet 
positionerar sig i flertalet studerade fall på ett sätt som har störst likhet med 
individens frihet på den övergripande dimensionen (individuella rättigheter på 
den första linjen, rättssäkerhet på den andra linjen). Enda undantaget är fall två 
då partierna förflyttar sig från utfallspositionen individuella rättigheter, längs 
den första linjen. Inte i något av de studerade fallen befinner sig de två 
partierna i regeringsställning. 

Möjligtvis kan hävdas att fall tre om buggningslagen och andra hemliga 
tvångsmedel sticker ut som ett avvikande fall. I de riksdagsdebatterna 2006-07 
argumenterar tre riksdagspartier: socialdemokraterna, moderaterna och folk-
partiet i minst en riksdagsdebatt nära utfallspositionen rättstrygghet. Dessa tre 
riksdagspartier tillämpar i dessa situationer ett enkelt balansargument där det 
avgörande för om en inskränkning av den personliga integriteten ska anses 
vara befogad eller inte är om den kan förväntas leda till större fördelar än 
nackdelar, även om dessa fördelar enbart är marginella (Beckman SvJT 1/06). 
Frågan bör ställas om det beror på frågans karaktär eller andra faktorer i 
riksdagen. Det kan i fall tre konstateras att kristdemokraterna och centerpartiet 
kräver fler rättssäkerhetsgarantier i opposition 2006, än vad partiet gör i 
regeringsställning 2007. 

Jag har tidigare i avhandlingen återgivit några resonemang av Olof Kleberg 
som kan tolkas som en beskrivning av de svenska politiska partiernas 
generella benägenhet att betona nyttan av statsmakt. En annan möjlig tolkning 
är att svenska partier blir mer benägna att försvara statsmaktens intresse då 

                                                        
131 I och för sig positionerade sig socialdemokraterna nära värdet rättstrygghet även i fall ett om en ny 
sekretesslag. Vid den tidpunkten befann sig dock partiet  i en utpräglad oppositionsroll och därmed 
antagligen i vetskap om att partiets yrkande ändå inte skulle utmynna i något riksdagsbeslut. 
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partierna själva hamnar i regeringsställning.132 Som en kommentar till dessa 
möjliga tolkningar kan jag konstatera att båda får ett visst empiriskt stöd sett 
över alla fyra fall i min avhandling. Samtidigt ska noteras att såväl social-
demokraterna som moderaterna rent generellt tenderar att ge företräde åt 
värdet statsmakt, i regeringsställning i större utsträckning än vad samma 
partier gör i opposition. Den andra hypotesen får således ett visst empiriskt 
stöd. 

Min jämförande fallstudie ger samtidigt empiriskt belägg för att riksdags-
partierna är ideologiskt trögrörliga och sällan ändrar sina ideologiska 
positioner inom det informationstekniska området. I politisk opposition kan 
våra riksdagspartier agera mera fritt – autonomt och ideologiskt, men i rege-
ringsställning tvingas de ibland att anpassa sig till och samverka med andra 
riksdagspartier. 

Låt mig nu kommentera socialdemokraternas agerande som regerings- och 
oppositionsparti i fall 3. Socialdemokraternas talesperson Thomas Bodström 
(s) karaktäriserar som ansvarig justitieminister i riksdagsdebatten i maj 2006 
om hemlig rumsavlyssning vänsterpartiet och miljöpartiet som partier som 
alltid varit emot buggning. Han förutsäger dessutom öppet att de två partierna 
om ett år, då ärendet kommer tillbaka till riksdagen, kommer att hänvisa till 
någon annan rättssäkerhetsaspekt. Hans argument förefaller vara att partier 
som sakpolitiskt är emot ett lagförslag tenderar att förespråka och efterlysa 
rättssäkerhetsgarantier. I samma riksdagsdebatt den 31 maj 2006 efterlyser 
Thomas Bodström en större ärlighet från lagförslagets kritiker. Som ord-
förande i justitieutskottet och i politisk opposition i november 2007 efterlyser 
han själv och hans parti fler rättssäkerhetsgarantier i lagförslaget. Innehålls-
mässigt är lagförslaget därtill förändrat sedan föregående år. Frågan är ifall 
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132 Den återgivna kommentaren skulle därtill kunna tolkas som en personlig kritik av Beatrice Asks (m) 
agerande som justitieminister. 
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respektive fall 1 och 2).131 I kapitlets följande delavsnitt fördjupas diskussio-
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131 I och för sig positionerade sig socialdemokraterna nära värdet rättstrygghet även i fall ett om en ny 
sekretesslag. Vid den tidpunkten befann sig dock partiet  i en utpräglad oppositionsroll och därmed 
antagligen i vetskap om att partiets yrkande ändå inte skulle utmynna i något riksdagsbeslut. 
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(kompromiss över blockgränsen ett valår) samt lösningsförslag (tvångsmedel) 
sammankopplas på ett nytt sätt just vid den tidpunkten. Det har därför många 
likheter med John W. Kingdons förväntningar om hur kriser och avgörande 
händelser skapar möjligheter för avgörande förändringar. 

9.4 Avslutande diskussion 
Jag har i avhandlingen fördjupat mig i frågan om vilka avvägningar den 
svenska demokratin har gjort mellan individens frihet och statsmakt när det 
gäller frågor om informationsteknik genom att studera ett antal riksdagsdebat-
ter som tidsmässigt spänner över knappt 30 år (från 1980 till och med 2009). 
Utifrån den ingående analysen och redovisning av resultat ovan, låt mig nu lite 
friare avsluta med att diskutera informationsteknik och avvägningen mellan 
individens frihet och statsmakt. Resultaten har på olika sätt kopplingar till 
frågor såsom: Har den politiska agendan i svensk politik förändrats från en 
politisk kamp för starkare individuella rättigheter, till en starkare betoning av 
mer kollektiva samhällsintressen? Har rättssäkerhetsargumenten fått mindre 
parlamentariskt stöd gentemot rättstrygghetsargumenten? Vilka möjligheter 
har den svenska demokratin att styra, påskynda eller hejda den tekniska ut-
vecklingen i IT-samhället? 

Svenska riksdagspartier och lagstiftare tvingas ta ställning till en rad nya 
integritetskränkningar som den nya tekniken har möjliggjort. Denna studies 
resultat kring hur riksdagspartierna har positionerat sig i förhållande till ideal-
typerna individens frihet och statsmakt är i detta sammanhang intressant att 
relatera till den ofta vid väljarstudier refererade dimensionen libertär – 
auktoritär (se delavsnitt 2.1.4), som använts i andra statsvetenskapliga studier. 
Även om det inte är exakt samma fenomen som studeras finns det likheter 
mellan dimensionen individens frihet – statsmakt och dimensionen libertära – 
auktoritära värderingar. Mitt intryck är att riksdagspartierna tenderar att inta 
relativt likartade positioner på den övergripande dimensionen individens frihet 
– statsmakt, oavsett vilket av de fyra studerade fallen och lagärendena är. Kan 
det finnas någon förklaring till dessa stabila positioneringar och tankestruk-
turer hos de svenska riksdagspartierna? Under den utdragna tidsperioden på 
knappt 30 år förefaller idémässigt inte så överdrivet mycket ha hänt vad gäller 
riksdagspartiernas positioneringar. Vänsterpartiet och senare miljöpartiet (det 
sist nämnda partiet inträder i handlingen i fall två) positionerar sig oftast på ett 
sätt som har störst överensstämmelse med utfallspositionen individuella rättig-
heter, medan övriga partier (socialdemokraterna och de borgerliga partierna, 
senare benämnda allianspartierna) tenderar att istället positionera sig på ett sätt 
som har störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. På den andra 
linjen argumenterar riksdagspartierna mestadels på ett sätt som är mest över-
ensstämmande med utfallspositionen rättssäkerhet. 
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Jag övergår nu till att diskutera avhandlingens tredje hypotes om att 
riksdagspartierna efter den 11 september 2001 har ökat betoningen av värdet 
statsmakt, på bekostnad av värdet individens frihet. 

Sammantaget får hypotesen ett visst begränsat, men tydligt empiriskt stöd. 
Utfallet är således inte helt entydigt. Det går utifrån mina fall att konstatera att 
ytterlighetsvärdet statsmakt intas av fler riksdagspartier i fall 3 och 4 (som 
tidsmässigt utspelar sig efter 11 september 2001), än i fall 1 och 2 (som 
utspelar sig före dessa dramatiska händelser i USA, se tabell 9.2). Samtidigt 
noteras att socialdemokraterna betonar aspekter i likhet med rättstrygghet 
redan i riksdagdebatten om en ny sekretesslag 1980 (fall ett). Vad detta utfall 
beror på kan diskuteras. 

John W. Kingdon (2003) har i sin studie Agenda, Alternatives and Public 
Policies intresserat sig för tidpunkter då nya förslag och idéer presenteras och 
får erkännande i den offentliga debatten och liknar en sådan process vid att ett 
policyfönster plötsligt har öppnats. Drastiska och omvälvande händelser 
(formativa moment) skapar enligt honom större acceptans för nya eller gamla 
lösningsförslag. Därigenom kan flödet av problem, politik och lösningsförslag 
(som benämns ”policies”) sammankopplas på nya sätt i så kallade policy-
nätverk (”policy communities”). Därmed sammanfogas lösningsförslag och 
intressegrupper på nya sätt och på så sätt påverkas dagordningen. Även om 
Kingdon utgått från inrikespolitiska förhållanden i USA är de övergripande 
resonemangen av allmän bärighet och det är intressant att se om det finns 
likheter med huvuddragen i de svenska riksdagsdebatterna om informations-
teknik i fall 3 och 4. 

Två partier som inte alls förefaller att ha påverkats av hotbilderna och den 
politiska agendan i fall 3 och 4 är vänsterpartiet och miljöpartiet. Kanske beror 
det på att dessa partier fram till de studerade riksdagsdebatterna aldrig hade 
ingått i någon regering och såg sig själva som relativt sett mera sakpolitiskt 
och strategiskt självständiga, än vad övriga riksdagspartier gjorde. Föreställ-
ningar om samhällsintresse och rättstrygghet kommer i begränsad utsträckning 
till uttryck i vänsterpartiets och miljöpartiets röstningsbeteende, reservationer, 
beslut och anföranden i studerade riksdagsdebatter med påföljande riksdags-
beslut. 

För övriga fem studerade riksdagspartier förefaller den politiska agendan i 
vid mening ha förändrats efter den 11 september 2001. Riksdagspartierna 
börjar först då att positionera sig mera frekvent på ett sätt som har störst 
överensstämmelse med ytterlighetsvärdet statsmakt på den övergripande 
dimensionen. Framförallt formuleras då föreställningar i likhet med rättstrygg-
het mer frekvent i de studerade riksdagsdebatterna (fall tre och fyra). Det 
verkar dock som att det främst är socialdemokraterna, moderaterna och folk-
partiet som efter den 11 september 2001 har anammat de föreställningar och 
positioner som kan förknippas med idealtypen statmakt. Samförståndet mellan 
den socialdemokratiska regeringen, moderaterna och folkpartiet i riksdags-
debatterna 2006 (fall tre) ger intryck av att problem (dvs. hotbilder), politik 



257 

(kompromiss över blockgränsen ett valår) samt lösningsförslag (tvångsmedel) 
sammankopplas på ett nytt sätt just vid den tidpunkten. Det har därför många 
likheter med John W. Kingdons förväntningar om hur kriser och avgörande 
händelser skapar möjligheter för avgörande förändringar. 

9.4 Avslutande diskussion 
Jag har i avhandlingen fördjupat mig i frågan om vilka avvägningar den 
svenska demokratin har gjort mellan individens frihet och statsmakt när det 
gäller frågor om informationsteknik genom att studera ett antal riksdagsdebat-
ter som tidsmässigt spänner över knappt 30 år (från 1980 till och med 2009). 
Utifrån den ingående analysen och redovisning av resultat ovan, låt mig nu lite 
friare avsluta med att diskutera informationsteknik och avvägningen mellan 
individens frihet och statsmakt. Resultaten har på olika sätt kopplingar till 
frågor såsom: Har den politiska agendan i svensk politik förändrats från en 
politisk kamp för starkare individuella rättigheter, till en starkare betoning av 
mer kollektiva samhällsintressen? Har rättssäkerhetsargumenten fått mindre 
parlamentariskt stöd gentemot rättstrygghetsargumenten? Vilka möjligheter 
har den svenska demokratin att styra, påskynda eller hejda den tekniska ut-
vecklingen i IT-samhället? 

Svenska riksdagspartier och lagstiftare tvingas ta ställning till en rad nya 
integritetskränkningar som den nya tekniken har möjliggjort. Denna studies 
resultat kring hur riksdagspartierna har positionerat sig i förhållande till ideal-
typerna individens frihet och statsmakt är i detta sammanhang intressant att 
relatera till den ofta vid väljarstudier refererade dimensionen libertär – 
auktoritär (se delavsnitt 2.1.4), som använts i andra statsvetenskapliga studier. 
Även om det inte är exakt samma fenomen som studeras finns det likheter 
mellan dimensionen individens frihet – statsmakt och dimensionen libertära – 
auktoritära värderingar. Mitt intryck är att riksdagspartierna tenderar att inta 
relativt likartade positioner på den övergripande dimensionen individens frihet 
– statsmakt, oavsett vilket av de fyra studerade fallen och lagärendena är. Kan 
det finnas någon förklaring till dessa stabila positioneringar och tankestruk-
turer hos de svenska riksdagspartierna? Under den utdragna tidsperioden på 
knappt 30 år förefaller idémässigt inte så överdrivet mycket ha hänt vad gäller 
riksdagspartiernas positioneringar. Vänsterpartiet och senare miljöpartiet (det 
sist nämnda partiet inträder i handlingen i fall två) positionerar sig oftast på ett 
sätt som har störst överensstämmelse med utfallspositionen individuella rättig-
heter, medan övriga partier (socialdemokraterna och de borgerliga partierna, 
senare benämnda allianspartierna) tenderar att istället positionera sig på ett sätt 
som har störst likhet med utfallspositionen samhällsintresse. På den andra 
linjen argumenterar riksdagspartierna mestadels på ett sätt som är mest över-
ensstämmande med utfallspositionen rättssäkerhet. 

256 

Jag övergår nu till att diskutera avhandlingens tredje hypotes om att 
riksdagspartierna efter den 11 september 2001 har ökat betoningen av värdet 
statsmakt, på bekostnad av värdet individens frihet. 

Sammantaget får hypotesen ett visst begränsat, men tydligt empiriskt stöd. 
Utfallet är således inte helt entydigt. Det går utifrån mina fall att konstatera att 
ytterlighetsvärdet statsmakt intas av fler riksdagspartier i fall 3 och 4 (som 
tidsmässigt utspelar sig efter 11 september 2001), än i fall 1 och 2 (som 
utspelar sig före dessa dramatiska händelser i USA, se tabell 9.2). Samtidigt 
noteras att socialdemokraterna betonar aspekter i likhet med rättstrygghet 
redan i riksdagdebatten om en ny sekretesslag 1980 (fall ett). Vad detta utfall 
beror på kan diskuteras. 

John W. Kingdon (2003) har i sin studie Agenda, Alternatives and Public 
Policies intresserat sig för tidpunkter då nya förslag och idéer presenteras och 
får erkännande i den offentliga debatten och liknar en sådan process vid att ett 
policyfönster plötsligt har öppnats. Drastiska och omvälvande händelser 
(formativa moment) skapar enligt honom större acceptans för nya eller gamla 
lösningsförslag. Därigenom kan flödet av problem, politik och lösningsförslag 
(som benämns ”policies”) sammankopplas på nya sätt i så kallade policy-
nätverk (”policy communities”). Därmed sammanfogas lösningsförslag och 
intressegrupper på nya sätt och på så sätt påverkas dagordningen. Även om 
Kingdon utgått från inrikespolitiska förhållanden i USA är de övergripande 
resonemangen av allmän bärighet och det är intressant att se om det finns 
likheter med huvuddragen i de svenska riksdagsdebatterna om informations-
teknik i fall 3 och 4. 

Två partier som inte alls förefaller att ha påverkats av hotbilderna och den 
politiska agendan i fall 3 och 4 är vänsterpartiet och miljöpartiet. Kanske beror 
det på att dessa partier fram till de studerade riksdagsdebatterna aldrig hade 
ingått i någon regering och såg sig själva som relativt sett mera sakpolitiskt 
och strategiskt självständiga, än vad övriga riksdagspartier gjorde. Föreställ-
ningar om samhällsintresse och rättstrygghet kommer i begränsad utsträckning 
till uttryck i vänsterpartiets och miljöpartiets röstningsbeteende, reservationer, 
beslut och anföranden i studerade riksdagsdebatter med påföljande riksdags-
beslut. 

För övriga fem studerade riksdagspartier förefaller den politiska agendan i 
vid mening ha förändrats efter den 11 september 2001. Riksdagspartierna 
börjar först då att positionera sig mera frekvent på ett sätt som har störst 
överensstämmelse med ytterlighetsvärdet statsmakt på den övergripande 
dimensionen. Framförallt formuleras då föreställningar i likhet med rättstrygg-
het mer frekvent i de studerade riksdagsdebatterna (fall tre och fyra). Det 
verkar dock som att det främst är socialdemokraterna, moderaterna och folk-
partiet som efter den 11 september 2001 har anammat de föreställningar och 
positioner som kan förknippas med idealtypen statmakt. Samförståndet mellan 
den socialdemokratiska regeringen, moderaterna och folkpartiet i riksdags-
debatterna 2006 (fall tre) ger intryck av att problem (dvs. hotbilder), politik 



259 

övervakningssamhället har decentraliserats samtidigt som gränsen mellan stat 
och samhälle har blivit alltmer otydlig? Vad betyder det i så fall för de 
politiska organens kapacitet att styra informationsteknikens utveckling? Har 
utvecklingen av det svenska kontrollsamhället gått så långt att den tekniska 
utvecklingen idag är omöjlig att stoppa eller motverka? 

Det har historiskt sett funnits några teknikskeptiker. Jacques Ellul (1954, 
engelsk utgåva 1964) har till och med ifrågasatt om människan har en fri 
relation till den nya tekniken som helhet. Enligt honom går det därför inte att 
välja bort teknologin för att leva fritt i enlighet med var och ens önskningar. 
Vi människor liknas metaforiskt i The Technological Society vid teknologins 
ödesbestämda slavar. Jag avslutar denna avhandling genom att ge uttryck för 
en uppriktig förhoppning om att Jaques Ellul i sina ödesmättade förutsägelser i 
sak har helt fel. 
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Här är fall tre om buggningslagen och andra hemliga tvångmedel det av-
vikande fallet. Inom detta fall positionerar sig socialdemokraterna, modera-
terna och folkpartiet åtminstone en gång på ett sätt som har störst likhet med 
utfallspositionen rättstrygghet. Libertära värderingar har sammankopplats med 
kritik av en framväxande, kontrollerande lagstiftning gentemot medborgarna 
samt ett ifrågasättande av ny teknik för mer omfattande och effektiv över-
vakning. Därtill kan libertära värderingar bestå av en kritik av värdet nationell 
säkerhet (se delavsnitt 2.1.4). 

I min studie ger vänsterpartiets och miljöpartiets politik och värderings-
grund intryck av att uppfylla flera kriterier, för att kunna betecknas som 
libertär, åtminstone inom det informationstekniska området. De auktoritära 
värderingarna tar sig i min studie framförallt uttryck genom en tro på nationell 
säkerhet, en tro på samhällets sociala ordning och kontroll samt fasthållande 
vid etablerade moralkoder (se delavsnitt 2.1.4). Det förefaller i min studie i 
första hand vara partier i regeringsställning och ansvariga ministrar som ger 
uttryck för sådana värderingar i frågor om informationsteknik. Två uppseende-
väckande undantag är oppositionspartierna moderaterna och folkpartiet i de 
två riksdagsdebatterna i maj 2006 (fall tre). Partiernas omorientering skedde 
efter att den socialdemokratiska regeringen hade förhandlat fram en gemen-
sam position med dessa två partier. Företeelsen kan måhända, av kritiska kom-
mentatorer, kallas för en auktoritär spridning till de riksdagspartier som har 
som ambition att under överskådlig tid bli regeringspartier. Det är tänkbart att 
partier då mer och mer identifierar sig med statsmakten och därmed så smått 
tolkar sig själva som en del av den. 

Den önskvärda relationen mellan individens frihet och statsmakt är i 
grunden ett ideologiskt debattämne som har förts under sekler och i vitt skilda 
sammanhang. I John Stuart Mills klassiska verk Om friheten (1848/1984:17) 
efterlyses en konsekvent, genomtänkt åskådning om vilka angelägenheter som 
staten bör ingripa i. Diskussionen förefaller vara ständigt närvarande och den 
har inte minst fått ny aktualitet genom de senaste decenniernas riksdagsdebat-
ter om informationsteknik. Jag har i min avhandling försökt att illustrera några 
kompromiss- och konfliktlinjer i svensk politik, men framförallt att undersöka 
hur våra partier i riksdagsdebatter sakpolitiskt och strategiskt positionerar sig i 
relativt moderna lagstiftningsfrågor om informationsteknik. 

Då flera av de frågor som har behandlats är påfallande komplicerade är det 
inte förvånande att alla studerade riksdagspartier i varje fall vid något tillfälle 
tenderar att kompromissa mellan statsmakt och individens frihet. Det finns 
dock undantag och jag har i avhandlingen genom hypotesprövning resonerat 
om regeringsinnehavets betydelse samt kriser och avgörande händelsers på-
verkan på politikens utfall. 

Jag tycker själv att de i avhandlingen studerade riksdagsdebatterna behand-
lar ideologiska frågor som är värda en intensiv samhällsdebatt. Är det 
verkligen så som Reg Whitaker (1999) påstår att statens kontrollteknologi idag 
upplevs som mindre politiskt kontroversiell? Är det därtill på det sättet att 
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and public debates are analyzed. These cases describe and analyze the 
parliamentary debate concerning the security act (sekretesslagen) in 1980, 
three parliamentary debates concerning the personal data act (personuppgifts-
lagen) in 1998–99, three parliamentary debates concerning the surveillance 
and crime prevention act (lag om hemlig rumsavlyssning & åtgärder för att 
förhindra visa särskilt allvarliga brott) in 2006–07 and the three parliamentary 
debates concerning the national defence radio establishment act (FRA & lag 
om signalspaning) in 2007–09.   

Empirical findings 
The study shows that two parliamentary parties, namely the Green Party 
(Miljöpartiet) and the Left Party (Vänsterpartiet) in all cases investigated, 
except for one, has chosen a position close to the value of individual freedom. 
The other parties have a tendency to choose a hybrid position in between state 
power and individual freedom. In parliamentary debates after September 11 
2001 the Social Democrats (Socialdemokraterna), the Moderate Party (Mode-
raterna) and the Liberal Party (Folkpartiet) have, compared to the studied par-
liamentary debates before this critical moment, been more disposed to 
positioning themselves close to the value of state power. 

The first hypothesis, concerning the common use of compromises in the 
parliamentary debates investigated, receives strong empirical support in this 
dissertation. All political parties in the Swedish parliament are disposed to 
supporting a compromise-hybrid position between individual freedom and 
state power in at least one parliamentary debate.  

The second hypothesis proposes a tendency to support state power when in 
government, but individual freedom in parliamentary opposition to the 
government. This second hypothesis receives clear, but somewhat weaker, 
empirical support. The hypothesis could predict the behaviour for some parties 
and debates, but not for all of them.  

The third hypothesis implies that September 11 2001 was a critical 
moment that made the political parties more disposed to supporting the value 
of state power. This hypothesis receives some empirical support, as most 
parties have been affected, but on the other hand the Green Party 
(Miljöpartiet) and the Left Party (Vänsterpartiet) do not seem to have been 
affected at all by this critical moment. One reason could be that these two 
parties were never in government during the 29 years under study.      

   

Contributions 
There seem to be new patterns of conflict between the political parties in 
parliament when it comes to the question of proper use of information 
technology. The Left Party (Vänsterpartiet) and the Green Party (Miljöpartiet) 
are less likely to accept state power when individual freedom is at stake, 
compared to the other political parties in legislative processes. 
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Summary 
Introduction 
The widespread application of information technology is an issue that most 
western democracies have to deal with today. The common use of this new 
technology in Swedish society raises questions such as the right to individual 
integrity, the importance of rule of law, common good and the proper role of 
the state towards citizens’ rights. An example from the public debate 
illustrates this. The proper way to use information technology to handle 
different threats from organized crime or terrorist groups towards Swedish 
society, has been a controversial question and also a conflict pattern in the 
public debate. The question has also been used as an ideological argument by 
the political parties in the parliament. In the long run it is probably impossible 
for politicians to avoid the intrinsic conflict concerning the values of 
individual freedom and state power, when, at the same time, they frequently 
make decisions about the proper use of information technology. 

Research question and theoretical framework 
The main question in this thesis is what kind of adjustments the political 
parties in the Swedish parliament have made between individual freedom and 
state power in matters concerning information technology. An analytical 
model that includes two ideal types (individual freedom and state power) have 
been developed for the study and categorization of the political parties and 
their positions in each debate. Thus, parties have been categorized according 
to their proximity to the ideal types, i.e. whether they are close to any of the 
ideal types or take in-between positions in relation to the values (a so called 
hybrid position).  This means that all political parties have been categorized in 
a number of legislative processes in the Swedish parliament. 

Three hypotheses are tested. The first hypothesis proposes that compro-
mises made by the political parties between individual freedom and state 
power, were most frequent in the studied parliamentary debates. The second 
hypothesis proposes that a party has a tendency to support state power when in 
government, but on the other hand a tendency to support individual freedom in 
opposition to the government. The third hypothesis proposes that Swedish 
parties in general were more disposed to support state power after September 
11 2001 than before this critical moment.     

The theoretical chapter also discusses concepts such as state power, 
individual freedom, personal integrity and libertarian–authoritarian values.  

A comparative case study 
This thesis focuses primarily on party positions, rhetoric patterns and deci-
sions made in the Swedish parliament, concerning information technology, 
public control and supervision of Swedish citizens. Four legislative processes 
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In the Swedish parliament, the Social Democrats (Socialdemokraterna), the 
Moderates (Moderaterna), the Liberals (Folkpartiet), the Christian Democrats 
(Kristdemokraterna) and the Centre Party (Centerpartiet) have for a long time 
and with only one exception remained negative. In most parliamentary debates 
they have rejected the position and idea of individual freedom. Instead, they 
tend to prefer compromises between state power and individual freedom. After 
September 11 the ideological-political support for state power has grown, 
especially from the Social Democrats, the Moderates and the Liberals. 
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