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Abstract 
Since the 9/11-attacks several nations have been confronted with a new international 

threat, its nature traces back to the political- and religious- radical movements of the 

20th century Cold War. Ever since, various states have been under threat by terrorist 

organizations around the world due to mainly participating in worldwide counter-

terrorist interventions created by western alliances. In Sweden, amongst other countries, 

the state took security-precautions that would imply total control of information 

throughout the territorial borders. The assigned proposition was accepted by the 

Swedish parliament in June 18
th

 2008, after this date wild spread criticism was still in 

effect ever since the Swedish government first publicly announced the proposition in 

May 8
th

 2007. This study emphasizes on understanding why the Swedish government 

chose to present this proposition to parliament, in order to complete this task the study 

will present the motives and the alleged threats that were the core of the proposition and 

its value-maximizing goal of creating a new surface for Swedish homeland security. 

The core questions of the study to be examined are; “How was the decision-making 

progress being managed?”, “What was the core arguments of the opposition in the 

official debates?” and “Why did the government choose to announce the proposition?”. 

In addition, the study will present the solution to the problem through the usage of 

Allison & Zelikow’s famous geopolitical study “Essence of Decision”, in where the 

Swedish government will take the place of the “rational actor” in this national dilemma. 

As the process moves forward the reader will be aware of the consequences and the 

options of the Swedish government during the decision making process, and due to this 

also able to determine the cause of action that was required by the state to prevent the 

later confirmed threats. 
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1 Inledning 
Den 8:e mars 2007 presenterar regeringen en lösning för att hantera de ”nya” 

hotbilderna som många åskådare indirekt genom sina TV-apparater fick ta del av den 

11:e september 2001. Regeringens proposition om utökade signalspaningsrättigheter till 

Försvarets radioanstalt blev starkt kritiserat och omtalat samma dag som propositionen 

först presenterades. Regeringen försvarade förslaget med att presentera de hotbilder som 

man befarade låg framför Sverige som stat i den internationella arenan, huruvida dessa 

hotbilder faktiskt var sanna eller starka var det väldigt få som undersökte. Den 

nationella debatten grundade sig istället starkare på varje enskild människas 

integritetskränkning i samband med lagändringarnas presentation. Väldigt få av de 

aktiva i debatten tänkte på att det mycket väl kunde varit så att Sverige låg i en extrem 

riskzon för att bli ett näste för transnationell terrorism, organiserad brottslighet, illegal 

vapendistribution eller strukturerad cyberterrorism. Dock återstår frågan kring huruvida 

landet verkligen befann sig i riskzonen för att totalt förfalla, på grund av etablerade 

terrororganisationer och kriminella nätverk. Följande studie kommer att behandla de 

bakomliggande anledningarna till varför regeringen valde att presentera propositionen 

genom en motivanalys av de officiella texter som staten och diverse inblandade 

departement har publicerat. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsattsen är att ge en bredare bild av beslutsprocessen kring den rad av 

kontroversiella beslut som kom att sammanfattningsvis betecknas som ”FRA-lagen”. 

Denna studie kommer att kartlägga ett beslutsmönster för regeringens agerande i 

samband med de beslut som togs, samt de bakomliggande argumenten för agerandet och 

hur beslutsprocessen har sett ut i praktiken. För att redovisa hur regeringen agerat och 

främst varför de har agerat för att driva igenom propositionen för ökad övervakning, 

kommer materialet att appliceras på teorin om staten som en rationell aktör. Den bok 

som därmed kommer att vara utgångspunkten för teorin är ”Essence of Decision” av 

Graham Allison och Philip Zelikow. 

 

För att uppnå detta syfte krävs en motivanalys för att finna spår av argument och 

utgångspunkter som ligger till grund för statens föreslag av ”proposition 2006/07:63 – 

En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet” och därmed fastställa de motiv och val 

som staten hade i sitt myndighetsagerande. Motivanalysen kommer avgränsas till att 

endast omfatta textbaserade källor så som statens offentliga utredningar, 

departementseriens utlåtanden och propositionen om en anpassad 

försvarsunrerrättelseverksamhet. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Från första världskriget ända fram till kalla krigets slut har säkerhetspolitiken tvingats 

undergå flertal radikala förändringar för att anpassas till teknologiska framsteg och 

lättillgänglig information. Stater har sedan dess varit i starkare behov av 

säkerhetspolitiska framsteg än någonsin. Sedan den 11:e september 2001 har denna 

säkerhetspolitik anpassats ytterligare, nu i förhållande till andra former av hot mot 

staters suveränitet. Utifrån Allison och Zelikows modell kartläggs den svenska 

regeringens beslutsfattande för propositionen om ökad signalspaning i landet. 

 

 Hur har beslutsprocessen kring lagändringarna som reglerar 

signalspaning, bedrivits? 
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 Varför valde regeringen att föreslå ”proposition 2006/07:63 – En 

anpassad försvarsunderrättelseverksamhet”? 

 
1.2.1 Angreppssätt 

Det teoretiska angreppssättet är en färdigställd teori om staten som rationell aktören i ett 

specifikt beslutsfattande, till denna teori kommer boken ”Essence of Decision” av 

Graham Allison och Philip Zelikow att tjäna som underlag för hur teorin fungerar samt 

hur den ska appliceras på ämnet i fråga. Eftersom studien undersöker den svenska 

statens motiv för att bedriva ökad signalspaning kan just denna teori skapa en stark 

grund för förklaring av statens agerande i förhållande till de val och omständigheter som 

staten stod inför vid det aktuella agerandet. 

 

Underlaget för instruktioner och hanteringen av motivanalys kommer främst att vara 

”Metodprakikan: Konsten att studera Samhälle, Individ och Marknad”. Till detta 

underlag kommer även anhängande litteratur att vara nödvändig för att få en så exakt 

bild som möjligt av hur det metodologiska angreppssättet kommer att utformas och på 

så sätt ligga till grund för den data som vald teori på sikt kommer att appliceras på.  

 

Den data som står i centrum för undersökning kommer att vara statliga dokument och 

utlåtanden, men inte minst det dokument som kanske är av mest tyngd för fallet 

nämligen den föreslagna propositionen. Materialet i sig kommer till stor del vara nåbart 

genom digital väg men även genom analog väg. 

 

1.2.2 Materialproblem 

Ett givet materialproblem som är återkommande vid studier av en passerad händelse, är 

att skriven text inte alltid är tillgänglig efter en viss period. Däremot förväntas att 

statliga utlåtanden kommer att hittas relativt enkelt, om dessa även skulle vara svåra att 

nå digitalt så blir det ändå enkelt att få tag i dem manuellt genom offentlighetsprincipen. 

Det mesta av materialet som har valts som grund är inte sekretessbelagt och därmed 

relativt lättillgängligt. 

 

Ett återkommande problem för studien är väldigt centralt i fråga om det valda ämnet 

som ligger för inspektion. Agrell, Hadenius, Allison & Zelikow, Hollis & Smith är alla 

offer för samma typ av problematik, denna faller oftast in då man arbetar med 

högpolitiska förteelser så som typexemplet säkerhetspolitik. Mycket av den information 

som kommer att användas är renoverad, omstrukturerad och offentlig vilket betyder att 

sekretessbelagd information kommer att vara uteslutet i studien. 

 

Studien kommer att utgå från regeringens sida av den offentliga kammardebatten 

eftersom den väljer att kartlägga de motiv och argument bakom förslaget av proposition 

2006/07:63. På så sätt kan många av de dokument som används uppfattas vara bias, 

men dessa används endast i syfte att kartlägga och inte tillföra något debatten eller på 

något vis ta ställning i den. I samband med detta kommer det även användas 

oppositionella debattartiklar för att belysa huruvida det statliga agerandet upplevdes 

rationellt eller ej. 

 

Ett mindre problem, eller snarare en påtvingad avgränsning, blir att förhålla sig till 

materialet inom ett specifikt tidsspektrum. Eftersom tiden för studiens utformande är 
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begränsad och studiens syfte någorlunda komprimerat, är mycket av det framtagna 

materialet avgränsat kring åren 2001
1
 till 2009

2
. Denna tidsavgränsning gjordes för att 

minimera efterreflekterade texter om huruvida lagarna för ökad signalspaning fungerat 

så som de föreskrivits, eftersom det är av ett väldigt minimalt intresse för studien. 

 

1.2.3 Metodproblem 

Ett tänkbart problem som kan dyka upp i det metodologiska avsnittet är att förhålla sig 

till skriven text utrifrån en motivanalys. Det problematiska kommer vid det slutgiltiga 

beläggandet av motiv, då främst vid att finna dolda motiv i text och speciellt text som 

redan reviderats vid omgångar innan publicering men även i att finna de tyngst 

övervägande motiven för handling. Detta problem bidrar till utfallet av studien men 

påverkar ändå inte uppsatsens syfte negativt då det trots allt är statens någolunda 

reviderade motiv som ställs i centrum. Däremot är det ytterst viktigt att påpeka att 

motivanalyser är en metod som är bäst lämplig när man kan observera motivindikatorer 

direkt, eftesom detta dock är en ytterst stor svårighet, tvingas den metodmedvetne 

samhällsvetaren att arbeta i ett någolunda oförutsägbart tillstånd. I detta fall krävs av 

metodutövaren att påpeka att den valda aktören gjort medvetna överväganden i 

förhållande till den företeelse som skall analyseras (Esiasson, m.fl. 2012, s. 291).  

 

En motivanalys blir dock mycket svårare att bedriva om objektet för inspektion 

(regeringen) är en samling av människor med olika idéer och i sin tur olika baktankar 

till sina ageranden, men skall regeringen ses som en rationell aktör i sammanhanget så 

blir reslutatet av regeringens handlingar viktigare för inspektion än exempelvis politiska 

påfrestningar. Däremot skall inte det sistnämda bortses utan tjäna som en bakgrund 

inför ett agerande, och istället skall få antal inflytelserika personer inom regeringen ses 

som den faktiska drivkraften för de överväganden som finns. Detta för att en 

motivanalys skall vara möjlig (Esaiasson m.fl. 2012, s.292). Det som ska stå i centrum 

för analysen blir regeringens medvetna överväganden för propositionens talan. 

 

1.3 Teori 
Studiens syfte är att undersöka regeringens val att presentera en proposition som idkar 

för ökade signalspaningsrättigheter till Försvarets radioanstalt. Eftersom detta i grunden 

är en fråga om säkerhet och därmed faller i kategorin säkerhetspolitik är det 

resultatsmässigt fördelbart att använda en säkerhetspolitisk teori. Allison och Zelikows 

(1999) rationelle aktör är min teoretiska utgångspunkt för att kartlägga varför sveriges 

regering valde att presentera proposition 2006/07:63. Teorin valdes eftersom den anses 

mest lämplig för studiens syfte i förmåga till förklara och presentera beslutstaganden 

utifrån ett rationellt agerande. Teorin är däremot en konstruktion som vilar på redan 

tidigare forskning om stater som rationella aktörer på den internationella politiska 

arenan (1999, s.13-16). Dessa analyser av staters (och enskilda härskares) ageranden har 

på senaste tiden visat sig vara i hög grad sanningshaltiga, inte minst då de är måna om 

att analysera alla bakomliggande aspekter av en händelse eller ett beslut. 

 

                                                 
1
 Detta år är intressant för studien då det markerar elfte september-attacken och dess nyprioriterade 

hotbilder gentemot det internationella samfundet, säkerhetspolitisk information och data som berör 

Sverige från detta år och frammåt förväntas vara speciellt nyttosam för studiens analys.  
2
 Då förslaget först trädde i laga kraft, detta år markerar slutet för argumenten och beslutsmotiven att 

genomföra lagen, samt de direkta reaktionerna på propositionen i offentlig- och kammardebatt. 
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1.3.1 Den rationelle aktören 

Det som kännetecknas som en självklarhet för den rationelle aktören som teoretisk 

utgångspunkt är att den bygger på det som klassas som ”rationella handlingar”, dessa 

givna ett par specifika företeelser som förutsätter både handlingens natur och graden av 

”rationalitet” i den bemärkelsen att uppnå bästa möjliga resultat givet en situations 

förutsättningar (Allison & Zelikow, 1999, s.14-15). 

  

För att dyka djupare i Allison & Zelikows modell krävs det att man först förstår de olika 

företeelserna som modellen arbetar utifrån. Dessa utgörs av fyra olika essentiella 

koncept som beskriver naturen bakom den rationelle aktörens agerande inför flertal 

situationer (1999, s.17). Aktören förväntas, först och främst, vara målmedveten. I detta 

fall antas aktören ha en vilja att uppnå ett till antagande nyttomaximerat utfall, för att 

kunna uppnå det önskade utfallet är aktören beredd att göra vissa överväganden som 

medför ökade chanser att uppnå det önskade målet (1999, s.18). 

 

För att uppnå det önskade målet tvingas aktören agera utifrån flertal givna ”alternativ” 

(1999, s.18) som aktören har till sitt förfogande för att kunna uppnå det slutartade 

resultatet, varje valda alternativ leder in på en annorlunda väg till eller från det önskade 

utfallet. Allison & Zelikow (1999, s.18) menar dock på att de alternativ som aktören står 

inför är behäftade med konsekvenser som kan visas vara både positiva och negativa 

beroende på huruvida dessa beslut eller alternativ har förfogats av aktören i förhållande 

till beslutet i sig eller situationen som beslutsfattande och aktör befinner sig i (1999, s. 

18). 

 

Smith och Hollis (1990) skriver i sin bok om likartade förhållanden i aktörens situation, 

istället hanterar Hollis och Smith en splittrad aktör med olika former av beslutsfattande 

auktoriteter. I och med dessa är aktörens position, enligt Hollis och Smith, betydligt mer 

svårdefinierad (1990, s.155). Varje beslutsfattande organ i denna organisation har i sin 

tur en roll att spela i förhållande till sin egen position (ett arbete att avklara, och därmed 

ett syfte att fylla). Trots att Hollis och Smith problematiserar förhållandet hos en aktör 

som förväntas dra rationella slutsatser, kommer både Smith, Hollis, Allison och Graham 

överens om att det stora tyngden slutgiltigt ligger på denne enade eller icke enade aktörs 

förmåga att handla rätt (1990, s.155-156). 

 

I slutändan, menar Allison & Zelikow (1999), att det i grunden endast handlar om  

aktörens ”förmåga” att välja de bästa alternativ som medför de bästa konsekvenserna för 

det önskade utfallet. Alltså att göra det ”rätta valet”, givet situationens förutsättningar. 

(1999. s.18). Huruvida de val som aktören gjort är rätt eller bra för utfallet blir denne 

varse om vid slutet av den beslutsprocess som denne inlett, men för att underlätta för 

aktören själv krävs det av denne att förutse vissa konsekvenser utifrån sitt eget 

handlande och vara övertygad om att dessa är önskvärda. 

 

 
Figur 1 – Internationella- och inrikesimpulser i förhållande till konsekvenser av beslut. 

 

Man ska i detta skede tydligt redogöra för aktörens situation i kontrast till den valda 

händelsen för analys. Enligt Allison & Zelikow (1999) bör detta klargöras så tidigt som 
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möjligt för en ökad förståelse och en grund till en föränklad analysförmåga. Eftersom 

analysområdet för studien hanterar den svenska regeringens beslutsfattande kring 

kontroversiella lagändringar med starka konsekvenser, krävs det redan tidgit av 

analytikern att utgå från att beslutsfattandet redan tidigt har haft sina politiska 

påverkningar både innan- och utanför landets gränser. När vi talar om givna 

förutsättningar och förväntade konsekvenser är dessa oftast av ovanstående natur, detta 

medför att flertal metodologiska och teoretiska frågor redan tidigt medföljer; skulle 

exmepelvis regeringen kunna motivera ökad signalspaning av svenska medborgare utan 

att referera till en omgående realistisk hotbild? 

 
1.3.1.1 Aktörsmodellen ur Mertons paradigm 

Allison & Zelikow (1999, s.23) talar om att modellen för ”den rationelle aktören” bäst 

bör ses utifrån ett sorts helhetsparadigm där aktörens handlingar och givna 

förutsättningar samt önskade utfall får en bredare och enklare förståelse. Först och 

främst krävs en grundläggande analysenhet att begrunda, i detta fall en stats handlingar. 

Dessa kartläggs som medvetna val av staten för att maximera strategiska utfall (1999. 

s.24).  

 

Helhetspradigmet förutsätter sedan att staten bäst bör ses som en enad nationell aktör, 

en individ med ett rationellt medvetande som sedan ställs inför ett problem att hantera. 

Den enade aktören bör sedan handla för att lösa problemet, till detta ser denne till 

önskade utfall, alternativ och dess konsekvenser för att göra ett så nyttomaximerat val 

som möjligt (Allison & Zelikow, 1999, s.24). Det som i sin tur styr aktörens 

handlingskraft utifrån helhetsparadigmet är det bakomliggande mål-mönstret som 

utgörs av aktörens övertygelse om att dennes handlingar är förenliga med det 

nyttomaximerade utfall som denne strävar efter (1999, s.24). 

 

När man väljer att sedan analysera exempelvis en stats agerande bör man arbeta utifrån 

vissa givna premisser gällande aktörens agerande i en given situation. Dessa premisser 

reglerar de alternativ som den enade atören ställs inför i form av de höga respektive låga 

kostnaderna som ett alternativ presenterar för aktören. Dessa ”kostnader” i fråga 

behöver inte nödvändigtvis ses som strikt ekonomiska utan kan även ses som tungt 

konsekvensbelagda i negativ mening, i rationell tankebana bör alltså de alternativ med 

ökade konstnader för genomförande värderas som sannolikt mindre valbart i aktörens 

position och tvärtom (Allison & Zelikow, 1999, s.25). 

 

Det sistnämda gällande helhetsparadigmet enligt Allison & Zelikow (1999) hanterar de 

”bevis” som på sikt ska presenteras av analytikern självt. Dessa bevis är grundade i 

vilka av aktörens beslut är belagda med ”objektiva mål”, till detta menar Allison & 

Zelikow (1999, s.25-26) att analytikern måste sätta sig i aktörens sits och därifrån 

försöka analysera eller finna de nyttomaximerade mål som aktören förväntas drivas av. 

 
1.3.1.2 Tillämpning av den rationelle aktören 

Allison & Zelikow (1999, s.22) presenterar en utförlig figur för hur den rationelle 

aktören skall tillämpas på det valda analysområdet, främst handlar det om att avgöra 

graden av rationalitet i förhållandet till aktörens position. Figuren respresentera en form 

av ”ramverk” som utgörs av vad analytiken vet om staten i förhållande till möjliga 

grader av rationalitet. 
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Figuren är uppdelad mellan olika kännetecken för aktören som hanterar vad vi vet om 

denne, samt i olika typer av rationella kännetecken för aktörens handlingar. Det finns tre 

olika typer av grundläggande föreskrifter om graden av rationalitet. Den första så 

kallade ”omfattande rationaliteten” (1999, s.20) utgår ifrån att aktören blivit tillgiven 

alla alternativ och är väl medveten om alla konskekvenser inför det rätta 

nyttomaximerade beslutet. Aktörens avsikt är i detta skede mindre viktigt och närmst 

intill obsolet för resultatet. 

 

Det andra karaktärsdraget för mått av rationalitet symboliseras i Allison & Zelikow som 

”avgränsad rationalitet” (Allison & Zelikow, 1999, s.20) där den i sig kan delas upp i 

högre eller lägre stånd. Den avgränsade rationaliteten är, tvärt emot den omfattande, 

grundad i tanken om att alla fakta om aktörens situation i förhållande till händelsen inte 

riktigt är presenterade. Istället talar den avgränsade rationaliteten för att det enda 

handfasta för en aktörs möjligheter och avsikter grundar sig på de antaganden vi kan 

göra utifrån aktörens situation (1999, s.20). 

 
 
Applicering av rationell aktörsmodell (se Allison & Zelikow, 1999, s.22). 

 

De rationella karaktärsdragen präglas sedan av den information som analytikern har om 

aktören, denna information kan i sin tur se annorlunda ut. I Allison & Zelikows bok 

radas det upp fyra stycken olika aktörsbilder som är avsedda för inspektion, varje 

aktörsbild talar om ett specifikt skede då man som analytiker vet mer eller mindre om 

aktören och därmed dennes grad av rationalitet (1999, s.21). 

 

Aktörsbilderna förändras och kännertecknas av den dåvarande situationen, till en början 

kan aktören endast ses som en fiktiv aktör (Allison & Zelikow, 1999, s.21) där det inte 

finns mycket information att gå efter. Aktören ses som en enhet av flertal 

beslutsfattande som är drivande i aktörens åsikter och handlingar. Aktören kan sedan bli 

en generell aktör (1999, s.21) då information om aktörens egenskaper kommit fram, ett 

exempel på detta kan vara en stat som kännertecknas av en speciell politisk karaktär. 

 

Vid tillgång till mer information om aktören kan denne specifieras ytterligare, den 

identifierade aktören (1999, s.21) blir därmed den grupp av människor eller den 
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enskilde människa som utgör aktörens officiella anlete. Exemepelvis kan detta vara 

namnet på en specifik organisation eller stat som aktör i ett visst skede, denna 

information talar i sin tur om de normer som är drivande i aktörens handlingar. 

 

Det är dock först när informationen blir så omfattande som möjligt då man kan tala om 

en personfierad aktör (1999, s.21), i detta skede kännetecknas aktören av sitt rätta jag. 

Exempelvis kan den framtagna informationen berätta om den starkast drivande kraften 

bakom den, nu offentlige, aktören i förhållande till den händelse som denne befinner sig 

i. Stater eller företag som personifieras av den största ledande figuren inom den 

inhemska- och utrikespolitiska sfären, faller i denna kategori (Allison & Zelikow, 1999, 

s.21). 

 

För att tillämpa teorin bör dock vissa frågor ställas i förhållande till det valda 

analysobjektet. Allison & Zelikow (1999, s.26) skriver att modellen inte direkt kan 

appliceras om inte vissa antaganden görs i samband med ställda frågor som är vitala för 

studien i sin helhet. 

 

För att förklara ett fenomen krävs det av analytikern att antaga flertal premisser för 

aktören, först antaga att det valda fenomenet för analys är aktörens aktiva handling eller 

ressultatet av en sådan. Aktören skall ses som en enad enhet med tillgänglighet till 

handlingskraft i form av instrumentella funktioner (Allison & Zelikow, 1999, s.27). 

Aktören agerar även enligt antagandet i enighet med hot och möjligheter givna för sin 

situation, aktörens handlingar förväntas också vara nytto-maximerade eller uppfattade 

som sådana enligt aktören själv (1999, s.27). 

 

De frågor som analytikern i sin tur bör ställa cirkulerar kring just aktörens förhållande 

till situationen. Vem som aktören i det analytiska fallet representerar är viktigt att ta 

upp, samt vilka hot och möjligheter denne har givet situationen som den befinner sig i. 

Det är också viktigt för analytikern att begrund huruvida aktören har några 

instrumentella funktioner och vilka dessa är, hittill hör även att undersöka vilket av de 

val som gjorts är ”bäst” eller ”rätt” givet aktörens förutsättningar i situationen (Allison 

& Zelikow, 1999, s.27). 

 

1.4 Metod 
Det metodologiska angreppssättet utgörs av det som kännetecknas som en 

”Motivanalys” (Esaiasson m.fl. 2012, s.290), analysmetoden går ut på att belägga och 

analysera beslutsmönster. Analysen kan genomföras på det mesta av det material som 

står i centrum för behandling, alltså allt från textbaserade data till intervjuer och debatt. 

Motivanalysens analysgrund utgörs av ”medvetna överväganden som görs av aktörer” 

(2012, s. 292), vilket betyder att de omedveta överväganden och motiv som kan tänkas 

finnas inte är av ett intressevärde för metodens framtida produkt. För att kunna 

kartlägga regeringens motiv för propositionens presenterande, samt huruvida regeringen 

rättfärdigat sitt politiska beslut, anses en motivanalys som rätt angreppssätt för att uppnå 

ett tillfredsställande resultat där bakomliggande överväganden tydligt kan redovisas. 

 

I en bok skriven av Axel Hadenius, Roger Henning och Barry Holmström som 

publicerades 1984, förekommer ovanstående metodinriktning för att angrippa flertal 

politiska beslutsfattanden i landet. Angreppssättet var snarlikt ovanstående 
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metodinriktning och grundade sig på förklaringsmodeller för regeringens agerande med 

bas i motivutsager som gjordes av den samma. De tre olika studierna i politiskt 

beslutsfattande som presenteras i boken är grundade enligt samma typ av princip genom 

undersökning av politiskt material, intervjuer i media och text. 

 

Metodpraktikan har valts som den starkare grunden för beskrivningen och utövandet av 

metod eftersom den anses ge en starkare beskrivning av vad som ska göras och hur man 

ska gå till väga för analys och hantering av data, vid närmare inspektion av Hadenius 

verk kan man med säkerhet även presentera att likartade metodologiska överväganden 

gjorts i dennes studier
3
.  Hadenius redogörelse för metoden involverar även referenser 

till Graham T. Allison vars säkerhetspolitiska teori utgör det teoretiska vägvalet inför 

denna studie, därmed utelämnas medvetet vissa företeelser om andra aktörers 

handlingar som påverkar valda aktörs beteende (Hadenius m.fl. s.157). Dels för att 

andra aktörers handlingar inte upplevs som effektfulla i just denna studien, men även 

för att ha som grund för senare belysning av problematiken kring det valda 

undersökningsområdet. 

 
1.4.1 Motivanalys 

Det första steget i en motivanalys är att tydligt kartlägga aktören i fråga, hellst skall 

aktören endast vara en individ men om fallet är sådant att den valda aktören är en grupp 

av människor som utgör ett auktoritetsorgan krävs det att denna sammanslutning 

disikeras till en starkare konkret grund (Esaiasson m.fl. 2012, s. 292). I detta fall krävs 

att ett par personer pekas ut som drivkrafter för aktörens överväganden, då en 

sammansättning av reflekterande individer medför en allt för stor osäkerhet för 

kartläggningen av ett (gemensamt) hållbart motiv. 

 

Fortsättningsvis skall en motivanalys även kunna sålla ut olika typer av motiv som 

ligger till grund för aktörens agerande, dessa motiv kan vara olika beroende på den 

företeelse som ligger i centrum för studien. Esaiasson m.fl. (2012) skiljer på 

”förhandsdefinierade motiv” (2012, s.292) och ”förutsättningslösa motiv” (2012, s. 

292), varutav det första indikerar motiv som kan vara tänkbara i förhållande till den 

företeelse som studeras medans det sistnämda är motiv som inte har någon bestämd 

uppfattning på förväg. För att stärka studien krävs av metodutövaren att 

förhandsdefinierade motiv redan beaktas tidigt och helst presenteras innan den faktiska 

undersökningen har tagit form, detta för att underlätta arbetet att fortsättningsvis hitta 

den typart av förhandsdefinierade motiv som existerar (2012, s.293). 

 

Förhandsdefinierade motiv är i sin tur indelade i olika typer av förda resonemang, 

exempelvis kan förhandsdefinierade motiv både vara situationsanpassade och 

allmängiltiga (Esaiasson m.fl., 2012, s.293). Situationsanpassade motiv skall ge en 

detaljerad beskrivning av aktörens agerande och bakomliggande orsaker till detta 

agerande i förhållandet till det beslutstillfälle som är centrum för studien (2012, s.293). 

Det allmängiltiga motivet är sin tur konstruerat kring ett återkommande 

situationsanpassat motiv, det vill säga att det allmängiltiga motiven skulle vara typiskt 

                                                 
3
 Esaiasson m.fl. (2012) refererar flertal gånger till just Hadenius verk som en stark grundpelare för 

motivanalysens beskrivning, det viktigaste i Hadenius verk presenteras redan tydligt i Metodpraktikan 

och lika slutsatser om metodens tillvägagångssätt dras i de båda litterära verken. Hadenius 

utgångspunkter om metoden går att fina i boken ”Tre studier i politiskt beslutsfattande” (1984) under 

rubriken ”Att belägga motiv” (1984, s.148-181). 
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för hur en aktör skulle agera vid ett givet tillfälle (2012, s.293). Ett allmängiltigt motiv 

för självförsvar skulle kunna vara grundat i sociologiska eller psykologiska teorier om 

människors agerande i våldsrelaterade situationer. 

 

Däremot är skillnaden mellan ett allmängiltigt och ett situationsanpassat motiv 

egentligen en fråga om definition, många av aktörens motiv och framtida aktioner kan 

kopplas till såväl situationsanpassade motiv som allmängiltiga. Det som ligger i 

centrum för huruvida vilket som är sant är inte motivets särart utan förklaringen bakom 

motivet i fråga (2012, s.293). Motivets särart ligger dessvärre inte i huruvida det är 

situationsanpassat eller ej, utan i vilken funktion som aktörens handling förväntas 

uppfylla. Exempelvis kan motivet vara egoistiskt eller altruistiskt, eller i vissa fall en 

kombination av de båda (2012, s. 294). Det förstnämda handlar om att tillfredsställa 

personliga behov genom exempelvis ett säkerhetsställande av ekonomisk tillväxt inom 

ett företag. Det sistnämda kan i sin tur handla om nyttomaximerade motiv med ett eller 

två olika positiva utfall för både den enskilda verksamheten och omgivningen. (2012, 

s.294) 

 

Huruvida dessa motivbilder sedan går att strikt indela i olika termer är praktiskt rent 

teoretiskt innan man angriper det valda ämnet för studien, men kan i praktiken vara 

väldigt svårt att greppa tag om. I Hadenius, Hennings och Holmstöms studie (1984) 

framkom att de analyserade sakmotiven och de strategiska valmotiven kolliderade med 

varandra i de utsagor som partierna publicerade. (1984, s.38-40). Vid detta fall, 

argumenterar Hadenius m.fl. att, aktören bör ta till akt vilka av de presenterade motiv 

som faktikt vägt mest tyngd och prioriterats mest. Metodutövaren bör utifrån denna 

bevisning av prioriterade sak- eller strategiska motiv utgå från att den främst 

prioriterade motivutsagan är sann även i sin studie (1984 s.39). 

 

 
1.4.1.1 Inslamling av data 

När förhandsdefinierade motiv har presenterats och beaktats krävs datainslamling för att 

kunna skapa slutsatser om en aktörs önskade utfall och intentioner genom en handling, 

detta görs genom ”motivindikatorer” (2012, s.295). En tydlig motivindikator som alltid 

skall beaktas och finnas med i en utgående motivanalys är motiveringar eller 

rättfärdiganden inför ett handlande, vidare måste fastslås att motiv och motiveringar är i 

metodologisk mening två helt separata enheter då motiveringar endast är en av flera 

indikatorer för ett bakomliggande motiv (2012, s.296). Motiveringar ska hellst komma 

en aktör som har varit direkt inblandad i det valda undersökningsmomentet, exempelvis 

direkt inblandad i ett beslutsfattande. Esaiasson m.fl. (2012, s.296) menar vidare på att 

dessa motiveringar kan hittas i text, privata intervjuer och likartade data som tydligt 

speglar ett samspel mellan aktören och omgivningen i ljuset av det valda 

undersökningsmomentet (exempelvis en debatt mellan aktör och opposition). 

 

För att hitta motivindikatorer (så som exempelvis motiveringar) krävs en granskning av 

”den beroende variabeln” (2012, s.295), det vill säga den beslutsfattande process som är 

i centrum för analys. Först när man har fått en inblick i det som ska studeras kan man på 

förhand sålla ut det tyngst bärande motivindikationerna för analys. Det ligger sedan i 

metodutövarens intresse att skapa sig en förutbestämd uppfattning om aktörens position 

och möjligheter och på så sätt utgå utifrån ”implikationer” likt vid teoriprövning, 

Esaiasson m.fl. (2012) skriver vidare att: ”Om aktören skall ha drivits av ett visst motiv 

bör den och den omständigheten föreligga.” (2012, s.295-296).  Ett annat 
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tillvägagångssätt för att hitta motivindikationer kan vara händelsemässigt indirekt 

relaterade motivindikationer, exempelvis bakomliggande tendensiösa strävanden inom 

politik som kan användas för att kartlägga ett tankemönster (2012, s.297). 

 
1.4.1.2 Att bearbeta motivindikatorer 

När önskad mängd data är funnen krävs det av metodutövaren en sorts ”bevisbördan” 

för att presentera att det finns medvetna motiv för vald aktörs handlingar under den 

händelse som aktören befinner sig i. Detta görs bäst om motivet och handlingen i fråga 

är i symbios med varandra, men trots det är inte hela motivbilden illustreard (2012, 

s.298). Det kan även förekomma bakomliggande motiv med fler utfall för aktörens 

räkning. Desto fler, på förhand utpekade, implikationer som stämmer in på händelsen 

desto större anledning att tro att det har förekommit medvetna övervägande motiv inför 

handlingen i fråga (2012, s.298). 

 

Det handlar dock inte endast om att matcha förutsägbara motiv med analyserade motiv 

och sätta dessa i sammanhang, metodutövaren behöver också vara källkritiskt medveten 

om vilka motiveringar som har sina respektive platser i tendens-, beroende och 

samtidskriterier. Men andra ord behöver metodutövaren ”kontextualisera motiveringar” 

och placera dem i förhållande till tid och rum då de gjordes för att sålla ut felaktiga 

motivindikatorer i förhållande till det valda undersökningsområdet (2012, s.298-299). 

 

Tendenskriteriet menar på att  metodutövaren bör förlita sig mer på den valda aktörens 

faktiska motiveringar än oppositionellas eller meningsfränders bearbetning eller 

vidarebefodring av dessa. Huruvida aktören vill försköna sig själv eller ej ligger inte i 

studiens intresse vid bearbetningen av dennes motivering (2012, s.299). 

Beroendekriteriet talar i sin tur för att förstahandsuppgifter om en motivering från 

aktören är att prioritera, den som varit delaktig i den valda händelsen för undersökning 

är den som är mest trovärdig. Som tillägg har beslutsfattande aktörer som tidigare varit 

delaktiga i en händelse bättre förutsättningar att uttala sig om huruvida processen kring 

en sådan traditionellt har gått till, sådanna utlåtanden kan vara av nytta för starkare 

insikt (2012, s.300). 

 

Samtidskriteriet handlar om huruvida de motiveringar eller motivutlåtanden gjorts i 

samband med eller vid slutet av den valda händelsen. De utlåtanden som gjorts under 

den tidigare perioden av händelseförloppet ska prioriteras högre än de utlåtanden som 

dykt upp efter att beslutsfattandet har nått sitt slut. Däremot bör inget av dessa två typer 

av utlåtanden avvisas helt. Här bidrar använding av debattartiklar med en positiv 

sidovinkel då de är skrivna i samband med händelsen, dock förminskas knappas 

tendensberoendet i artikelns natur. Det negativa med efterhandskällor blir däremot 

snarlikt, då de ofta har rekonstruerats och tolkats annorlunda (2012, s.300). 

 
1.4.1.3 Att värdera motiv 

När man väl samlat in motivindikatorer och fastställt motiven med händelsen i fråga 

krävs det att man numera skapar sig en uppfattning om vad som är de mest övervägande 

motiven för en handling och därmed kunna skapa sig en uppfattning om varför 

händelsen har inträffat. För att göra detta kan man se till aktörens motiveringar, man ska 

dock alltid utgå från att aktören är ärlig i sina motiveringar om man inte har data 

(”bevis”) som säger annorlunda. 
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Man kan utgå från fyra olika kriterium, för olika uttryck som aktören ger sken av, som 

kan vara till hjälp för att säkerställa aktörens bakomliggande motiv. När man talar om 

frekvenskriteriet (2012, s.300) vill man veta hur mycket aktören upprepar vissa 

motiveringar, dessa kan anses väga tygre för aktören. Placerings- eller 

stabilitetskriteriet talar i sin tur om aktörens motiveringar i början och slutet av 

händelseförloppet som ett resultat av dennes överväganden, det intressanta här är att se 

om samma eller likartade motiveringar kan återfinnas i början, respektive slutet av 

händelseförloppet (2012, s.300). 

 

Bredast möjliga konsekvenser (2012, s.301) är det tredje kriteriet för att kartlägga 

aktörens förhållning till händelsen, här gäller det att försöka kartlägga huruvida det 

finns motiv som inte helt stämmer in på beslutsfattandets syfte men ändå förekommer 

ofta. I sådanna fall kan det vara möjligt att det finns likartade resonemang som dragits i 

likartade situationer, kan vissa motiveringar exempelvis kopplas till likartade 

motiveringar i likartade fall fast i ett annat land? (2012, s.301). 

 

Slutgiltigen krävs det metodutövaren att denne har en grad av säkerhet i slutsatserna, 

vilket innebär att metodutövaren har välgrundade argument för att ”bevisa” att de 

bakomliggande motiven för händelseförloppets början är sanna. Detta genom att 

metodutövarens implikationer stämmer bra överens med händelsen desto starkare grund 

existerar för att kunna dra slutsatsen om att de funna motiven har varit av stor vikt för 

händelsens etablerande (2012, s.301). 

 

Då det gäller graden av säkerhet i slutsatserna (Esaiasson m.fl. 2012, s.301) talar 

Hadenius m.fl. (1984) likartat om sammanhanget mellan motivutsagor och handlingen i 

fråga, en likartad slutsats blir dragen i detta resonemang. Hadenius m.fl. menar på att 

sambandet mellan motivutsaga och handling återfinns i en motivering som uttrycket 

handlingen i fråga. ”Vi valde X för att uppnå Y eftersom..”. Hadenius m.fl. (1984, s.151) 

menar dock på att man ska skilja på allmänna motivuttalanden och faktiska uttalanden, 

då man har att göra med allmänglitiga motiv (se Esaiasson m.fl. 2012, s.292) gäller det 

att bevisa att handlingen i fråga har sin grund i ett sådant allmängiltigt motiv (Hadenius 

m.fl. 1984, s. 151).  

 

1.5 Avgränsningar 
Studien cirkulerar främst kring de beslut som togs för att genomföra och omstrukturera 

nya som gamla regelverk för ökade rättigheter till försvarets radioanstalt att bedriva 

signalspaning i landet. Till detta medför att debatten kring etiska överväganden om en 

så kallat ”övervakarstat”, inte kommer att ha plats i analysmomentet för att den av mig 

bedöms som obsolet i förhållande till studiens syfte. 

 

Statliga dokument och utlåtanden kommer främst att baseras på det innehåll som de har, 

innehållet ska beröra studiens syfte så pass att den framtagna datan kan vara av nytta för 

syftet i fråga. Därmed kommer dokument att selektivt väljas ut i förhållande till studiens 

problematik, det vill säga signalspaningsrelaterade dokument. Detta för att dels öka 

förståelsen bakom det analytiska fenomenet, men även för att och tjäna syftet med 

studien i den mening att skapa ett underlag för att enklare bedriva analys och dra 

slutsatser om fenomenet. Till ett ytterligare komplement ska även fastslås att mycket av 

den information som används i studien för underlag till analys är avgränsat kring åren 
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2001-2009. Denna tidsavgränsning är tillsat för att maximera studiens syfte (se kapitel 

1.2.2 Materialproblem). 

 

1.6 Säkerhetspolitisk genomgång 
Signalspaning av ett lands medborgare är ingenting nytt, det har pågått i flertal länder 

sedan första världskriget och likartade säkerhetspolitiska åtgärder har varit en grundsten 

för adminsitrationen av en stat sedan tidernas begynnelse. Denna studie fokuserar dock 

främst på Sverige i urvalsgruppen för stater som nyligen åtnjutit en form av ”ny 

säkerhetspolitik” genom högteknologisk övervakning. Under denna rubrik kommer 

tidigare forskning och en grundlig historisk bakgrund att presenteras för att 

problematisera ämnet i fråga. Och ge en ökad förståelse för de bakomliggande 

företeelser som existerar i samband med ämnet i fråga, signalspaningens historiska 

vindslag är viktiga för att förstå och förutse de argument och motivutsagor som på sikt 

kommer att presenteras och analyseras i studien. 

 

Wilhelm Agrell är en omtalad auktoritet på ämnet, i sin bok ”Konsten att gissa rätt: 

Underrättelsevetenskapens grunder” skriver han om underrättelseverksamheternas natur 

i den bemärkelse att han tydligt framlägger vad som kännetecknar det typiska i en sådan 

verksamhet. Agrell (1998) menar på att underrättelseverksamhet strikt hanterar frågor 

som oftast innehar ett inntresse för en specifik grupp aktörer i en viss yttre miljö
4
 (1998, 

s.22). Underrättelseverksamhetens syfte blir därmed att få fram information om dessa 

aktörer för att motverka eller påverka framtida tänkbara handlingsmönster av den aktör 

som upplevs vara ett hot för den yttre miljö som denne arbetar i (1998, s.23). 

 

Agrell (1998, s.27) presenterar tydligt ett tillvägagångssätt för hur en 

underrätelseprocess vanligtvis kan gå till, i grov mening handlar det om att först inneha 

ett underrättelsebehov
5
 och sedan underhålla detta behov i form av insamling av data, 

bearbetning och presentation samt analys av dragna slutsatser. Denna process är 

återkommande för varje enskild företeelse som karaktäriseras som värdig att analysera. 

Agrell (1998) skriver även om de källor som vanligtvis hanterars vid 

underrättelseverksamhet. Till skillnad från vad man vanligtvis skulle tro om en 

”spionverksamhet” så väger så kallade ”öppna källor”
6
 väldigt mycket i förhållande till 

”slutna källor” (1998, s.105) i den bemärkelsen att de ger en större omfattande bild och 

möjliga förklaringar till aktioner, däremot är de slutna källorna det som spelar störst 

avgörande roll eftersom dessa oftast ger mer precisa förklaringar till olika aktörers 

handlingar. 

 

                                                 
4
 I detta avseende, menar Agrell, handlar det främst om andra aktörer i olika arenor som kan uppfattas 

som konkurrensgrundade för den egna gruppen därvar underrättelsetjänsten agerar utifrån. Dessa kan i 

grund och botten vara konkurrerande länder, företag, partier eller organisationer även inom 

landsgränserna (Agrell, 1998,  s.22). 
5
 Alla aktörer är i starkt behov av underrättelseverksamhet, detta behov uttgörs i stor mängd av det som 

aktören upplever som en hotbild mot dennes intressen och anger vad som skall göras för att förebygga 

dessa hotbilder (Agrell 1998, s.27). 
6
 En ”öppen källa” kan sammanfattas som den typ av information som vanligtvis är lättillgänglig och 

offentlig i den bemärkelse att den är helt eller delvis öppen för allmänheten. I denna kategori kan tänkas 

falla tidningsartiklar, offentliga utlåtanden eller databaser på webben etc. Källorna behöver dock i många 

fall inte heller vara symboliskt begränsade till skriven information, tillhörande båda öppna och slutna 

källor kan också vara så ”obetydliga” fragment som ett kladdpapper eller dylikt som skulle kunna 

betraktas som bevis i polisiära sammanhang. (Agrell, 1998, s.105-106). 
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Precis i samband med kalla kriget och de närmande slutåren för Sovjetunionens 

påverkan på den internationella politiken, dyker flertal radiklara politiska och religiösa 

falanger upp i diverse länder omkring Europa och Mellanöstern (Agrell, 2000, s.265-

266). Det är sedan dessa grupperingar som kommer att definiera den nya hotbilden, ty 

de har ingen direkt koppling till någon stat men utgör ett starkt direkt hot mot den 

teritoriella suveränitet i vilken grupperingen befinner sig i (2000, s.266). 

 
1.6.1 Behovet av en underrättelseverksamhet 

Wilhelm Agrell skriver i sin bok ”Förvarning och Samhällshot” om hur de största 

förutsättningarna för en stats underrättelseverksamhet är skapade utifrån två olika 

aspekter av underrättelse. Det första som Agrell (2005) nämner är förvarningar om icke-

önskade handlingar (2005, s.13-55), och hotbilder som kopplas till dessa. 

Förvarningarna är i grunden ett resultat av huruvida staten har någon faktiskt insikt i 

olika hotbilder som kan avslöja dessa förvarningar (2005, s.200). 

 

Varje förvarning har sin egna specifika hotbild, Agrell menar att det finns ”fyra 

huvudkategorier av hot” (Agrell, 2005, s.203). Dessa kan klassas som: Oförutsägbara, 

identifierbara, och välkända hotbilder som kan eller inte kan hanteras beroende på 

situationanpassade företeelser
7
. Hotbilderna är dock i hög grand klassade som 

subjektiva, mycket av de hotbilder som existerar är grundade i antaganden om hot i 

kombination med insamlade datamängder som styrker antagandet. Likt polisens arbete 

är underrättelseverksamhet behäftat med mistanke och bevisbördan (2005, s.210).  

 

Det som därmed prioriteras som ett större, respektive lägre hot är styrt av vad framtagen 

information berättar om hotbildens långsiktiga eller omdelbara konsekvenser. Detta 

grundar sig i huruvida hotet i fråga har någon hög förvarningsgrad (Agrell, 2005, s.215). 

Ett hot om kärnvapenkrig från Nordkorea kan inte alltid tas i samma beaktning som ett 

hot om terrordåd från Al-Qaida. Agrell (2005) talar även om att hotbilderna i sig inte 

alltid är begränsade till säkerhetspolitken i sig utan kan, för de politiskt ansvariga, 

användas som ett verktyg för att dra rationella politiska beslut, för allmän politisk 

framgång eller mobilisering för att skydda landets intressen (2005, s.218). 

 
1.6.2 En historisk överblick 

Det är redan under andra världskriget som den nuvarande säkerhetspolitiken fick sin 

yttersta formation, detta till följd av krigstidens händelser och hotbilder. Henrik 

Oscarsson och Ann-Marie Ekegren (2002) skriver i sin bok ”Det röda hotet: de militära 

och polisiära säkerhetstjänsternas hotbilder i samband med övervakning av svenska 

medborgare 1945-1960” om hur underrättelseverksamhet formades och arbetade i 

samband med de statsomfattande politiska förändringarna i Sverige under 

krisperioderna mellan andravärldskriget och det kalla kriget. 

 

                                                 
7
 Välkända hotbilder med hanteringssvårigheter kan handla om en potentiell fiendestats planerade 

attacker eller beslut att bedriva krigsföring med ett casus belli gentemot den egna staten. 

Hanteringssvårigheter är därmed resultatet av hög oförutsägbarhet, ett bra exempel på detta är hotet om 

internationell terrorism innan elfte september-attackerna. Hotet var välkänt av amerikansk 

underrättelsetjänst sedan tidigare men lågprioriterades på grund av en allt för omfattande osäkerhet, inte 

minst då mycket av den information som Counter terrorist center i hög grad var beroende av kom från 

andrahandskällor (Agrell, 2005, s.39-40). 
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Oscarsson m.fl. (2002, s.53-54) skriver att den svenska Säkerhetstjänstens prioriteringar 

var tendensiösa i förhållande till de förelagda hotbilderna som staten upplevde
8
. Under 

kriget var Försvarsstaben i Stockholm ansvariga för det kontraspionage som bedrevs, 

under denna organisation kom senare att skapas två mindre enheter: G-sektionen och 

Försvarets kryptoavdelning som senare separerade till en enskild myndighet och gick 

under namnet Försvarets radioanstalt år 1942 (2002, s.54).  

 

Oscarsson m.fl. (2002) skriver vidare att personkontrollen av svenska medborgare redan 

fastslogs som disciplinär åtgärd
9
 under 30-talet. 1943 offentliggjordes Allmänna 

Säkerhetstjänsten (2002, s.55) av Försvarsstaben som redan tidigare genom åren i 

hemlighet hade kartlagt statliga anställda inom bland annat försvaret, politiken och 

statliga samt privata organisationer. Det handlade om en konkret personalkontroll för att 

skydda landets intressen mot anställda av ”felaktig” bakgrund
10

. 

 

Det tydligaste och mest övergripande hotbilden i landet under kalla kriget var Rysslands 

kommunistiska hot mot staten, både i form av kommunistiska sympatisörer och 

utrikessponsrade spioner inom landets gränser (Agrell 2000). Agrells bok ”Fred och 

Fruktan: Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000” talar om hur hotbilderna 

hanterades av dåvarande försvarsstab och vilka som kartläggdes under denna period, 

samt även vilka prioriteringar säkerhetspolitiken hade i förhållande till förändringarna i 

närområdet (Agrell, 2000, s.21-39). Tydligt framstår att arvsfienden sedan 

stormaktstiden var och förblev Ryssland. Vilket sedan idkade att Sverige, trots 

utrikespolitisk ”neutralitet” hade nära förbindelser med västerlänska kapitalistiska 

makter (främst USA, genom förhandlingarn med Norge). Och innan dess, som 

presenterat av Oscarsson och Ekegren i ”Det röda hotet” (2002), nära förbindelser med 

Tyskland under tredje rikets gyllene ålder. 

 

I Venonamaterialen förekommer flertal dokumenttyper om förbindelser med spioner 

inom landets gränser, vissa arbeta för svenska staten under dubbelspioneri. Agrell 

(2003, s.263-267) skriver om hur spioner bytte ut information om ryska och svenska 

militära planer, samtidigt som Försvarets radioanstalt avlysstnade samtal och data kring 

just dessa hemlighetsfulla transaktioner av data. I början av boken (Agrell, 2003, s.86-

91) beskrivs hur landets säkerhetspolitiska stab hanterade information och avsikter från 

Sovjetunionen och Tyskland under andra världskriget och då främst efter Tysklands 

invasion på rysk mark 1941. 

 

2 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet 
I detta kapitel kommer studien att gå igenom och presentera de motivutsagor som 

regeringen presenterat i samband med förslaget av ”proposition 2006/07:63 – En 

anpassad försvarsunderrättelseverksamhet”. I samband med detta kommer även att, 

längre fram i detta kapitel, presenteras de oppositionella reaktionerna mot dessa motiv 

som framkommit. Detta för att problematisera ämnet ytterligare för analys och eventuell 

                                                 
8
 Vid framgången av tysklands krigsmaskineri var säkerhetstjänstens prioriteringar att kartlägga den 

information som man trodde skulle ha kopplingar till österländskt eller västerländskt spioneri, men kom 

senare att skifta till det direkt motsatta (Oscarsson m.fl. 2002, s.53). 
9
 Kartläggningen av individer som påtvingat sig någon form av (statligt) icke-önskad uppmärksamhet, 

genom att exempelvis bedriva kontranationell propaganda av något slag (Oscarsson m.fl. 2002, s.55). 
10

 I detta fall handlade det främst om individer med avvikande personligheter som inte stämde in med 

försvarets förväntade resultat, exempelvis kunde det handla om radikalpolitiska övertygelser (Oscarsson 

m.fl. 2002, s.55). 
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applicering av teoridel. Vid presentationen av den insamlade datan analyseras de 

motivutsagor eller argument som är mest förekommande i flertal protokoll för att 

klargöra en grund för ett motiv, som sedan skall stå som symbol för regeringens 

agerande. 

 

Den valde aktören som står för analys under kommande rubriker kommer representeras 

av regeringen som helhet, i detta fall är det säkert att antaga att regeringens politiska 

påverkan tycks vara minimal. Det antagndet är grundat på de flertal utlåtanden som den 

valde aktören har utfärdat, där den idéologiska påverkan på motivutsagor är underlägsen 

den säkerhetspolitiska. Under väldigt få utsagor kan man i de skriftliga dokumenten 

hitta någon form av stabilt ställningstagande med ett färgat idéologiskt perspektiv. 

Därför är det orealistiskt (för studiens syfte) att tala om lagändringarna som resultatet av 

en ”moderatregerings maktövertagande på dagordningen” utan hellre som ett resultat av 

de faktiska företeelser som medförde att lagändringarna framförallt kunde ske. 

 

2.1 Regeringens proposition 

I överlämnad ”proposition 2006/07:63 – En anpassad 

försvarsunderrättelseverksamhet” läggs grunden för en anpassning av gamla reglement 

för signalspaning i landet, mycket av denna förändring är i grund och botten reglerad 

kring huruvida signalspaning och dess komplikationer ska hanteras. Men även i 

benämningarna krig vad signalspaning ska innefatta. I propositionens huvudsakliga 

innehåll framkommer redan tidigt att signalspaningen ska anpassas till ”yttre hot” 

istället för den tidigare benämningen som omfattade ”yttre militära hot” (2006/07:63, 

s.1), det som i sin tur specificeras som icke-militära hot faller under flertal olika 

typarter. Vissa av dessa, trots benämningen, är i många fall relaterade till samma 

konsekvenser som skulle medföra ett militärt hot. 

 

Odenberg och Olofssons (2006/07:63) proposition presenterar Sveriges behov av en 

utökad säkerhetspolitik i samband med ett ”nytt hot”. Många av de hotbilder som 

presenteras i dokumentet och medföljer i många av de motivutsagor som förklaringar 

baserades till stark grund på internationella och nationella företeelser under perioden, 

dessa kan variera från internationell terrorism till cyberterrorism (2006/07:63, s.33). 

Propositionen reglerar även hur signalspaning skall gå till i samband med nationella
11

 

och internationella organisationer
12

, genom regleringar av vilka hot som varje statlig 

apparat skall hantera (2006/07:63). 

 

Det som är frekvent återkommande i Odenberg och Olofssons proposition (2006/07:63) 

då man talar om anpassningsbehov av signalspaning, är de hotbilder varpå 

anpassningsbehovet vilar. Dessa hotbilder kan kategoriseras i tre olika typarter, den 

första hanterar brottsbekämpning och tillhör bland de mest förkommande eller nämda 

hotarterna. Till brottsbekämpningsbehovet hör till att anpassningen av 

underrättelseverksamhet skall syfta till att bekämpa terrorism, organiserad brottslighet 

                                                 
11

 Krisberedskapsmyndigheten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för strategiska produkter är några av 

de nationella organisationer som  ingår i arbetet genom att vara receptionister för den data som Försvarets 

radioanstalt arbetat fram (Försvarsdepratementet, 2006/07:63, s.31). 
12

 Samarbete med den internationella stater och säkerhetsorganisationer, samt EU, NATO och FN:s 

säkerhetsråd är några av de internationella receptionisterna av likartade data som påverkar det 

internationella säkerhetsläget (Försvarsdepratementet, 2006/07:63, s.16-17,s.23, s.34). 
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och illegal vapendistribution (2006/07:63, s.18, s.23, s.33). Att kartlägga hotbilder och 

arbeta utifrån dessa tycks vara av störst prioritet för anpassningsbehovet. 

 

Trots att propositionen tycks vara mer inriktad på att bekämpa tydliga brottsmål så som 

terrorism, organiserad brottslighet eller illegal vapendistribution, så finns det ändå fler 

benämningar som går under säkerhetspolitik och är centrala för 

signalspaningsverksamhet. Vid ett antal mindre tillfällen nämns hot mot näringslivet 

som en annan central behovsfaktor för utökad spaning (2006/07:63, s.32). Detta 

innefattar bland annat ”hot mot teknisk infrastruktur” (2006/07:63, s.33), miljöhot 

(2006/07:63, s.17) och ekonomiska förändringar i valuta eller räntor genom bevakning 

av ekonomiska spekulationer (2006/07:63, s.17, s.32) 

 

Den tredje typen av hotbild är minst förekommande och kan kategoriseras som hot om 

nationell kris och omfattar den verksamhet som Krisberedskapsmyndigheten ansvarar 

för. Försörjningskriser, etniska- och religiösa konflikter samt omfattande flykting- och 

migrationsrörelser (2006/07:63, s.17) är några av de ”säkerhetspolitiska konsekvenser” 

(2006/07:63, s.17) som kan förekomma om inte staten aktivt motverkar dessa genom 

förkunskaper som antas kommer genom utökad sinalspaning. 

 

Motivindikatorerna i dokumentet kan indelas i karaktärer av internationellt betingade- 

och inrikesbetingade utsagor, beroende på vilka internationella impulser eller 

inrikesimpulser som de medföljande förklaringarna i varje motivering grundar sig på. 

Exemeplvis kan en motivering för utveckling av signalspaningsprogram medföljas av 

förklaringen: ”..för att Sverige skall skydda sina egna kommunikationssystem.” 

(2006/07:63, s.17), detta exempel faller därmed under kategorin inrikesbetingad utsaga 

eftersom förklaringen är starkt bunden till en omfattande inrikesimpuls. 

 

2.1.1 Inrikesbetingade motivutsagor 

Det fanns, enligt Odenberg och Olofsson (2006/07:63), flertal anledningar till varför 

signalspaningen i landet borde utvidgas, var och en av dessa var grundade i flertal olika 

företeelser som rör staten territoriellt och internationellt. Många av de flest förekomna 

motivutsagor rör landets territoriella angelägenheter och säkerheten i närområdet 

(2006/07:63, s.16). Ett av de tydligaste argumenten som ofta förekom i inrikesimpulsiva 

mottivutsagor var signalspaning för att skydda statens egna intressesfärer i näringsliv 

och ekonomi. Det vill säga de företeelser som inte har någon direkt koppling till 

territoriellt försvar (2006/07:63, s.35), utöver det att näringslivet och den ekonomiska 

balansen förfaras bli måltavlor för konsekvenserna av en dåligt förd säkerhetspolitik 

(2006/07:63, s.34).  

 

Odenberg och Olofsson (2006/07:63, s.36-38) skriver i prepositionen att majoriteten av 

remissinstansernas yttranden argumenterar för en utökad signalspaning i landet, delvis 

för att många av dessa instanser delar hotbilderna som föreskrivits men även för att de 

på sikt kommer att få hantera en del myndighetsutövande och vara mottagare av den 

information som signalspaningen ger. I regeringens förslag (2006/07:63, s.39) 

framkommer att varje instans kommer att hantera signalspaningsdata enligt de 

arbetsuppgifter som deras myndighetsutvanden är belagda med
13

. 

                                                 
13

 I propositionen kan man läsa om exemplet terrorism och ”andra transterritoriella brott”, data som avser 

dessa typer av brott kommer att hanteras av brottsbekämpande myndigheter och den data som avser 
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2.1.2 Internationellt betingade motivutsagor 

De motivutsagor som är mest förekommande i Odenberg och Olofssons preposition 

(2006/07:63) är de som är begrundade i internationellt betingade impulser därav staten 

är i behov av stabilt skydd från yttre krafter eller hot (2006/07:63, s.16). Dessa 

motivutsagor kan separerars i två olika typer som trots sina minde olikheter är betingade 

med utrikespolitiska syften. Uppdelningen sker i de nationsegoistiska motivutsagor som 

grundar sig i territoriellt skydd mot yttre hot, och de solidariska motivutsagor som 

grundar sig i deltagande av internationella sammarbetsorgan för ökad kontinental 

säkerhetspolitik på den internationella arenan (2006/07:63, s. 16). 

 
”Hoten är ofta gränsöverskridande, asymetriska, icke-militära och utgår inte sällan från 

icke-statliga aktörer. Att förebygga och bekämpa sådanna hot kräver inte bara ett nära 

sammarbete mellan svenska myndigheter utan också ett effektivt internationellt 

sammarbete.”(Försvarsdepartementet, 2006/07:63, s.17) 

 

Majoriteten av de utsagor som återfinns i dokumentet är begrundade på förutsedda 

hotbilder som presenterats och främst prioriterats högre i samband med 11-

septemberutredningen (SOU 2003:32) och de medföljande slutsatser som drogs däri. De 

tydligaste och mest återkommande argumenten för ökad signalspaning är behäftade med 

internationell och nationell brottsbekämpning, i de mesta fallen handlar det specfikit om 

förbyggande av terrorbrott inom nationens gränser och assistans av densamma på den 

internationella arenan (2006/07:63, s.16-17, s.33-35). 

 
2.1.2.1 Nationsegoistiska motivutsagor 

I Odensson och Olofssons (2006/07:63) preposition går att läsa att den mest 

framkommande anledningen för signalspaningutökning hade med Sveriges beredskap 

inför terrorbrott att göra, detta terrorbrott kunde te sig vara både nationellt och 

internationellt förekommande (2006/07:63, s.17). Bortsätt från hot om terror var även 

illegal vapendistribution (till och från landet) samt organiserad brottslighet av högt 

prioriteringsvärde, avv att bedömma från propositionen (2006/07:63, s. 15-17, s.33). 

Regeringen bedömde att utökade signalspaningsmöjligheter var av högsta prioritet för 

försvaret av nationen men även som underlag för framtida utrikespolitiska, försvars- och 

säkerhetspolitiska frågor (2006/07:63, s.33). 

 

I propositionen under rubriken ”anpassningsbehovet” (2006/07:63, s.33) går vidare att 

läsa att de nya hoten, som bedömts komplexa på grund av deras icke-militära och icke-

statliga aktörstyper, var av hög säkerhetsrisk även för de inhemska statliga 

myndigheterna. Dessa hot hade i tidigare föreskrifter om säkerhetspolitiskt ansvar inte 

tillgodosetts då fokus låg strängt på ”yttre militära hot”
14

 (2006/07:63, s.17). Genom 

utvidgande av begreppet och sammankoppling av statliga myndigheter i det 

säkerhetspolitiska utövandet förväntades staten skapa en grund för hantering av 

                                                                                                                                               
militär beredskap och nationell säkerhet kommer att hanteras av fösvarsmakt (Försvarsdepartementet, 

2006/07:63, s. 39). 
14

 Anledningarna till förändringen av uttrycket ”yttre militära hot” till ”yttre hot” tycks vara att, enligt 

dokumentet, den stränga benämningen på ”militärt” i fråga omfattade inte de nya hot som staten tycktes 

stå inför efter de globala förändringarna. ”Yttre hot” blir därmed ett vidgat hotspektrum däri allt som 

tycks vara skadligt för nationen faller i, på så sätt ”omfattas hela den säkerhetspolitiska hotbilden”. 

(Försvarsdepartementet, 2006/07:63, s.39, s.43).  
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potentiella skadliga icke-militära händelser med konsekvens för statens räkning
15

 

(2006/07:63, s.17, s.34). 

 
”Exempel på när utländska förhållanden måste anses sträcka sig innanför landets 

gränser är när en organisation med verksamhet som utgör ett hot mot landet har sitt 

ursprung i ett annat land men verkar genom representanter i Sverige eller genom att på 

annat sätt utnyttja resurser i Sverige.” (Försvarsdepartementet, 2006/07:63, s.43) 

 

Som ovanstående citat ur propositionen (2006/07:63) påpekar skulle verksamheten  vara 

utbredd över ett spektrum som reglerar ”yttre hot” även inom landets territoriella 

gränser för att klargöra internationella förhållandens förändringar och konsekvenser på 

Sverige som stat i den internationella arenan. Vidare i propositionen (2006/07:63, s.43) 

talar Odenberg och Olofsson om signalspaningens betydelse för svensk anlitad personal 

i utlandet, signalspaningen skulle medföra ett bredare skydd för dessa genom 

vidarebefodrad information av säkerhetstjänst till utrikesdepartement. 

 

I dokumentet framkommer även att skydd mot distribution av illegala vapen, främst 

massförstörelsevapen inom och utanför landet skulle övervakas genom utökade 

rättigheter för bedrivande av signalspaning (2006/07:63, s.16, s.33-34). Regeringen 

fastslog därmed att de myndigheter som skulle fåutökade möjligheter att bedriva sitt 

myndighetsutövande på denna basis främst var polisiära, det vill säga kustbevakning, 

tullverk och säkerhetspolis bland andra (2006/07:63, s.34).  

 
”Det svenska informationssamhället utsätts för ett ständigt växande antal attacker och en 

ständig övervakning av såväl främmande stater som icke-statliga aktörer. Även om 

mörkertalet sannolikt är stort, ökar stadigt antalet rapporter om såväl spridning av 

datorvirus som andra och avse-värt mera kvalificerade hot i form av t.ex. olika typer av 

gränsöverskri-dande kriminell verksamhet eller stater som olovligen tillskansar sig in-

formation via de globala informationsnätverken.” (Försvarsdepartementet, 2006/07:63, 

s.59) 

 

Odenberg och Olofssons proposition (2006/07:63) talar om vikten av utökade 

möjligheter för spaning och hantering av källor inom IT-verksamheten under rubriken 

”7 Signalspaning; 7.1 Nuvarande begränsningar och framtida behov” (2006/07:63, 

s.57). I citatet ovan framstår tydligt att de bakomliggande företeelserna för att bedriva 

signalspaning är den anarki som är det globala nätet i dagsläget, Sveriges position i det 

globala nätet är oreglerat och medför att landets ”tekniska infrastruktur” upplevs vara 

under hot om cyberterrorism från diverse statliga och icke-statliga aktörer (2006/07:63, 

s.59). 

 

Mycket av den information som ligger till grund för de uppgifter som presenterades i 

samband med hotbilderna är framtagna av säkerhetspolisen, försvarets radioanstalt och 

totalförsvarets forskningsinstitut (SOU 2004:32). Dessa talar om hur mycket Sverige 

var angreppbart i fråga om monopol på statlig, politisk och ekonomisk information via 

nationsomfattande medier. Dessa hot är direkt kopplade till nationen och handlar ofta 

om virusspridning eller olovlig informationsspridning av sekretessbelagd information, 

även om lands- och företagsspioneri genom IT-relaterade handlingar (2006/07:63, s.59). 

 

                                                 
15

 Inte minst i detta fall polismyndigheter som, med tillgänglig information från  signalspaning, enklare 

skall kunna förebygga terrorbrott och likartade territoriella brottsliga företeelser av internationell och 

nationell karaktär (Försvarsdepartementet, 2006/07:63, s.34). 
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I grövre mening ville man alltså skapa sig en kontroll över Internets fria spel på svenskt 

territorium, detta för att kunna skydda landets intressen genom kontroll av rörlig 

information (2006/07:63, s.59). Genom att granska och samla information från både 

privata och statliga teleoperatörer i landet förväntades man förhindra potentiella yttre 

hot, samtidigt som man skulle kunna skapa sig kontroll över hotbilder även inom 

nationsgränserna. Man argumenterade även för att signalspaningens skydd mot andra 

aktörers intråg i Sveriges IT-baserade domän skulle vara ett starkt bidrag till att 

”upperätthålla informationssäkerheten i samhället” (2006/07:63, s.69).  

 
2.1.2.2 Solidariska motivutsagor 

De uttalade anledningarna till att bedriva en utökad signalspaning kunde däremot även 

motiveras med utrikespolitiska påtryckningar för ett ökat medlemskap i exempelvis den 

globala säkerheten genom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (2006/07:63, 

s.16). 

 

”Syftet med försvarsunderrättelseverksamheten är att ge stöd för bedömningar och beslut 

till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och för-svarspolitik, att bidra till det svenska 

deltagandet i internationellt säker-hetssamarbete samt att medverka med underrättelser 

för att stärka samhället vid svåra påfrestningar i fred.” (Försvarsdepartementet, 

2006/07:63, s.16). 

 

Odenberg och Olofsson (2006/07:63) utvecklade vidare att behoven för ökad 

signalspaning inte bara var centrala för det territoriella skyddet av landets gränser och 

intressen, utan även för ett ökat sammarbete i internationell konflikt- och krishantering. 

Svenskt deltagande i internationella insatser nämns flertal gånger i propositionen som 

en stark och övertygande anledning till att bedriva ökad signalspaning (2006/07:63, 

s.16-17, s.19, s.23, s.31-35, s.40, s.68-69, s.79-80). 

 

Propositionen beskriver beskriver vidare att ökade signalspaningsrättigheter ansågs vara 

en svensk skyldighet för internationellt sammarbete, deltagandet skulle medföra att 

Sveriges signalspaningsdata skulle vara av nytta för andra organisationer. Exempelvis 

NATO, eller FN:s säkerhetsråds ”resolution 1540” som hanterar enskilda länders 

skyldighet att motverka spridning av massförstörelsevapen (2006/07:63, s.17). Likaså 

skrivs även att sveriges kontribution och framtida ledarskap i den nordiska 

stridsgruppen, och andra internationella insatsstyrkor där nationen är aktiva, skall 

främjas genom en aktiv roll i säkerhetspolitiska frågor som rör nordens närområde 

(2006/07:63, s.23). 

 

I propositionen nämns hur signalspaning tidigare skett i förhållande till kristider och 

internationella sammarbetsorgan. Tydligt presenteras svenska säkerhetspolitiska insatser 

på Balkan, Baltikum och i Afrika (2006/07:63, s.69), dessa bidrog med ökad säkerhet 

inom de spanade områderna. Vidare står även att signalspaningen enligt tidigare 

föreskrifter gett regeringen starkt stöd i utrikespolitiska beslut gällande nationens 

försvar, utrikespolitiska förvandlingar och utvecklingen inom en specifik region av 

nationellt och internationellt intresse (2006/07:63, s.69). 

 
2.1.3 Sammanfattning av motivutsagor 

I proposition 2007/07:63 – ”en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet” 

framkommer flertal motivutsagor som grundar sig på de hotbilder som presenterats av 

staten sedan flertal år tillbaka efter den 11:e september 2001. Många av dessa hotbilder 
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är också grundade i de teknologiska- och geopolitiska förändringarna i dagens 

globaliserade värld. Vid en analys av dokumenet kan man se att många av argumenten 

för att bedriva en mer anpassad signalspaningstjänst är behäftade med de hotbilder som 

säkerhetspolitiken har presenterat och förfarar att landet kan påverkas av (2006/07:63). 

 

För att kartlägga en faktisk anledning till varför regeringen valde att presentera 

propositionen, är det nyttosamt för studiens syfte om att utgå från en kvantitativ 

datainsamling av mest-, delvis- och minst förekommande motivutsagor. En kvantitativ 

uppställning av motivutsagor säger inte nödvändigtvis mycket om den exakta 

anledningen, men bidrar till att skapa en bra bild kring den mest förekommande 

baktanken kring propositionens presenterande. Och därmed fastställa att drivkraften 

bakom propositionen har varit, som nedanstående modell antyder, att skapa ett 

säkerhetspolitiskt brottsbekämpande system som skyddar landet mot icke-önskade 

”transnationella” företeelser. 

 

 
Figur 2 – Egen sammanställning av mest förekommna motivutsagor i förhållande till hotbilder. 

 

Uppdelningen är formad på så sätt att varje hotbild är ihopkopplad med en annan 

beroende på hotets natur, brottsbekämpning, näringslivshot och krisberedskap. Som 

ovanstående figur påpekar är de mest framkommna motivutsagor som finns i 

dokumentet, grundade i brottsbekämpning och förhindrande av diverse kategorier som 

detta innefattar. Dessa motivutsagor utgör en stark grund för propositionen då de 

framkommer ofta, andra motivutsagor gällande näringslivshot presenterades också som 

lika viktiga för statens säkerhet så som exempelvis hot om terror men var oftast inte lika 

förekommande eller centrala som brottsbekämpning. 

 

Den minst förekommna hotbilden i dokumentet (2006/07:63) är hot som idkar på 

krishantering, motivutsagor för ökad signalspaning är inte like många inom detta 

område och inte heller är de få som finns grundade på någon form av nationellt behov. 

Detta för att staten, enligt proposition (2006/07:63, s.15-19) bedömmer etniska- och 

religiösa konflikter och deras flyktingskonsekvenser som relativt osannolika hot inför 

en snar framtid. Inte heller tycks staten beröras av flyktingströmmar från utlandet (då 

främst i närområdet) eller någon framtida försörjningskris, främst på grund av att 
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regeringen inte prioriterat militär invasion högt då de finner en sådan händelse högst 

”osannolik” (2006/07:63, s.16). 

 
2.1.3.1 Begreppen; ”Terrorism”, ”Organiserad brottslighet” och ”Illegal 
vapendistribution” 

De tre mest förekommande motivutsagorna i dokumentet är behäftade med hoten om 

terrorbrott, organiserad brottslighet och illegal vapendistribution, vad dessa sedan i reell 

mening betyder kan vara tvetydligt. Också är alla de olika brottens natur då de skiftar 

från att vara både nationellt och internationellt betingade. Olofsson och Odenbergs 

preposition (2006/07:63) betecknar terrorism som en ”transnationell” företeelse som 

avser aktioner mot en stat både inom och utom statens territorie av en icke-statlig aktör 

(2006/07:63, s.39, s.43). Justitiedepartementets offentliga utredningar (SOU 2004:32) 

betecknar terrorism som aktioner utförda av ”inhemska”- och ”transnationella 

grupperingar” i samhället, med syftet att förändra, påverka, infiltrera eller eliminera det 

svenska statsskicket (SOU 2004:32, s.195). I ”Vår beredskap efter 11 september” kan 

man även finna att det som kännetecknas av proposition 2006/07:63 som ”illegal 

vapendistribution” och ”organiserad brottslighet”, faller in i de rambeslut som finns 

uppsatta för vad staten skall räkna som terroristbrott
16

 (SOU 2004:32, s.196-197). 

 

Ur en analytisk ståndpunkt är det att föredra att dessa tre motivutsagor placeras under 

internationellt betingade motivutsagor då de främst är grundade i statens förutsedda 

hotbilder, vilka är behäftade med en rad syften som har sin grund i utrikesförhållanden 

genom exemeplvis finansiering eller lojalitet till alternativa politiska- och religiösa 

grupperingar. Det är specifikt syftet med terrorhandlingen som gör den övervägande en 

internationellt betingad aktion. Handlingen är för någon eller något i eller utanför 

landet, genom medel hämtade i eller utanför landet vilket problematiserar aktionens 

natur, syftet är oftast internationellt betingat men har också internationella konsekvenser 

för staten på den internationella politiska arenan trots att syftet med terrorhandlingen 

kan fodras inifrån. 

 

2.2 Regeringens övriga utlåtanden 
I flertal av regeringens offentliga texter och övriga utlåtanden framkommer flertal 

motivutsagor som pekar på likartade förklaringar till varför ökade 

signalspaningsrättigheter är ett måste, många av dessa är identiska med popositionens 

egna motivutsagor. I tidigare dokument räknades terrorhandlingar som ”påfrestningar 

på landet i fredstid” och har i propositionen också behandlats likartat. Det tilläggs även 

att dessa påfrestningar är likgiltiga trots fred eller krig. (SOU 2003:32, s.181). 

 

Motivutsagorna gällande ökad signalspaning i propositionen är i hög grad ett resultat av 

regeringens uppfattning om sverige som central i en världsomfattande hotbild. Samma 

motivutsagor och formuleringar eller argument som dyker upp i propositionen går att 

hitta i utredningar om beredskap för landet (SOU 2003:32), formuleringarna för hotet är 

entydiga och grundar sig starkt på militanta aktioner mot landet och assistans för att 

förebygga dessa i andra länder. Den centrala hotbilden som berördes i 2004 års 

utredning var just gråzonen mellan krig- och fredstillstånd i landet, man benämnde 

                                                 
16

 Kidnappning, mord, distribution-, tillverkning- och innehav av vapen samt förstörande av statlig 

egendom, infrastruktur (elektronisk och faktisk) och kapning av diverse fordon samt utsläpp av skadliga 

kemikalier genom olika handlingar (dumpning, brandfarliga- och explosiva föremål etc.), är några av de 

handlingar som skall betraktas som terrorbrott. Till detta medföljer även hot och förberedelse till dessa 

aktioner som en brottslig handling (Justitiedepartementet, SOU 2003:32, s.196-197). 
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väldigt sällan någon form av förbyggande av naturlig krishantering eller ekonomiska 

fördelar med en utvecklad underrättelsetjänst (SOU 2003:32, s.181, s.185-186, s.191, 

s.194-200).  

 
”Underrättelsekommittén har, när det gäller det vidgade säkerhetsbegreppet och de s.k. 

nya hotens konsekvenser för underrättelseverksamheten, pekat på att den nya 

säkerhetspolitiska situationen enligt 1995 och 1996 års försvarspropositioner och 

försvarsbeslut har medfört att man inom totalförsvarets ram i fortsättningen skall utgå 

från en vidgad säkerhetssyn och bemöta ett bredare spektrum av hot, risker och 

påfrestningar. Det var enligt kommittén, som hänvisade till försvarsbeslutet, fråga om 

nya hot som inte kunde sägas utgöra en direkt fara för vår suveränitet, vårt 

självbestämmande eller vår territoriella integritet, men som kunde utvecklas mot att 

beröra hela samhällsstrukturen” (Regeringskansliet, SOU 2003:30, s.33). 

 

Den ”nya hotbilden” är, som beskrivet innan, en gammal företeelse som i nutida 

världsomfattande evenemang har fått en högre status och beaktning. I ovanstående citat 

från ”Försvarets radioanstalt – en översyn: betänkande” (SOU 2003:30, s.33) kan man 

läsa att staten inte helt omedvetet har bevittnat terrorhandlingar i omvärlden med 

nonchalans. Men först då (efter elfte september) menade staten att dessa brottsliga 

handlingar har medfört att försvaret, och speciellt säkerhetspolitiken, måste struktureras 

om. I dokumentet hänvisar man till flertal propositioner under 90-talet som tidigare 

begrundade sina argument utifrån framtagen data från bland andra 

Underrättelsekommitén. 

 

I ”proposition 2004:05:5 - Vårt framtida försvar” som då främst behandlade 

finansieringsmöjligheter och utökade resurser till det allmänna försvaret, talade man 

också till viss mån om framtida hotbilder och vad man skulle göra för att motverka 

dessa. I propositionen berördes vissa delar av den allt mer omfattande globaliseringen 

och den tekniska infrastrukturens sårbarheter som medförde en risk för landets säkerhet 

(2004:05:5, s.14). Vidare i propositionen fanns även ett idkande för fortsatt och mer 

intensivt ökat sammarbete i den internationella militära politiken (2004:05:5, s.14), 

huruvida med detta sedan menades ökad signalspaningshjälp eller direkt finansiering av 

militärt support specifierades ej. 

 
2.2.1 Departementsserien 

I försvarsdepratementets egna publiceringar bearbetas väldigt ofta nya och existerande 

hotbilder mot landet, många av dessa hotbilder återuppkommer i varje utlåtande som 

försvarsdepartementet presenterar. I många fall skulle man kunna säga att proposition 

2006/07:63 är en ”sammanfattning” av de bearbetade hotbilder som presenteras i 

departementserien. År 2001 lämnar försvarsdepartementet ett första utlåtande (DS 

2001:14) som kan anses starkt idkar för en förändring av säkerhetspolitiken för att 

matcha den sårbarhet som Sverige ställs inför internationellt och nationellt. I detta 

utlåtande tydliggjordes den internationella globala utvecklingen och dess risker, 

majoriteten av de hot som landet då antogs stå inför var hot om terror och invasion
17

 

(DS 2001:14, s.14-22). Något direkt uttalande om en utökad signalspaningslag är dock 

inte presenterat i dokumentet, istället talade man om ökat deltagande i internationell 

säkerhetspolitik (DS 2001:14, s.187-188, s.207-214) 

 

                                                 
17

 I dokumentet framkommer även de insatser som Sverige har gjort i det internationella militära 

sammarbetet genom diverse bidrag till intervention för stabilisering. Någon enstaka terrororganisation 

förekommer inte då rapporten skrevs innan elfte september (Försvarsdepratementet, DS 2001:14, s.14-

15). 
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I  rapporten ”Ny struktur för ökad säkerhet – nätverksförsvar och krishantering” (DS 

2001:44, s. 32-33) framstår dock fortfarande att det större hotet är fruktan om invasion 

från en statlig aktör med stark potentiell makt. I detta fall presenteras främst Ryssland 

som potentiell fiende genom militär närvaro i Baltikum. I mellanösternområdet skrev 

man om spänningarna mellan Israel och Palestina (DS 2001:44, s. 39). Någon 

internationel terrororganisation benämdes inte i detta fall, inte heller talade man om den 

politiska situationen i Afghanistan. Man skulle enkelt kunna dra slutsatsen utifrån 

dokumentet, att Ryssland och Kina förblir det stora hotet (DS 2001:44, s. 40-49). Inte 

minst då båda länders attityder till nyliberala ekonomiska reformer är ytterst intressanta 

för den utrikespolitiska stabiliteten, man fruktade med andra ord en sorts ”neo-

marxistisk revolution”. 

 

Först 2003 börjar man, i försvarsdepartementets rapporter (DS 2003:8, s.35-38 och DS 

2003:34, s.16), benämna ord som ”terrororganisation” och ”terroristbekämpning”, i 

detta avseende börjar hoten upplevas allt mer allvarliga. Man talar dock trots detta inte 

ännu om några ökade signalspaningsrättigheter, utan hellst om ett kontinentalt 

europeiskt sammarbete riktat mot terrorbekämpning (DS 2003:34, s.16-17). I samband 

benäms även terrorhotet mot den tekniska infrastrukturen som ytterst allvarligt för 

landet, medlen för att bekämpa dessa beskrevs då fortfarande vara aktivt deltagande i 

internationell konflikthantering. Och genom mottagande av andra staters 

underrättelsedata bekämpa dessa företeeelser (DS 2003:34, s.28). Under denna period 

beämndes organiserad brottslighet som en ytterligare hotkonstruktion av 

”transnationell” karaktär (DS 2003:8, s.35-38). 

 

I 2004års rapport från försvarsdepartementet, ”Försvar i ny tid” (DS 2004:30), beskrivs 

Sveriges situation inom den internationella politiska arenan. Även vid det tillfället låg 

tillit på EU-medlemskap för bekämpning av de hot som förelåg Sverige (DS 2004:30, 

s.37-39, s.50), däremot talade man om en omstrukturering av de inhemska 

institutionerna för att få en så förbättrad sammanhållning och överstatligt skydd mot de 

nya hoten som möjligt (DS 2004:30, s.53). 

 

Senare i publicerade dokument (DS 2005:30 ”En anpassad 

försvarsunderrättelseverksamhet”) nämns signalspaning som en faktiskt åtgärd för att 

förebygga och motverka ”yttre hot” (DS 2005:30, s.90-93, s.93-99), signalspaningen 

riktade sig främst mot det globala nätet för att förhindra hot mot sveriges tekniska 

infrastruktur. Förslaget till utökad signalspaning var främst ett resultat av de hotbilder 

som fanns, men även som en grund för utökad internationellt arbete. Precis likartade 

argument kan man även finna i den senare presenterade prepositionen med samma namn 

(2006/07:63) och i departementseriens senarepublikationer. Främst nämns likartade 

argument i ”En strategi för Sveriges säkerhet” (DS 2006:1, s.17-20, s.22). 

 

Först i försvarsdepratementets 2007åriga utlåtande ”Säkerhet i samverkan” (DS 

2007:46, s.7-9) beskrivs hotbilderna i större detalj, hotbildernas ursprung är också väl 

beskrivet i detalj. Dokumentet beskriver hur det säkerhetspolitiska läget i omvärlden ser 

ut, och hur detta säkerhetspolitiska läge kan komma att påverka landets stabilitet (DS 

2007:46, s.56-160, Bilaga 2). Begreppen terrorism, organiserad brottslighet och illegal 

vapendistribution är även dessa beskrivna i rapporten, med tillbakablickar på tidigare 

års terrorattentat. Förebyggande åtgärder för dessa var beroende på internationella och 

nationella företeelser, inom den nationella ramen var förebyggande åtgärder starkt 
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grundade i säkerhetspolisens signalspaningsaktiviteter. Samtidigt benämndes att 

internationellt sammarbete var rätt tillvägagångssätt för att bidra till brottsbekämpning 

på internationell nivå (DS 2007:46, s.18-20). 

 

2.2.1.1 Sammanfattning av departementsseriens utlåtanden 

I de utlåtanden som försvarsdepartementet presenterat går det att se en tydlig förändring 

i de hotbilder som staten befarades vara faktiska, och därmed prioriterades mest efter 

den stora internationella ”förändring” som terrorattackerna i september förde med sig. 

Vissa av hotbilderna förblir de samma men med en aning ändrade karaktär (DS 

2007:46, s.18-20), medans nya hotbilder tillkommit så som exempelvis cyberterrorism. 

 

 
Figur 3 – Hotbilder före- och efter 11:e september 2001, som presenterade i departementsserien. 

 

Som ovanstående modell indikerar har statens befarade hotbilder ändrat sina karaktärer, 

många av de hotbilder som fanns innan elfte september hade vid skiftet börjat förändras 

och utvecklas till allt mer omfattande konstruktioner. Man frukade däremot, både före 

och innan, konflikter inom och utanför landets gränser som bidragande faktorer till 

försämrad säkerhet. Före elfte september befarades dessa vara av inhemsk 

anarkopolitisk karaktär, men befarades sedan efter skiftet vara av övergripande 

transnationell karaktär
18

. 

 

2.3 Rationellt agerande? 
I början av studien presenterades två frågor som markerade grunden för studiens 

omfattande delar, dessa två frågor skulle genomsyra den metod, teori och det material 

som utgjorde studien och vid slutgiltigt resultat besvaras. För att besvara fårgorna; ”Hur 

har beslutsprocessen kring lagändringarna som reglerar signalspaning, bedrivits?” och 

”Varför valde regeringen att föreslå ’proposition 2006/07:63 – En anpassad 

försvarsunderrättelseverksamhet’?” har studien till hjälp av Allison & Zelikows (1999) 

                                                 
18

 Alltså kunde begreppet konflikt te sig vara av dubbla meningar, inte fruktade staten längre endast 

högerextrema eller kommunistista falanger med anarkistiska motiv utan även religiösa och numera med  

en allt starkare grund i utrikessupport (Försvarsdepartementet, 2006/07:63, s.39, s.43. DS 2005:30, s.90-

93. Regeringskansliet, SOU 2003:30, s.33). 

Hotbilder efter 11 september
”Yttre hot”

Hotbilder före 11 september
”Yttre militära hot”

● Invasionsrisk från 
”tvivelaktiga statliga 
aktörer” (Kina & 
Ryssland).

● Terrorhandlingar inom 
statens gränser.

● Hot om nymarxisism på 
den internationella arenan.

● Hot om interna och 
internationella konflikter.

● Näringslivshot (Miljöhot 
etc.).

● Brottshandlingar från 
”transnationella icke-
statliga aktörer” 
(Terrororganisationer & 
organiserade 
brottssyndikat).

● Illegal handelsverksamhet.

● Infrastrukturella hot 
(Cyberterror, miljöhot, 
ekonomipolitiska hot).

● Försörsningskriser, 
konflikter och 
migrationsströmmar.
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teori; ”den rationelle aktören”. Under följande rubrik kommer teori och material att 

kombineras för att besvara dessa frågor och förverkliga studiens syfte. 

 
2.3.1 Grundfrågor om rationellt agerande 

Allison & Zelikow (1999) presenterar i deras bok ”Essence of Decision – Explaining the 

Cuban Missile Crisis” teorin om en (statlig) rationell aktör (se kapitel 1.4.1 Den 

rationelle aktören) som, givet vissa förutsättningar, agerar för ett nyttomaximerat mål. I 

studiens fall är denna aktör representerad som den svenska staten mellan åren 2001 till 

2009, staten i aktörsfråga är betraktad i studien som en enad aktör (1999, s.27). Statens 

handling representeras i form av propositionens framförande till riksdagen och statens 

mål representeras av, som materialet tyder på, att skapa en förbättrad säkerhetspolitik 

genom ökade signalspaningsmöjligheter till Försvarets radioanstalt(1999, s.27). 

 
2.3.1.1 Hot och möjligheter 

Den dåvarande regeringen, oavsett maktskifte, existerade i en världsomfattande process 

som kännertecknades av en allt mer intensiv globalisering och teknologisk utveckling. 

Efter den 11:e september 2001 kom dock läget för de västerlänska staternas säkerhet 

och stabilitet att radikalt förändras, inte minst i Sveriges fall som dokumenterat av 

försvarsdepartementets utlåtanden i departementsserien. De hotbilder som främst var 

presenterade var hot om terrorverksamhet, organiserad brottslighet och illegal 

vapenhandel. Samtidigt stod det moderna Sverige inför tekniska hot mot 

infrastrukturen, och miljöhot som skulle analyseras (som presenterat i kapitel 2, 2.1 och 

2.2). 

 

Regeringens möjligheter skiftade i detta avseende beroende på hotens upplevda 

marginal, i depratementseriens utlåtanden var det tydligt att de tidiga hotbilderna skulle 

förebyggas med aktiv satsning på militärt försvar genom sammarbetsorganisationer 

inom- (nordic battlegroup) och utom (FN, EU) närområdet (se kapitel 2.2.1 

Departementsserien). Inte för än i de senare av försvarsdepartementets utlåtanden börjar 

man diskutera utökade signalspaningsmöjligheter för att förebygga de hotbilder som 

staten befarades stå inför (Odenberg & Olofsson, 2006/7:63), det är senare den 

sistnämda möjligheten som ersätter de andra tillvägagångssätten. Dock så förblir 

sammarbetssatsning en viktig prioritering, men utan militära medel. 

 

Regeringen hade alltså två tydliga och olika val att gå, i det första fallet hade man 

kunnat satsa enorma summor på militärt sammarbete medans definitionen ”yttre 

militära hot” fortfarande varit fastslagen. Hot om terrorbrott och tekniska hot mot 

infrastruktur hade i det fallet bedömts som stora men inte kunnat kartläggas på grund av 

definitionsproblematik kring signalspaningsmöjligheter. I det andra fallet, som nu är 

aktivt, hade staten haft monopol på all information i, till och från landet. På så sätt 

skulle regeringen kunna kartlägga ytterligare hot enklare och därmed bestämma vilka 

typer av lösningar som varje befarade hot skulle kräva, en ändring av definitionen till 

”yttre hot” skulle medföra att flertal olika företeelser skulle kunna få utrymme för 

undersökning (se kapitel 2.1 Regeringens proposition och 2.2 Regeringens övriga 

utlåtanden). 

 
2.3.1.2 Vem är aktören? 

Aktören i fråga representeras av den svenska regeringen under åren 2001 till 2009, att 

tala om en politisk färgad regering blir därmed en obsolet slutsats för studien då de 

offentliga utlåtanden som analyserats inte tyder på några starka idéologiska särdrag. 

Aktören är därmed en ”identifierad aktör” (Allison & Zelikow, 1999, s.22) hellre än en 
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personifierad, detta på grund av att mycket bakomliggande information om regeringen 

och de exakt närvarande är inte representativa i själva analysen. De idéologiska 

skillnaderna för- eller emot propositionen har istället presenterats i den bakomliggande 

debatten kring ämnet som inte har belysts i studien. Aktören kan även ses som en 

suverän stat i en globaliserad värld som försöker värna om sig själv, 

försvarsdepartementets utlåtanden om potentiella hotbilder har därmed medfört att 

regeringen fått stå inför ett strategiskt vägval. 

 
2.3.1.3 Instrumentella funktioner 

Regeringens agreande präglades i detta avseende av flertal faktorer, förebyggande 

hantering av hotbilder, kontroll över  riskfyllda områden
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 och aktivt deltagande i den 

internationella säkerhetspolitiken var några av de mest förekommande faktorerna (se 

Odenberg & Olofsson, 2006/7:63). I hög grad var dock regeringen beroende av 

försvarsdepartementets analyser av landets säkerhet genom åren och därmed, tack vare 

denna, kunde presentera propositionen. Genom försvarsmaktens auktoritet och 

omfattande nationella institutioners remissutlåtanden kunde därmed regeringen ge en 

stark grund för utökade signalspaningsrättigheter som riskdag kunde acceptera (se 

kapitel 2.1 Regeringens propostion). 

 
2.3.1.4 Det bästa valet 

Regeringens mål och dess väval för att uppnå dessa kommer att endast uppfattas som 

subjektiva företeelser beroende på vilken ”sida” av debatten som observatören befinner 

sig på. Eftersom landet, av statliga institutioner, upplevdes vara centralt för en befarad 

hotbild var valet av en antagande logisk karaktär. För att förebygga hotbilderna krävdes 

mer information om dess verkliga omfattning och därför en övergripande 

omstrukturering av säkerhetspolitiken, i detta avseende genom utökade 

signalspaningsmöjligheter och sammarbetsreglement inom statens olika institutioner (se 

kapitel 2.1 Regeringens proposition och 2.2 Regeringens övriga utlåtanden). 

 
2.3.2 Den rationella regeringen 

Allison & Zelikow (1999, s.21) talar om ”den identifierade aktören” som en person 

eller en grupp människor med ett officiellt anlete mot den utomstående skaran av 

människor i omgivningen. Studien har hittills framlagt så mycket information att man 

nu kan börja tala om sveriges regering mellan åren 2001-2009 som en ”identifierad 

aktör”. Att tala om en politiskt färgad aktör blir obsolet på grund av flertal företeelser 

som inte stämmer överens med det material som framtagists (se kapitel 2 En anpassad 

försvarsunderrättelseverksamhet). Regeringen som aktör påverkas därmed mycket av 

de normer som existerar inom den, men mest av de statliga institutioner som denna 

förfogar över. Institutionella utlåtanden är väldigt viktiga för regeringens handlingskraft 

i frågan. 
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 Internet och annan teknisk infrastruktur, penning- och finanspolitiken samt allmän kartläggning av 

verksamhet som uppfattas hotande för statens säkerhet av ekonomisk, ekologisk eller brottslig karaktär 

(se Odenberg & Olofsson, 2006/7:63). 
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Figur 4 – Regering som rationell aktör, enligt Allison & Zelikow: “Figure 1: Application of the Rational 

Actor Model” (Allison & Zelikow, 1999, s.22). För en närmare förklaring, se kapitel 1.3.1.2. 

 

Allison & Zelikow (1999, s.20-21) skriver om en såkallad ”avgränsad rationalitet” som 

grundar sig i två stadier beroende på hur mycket information som existerar om aktörens 

mål och möjligheter. I studiens material går aktörens mål att begränsas till en hög 

avgränsad rationalitet, detta dock så länge målen förblir tydliga och räknas som 

objektiva i de officiella rapporter och dokument som studien bearbetat (se kapitel 2 med 

underrubriker). Utgångspunkten för den avgränsade rationaliteten är beroende på den 

mängd data som finns tillgänglig för analys och tillit till att de motivutsagor som denna 

data presenterar är faktiska och riktiga i förhållande till statens handlingar. 

 

Regeringens handlingar kan dock inte presenteras i termer av omfattande eller låg 

rationalitetsgrad (1999, s.20), detta på grund av två olika anledningar. För det första 

placeras inte regeringens agerande som lågt i förhållande till rationalitetsgrad för att det 

finns väldigt mycket offentlig data som talar för att regeringens agerande faktiskt har 

stämmt överens med de mål som regeringen förväntades uppnå. Trots att det må finnas 

svårtåtkommlig sekretessbleagd information som kan vara av intresse för studien (se 

kapitel 1.2.2 Materialproblem), så finns redan så pass mycket offentlig information att 

det inte råder någon informationsbrist angående regeringens valmöjligheter och 

avsikter. 

 

Samtidigt som studien kan tänkas inneha den information som den behöver för att 

genomföra en grundlig analys av beslutsfattandet, har den ändå inte exakt all den 

information som skulle kunna vara av maximal nytta för studien då det gäller att 

kartlägga exakt alla valmöjligheter och avsikter och sedan därpå det absoluta rätta valet 

(Allison & Zelikow, 1999, s.20). Därför kan regeringens agerande inte heller placeras i 

någon grad om ”omfattande rationalitet” där det nämda mönstret är tydligt. 

 

3 Slutsatser 
Sverige är en av de aktörer som utgör den internationella politiska arenan i världen, som 

sådan har landet ett ansvar inför andra stater och sitt eget territorium. Efter starka 

geopolitiska förändringar i världen och de konsekvenser som dessa händelser medförde 

på den internationella politiska arenan, har Sverige likt många länder hamnat inför ett 
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stort politiskt vägval. De nya hotbilderna som 11-september-attackerna förde med sig 

har gjort att diverse stater höjde beredskap både inom- och utanför det avsedda 

territorium som de förfogade över. 

 

Dessa geopolitiska förändringar idkade för en ny säkerhetspolitik, ett nytt skydd mot 

hotbilder som allt mer gjorde sig påminda om det spionkrig som kalla kriget innebar. 

Terrorhotet, den organiserade brottsligheten och den illegala vapendistributionen hade 

med de nya förändringarna blivit allt mer omspunnen, dessa företeelser är nu starkt 

transnationella och kan inte kopplas till någon enskild stat som aktör. Sveriges regering 

hade sedan länge kartlaggt detta nya hot men inte, likt många andra stater, prioriterat det 

så högt då man till en början främst fruktade invasion av statliga aktörer. Kalla krigets 

konsekvenser var inte heller starkt bearbetade av säkerhetstjänsten efter Sovjetunionens 

fall, man följde ivrigt utvecklingen i de gamla satelitstaterna och då främst Rysslands 

militära närvaro i Baltikum. 

 

Efter 11-september-attackerna blir regeringen allt mer medveten om de nya hotbilderna 

om brottsliga transnationella aktörer, främst tack vare försvarsmaktens analyser och 

undersökningar på den utrikespolitiska arenan. De nya hotbilderna presenteras i flertal 

av departementseriens utlåtanden med potentiella lösningar, försvarsmakten idkade på 

att försvaret behöver omstruktureras helt för de nya förändringarna. Detta både genom 

militära satsningar i närområdet och sammarbetspolitiken, och även på senare tid genom 

utökade signalspaningsmetoder för Försvarets radioanstalt. Det som drev regeringen till 

att slutgiltigen, den 8:e mars 2007, presentera proposition 2006/07:63 – ”En anpassad 

försvarsunderrättelseverksamhet” var cirka 7 år av försvarspolitisk analys av 

utrikespolitiska företeelser och konflikter. Dessa analyser talade för att landet låg, och 

framöver skulle ligga i en extrem riskzon för diverse attentat som skulle medföra 

enorma skador på landets infrastruktur, suveränitet och för landets säkerhet. 

 

3.1 Ytterligare reflektioner och vidare forskning 
Att regeringens beslut skulle bli omdiskuterat, var att förvänta redan första dagen som 

propositionen presenterades och även innan om man följt departementseriens 

utlåtanden. Men då man faktiskt begrundar de bakomliggande orsakerna till 

signalspaningens formtagande, bör läsaren förstå att signalspaningslagens grund vilar på 

en rad undersökningar av försvarsdepartement som givit god grund för 

verklighetstrogna hotbilder som skulle förefalla landet. Utifrån detta antagande kan man 

genrellt sätt säga att regeringens agerande byggde på, enligt de statliga institutioner som 

står under den,”goda grunder”. 

 

Det har skett väldigt mycket forskning om säkerhetspolitiken i Sverige (och 

internationellt) i tidigare skeden, man hade då främst fokuserat på andra världskrigets 

dagar och kalla kriget (som presenterat i kapitel 1.6 Säkerhetspolitisk genomgång). 

Dock skrivs inte allt för mycket om den nya säkerhetspolitiken ur en svensk synvinkel, 

information och ”the patriot act” och andra dylika lagändringar är inte heller alltid så 

väldigt noga analyserad, med vissa få undantag. Forskningen tycks inte i allmänhet vara 

strängt intresserad kring huruvida de hotbilder som presenterades var starka nog för 

sådanna lagändringar, utan istället mer inriktade på hur arbetet med förvaring och 

hantering av säkerhetspolitiska data sköts. Det förstnämda om anledningar till utökad 

kontroll av mediala system och integritetskränkande lagar, tycks tyvärr istället hamna i 

händerna på konspirationsteoretiker hällre än objektiva analytiker. 
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Ett starkt värde av intresse existerar säkert i försvarspolitisk forskning när det gäller 

säkerhetspolitiska lagverk och institutioner, inte minst varför de uppkommer just i 

dagsläget. Att undersöka skillnader mellan dagens hotbilder och dåtidens hotbilder 

(främst kalla krigets spion-relaterade säkerhetsskydd). Samt jämföra andra staters 

motivutsagor för utökade signalspaningsrättigheter och inrättande av stränga 

säkerhetspolitiska lagar, skulle vara av starkt intressevärlde för många av de som följt 

processen kring den såkallade ”FRA-lagen”, dess försvarare och främst dess 

motståndare.
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