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1. Inledning 
Att vi mer och mer går mot ett övervakningssamhälle i Sverige är det nog ingen som skulle 

säga emot. Internet är en del av allas vårt vardagsliv och att det sker en övervakning av 

internettrafiken är ingen främmande för längre. Både svenska och utländska 

underrättelsetjänster scannar hela tiden vår internetkommunikation efter tecken på terrorism, 

spionage och föreliggande attacker. Det är numera en del av vardagen att all kommunikation 

som sker via nätet samlas in och undersöks. Men det har inte alltid varit så. Det har under 

2000-talet funnits vissa brytpunkter där man tagit betydande steg mot ett 

övervakningssamhälle. En av dessa brytpunkter är införandet av lagen (2008:717) om 

signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, i folkmun mer känd som FRA-lagen. 

Den 19 juni 2008 röstades FRA-lagen igenom efter många, långa debatter. Förslaget hade 

varit uppe flera gånger i flera former förut, men det förslag som slutligen gick igenom 

presenterades av Reinfeldts alliansregering. Det var en regering bestående av Moderaterna, 

Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet.  

Lagen om signalspaning betyder att Försvarets Radioanstalt får bedriva signalspaning i tråd 

på all kommunikation som passerar Sveriges gränser. Med hjälp av automatiserade 

sökbegrepp fångas misstänkt kommunikation in och analyseras i jakt på yttre hot. Lagen 

omgärdas av många integritetsskydd och granskningsmekanismer, men trots det kritiserades 

den väldigt hårt i media och från oppositionens håll. Även riksdagsledamöter från 

allianspartierna kritiserade förslaget. Ledarskribenter, bloggare och riksdagsledamöter har 

kallat den här lagen största inskränkningen i modern svensk historia.1 Från flera betydande 

håll ifrågasattes om lagen verkligen är förenlig med Sveriges grundlag, Europakonventionen 

om skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna och FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna.2 

Oavsett vilken typ av liberalism det handlar om är skyddet för människans okränkbara 

rättigheter och integritet en central del av ideologin. Statens roll är att värna om människans 

rättigheter och endast om dessa inkräktar på andras rättigheter får de inskränkas.3  

Det viktigaste för en liberal kan alltså tänkas vara den personliga integriteten. FRA-lagen har 

kritiserats för att vara den största inskränkningen i den personliga integriteten i modern svensk 

historia. Trots det läggs lagen fram och röstas igenom av en alliansregering där hälften av 

partierna är uttalat liberaler; Folkpartiet liberalerna (numera Liberalerna) och Centerpartiet. 

Även med de skyddsmekanismer som finns för den enskildes integritet får lagen mycket kritik 

och många kritiker frågar hur liberaler kan lägga fram ett sådant här förslag.4 Det verkar alltså 

råda en diskrepans mellan de liberala partiernas ideologi och deras handlande. 

Syftet med den här är uppsatsen är att utreda om så är fallet. Jag ämnar ta reda på hur det 

kommer sig att de två liberala regeringspartierna ställde sig bakom FRA-lagen och om det är 

förenligt med deras typ av liberalism. För att göra det tänker jag besvara följande 

frågeställning: 

                                                 
1 Riksdagens protokoll 17 juni, 129 
2 Ibid 73 
3 Malnes, Ranio, Knut Midgaard. Politisk tenkning. Oslo: Universitetsforlaget, 2003[1993].286 
4 protokoll 17 juni, 75 
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Hur argumenterar de två liberala regeringspartierna för Lagen om signalspaning i 

försvarsunderrättelseverksamhet och är den argumentationen förenlig med partiernas 

liberalism? 

Såvitt jag har kunnat avgöra har ingen tidigare forskning gjorts kring FRA-lagens införande 

och svensk liberalism. Då jag bara har tillgång till offentliga protokoll kommer jag inte att 

försöka dra slutsatser om vad som ligger bakom partiernas handlande. Jag kommer inte heller 

gå in djupt på vad FRA-lagen egentligen innebär för folket eller försvaret.  

1.2 Bakgrund 
Debatten om Lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (prop. 2006/07:63) 

hölls den 17 juni 2008 och det liggande förslaget beslutades om den 18 juni. Lagförslaget var 

en del i betänkande 2006/07:FöU10 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet proposition 

2006/07:63 som riksdagen hade beslutat om året innan. Större delen av lagförslaget antogs då, 

men man beslutade att den del som rörde signalspaning skulle vila i minst ett år. 

 

Försvarsutskottet behandlade i ett nytt betänkande 2007/08:FöU14 de förslag i proposition 

2006/07:63 som rör signalspaning efter vilandeperioden. Förslaget bygger i grunden på 

förarbeten gjorda av den socialdemokratiske justitieministern Thomas Bodström, men läggs 

fram av Alliansregeringen våren 2007. Den 18 juni beslutas det att förslaget ska skickas 

tillbaka till utskottet för ytterligare beredning och den 19 juni röstas det nya betänkandet 

(FöU15) igenom.5 Den 18 juni röstar 24 stycken Folkpartister för en återremittering av 

förslaget till utskottet. Två ledamöter avstod från att rösta och två var frånvarande. I samma 

votering röstade 24 stycken Centerpartister för en återremittering. Fem av deras ledamöter var 

frånvarande, men ingen avstod från att rösta.6 Den 19 juni röstade 21 Folkpartister för FöU15, 

en avstod, en röstade nej och fem var frånvarande. 23 Centerpartister röstade för FöU15 och 

sex stycken var frånvarande. Ingen avstod från att rösta och ingen röstade nej.7  

 

SVT avslöjade dagen innan slutdebatten att FRA under lång tid har fångat in och lagrat 

kommunikation i tråd som sker inom Sveriges gränser, trots att de inte har haft mandat till det. 

Enligt SVT handlar det om masslagring av trafikdata.8  

 

Många ledamöter vittnar om att de aldrig fått så många mejl eller blivit kontaktade i så hög 

grad av medborgare som när det gäller FRA-lagen. De flesta av de som hört av sig är negativt 

inställda till lagen och tycker att den inte ska röstas igenom.9 

 

                                                 
5 Riksdagens hemsida. ”Lag om signalspaning m.m. (förnyad behandling) Försvarsutskottets betänkande 

2007/08:FöU15”. Kontrollerad 1 januari 2017. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/lag-om-signalspaning-mm-fornyad-

behandling_GV01FöU15 
6 Riksdagens protokoll 18 juni, 4 
7 Riksdagens hemsida. ”Lag om signalspaning m.m. (förnyad behandling) Försvarsutskottets betänkande 

2007/08:FöU15”. Kontrollerad 1 januari 2017. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/lag-om-signalspaning-mm-fornyad-

behandling_GV01FöU15 
8 Struwe, Filip. ”FRA lagrar svenska telesamtal och mejl”. SVT Nyheter, publicerat 16 juni 2008. Kontrollerad 1 

januari 2017. 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fra-lagrar-svenska-telesamtal-och-mejl 
9 protokoll 17 juni, 102 
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2. Metod 
Då mitt syfte är att undersöka hur liberaler argumenterar för den här lagen och om dessa 

argument faller inom ramarna för deras liberalism blir min metod idéanalys.  

Jag kommer att kartlägga argumenten som används för att svara på frågan hur liberaler 

argumenterar för den här lagen. För att svara på frågan om argumenten faller inom ramarna 

för liberalism kommer jag att jämföra argumenten med partiernas liberalism. Jag kommer att 

försöka dra paralleller mellan de idéer som uttrycks i debatten och de idéer som uttrycks i 

partiernas ideologi. Jag kommer använda mig av det som kallas innehållslig idéanalys.10 

”Liberalism” är ett stort och ganska vagt begrepp och det finns många olika inriktningar inom 

ideologin. Då jag är intresserad av två specifika partiers ideologier har jag valt att utgå från 

deras partiprogram för att kartlägga deras idéer istället för en allmän teori om liberalism. Det 

här för att komma så nära partiernas egna intentioner och idéer som möjligt. Jag kommer 

därför också att göra en närläsning av Folkpartiets partiprogram och Centerpartiets 

idéprogram som var aktuella då FRA-lagen debatterades och röstades igenom. Jag kommer att 

fokusera på att identifiera de idéer som är relevanta för min frågeställning, men jag kommer 

även att koppla ihop partiernas ideologi med liberala teoretiker för att öka reliabiliteten i min 

närläsning av partiprogrammen. 

 

2.2 Avgränsning 
Jag har valt att fokusera på Folkpartiet och Centerpartiet då de är de två partierna som är 

uttalat liberala i regeringen. För att ta reda på hur de argumenterar har jag har valt att fokusera 

på debatterna i riksdagen då dessa skedde i samband med omröstningarna av lagen och för att 

protokollen är en pålitlig och neutral källa. Jag kommer inte att fokusera på hur representanter 

för partierna har uttalat sig i media, utan endast fokusera på riksdagsledamöterna som håller 

anföranden i riksdagen under slutdebatten den 17 juni 2008.  

2.3 Material  
2.3.1 Debatterna i Riksdagen 

Mitt huvudsakliga material kommer utgöras av protokollet från riksdagsdebatten den 17e juni 

2008 då lagen slutdebatterades, men jag kommer också använda mig av protokollen från den 

18 och 19 juni för att se hur voteringarna gick. Ämnet debatterades dock inte alls de här 

datumen. Protokollen är som sagt en neutral källa och de ledamöter som uttalar sig i riksdagen 

kan också tänkas representera partiets åsikter i högre utsträckning än enskilda 

partimedlemmars utspel i media. Om inte annat för att det redovisas i protokollet vilka som 

instämmer i anförandet och i vissa fall vilka reaktioner anförandet får. Jag kommer alltså 

behandla ledamöterna som representanter för partiets åsikter i stort. 

2.3.2 Partiernas aktuella partiprogram 

För att göra en uppskattning av partiernas liberala ambitioner har jag valt att utgå ifrån de 

partiprogram som var aktuella för Centerpartiet och Folkpartiet 2008. Ett problem med att 

använda källor som är skrivna av partierna själva är att de inte nödvändigtvis är neutrala. 

Detta är dock inte ett större problem då min undersökning egentligen handlar om huruvida det 

finns en diskrepans mellan ideologi och verklighet. Partiprogrammen uttrycker partiernas 

                                                 
10 Bergström, Göran, Kristina Boréus. Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur, 2012.s146 
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officiella ideologiska ambitioner och min närläsning dessa och av FRA-lagsdebatten kommer 

att undersöka om dessa stämmer överens med hur partierna handlar i verkligheten.  

För att rama in partiprogrammen i en teoretisk ram kommer jag att jämföra dessa med liberala 

teoretiker. Jag kommer att använda mig av teorier av John Stuart Mill och John Ralws, helt 

enkelt för att deras idéer stämmer ganska bra överens med de som uttrycks i 

partiprogrammen. 

2.4 Validitet och reliabilitet 
Naturligtvis är inte mina operationaliseringar perfekta. När det gäller operationaliseringen av 

partiernas argument har jag som sagt valt att använda mig av ledamöterna från respektive 

partis anföranden. Det kan ses som problematiskt då det inte är självklart att de ledamöter som 

talar i riksdagen representerar partiernas ståndpunkt. När det gäller ledamöterna från 

Centerpartiet är de till exempel inte överens om hur mycket integritetsskyddsåtgärder som 

behövs. Jag har dock valt att se det här som ett tecken på en splittring i partiet snarare än att 

några av de som uttalar sig i riksdagen inte är representativa för partiet. Centerpartiet var 

faktiskt med och presenterade lagförslaget men alla utom två av deras riksdagsledamöter 

röstade också för ett återremitterande av förslaget och för det nya förslag som utskottet 

presenterade dagen efter. 

När det gäller Folkpartiets uttalanden i riksdagen görs samtliga av ledamoten Allan Widman. 

Det är beklagligt att det bara är en person som uttalar sig från Folkpartiet, men jag har gjort 

bedömningen att det är bättre att hämta alla partiernas argument från samma källa än att 

försöka plocka in ytterligare Folkpartistiska röster från andra, möjligtvis inte lika neutrala och 

pålitliga källor. 

I delen som jag valt att kalla ”4. Debatten” har jag i så stor mån som möjligt försökt att inte 

göra tolkningar av vad ledamöterna säger eller ”egentligen menar”, utan för att uppnå så hög 

reliabilitet som möjligt återgett vad de sagt. Eventuella förvirringar och motsägelser beror 

(förhoppningsvis) på ledamöterna.  

När det gäller operationaliseringen av liberalism har jag valt att använda mig av min egen 

närläsning av partiernas partiprogram snarare än en etablerad liberal teori. Det gör att 

reliabiliteten blir lägre då den operationalisering jag använder bygger på mina egna tolkningar 

av partiprogrammen. Dock har jag gjort avvägningen att operationaliseringen tjänar i 

valitidetstermer då den ideologi jag använder som analysinstrument ligger så nära partiernas 

verkliga åsikter som möjligt. Genom att koppla idéerna till etablerade liberala teoretiker söker 

jag kompensera för den något lägre reliabiliteten som den här operationaliseringen har.  
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3. Partiprogrammen 
3.1 Folkpartiet 
Folkpartiets partiprogram antogs 1997, men har reviderats 1999, 2001, 2003 och 2007. Till 

skillnad från Centerpartiets idéprogram fokuserar partiprogrammet mer på sakfrågor och 

lösningar. Det gör att de grundläggande idéerna om frihet och rättvisa är lite mer öppna för 

tolkning, vilket bör has i åtanke när man läser texten nedan.  

3.1.1 Människan 
3.1.1.1 Synen på människan 

I sitt partiprogram skriver Folkpartiet att utgångspunkten för liberalismen är den enskilda 

människan. Alla har sin egen personlighet och vilja med sitt liv och är utrustade med förnuft 

och samvete. Alla människor är jämlika men inte lika, därför måste var och en få chansen att 

leva sitt liv efter sitt eget tycke och ha möjlighet att utvecklas som självständiga människor.11  

Den enskildes rätt är alltid viktigare än nationalitets- klass- eller gruppintressen. Individen och 

dess okränkbara rättigheter går före företrädare för olika samhällsintressen och 

livsåskådningar.12 

3.1.1.2 Rättigheter och skyldigheter 

Folkpartiet skriver att även om alla människor är unika förenas vi i att alla har samma 

rättigheter, nämligen rätt till liv, frihet och sökande efter lycka. Det enda ger rätten att 

inskränka individers rättigheter är om dessa inkräktar på andra individers rättigheter och alla 

har ett ansvar att se till att dessa rättigheter gäller alla. Alla medborgare har en rättighet och en 

skyldighet att delta i politiken.13 

3.1.1.3 Frihet och integritet 

Folkpartiet skriver att den enskilda människans värde och integritet inte får kränkas. 

Individens integritet ska skyddas från kränkningar från såväl staten som privata makthavare.14 

Det är grundläggande för samhället att alla får uttrycka och byta åsikter med varandra och 

yttrandefriheten ska tryggas med hjälp av fria och oberoende medier. Yttrandefriheten ska 

skyddas i grundlagen och även gälla i elektroniska kommunikationsmedel då utvecklingen av 

informationstekniken kommer att ge nya möjligheter.15 

3.1.2 Staten 

3.1.2.1 Politikens syfte 

Politiken är till för att alla ska få leva och verka i världen som hon vill så länge hon inte 

kränker någon annans rätt. Även de med sämre utgångspunkt ska ha många möjligheter till 

självbestämmande.16  

Politiken ska även syfta till att upprätthålla de demokratiska spelreglerna då demokrati är det 

enda system som utgår från allas lika värde och ger medborgarna möjlighet att kontrollera 

                                                 
11 Bilaga 1 Folkpartiets partiprogram 4f 
12 Ibid, 7 
13 Ibid, 4 
14 Ibid 4 
15 Ibid 23 
16 Ibid 4f 
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makthavarna. Demokratins fortbestånd måste garanteras i såväl grundlagen som i samhället i 

stort genom att makthavarna upprätthåller väljarnas förtroende.17 

3.1.2.2 Statens roll 

Då den liberala politiken, enligt Folkpartiet, syftar till att ge alla medborgare många 

livschanser måste staten ge alla medborgare möjlighet till att själva välja och uppfylla sina 

livsmål. En del av detta är att se till att inga individers rättigheter kränks. Folkpartiet skriver 

att då varje koncentration av makt till stat, företag eller organisationer kan leda till att 

individens rätt förbises ska all typ av maktkoncentration bekämpas med hjälp av fri 

konkurrens mellan information, idéer, varor och tjänster.18 Staten ska dessutom tillhandahålla 

ett rättsligt och ekonomiskt skydd för alla medborgare.19 

Demokratins fortbestånd måste garanteras av staten och Folkpartiet skriver att ett av 

demokratins största problem är medborgarnas likgiltighet20 och en växande förtroendeklyfta 

mellan väljare och valda. För att hantera dessa problem måste det politiska arbetssättet 

förändras så att de förtroendevalda kommer i direktkontakt med medborgarna. 

Informationstekniken måste utnyttjas för ökad dialog med medborgarna.  

Folkpartiet skriver att som förtroendevald utöva makt över medborgarna medför ett stort 

ansvar, vilket innebär att de valda måste möta medborgarna i ett öppet samtal utan att 

undanhålla obekväma sanningar och besvärliga målkonflikter. För ökad förtroende hos 

väljarna måste öppenhet råda inom politiken som främst upprätthålls genom en omfattande 

och lagstadgad offentlighetsprincip. Det krävs också en kraftfull revisionsverksamhet som är 

oberoende gentemot dess granskningsobjekt.21 

Folkpartiet skriver att staten ska bidra till en alleuropeisk fredsordning och det svenska 

försvaret ska moderniseras med inriktning på ökad slagkraft och rörlighet.22 

3.1.2.3 Rättvisa  

Folkpartiet skriver att samhället ska utformas så att det skyddar medborgarna mot brott och 

myndighetsövergrepp. Människors oro för att drabbas av brott måste också tas på allvar. 

Därför ska brottsbekämpningen bli effektivare och orsaker till brott förebyggas. Samtidigt ska 

rättssäkerheten upprätthållas genom mycket höga beviskrav så att inte oskyldiga straffas. 

Det måste alltid råda respekt för Sveriges grundlagar och grundlagsskyddet ska ökas genom 

att en författningsdomstol ska inrättas, skriver Folkpartiet i sitt partiprogram. Där ska det 

kunna prövas om en lag är förenlig med grundlagen och de vill att uppenbarhetsrekvisitet ska 

avskaffas.23 

3.1.2.4 Medborgarnas integritet 

Medborgarnas integritet ska skyddas från kränkningar. Folkpartiet skriver att rättsväsendet 

ska utformas efter detta och att buggning till exempel bara ska vara tillåtet i speciella fall och 

                                                 
17 Bilaga 1 36 
18 Ibid 6 
19 Ibid 9 
20 Ibid 7 
21 Ibid 36ff 
22 Ibid 40 
23 Ibid18f 
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omgärdas av regler som värnar den enskildes integritet. De skriver också att den enskildes 

möjligheter att hävda sina rättigheter gentemot myndigheter måste öka. 

Folkpartiet skriver att utvecklingen av informationstekniken gör att datalagen bör ersättas av 

en generell integritetslagstiftning.24 

3.1.3 Sammanfattning och analys 
Folkpartiets ideologi är i mångt och mycket en klassisk liberal sådan. Många av de tankar som 

uttrycks i partiprogrammet går att koppla till John Stuart Mill. Grunden för ideologin är synen 

på människan som en förnuftig varelse med förmåga att vara herre över sig själv. Det enda 

som berättigar en inskränkning på en individs friheter är om dessa inskränker på andras 

friheter.25  

Medborgarna har också, enligt Mill, en skyldighet och en rättighet att delta i demokratin.26 

Folkpartiet trycker också på att medborgarna måste delta i politiken och att det politiska 

arbetssättet måste anpassas för att göra det möjligt. Folkpartiets tankar om öppenhet och 

deltagande är värt att ha i åtanke när det gäller FRA-lagsdebatten. De skriver att den 

utvecklade IT-tekniken bör användas för att i högre grad skapa direktkontakt mellan väljare 

och politiker. Den växande förtroendeklyftan mellan politiker och väljare måste även minska 

genom att politiker bara driver den politik de fått stöd för och att man måste vara öppen mot 

väljare när det gäller besvärliga målkonflikter. 

Även några andra saker i Folkpartiets partiprogram är extra anmärkningsvärda med FRA-

lagsdebatten i åtanke. Folkpartiet skriver att individens friheter och integritet måste skyddas, 

men de går egentligen inte in på vad dessa friheter innebär.  

Folkpartiet skriver att grundlagen alltid måste respekteras och föreslår flera åtgärder för att det 

ska ske. Bland annat vill de att uppenbarhetsrekvisitet, som innebär att tillämpningen av en 

lag ska underlåtas endas om den uppenbart strider mot grundlagen, ska avskaffas. 

Folkpartiet påpekar också vissa villkor för att rättssäkerheten ska upprätthållas. De skriver att 

det ska vara mycket höga beviskrav för att inte oskyldiga ska straffas och då att 

integritetsinskränkande åtgärder, som buggning, bara ska tillåtas i speciella fall och då 

omgärdas av tydliga regler.  

Folkpartiet skriver inte så mycket om försvaret i sitt partiprogram, vilket gör det lite svårare 

att applicera deras försvarspolitik på debatten, som i hög grad handlar om just försvaret och 

säkerhetspolitik. Dock kan fördelningen mellan integritetsfrågor och försvarsfrågor i 

partiprogrammet ses som talande, då partiet uppenbarligen lägger mer energi på att profilera 

sig i integritetsfrågor. 

3.2 Centerpartiet 
Centerpartiets idéprogram är en presentation av de övergripande idéer som ska prägla partiets 

politik snarare än ett partiprogram som presenterar hur partiet ställer sig i olika sakfrågor. De 

                                                 
24 Bilaga1 19f 
25 Mill, John Stuart. Om friheten. Stockholm: Natur och kultur, 2009[1859].20 
26 Malnes, 159f 
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skriver själva i inledningen att idéprogrammet är tänkt att fungera som en ideologisk kompass 

för deras politik.27 Centerpartiets idéprogram antogs den 19 juni 2001. 

3.2.1 Människan 
3.2.1.1 Synen på människan 

Centerpartiets syn på människan är att alla har viljan, förmågan och rätten att forma sitt eget 

liv. I sitt idéprogram trycker Centerpartiet på att människan förfogar över sin egen vilja och 

har därför rätt till självbestämmande och möjligheten att kunna sätta sin vilja i handling. Att 

människan förfogar över sin egen vilja betyder dock också att hon har ett ansvar gentemot sig 

själv och andra och kan därför hållas ansvarig för sina handlingar. 

3.2.1.2 Rättigheter och skyldigheter 

Centerpartiets syn på människan som individ och som en del av ett samhälle leder till att 

medborgarna har både rättigheter och skyldigheter. Hon har rätt att utan påverkan av vare sig 

staten eller olika grupptillhörigheter välja sitt slutgiltiga livsprojekt.28 Endast andra 

människors rättigheter får inskränka individens frihet, då alla människor har lika rätt.29 

Medborgarna har rätten och skyldigheten att delta och bidra till en levande demokrati, och ska 

gärna engagera sig utöver att bara delta i de allmänna valen. Tekniken ska användas för att 

öka medborgarnas yttrandefrihet och möjlighet till deltagande.30 

3.2.1.3 Frihet och integritet 

”Fri är människan bland jämlikar, när ingen står över den andre.”31 Centerpartiets syn på 

medborgarnas frihet är att den ska vara jämlik och så total som möjligt utan att den inskränker 

andras. Medborgarnas friheter får endast begränsas om de är absolut nödvändigt och om det 

bidrar till att allas frihet blir större. Och alla typer av inskränkningar måste göras med stor 

försiktighet så att de inte bidrar till att skapa större problem än de försöker lösa.  

Den personliga integriteten och yttrandefriheten är två centrala delar av Centerpartiets 

frihetsbegrepp. För att hitta fram till de bästa lösningarna krävs ett öppet samtal och ett utbyte 

av idéer.32 I idéprogrammet står också klart och tydligt att varje människa har rätt till skydd 

för den personliga integriteten. Hon har också ”rätt till en privat sfär och att välja hur mycket 

denna ska vara öppen för andra.”.33 Friheten, eller rätt till självbestämmande som det också 

uttrycks i partiprogrammet, är alltså direkt beroende av yttrandefrihet och den personliga 

integriteten.34 

3.2.2 Staten 

3.2.2.1 Politikens syfte 

Centerpartiets syn på politikens roll i samhället är att man ska eftersträva en liten, men stark 

stat som kan ta ansvar för och värna om jämlikhet och varje människas grundläggande 

rättigheter, både gentemot staten och det civila samhället.35 Det yttersta målet för politiken 

ska vara att alla människor ska ha lika möjligheter att växa och att förverkliga sina livsmål. 

                                                 
27 Bilaga 2 Centerpartiets idéprogram 3 
28 Ibid 8f 
29 Ibid 5 
30 Ibid 19ff 
31 Ibid 14 
32 Ibid 11 
33 Ibid 15 
34 Ibid 14f 
35 Ibid 35 
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Då Centerpartiets människosyn präglas av ”en stor tilltro till människors förmåga att ta 

ansvar” vill man att politikens roll ska vara att vara en länk mellan medborgarna och 

offentligheten.36 Staten ska vara en garant för människors frihet och lika möjligheter.37 

3.2.2.2 Statens roll 

Då statens uppgift är att vara en garant för medborgarnas frihet, eller möjlighet till 

självbestämmande, är statens roll att skapa de förutsättningar alla behöver för att kunna 

förverkliga sitt eget livsprojekt.38 Då krävs att staten i huvudsak tillhandahåller två saker; 

utbildning och trygghet.39  

Centerpartiet anser att staten har en skyldighet att bygga upp ett skyddsnät så att medborgarna 

känner att de har grundtrygghet nog att våga satsa på sina livsprojekt.40  

Den andra delen av tryggheten som Centerpartiet vill uppnå är en säkerhetspolitisk sådan. De 

skriver att nutidens säkerhetsbild är ett komplext mönster av konflikter och icke-militära hot. 

Därför ska internationell säkerhetspolitik syfta till att öka länders ömsesidiga utbyte och 

förtroende så att man kan skydda mänskliga rättigheter även utanför staters gränser. Sveriges 

säkerhetspolitik ska syfta till fred i vårt närområde och ska kunna tryggas med egna medel.41  

3.2.2.3 Rättvisa  

Centerpartiets skriver att deras syn på rättvisa handlar om jämlikhet snarare än likformighet, 

att alla ska ha lika möjligheter att vara olika. Det betyder att ett rättvist samhälle går ut på att 

alla ska ha samma utgångspunkt, inte att alla ska uppnå samma resultat.42 

Centerpartiet skriver att det öppna samhälle de eftersträvar förutsätter en rättsstat med starka 

institutioner. Rättsstatens kärnuppgift är att skydda de egna invånarnas liv och egendom. Den 

ska präglas av allas likhet inför lagen, ingen ska dömas för någon annans gärningar och regler 

och lagar ska vara tydliga.43 Rättsstaten måste dessutom ”slå vakt om individers rättstrygghet 

och integritet gentemot såväl staten som privata företag”.44 

3.2.2.4 Medborgarnas integritet 

Under rubriken ”Stärk individens rättigheter” skriver Centerpartiet att en av politikens 

viktigaste uppgifter är att trygga alla människors fri- och rättigheter, till exempel genom ett 

förstärkt grundlagsskydd. De skriver även att staten har ett ansvar att hävda individens 

rättigheter närhelst de riskerar att kränkas och att dessa rättigheter ska utformas så att de i 

högre utsträckning blir utkrävbara för den enskilde individen.45 

Centerpartiet skriver också att vare människa har ”rätt till en privat sfär och att välja hur 

mycket denna ska vara öppen för andra. Den personliga sfären ska skyddas mot både enskilda 

och offentliga övergrepp.”.46 

                                                 
36 Bilaga2 3-8 
37 Ibid 35f 
38 Ibid 9ff 
39 Ibid 15 
40 Ibid 36f 
41 Ibid 40f 
42 Ibid 16f 
43 Ibid 36f 
44 Ibid 37 
45 Ibid 35f 
46 Ibid 15 
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3.2.3 Sammanfattning och analys 
Centerpartiets syn på att statens huvudsakliga roll är att se till att medborgarna får största 

möjliga frihet är en klassisk liberal sådan. Det som brukar ligga till grund för olika 

inriktningar inom liberalismen är dock vad frihet och rättvisa innebär och hur staten ska 

säkerställa dessa.47 När det gäller synen på frihet och rättvisa är Centerpartiets definitioner 

ganska lik de som teoretikern John Rawls använder sig av. Rättvisa är en spelregel snarare än 

ett utfall. Alla människor ska ha samma möjligheter att uppfylla sina livsmål, slippa 

diskriminering och möjlighet att engagera sig. Statens roll blir då att se till att alla faktiskt har 

samma möjligheter istället för att gå in i efterhand och utjämna de olika utfallen. Även 

Centerpartiets syn på frihet är lik den syn som Rawls har. Friheten är absolut, den kan bara 

inskränkas om det i slutändan resulterar i mer frihet för alla.48 

Några saker i idéprogrammet är även extra anmärkningsvärda med FRA-lagsdebatten i 

åtanke. Centerpartiet skriver att den enda legitima anledningen att inskränka någons frihet är 

om det är absolut nödvändigt, och att det resulterar i mer frihet för alla. I deras definition av 

frihet ingår rätten till en privat sfär och att välja hur mycket denna ska vara öppen för andra. 

Denna sfär ska skyddas från enskilda och offentliga intrång och staten har en skyldighet att stå 

upp för den personliga integriteten. De skriver även att grundlagen bör stärka 

integritetsskyddet. 

Centerpartiet tror också på och uppmuntrar deltagardemokrati och att politikens mål ska vara 

att vara en länk mellan offentligt beslutande och engagerade medborgare. De vill även att den 

moderna informationstekniken ska användas för att minska avståndet mellan medborgare och 

politiker. 

Inte heller Centerpartiet skriver så mycket om försvarspolitik i sitt idéprogram. De ger mycket 

större utrymme åt integritetsfrågor än åt säkerhetspolitik i idéprogrammet, vilket kan ses som 

en fingervisning om vad partiet tycker är viktigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Malnes 286 
48 Kymlicka, Will. Contemporary Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2002.56ff 
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4. Debatten 
4.1 Översikt 
Debatten består av 112 anföranden (anförande 94 till 206 i protokollet) varav 10 är från 

Folkpartiet (som representeras av Allan Widman) och 15 är från Centerpartiet (som 

representeras av Staffan Danielsson, Fredrick Federley och Annie Johansson [numera Lööf]). 

Till en början yrkar Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna alla på bifall till FöU14 

och Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar alla på avslag. Centerpartiets 

debattörer visar att partiet är splittrat; Staffan Danielsson yrkar på bifall och både Federley 

och Johansson yrkar på återremitterande av förslaget till utskottet för ytterligare beredning 

och om det förslaget skulle falla, avslag på FöU14.49 

FöU14 får mycket kritik och Försvarsminister Sten Tolgfors (m) säger i anförande 171 att 

regeringen ska komplettera den nya signalspaningslagen med två åtgärder, att man ger 

Datainspektionen ett särskilt uppdrag att följa FRA:s verksamhet ur ett 

integritetsskyddsperspektiv fram till kontrollstationen 2011 och att regeringen avser att 

tillsätta en kommitté som utifrån ska följa FRA:s verksamhet ur samma aspekt fram till 2011. 

Dessa är Försvarsutskottets förslag till kompletteringar från våren 2007. Fredrick Federley 

föreslår i följande repliker att man ska göra dessa tillägg till tillkännagivanden och Allan 

Widman säger i anförande 181 att dessa kompletteringar ska beslutas som tillkännagivanden 

och det är det som behandlas och presenteras i FöU15, det förslag som går igenom.50 

Utskottets kompletteringar kommer hädanefter att refereras till som ”tilläggen i lagen”. 

4.2 Kritik – en sammanfattning 
Lagen om signalspaning fick mycket kritik från många håll, både i och utanför riksdagen. Jag 

ska nu sammanfatta den viktigaste kritiken som togs upp i riksdagen i debatten den 17e juni. 

Det jag har bedömt vara den viktigaste kritiken är den som tagits upp flera gånger och från 

olika personer. De ledamöter jag valt att nämna vid namn är således bara exempel på ett håll 

varifrån kritiken kommit.  

Flera ledamöter tar upp att lagen fått kritik från olika betydelsefulla personer och instanser. 

Vänsterpartisten Alice Åström säger att Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, 

Thomas Hagberg, har gått ur och kritiserat förslaget som väldigt långtgående.51 Även den före 

detta Säpochefen Anders Eriksson har enligt Miljöpartisten Peter Rådberg uttalat sig om att 

lagförslaget har brister vad gäller rättssäkerheten och ifrågasätter också om det är förenligt 

med grundlagen.52 Per Bolund, också från Miljöpartiet, läser upp exempel på olika instanser 

som kritiserat lagen i remissvar eller promemorior. Justitiedepartementet, Rikspolisstyrelsen, 

och Säpo skriver alla att lagförslaget innebär ett intrång på den enskildes integritet och 

ifrågasätter om det är förenligt med grundlagen och Europakonventionen om skydd för de 

grundläggande fri- och rättigheterna.53 

                                                 
49 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/lag-om-signalspaning-mm-fornyad-

behandling_GV01FöU15 
50 Protokoll 17 juni 133ff 
51 Ibid 87 
52 Ibid 75 
53 Ibid 120 
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Begreppet ”yttre hot” får kritik för att vara för vagt och för att öppna upp för möjligheten att 

FRA kan spana på lite vad de vill.54 Vänsterpartisten Kalle Larsson säger att de borgerliga 

partierna bara tar upp exempel på terrorattacker i andra delar av världen och frågar vad i detta 

som säger att det finns ett hot mot Sverige. Han fortsätter med att säga att han är tveksam till 

att signalspaningen ens kommer att kunna bekämpa terrorism då han är tveksam till att 

terroristerna kommunicerar på ett sådant sätt som skulle kunna fångas upp av automatiserade 

sökord.55 

Peter Rådberg påpekar att det är irrelevant att signalspaningen endast ska ske på 

kommunikation som passerar Sveriges gränser, då nationsgränser är obetydliga på internet. 

Lagen innebär i praktiken att FRA kommer att spana på alla.56 

Alice Åström säger att det inte finns några rättssäkerhetsgarantier i världen som kan skydda 

en befolkning om man inrättar ett gigantiskt avlyssningssystem med möjlighet att inrikta sig 

på alla. Hon säger att lagförslaget innebär ett omvälvande skifte då man förut bara använt 

tvångsmedel mot sådana som är skäligen misstänkta för grova brott. Det betyder att man ger 

större rättssäkerhetsgarantier till de som har begått grova brott än för hela den svenska 

befolkningen.57 Även Socialdemokraten Anders Karlsson kritiserar skillnaden mellan 

signalspaning och riktad avlyssning. Han vänder sig direkt till Staffan Danielsson och frågar 

varför det är så lätt att fatta beslut om att avlyssna alla när man hade så stort problem i en 

tidigare fråga som gällde buggning angående domstolsväsendet.58  

Peter Rådberg säger att den nya lagen skulle innebära att FRA i teorin får möjlighet att spana 

på vem som helst, men också att spara vad som helst.59 Alice Åström säger att både hon och 

Journalistförbundet inser att det här innebär problem för meddelarfriheten. Trots att FRA 

direkt ska förstöra kommunikation som omfattas av meddelarskyddet säger Åström att det 

faktum att det fiskas upp, eller riskerar att fiskas upp urholkar meddelarskyddet.60 

Många ledamöter påpekar att det från flera håll ifrågasatts om Lagen om signalspaning är 

förenlig med den svenska grundlagen (i synnerhet RF 2 kap. 6 §), FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna och Europakonventionens artikel 8 som alla skriver att ingen får 

utsättas för godtyckligt intrång i fråga om privatliv eller korrespondens och att alla ska ha 

lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp. Peter Rådberg säger att det här förslaget 

går längre än till godtyckligt intrång, det här är systematiskt och allomfattande.61 

Även efter tilläggen kvarstår mycket av kritiken mot lagförslaget. Miljöpartisten Mehmet 

Kaplan frågar varför man inte utreder frågan ordentligt istället för att bara putsa i kanten på 

förslaget.62 Lage Rahm, också från Miljöpartiet, frågar varför man har så bråttom att anta ett 

förslag trots att man inte är säker på om den är förenligt med den europeiska konventionen om 

                                                 
54 Protokoll 17juni 74f 
55 Ibid 115f 
56 Ibid 74 
57 Ibid 69f 
58 Ibid 89f 
59 Ibid 99 
60 Ibid 70 
61 Ibid 73 
62 Ibid 146 
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de mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna.63 

 

4.3 Folkpartiet 
4.3.1 Varför lagen måste finnas 
Allan Widman är som sagt den enda från Folkpartiet som debatterar i riksdagen den 17 juni. 

Han säger att signalspaningens betydelse för vår säkerhet måste motivera den risktagning som 

han ändå medger lagen utgör för ett demokratiskt och öppet samhälle. Så vad är det då som 

Widman anser vara de hot som motiverar denna risktagning? Han säger att det inte längre är 

en invasion från öster som är det överhängande hotet mot Sverige, utan försvarspolitikens 

utgångspunkt numera är mer komplexa och mindre våldsamma hot. Samhället är mer sårbart 

mot den typen av hot på grund av den tekniska utvecklingen och dess betydande ställning i 

dagens samhälle och det ökade försörjningsbehovet från omvärlden som globaliseringen 

medför. Widman säger att Sverige hittills har klarat sig från den typen av bombdåd som 

inträffat i Spanien och Storbritannien, omfattande IT-attacker av det slaget som inträffade i 

Estland året innan och energipolitiska utpressningsförsök som våra grannländer drabbats av. 

Widman frågar sig dock om man vågar lita på att sådana saker, eller lika hotande, inte 

kommer att inträffa i Sverige.64 Han säger att ”Folkpartiet liberalernas svar på den frågan är 

nej. Vi är inte säkra.”65 Sveriges nationella trygghet och oberoende kräver att det ska finnas en 

beredskap mot alla typer av hot. Widman säger även att den typ av hot man ska definiera 

Sveriges säkerhet ifrån inte bara utgår från de hot som vi beskriver i en säkerhetspolitisk 

kontext utan att de även har sitt ursprung från Europeiska unionens säkerhetsstrategi. Dessa 

nya hot behöver inte primärt rikta sig mot vår nation eller ske med våld. Det är alltså inte bara 

mindre och välriktade angrepp från våldsamma antagonister som kan få omfattande 

konsekvenser för vårt samhälle. 

Widman säger att Sverige redan har lidit av den internationella terrorismen genom till 

exempel det så kallade ambassaddramat på 70-talet och morden på Olof Palme och Anna 

Lindh. Den svenska utlandsstyrkan för internationell fred och säkerhet utsätts mer eller 

mindre regelbundet för attentatsförsök.66 Signalspaningen kommer att handla om att läsa av 

mönster i kommunikationen för att bekämpa terrorism.67 

Widman påpekar också att principen om en fri eter länge har gällt i Sverige. Det har varit 

öppet för vem som helst att bruka signalerna i luften för att få ut information. Därför har 

Lagrådet ansett det förenligt med regeringsformens 2 kap. 6§ att bedriva signalspaning i eter. 

Problemet nu, säger Widman, är att endast två procent av trafiken till och från Sverige sker i 

etern, resterande 98 procent sker i tråd. Det blir därför näst intill omöjligt med inhämtning av 

försvarsunderrättelser och det är därför som regeringen nu ”föreslår en anpassning till dagens 

vägar för kommunikation.”68  

 

                                                 
63 Protokoll 17juni 150 
64 Ibid 94f 
65 Ibid 95 
66 Ibid 94f 
67 Ibid 117 
68 Ibid 95 
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4.3.2 Integritetsaspekten 

4.3.2.1 Innan tilläggen  

Widman säger i sitt första anförande att man måste göra en avvägning mellan 

signalspaningens betydelse för underrättelseverksamheten och det hot som lagen utgör för det 

öppna samhället. Så han frågar sig om utformningen av den här lagen är acceptabel med 

hänsyn till de enskildas rätt och integritet. Han säger att FRA bara kommer att ta del av den 

trafik som går till och från Sverige. Signalspaningen kommer bara att ske med automatiserade 

sökbegrepp vars inriktning kommer beslutas om av en oberoende myndighet. Det betyder att 

FRA endast kommer att komma i kontakt med kommunikation som omfattas av inriktningen 

av de valda sökbegreppen och att det inte kommer ske någon kontakt alls med övrig 

kommunikation. Att man använder sökbegrepp betyder alltså att den största delen av 

informationen som passerar gränserna i tråd aldrig kommer att komma i kontakt med FRA 

överhuvudtaget, säger Widman.69 

Widman säger att den oberoende och självständiga myndigheten Försvarets 

underrättelsenämnd kommer ledas av lagfarna domare med understöd av parlamentariska 

representanter. En avdelning i myndigheten ska svara för tillståndsgivning och kommer att ha 

rätt att avbryta pågående signalspaning och kontrollera förstörelsen av uppgifter. Det ska även 

finnas en avdelning för kontroll och uppföljning. Det kommer även enligt Widman att finnas 

ett integritetsråd inom FRA med uppgift att stödja arbetet med integriteten i fråga om teknik, 

metod och rutiner.  

FRA har inte brottsbekämpning som uppgift säger Widman. Därför får man inte ägna sig åt 

verksamhet som liknar polisens hemliga avlyssning och inte vidta signalspaning i syfte att 

bekämpa eller förebygga brott. Det enda undantag gäller yttre hot mot Sverige. Sökning på 

enskilda personer får endast ske om synnerliga själ föreligger och Widman säger att 

proportionalitetsprincipen särskilt lyfts fram i de föreliggande lagförslagen.70 

En del av kritiken som framförts mot lagförslaget är att det skulle bryta mot källskyddet och 

meddelarfriheten (Se ovan).71 Widman säger dock att om det fångas upp kommunikation som 

omfattas av källskyddet, forskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen eller 

yttrandefrihetsgrundlagen eller samtal mellan en brottsmisstänkt och dess advokat, ska den 

omedelbart förstöras. 

Enligt Widman ska regeringen genomföra en del konkretiseringar som efterlysts av 

försvarsutskottet. Dessa konkretiseringar innefattar en lista på det som grundar till rätt till 

signalspaning, hur information kommer att förstöras och hur tillståndsgivningen ska gå till i 

detalj. Allt detta ska en kontrollstation utvärdera år 2011.72 

Widman säger att det är en allvarlig sak att ge myndigheter rätt att ta del av kommunikation 

som enskilda utgår från är privata. Det finns inga garantier mot missbruk och det man i bästa 

fall kan göra är att se till att möjligheterna till att misstag begås blir så små som möjligt.73 

Tjänstefel och eventuella läckor beträffande uppgifter som genast ska förstöras ska bestraffas 

                                                 
69 Protokoll 17juni 95ff 
70 Ibid 96 
71 Ibid 70 
72 Ibid 95 
73 Ibid 94 



sida 17 
 

enligt lagen med påföljder som både kan innebära böter och fängelse.74 Widman påpekar i en 

replik till Alice Åström (v) att trots att det naturligtvis påverkar medborgare att veta att de kan 

bli avlyssnade är det inget nytt, utan ett fenomen som de flesta redan behöver förhålla sig till. 

Han avslutar sitt första anförande med att säga att avvägningen mellan Sveriges nationella 

säkerhetsintressen och enskildas grundlagsskyddade och konventionsskyddande rätt till 

integritet är acceptabel och att han därför yrkar på bifall till utskottets förslag.75  

4.3.2.2 Efter tillägg 

I anförande 181 tillkännager Widman att det nu finns en överenskommelse mellan parterna i 

alliansen i försvarsutskottet om att utskottets kompletteringar från våren innan ska beslutas 

som tillkännagivanden.76 Här refererar han till de åtgärder som Sten Tolgfors meddelar i 

anförande 171. 

4.4 Centerpartiet 
4.4.1 Staffan Danielsson 
Staffan Danielsson håller samtliga av sina anföranden och replikskiften innan 

tillkännagivandet av tilläggen. 

4.4.1.1 Varför måste lagen finnas? 

Danielsson börjar sitt första anförande med att säga att han uppskattar att det för en gångs 

skull finns ett stort engagemang bland medborgarna för en fråga, men han beklagar sig att den 

debatten bara fokuserar på ena delen av frågan, nämligen integritetsaspekten. Han säger att 

den andra delen av frågan är det ansvar som varje parlament och regering har att skydda sin 

befolkning från yttre hot. Oppositionen gör det lätt för sig när de säger nej, men regeringen 

måste ta sitt ansvar och beskydda landet samtidigt som man bevakar integriteten.77  

Danielsson säger att i den bästa av världar skulle det inte behövas något försvar eller någon 

underrättelseverksamhet överhuvudtaget, men att vi inte är där idag. Ett litet land som står 

militärt alliansfritt behöver ett eget försvar, en egen underrättelseinhämtning och ett 

samarbete med andra länder. För att trygga Sverige behövs signalspaning och inte bara i här, 

utan även i andra länder, säger Danielsson.78 För att ta det ansvar som en regering måste så 

behövs underrättelseinhämtning genom signalspaning i tråd. Danielsson säger att han förstår 

de som inte ser behovet i Sverige, ett lugnt, neutralt land i norra Europa, men att om man 

väger in allt så behövs signalspaningen för att skydda landet mot allvarliga hot.79 

Danielsson slår ifrån sig kritiken att det inte skulle finnas några kvalificerade IT-hot mot 

Sverige och hänvisar till Försvarsberedningen som sagt att det är en allvarlig ny hotbild.80 

Signalspaningen kommer att handla om att hitta tendenser och mönster. Den kommer inte 

användas för att bekämpa brottslighet, då det är något helt annat än yttre hot.  

Signalspaning i tråd har länge varit oreglerad, men den behöver regleras.81 Danielsson menar 

att kritiken att Sverige går längre än andra länder i världen när det gäller att bevaka sina 
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medborgare verkligen är något för den granskande journalismen att syna. Istället för att 

reglera det här under den höga sekretess som råder inom försvarsmakter i andra länder, väljer 

istället regeringen att vara öppna med under hur stark kontroll signalspaningen ska regleras, 

säger Danielsson.82  

4.4.1.2 Integritetsaspekten 

Staffan Danielsson säger i början av sitt första anförande att Centerpartiet brinner för 

integritetsfrågorna och att förslaget som ligger har, genom deras medverkan, blivit riktigt bra. 

Det har byggts in mycket åtgärder till skydd för integriteten. Danielsson säger att det finns 

mer att göra, men att det här måste regleras.83  

Enligt Danielsson så har den förändrade hotbilden sen 90-talet föranlett en breddning av 

signalspaningsverksamheten. Då detta innebär ett allvarligt intrång i den personliga 

integriteten är det viktigt att detta begränsas så långt som möjligt. Den enskildes integritet 

som mänsklig rättighet är något som Centerpartiet värnar och därför har många 

integritetsskyddande åtgärder byggts in i betänkandet i processen fram till bordläggningen 

året innan, säger Danielsson. Han syftar här exempelvis på den extra kontrollstation som 

införts 2011 där regeringen ska redovisa hur lagen fungerar ur ett 

integritetsskyddsperspektiv.84 

Danielsson säger att han har svarat på hundratals mejl och på många blogginlägg i frågan. 

Han återger en del av sina svar och säger att mot det allvarliga integritetsintrång som det här 

innebär står ett lands rätt och skyldighet att värna om sina medborgares säkerhet och att det 

här förslaget är mycket bättre ur ett integritetsskyddsperspektiv än det förslag som s-

regeringen jobbade med i många år. De medborgare som hör av sig oroar sig för att 

signalflödet som passerar gränserna kommer att lagras, men Danielsson säger att det 

självfallet inte får ske. Efter tillstånd från Försvarets underrättelsenämnd spanar FRA efter en 

given inriktning och med automatiserade sökord. Om de meddelanden som faller ut har bäring 

på ett allvarlig yttre hot kan det analyseras, annars ska det omedelbart förstöras.85  

När han läser sina mejl säger Danielsson att han uppfattar att budskapet närmast samstämmigt 

är att Sverige ska avstå från att signalspana över gränsen eftersom det innebär ett intrång i den 

personliga integriteten. Dock står alla fyra allianspartier bakom att det behövs signalspaning 

för att skydda landets säkerhet. Det skulle enligt Danielsson vara en ganska radikal position 

om Sverige skulle avstå från den här typen av underrättelseinhämtning. Kritiker har menat att 

begreppet ”yttre hot” är så pass vagt att FRA kommer att kunna spana efter lite vad som helst, 

men Danielsson säger att försvarsutskottet har gjort en lista över de sex allvarliga yttre hot 

som signalspaning endast får användas mot. De är för att kartlägga internationella konflikter 

och militära hot mot landet, hot mot svenska utlandssoldater, internationell terrorism, grov 

brottslighet som vapensmuggling och spridning av massförstörelsevapen samt kvalificerade 

IT-relaterade hot mot samhällets viktiga infrastrukturer. Danielsson säger att det endast är de 

som ägnar sig åt de här allvarliga frågorna som ska riskera att utsättas för analys av FRA. 

Danielsson säger att kritiken som förslaget har fått från andra riksdagsledamöter och före 

detta Säpochefen om att det skulle strida mot grundlagen och Europakonventionen inte 
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stämmer. Regeringen, konstitutionsutskottet och justitieutskottet säger alla att förslaget är 

förenligt med grundlagen, en uppfattning som stöds av ett enigt lagråd. I Tyskland har man 

reglerat signalspaningen på ungefär samma sätt som i Sverige och i en prövning i 

Europadomstolen godkände man Tysklands förslag, säger Danielsson.86  

Danielsson får frågan om varför han står bakom signalspaning men inte buggning och svarar 

att buggning är riktad och därför måste föregås av domstolsprövning. Signalspaning sker med 

automatiserade sökord som träffar en oerhört liten del av alla kommunikation och resten 

försvinner förbi och magasineras inte.87  

Danielsson säger att han håller med lagrådet om att förslaget innehåller en rimlig avvägning 

mellan den enskildes integritet och landets säkerhet och att han gärna vill fortsätta diskutera 

de här frågorna. Kontrollstationen 2011 kommer att, om behovet finns, kunna förbättra 

förslaget ytterligare. Därför yrkar han bifall till förslaget i utskottets betänkande.88 

4.4.2 Fredrick Federley 
Fredrick Federley håller samtliga av sina anföranden och replikskiften innan tillkännagivandet 

av tilläggen i lagen. 

4.4.2.1 Utöver sakfrågan 

Federley går in på en del aspekter som inte direkt berör sakfrågan men som han säger också är 

en del av de överväganden han varit tvungen att göra. Han säger att om han skulle rösta för 

förslaget skulle oppositionen göra tydligt hur hård partipiskan är inom de borgerliga partierna. 

Om han däremot skulle rösta mot förslaget skulle oppositionen förklara att det tydligt visar 

hur svag den borgerliga regeringen är, säger Federley. Representativ demokrati ger ofta svaga 

regeringar vilket gör att det är viktigt att de kan finna stöd för sin politik. Federley säger att 

väljarna måste veta att regeringen har kraft att driva igenom de saker som de fått förtroende 

för och att det därför inte är ansvarsfullt att låta riksdagen bli ett intermezzo av oförutsägbara 

voteringar. De förtroenden man får i förhandlingar med andra partier kan lätt brytas och göra 

stor skada för politiken.89 

Federley säger att han även måste väga in möjligheten att i det längsta påverka beslutet i rätt 

riktning. Han tror inte att förslaget inte kommer att diskuteras igen i framtiden om han väljer 

att ställa sig vid sidan. Han säger att om han driver förslaget längre fram kan de kanske göra 

förbättringar som kanske gör det möjligt att kombinera en reglerad lagstiftning om 

signalspaning och ändå klara den personliga integriteten så långt som möjligt.90 

4.4.2.2 Varför behövs lagen? 

Federley säger att vi står inför helt nya hot mot vår säkerhet och terrorism har blivit en del av 

vår vardag. Han säger att många känner en befogad oro då terrorn är skoningslös och kan 

drabba vem som helst och var som helst. I alla lägen är det oskyldiga människoliv som 

skördas och inga länder, regeringar eller riksdagsledamöter kan stå oberörda inför detta. Han 

säger att man sett hur flera länder, däribland Sverige, flera gånger gått över rimlighetens 

gränser i jakt på terrorister och att integriteten skändats och rättssäkerheten åsidosatts. Det kan 
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inte accepteras, säger Federley. Därför måste man handla proaktivt för att medborgarna ska 

känna trygghet. Om man inte gjort något den dagen handling krävs, den dagen vi blir utsatta 

för terrordåd, finns risken att det hela blir överilat och helt utan proportioner.91  

Federley säger att ”det råder ingen tvekan om att det förslag vi nu debatterar är en av de 

största inskränkningar av integriteten som någonsin har hamnat på den svenska riksdagens 

bord.”. Han säger också att det inte heller råder någon tvekan om att det här måste regleras. 

Den möjlighet som signalspaning ger att upptäcka hot mot Sveriges säkerhet är något som 

kommer att behöva hanteras i framtiden. Dock är det viktigt att förslaget och den kommande 

processen blir rättssäker.92 

4.4.2.3 Integritetsaspekten 

Fredrick Federley säger att man inte ska glömma att det här från början är ett 

Socialdemokratiskt förslag som den borgerliga regeringen blivit satt att hantera. Mycket tack 

vare Centerpartiet och partikollegan Staffan Danielsson har förslaget justerats från sin 

ursprungliga form och en kontrollstation 2011, ett politiskt insynsråd och stärkt 

integritetsskydd har lagts till.93 

Federley säger att de som röstar nej till förslaget kan anklagas för att inte sätta rikets säkerhet 

främst och för att riskera oskyldiga människors liv. Men också att den som röstar ja har 

medverkat till att man tagit stora kliv mot ett övervakningssamhälle. Federley säger att det 

stora problemet för honom är att man i regeringsformen 2 kap. 6 § stadgar att: ”Varje 

medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp … Han är 

därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot 

undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller 

upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.”.94 Federley säger att 

garantierna i det liggande förslaget inte är tillräckliga för att han ska kunna känna att han kan 

följa regeringsformen. De uppgifter som kommit fram i media dagarna innan väcker 

Federleys oro även om han har svårt att bedöma hur mycket sanning det finns i dem och vad 

som ligger bakom. Men han säger att om FRA olagligen lagrat personuppgifter måste man 

ställa sig frågan om de verkligen borde få större maktbefogenheter än vad de redan har. 

Regeringen borde skyndsamt utreda vad som är sant och vad FRA har haft för aktiviteter 

tidigare. Man kan inte heller bara ta hänsyn till dagens situation, utan man måste också kunna 

skapa system som är hållbara över tid och under många olika regeringar. Federley säger att 

det i inte alltför avlägsen tid begåtts kränkningar mot enskilda människor i Sverige och att det 

borde vara en varningsklocka.95 

Federley säger att han har svårt för att rösta ja till förslaget då det skulle innebära att han 

sväljer hela konceptet. Han frågar om regeringen avser att vida ytterligare åtgärder för att 

skydda integriteten och vilka det i så fall skulle vara. Det är för honom avgörande för hur han 

tänker rösta. Här tar försvarsminister Sten Tolgfors vid och säger i en replik att regeringen 

kommer att komplettera hanteringen av den nya singlaspaningslagen med två åtgärder (se 

ovan).96 
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Federley svarar att han tycker att detta är en väg framåt, men att man kanske borde göra 

tillkännagivanden. Han tycker att det känns tryggt att regeringen lyssnat till den kritik som 

framförts och yrkar på återremiss, och om det förslaget skulle falla, avslag på propositionen.97 

4.2.3 Annie Johansson 
Annie Johansson håller samtliga av sina anföranden och replikskiften efter tilläggen. Hon 

argumenterar inte heller i stort sett alls för varför den här lagen bör finnas. 

4.2.3.1 Utöver sakfrågan 

Annie Johansson säger att man har ett ansvar som riksdagsledamot och att man inte lättvindigt 

ska rösta emot en regering man själv varit med att rösta fram. I en partibaserad demokrati ska 

väljarna kunna lita på att ledamöterna sluter upp bakom den egna regeringen, det är en 

förutsättning för det parlamentariska styrelseskick vi har, säger Johansson. Hon säger att det 

därför krävs ytterst goda argument för att rösta emot ett förslag som lagts av den egna 

regeringen. Som representant för en valkrets och för sina väljare ter det sig naturligt att man 

följer den politik och ideologiska inriktning som både partiet och man själv som person blev 

vald för, i Johanssons fall inkryssad, säger hon. Även om Johanssons utgångspunkt är lojalitet 

till regeringen säger hon också att lojaliteten någonstans har en gräns.98 

4.2.3.2 Integritetsaspekten 

Johansson säger att hon upprepade gånger varit tydlig med sin kritik mot förslaget men också 

med att signalspaning behövs. Men det kräver grundläggande rättssäkerhetsgarantier och 

Johansson tycker att det liggande förslaget inte har en tillräcklig balans mellan mänskliga fri- 

och rättigheter och säkerhetsintresse. Johansson säger att även om det, genom Centerpartiets 

försorg, tillkommit många förbättringar finns fortfarande brister och Johansson vill se 

utförliga och konkreta förslag på hur integritetsskyddet ytterligare kan förbättras. Johansson 

säger att trots hennes och Staffan Danielssons ansträngningar att få med kontrollstationen 

2011, ökad rättstrygghet och stärkt skydd för den personliga integriteten i det liggande 

förslaget så krävs det mer. Johansson säger att man inte nog kan påtala vikten av att de förslag 

som finns med i betänkandet blir tillkännagivanden för regeringen, då det aktuella förslaget 

inskränker mänskliga fri- och rättigheter. Johansson säger att det är många som satt sin tilltro 

till henne som en vakthund för liberala värden i riksdagen och att Centerpartiets 

riksdagsgrupp har tagit det svåra beslutet att yrka på återremitterande av det liggande 

förslaget.99  

Johansson säger att hon som politiker och integritetspolitisk talesperson måste leva upp till sin 

paroll om att skapa ett liberalt samhälle med mer människa och mindre stat. De 

inskränkningar i den personliga integriteten som når sitt crescendo med lagförslaget om 

signalspaning är, enligt Johansson, sedan länge orkestrerat av Socialdemokraterna. Hon säger 

att mellan deras och Centerpartiets engagemang för den personliga integriteten råder det 

oceaner. I och med Centerpartiets yrkande på återremiss av förslaget blir det allt tydligare att 

de verkligen är ett parti och menar allvar med den personliga integriteten. Johansson säger att 

det är positivt att det blivit så mycket debatt och att det genom det skickats en tydlig signal till 

de som tror att man gradvis kan avskaffa rätten till privatliv utan protester.100 
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Johansson säger att ett intrång i den personliga sfären kräver att man har godtagbara och 

tillräckliga säkerhetsgarantier. Hon säger att det finns vissa ståndpunkter som är viktiga att 

överväga och som man också talat om utanför kammarens sal efter Fredrick Federleys 

anförande.101 Här refererar hon till tilläggen i lagen som nu blivit tillkännagivanden. 

Johansson säger att det inte är ett alternativ för henne att yrka på bifall för det liggande 

förslaget. Hon yrkar på återremiss av förslaget och om det skulle falla yrkar hon på avslag.102 
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5. Diskussion 
5.1 Analys Folkpartiet 
5.1.1 Hur argumenterar de? 
Så hur argumenterar då Folkpartiet för sin ståndpunkt angående Lagen om signalspaning? 

Widman är inte främmande för att den här lagen innebär ett intrång på den enskildes integritet 

och säger att det hot lagen utgör för det öppna samhället måste motiveras av signalspaningens 

betydelse. Han lägger alltså mycket av sin talartid på att ge exempel på och konkretisera yttre 

hot. Han tar upp exempel på när den internationella terrorismen har drabbat Sverige och hur 

olika attacker har skett i länder i vår omgivning. Han säger att de hot vi står inför nu inte är 

lika de vi stått för historiskt, utan är mycket mer komplexa. Hoten behöver inte vara riktade 

direkt mot vår nation och inte heller vara våldsamma för att få omfattande konsekvenser för 

vårt samhälle. Widman säger att den nya lagen är en anpassning till dagens form av 

kommunikation och att den här typen av övervakning inte är något nytt. Lagrådet har funnit 

det förenligt med grundlagen att signalspana i eter, men att det idag är relativt verkningslöst 

då 98 procent av all kommunikation sker i tråd. Widman antyder att dagens 

försvarsunderrättelseverksamhet då är näst intill verkningslös och att signalspaning i tråd är 

förenligt med grundlagen då signalspaning i etern är det. (Vilket Lagrådet fann att det är.)  

Widman beklagar att medborgarnas integritet begränsas, men att det är nödvändigt då 

signalspaningen behövs. Han trycker dock på att många integritetsskyddande åtgärder byggts 

in och att rättssäkerheten är hög. Förutom att räkna upp många av de åtgärder som vidtagits 

lägger han också tid på att förklara hur de flesta av befolkningen inte kommer att beröras av 

signalspaningen. Det är bara kommunikation över gränserna som signalspaningen riktas mot 

och då med automatiserade sökbegrepp vilka bara kommer att fånga upp en bråkdel av 

informationen. Widman förklarar också att det inte handlar om att läsa privatpersoners mejl, 

utan att läsa av mönster för att bekämpa terrorism. Så de flesta kommer inte ens att beröras 

och kommunikationen kommer inte att läsas, utan bara analyseras. 

Det kan tolkas som att Widman försöker säga att Lagen om signalspaning inte är något nytt. 

Han jämför det med signalspaning i etern, som länge har varit tillåtet och säger också att det 

knappast är något nytt för medborgare att behöva förhålla sig till att de är avlyssnade. Vad 

som däremot är nytt, är de hot som föreligger mot Sverige. De är komplexa och annorlunda 

mot de hot som varit riktade mot oss förut, och därför behövs signalspaningen. Dessa hot gör 

att man helt enkelt måste göra avkall på integriteten då staten har en skyldighet att skydda 

sina medborgare. Det är en avvägning som Widman anser vara acceptabel då man byggt in 

tillräckligt mycket integritetsskyddsaspekter.  

Något som är anmärkningsvärt med Widmans anföranden är att han är den enda av de liberala 

debattörerna som håller anföranden både före och efter tillkännagivandet av tilläggen i lagen. 

Han säger sig tycka att lagen har tillräckligt mycket skydd för integriteten innan tilläggen men 

röstar ändå, tillsammans med 23 andra Folkpartister, för ett återremitterande av förslaget till 

utskottet den 18 juni. Vad som får Folkpartiet att ändra sig tänker jag inte spekulera i, men 

enligt Widman var avvägningen och integritetsskydden tillräckligt acceptabla redan innan 

tilläggen i lagen.   

Kritiken att lagen eventuellt skulle bryta mot meddelarskyddet besvarar Widman med att om 

sådana meddelanden fångas upp ska de omedelbart förstöras. Att det skulle vara ett brott, eller 
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i alla fall en urholkning, av meddelarskyddet att ens fånga upp, eller riskera att fånga upp, 

sådan kommunikation är inget som Widman adresserar.  

5.1.2 Debatten och partiprogrammet 
5.1.2.1 Försvaret och ansvar 
Folkpartiet skriver som sagt inte så mycket om försvaret och säkerheten i Sverige i sitt 

partiprogram. Det blir därför lite svårare att applicera detta på debatten där säkerhetsaspekten 

av frågan får mycket utrymme. Dock kan det som sagt ses som talande att integritet och 

rättigheter får mycket mer utrymme än säkerhetspolitik i partiprogrammet.  

En av de saker som dock står i partiprogrammet är att det svenska försvaret ska moderniseras 

till att blir mer rörligt och slagkraftigt. Mycket av argumenten för Lagen om signalspaning bär 

spår av den här ambitionen. Widman säger att den nya, komplexa hotbilden kräver att man 

ägnar sig åt signalspaning och lagen även måste gälla kommunikation i tråd, då mesta delen 

av trafiken sker där. För att det svenska försvaret ska vara effektivt måste 

kommunikationsmönster kunna kartläggas.  

En annan aspekt av Folkpartiets idéer som kan omfattas av viljan att ha ett slagkraftigt och 

effektivt försvar är rätten till liv. Det är ju trots allt det försvaret och säkerhetspolitiken 

handlar om, att värna om medborgarnas säkerhet och liv. Widman påpekar flera gånger att 

trots att detta är en svår fråga måste politikerna ta ansvar och fatta ett beslut. Enligt 

partiprogrammet har politikerna ett ansvar att ta medborgares rädsla att utsättas för brott på 

allvar. Widman påpekar att säkerhetsläget ser annorlunda ut vid tiden för debatten än den 

gjort historiskt.  

Endast med avseende på Folkpartiets ambitioner för försvaret, deras syn på rätten till liv och 

säkerhet och att man måste ta folkets rädsla på allvar är argument som presenteras i debatten 

som är förenliga med de idéer som uttrycks i partiprogrammet.  

5.1.2.2 Folket och integriteten 
Folkpartiet skriver i sitt partiprogram att människan är en förnuftig varelse som vet sin egen 

vilja. Det är viktigt att medborgarna engagerar sig i politiken och ett likgiltigt folk är ett hot 

mot samhället. Det är också viktigt att politikerna lyssnar och att en direktkontakt skapas 

mellan dem och folket, gärna med hjälp av den nya teknologin. Det är därför anmärkningsvärt 

att Widman inte nämner den mejlstorm som ledamöter i riksdagen fått som protesterat mot 

lagen. Den deltagardemokrati och de engagerade medborgarna som Folkpartiet säger sig vilja 

ha i sitt partiprogram verkar inte ha fått gehör under FRA-lagsdebatten. Det står i 

partiprogrammet att politiker inte får undanhålla besvärliga målkonflikter för folket, och det 

gör dock inte Folkpartiet. Widman är öppen med att det här är en svår avvägning och att det 

medför risker för den personliga integriteten.  

De integritetsskydd i förslaget som Widman trycker på finns är alla i linje med vad som 

uttrycks i partiprogrammet. De skriver i partiprogrammet att de vill ha en kraftfull, oberoende 

revisionsverksamhet och även om det råder delade meningar hos kritikerna hur effektiva de 

kommer att vara, så finns en rad åtgärder i lagförslaget som rör sig i de banorna. Speciellt 

tilläggen i lagen går i linje med Folkpartiets ambitioner om granskning och revision.  

Dock skriver Folkpartiet själva att den enda som får inskränka en individs rättigheter är om 

dessa inskränker på andras friheter. Statens uppgift är att se till att ingen kränker någon annan 

samt att skydda medborgare från övergrepp från staten och rättssamhället. Koncentration av 
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makt till staten kan vara farligt för individens rättigheter. Individens okränkbara rätt går före 

en representant för samhällsintresset. Widman medger själv att Lagen om signalspaning 

kränker individens rätt, och att man måste göra en avvägning mellan det och försvarets behov 

av signalspaning. Finns det dock stöd för att försvarets behov får gå före individens rätt i 

partiprogrammet? Det beror på har man ser försvaret. Inget får kränka individen enligt 

Folkpartiet och i deras partiprogram ägnas mycket mer plats åt vilka olika typer av rättigheter 

och skydd som medborgarna bör ha än vad försvaret bör ha för befogenheter. Det spelar ingen 

roll hur många integritetsskydd och granskningar man lägger in i lagförslaget eftersom det 

bara är andra individers rättigheter som får inskränka den enskilde individens rätt. Widman 

säger själv att Lagen om signalspaning är ett begränsande av individens rätt. Han erkänner 

också att det inte finns en garanti mot missbruk eller mot att misstag begås. På så sätt är inte 

lagen förenlig med Folkpartiets liberala ideologi.  

Dock är inte partiprogrammet speciellt tydligt med vad de ”okränkbara rättigheterna” som alla 

individer har egentligen är. Men en sak är de tydliga med: alla har rätt till liv. Och om liv är 

en rättighet går det att argumentera för att Lagen om signalspaning är rättfärdigad. Då 

inskränker man nämligen individens rätt till privatliv för att skydda individens rätt till liv. 

Utan att veta exakt vilka hot som föreligger mot Sverige eller exakt hur effektiv 

signalspaningen kommer att vara när det gäller att skydda svenskars liv, går det inte för mig 

att uttala mig om huruvida avvägningen mellan rätten till privatliv och rätten till liv faktiskt är 

balanserad eller inte.  

Frågan om buggning är dock intressant i det här avseendet. Det är inte samma sak som 

signalspaning, då den inte är riktad, men Widman säger att det går att söka på enskilda 

personer, men att det bara får göras om synnerliga skäl föreligger. Till skillnad från buggning 

behöver dock inte signalspaningen godkännas av en domstol, utan av en ”domstolsliknande 

nämnd”. Avvägningen mellan rätten till privatliv och rätten till liv går att applicera även på 

buggning (eftersom den bara får användas när man misstänker grov brottslighet), som enligt 

Folkpartiets partiprogram endast får användas i speciella fall och omgärdas av ett tydligt 

regelverk. Widman säger att buggning och signalspaning inte är samma sak, men att 

signalspaningen går att rikta mot enskilda personer. I fallet buggning är avvägningen mellan 

privatliv och liv gjord så att det är svårare att få tillstånd till än i fallet signalspaning.  

5.1.2.3 Grundlagen och rättssäkerhet 

Vissa saker i kritiken mot Lagen om signalspaning är extra intressanta i ljuset av vad som står 

i Folkpartiets partiprogram när det gäller grundlagen och rättssäkerhet.  

Folkpartiet skriver att det ska råda mycket höga beviskrav för att inte oskyldiga drabbas. Då 

all kommunikation ska granskas mot sökbegreppen hävdade kritiker i riksdagen att det 

innebar att alla medborgare behandlas som grova brottslingar, då liknande tvångsmedel 

tidigare bara använts mot de som är skäligen misstänkta för grov brottslighet. Widman säger 

att det problemet avhjälps genom att det bara är de som kommunicerar med begrepp som 

omfattas av sökorden som fångas upp, men medger att misstag kan begås. Om ”oskyldiga” 

fastnar i sökbegreppen ska dessa meddelanden genast förstöras, men faktum kvarstår att dessa 

”oskyldigas” meddelanden kommer att behöva analyseras av FRA för att det kunna fastslås att 

de inte är relevanta för signalspaningen. Widman säger att missbruk kommer att straffas hårt 

och att meddelandena omedelbart ska förstöras, men risken finns att ”oskyldiga” medborgares 

meddelanden blir analyserade som om de var misstänkta terrorister.  
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En kritik som kom från flera håll, både från riksdagsledamöter och betydelsefulla personer 

och instanser, var att det är tveksamt om Lagen om signalspaning är förenligt med 

grundlagen. Det är två punkter som lagen kritiserats på; regeringsformen 2 kap. 6 § och 

efterforskningsförbudet i Offentlighetsprincipen där det i tryckfrihetsförordningens 3 kap. 4 § 

står att ”En myndighet eller annat allmänt organ får inte efterforska författaren till 

framställning som införts eller varit avsedd att införas i tryckt skrift, den som utgett eller avser 

utge framställning i sådan skrift eller den som lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje 

stycket […]”.103 

Folkpartiet skriver i sitt partiprogram att det alltid ska råda respekt för Sveriges grundlagar 

och att de vill att en författningsdomstol ska inrättas för att kunna pröva om lagar strider mot 

grundlagen eller inte. De vill även att offentlighetsprincipen stärks och att 

uppenbarhetsrekvisitet avskaffas. Både Lagrådet och Konstitutionsutskottet godkände Lagen 

om signalspaning utifrån RF 2 kap. 6 § och Widman påpekar att när det gäller signalspaning i 

eter har Lagrådet länge ansett det förenligt med grundlagen. Kritiken gällande att lagen skulle 

bryta mot offentlighetsprincipen (närmare bestämt meddelarskyddet och 

efterforskningsförbudet) bemöter Widman med att sådana meddelanden omedelbart ska 

förstöras. Som sagt bemöter han inte kritiken att det skulle vara ett brott mot 

offentlighetsprincipen, eller i alla fall en urholkning av den, att ens fånga upp meddelandet. 

Jag har varken för avsikt att, eller förmågan till, att avgöra huruvida Lagen om signalspaning 

är förenlig med grundlagen. Enligt Lagrådet är den i alla fall förenlig med RF 2 kap. 6 §. 

Dock är det flera ledamöter, däribland Fredrick Federley, medlem av Centerpartiet som varit 

med och tagit fram lagförslaget, som anser att lagen (innan tilläggen i alla fall) inte är förenlig 

med RF. Den kritiseras för att urholka offentlighetsprincipen. 

Oavsett om det faktiskt är så att Lagen om signalspaning bryter mot grundlagen kan det i alla 

fall anses märkligt att Folkpartiet förespråkar den utifrån det som står i ett deras partiprogram. 

Oavsett om lagen urholkar offentlighetsprincipen kan den inte ses som att den stärker den. 

Även när gäller att ett meddelande som FRA inte får spara måste de analyseras innan man kan 

avgöra om det bryter mot meddelarskyddet. Det skulle kunna vara ett brott mot 

offentlighetsprincipen, men i vilket fall som helst uppfyller det inte Folkpartiets ambition att 

stärka den. 

De vill även att en författningsdomstol ska inrättas och att uppenbarhetsrekvisitet ska 

avskaffas, vilket kan tolkas som att de vill att alla i lagstiftningsprocessen ska vara säkra på att 

en lag är förenlig med grundlagen. Så är ju inte fallet här, utan både före och efter tilläggen 

råder oenighet om Lagen om signalspaning är förenlig med grundlagen. Det är självklart en 

del av politiken att oppositionen inte håller med regeringen men att Folkpartiet förespråkar 

den här lagen när de är så tydliga med att lagprövningen bör stärkas i sitt partiprogram är ändå 

anmärkningsvärt.  

5.1.2.4 Är argumentationen förenlig med partiprogrammet? 

Så är då Widmans argument och ståndpunkt i debatten förenlig med de idéer som uttrycks i 

partiprogrammet? För att till 100 procent kunna besvara den frågan skulle jag behöva veta 

exakt vad det är för hot som föreligger mot svenskars liv och hur effektiv signalspaningen 

                                                 
103 Kap 3 Tryckfrihetsförordningen Lag (2010:1347) 
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skulle vara för att rädda dessa liv. Jag skulle också behöva ha det svart på vitt om Lagen som 

signalspaning faktiskt bryter mot grundlagen eller inte.  

Det finns saker i Widmans argument som stämmer överens med idéerna i partiprogrammet 

och saker som inte gör det. Att vilja utveckla försvaret med signalspaning är i linje med 

Folkpartiets ambitioner för försvaret och de gransknings- och kontrollmekanismer som finns i 

förslaget (både före och efter tilläggen) är också förenliga med idéerna om revision i 

partiprogrammet.  

Att Widman inte ens nämner den mejlstorm som flera riksdagsledamöter (och rimligtvis han 

också) fått med protester mot lagen visar att de inte går i linje med partiprogrammets vilja till 

deltagardemokrati och lyhörda politiker. 

Lagen om signalspaning kan i bästa fall ses som en lag som inte har någon inverkan på 

offentlighetsprincipen, och i värsta fall kan ses som en lag som skadar den. I vilket fall 

uppfyller den inte Folkpartiets ambition att stärka offentlighetsprincipen.  

Det som återstår är om avvägningen mellan rätten till liv och rätten till privatliv är tillräckligt 

balanserad med tanke på det hot som föreligger mot Sverige och signalspaningens effektivitet 

och huruvida lagen faktiskt bryter mot grundlagen eller inte. Det kan jag som sagt inte svara 

på. Men jag kan, precis som Lage Rahm från Miljöpartiet, fråga mig varför man har så 

bråttom att rösta igenom en lag när det inte är säkert om det verkligen är förenligt med de 

mänskliga rättigheterna. Rent intuitivt är det märkligt att ett liberalt parti som i sitt 

partiprogram förordar lagprövning och den enskildes rätt till integritet, förespråkar en lag som 

det, både före och efter tilläggen, fortfarande råder så stora frågetecken kring när det gäller 

just de här frågorna. 

5.2 Analys Centerpartiet 
5.2.1 Hur argumenterar de? 
Centerpartiet ger ett mer splittrat intryck i debatten då Staffan Danielsson argumenterar 

ganska starkt för förslaget redan innan tilläggen medan Fredrick Federley och Annie 

Johansson båda kritiserar förslaget och yrkar på återremiss så att tilläggen kan bli 

tillkännagivanden av regeringen. Men på vissa punkter är alla överens. Signalspaningen i tråd 

har dittills varit oreglerad och den måste nu regleras. De är också alla överens om att 

signalspaningen behövs på grund av den nya hotbilden. Alla tre medger att det innebär ett 

intrång på integriteten, men trycker också på att lagen från början bygger på ett 

Socialdemokratiskt förarbete och att det, tack vare Centerpartiets medverkan, har blivit ett 

mycket bättre förslag ur en integritetsskyddsaspekt. De är alla tydliga med att det är tack vare 

Centerpartiet som till exempel kontrollstationen 2011 har införts. Det kan tolkas som att 

Centerpartiet är måna om att, trots att de medger att lagförslaget de är med och lägger fram 

inskränker integriteten hos medborgarna, framstå som ett parti som värnar om integriteten. De 

är som sagt alla väldigt måna om att påpeka att det förslag de lägger fram i alla fall är mycket 

bättre än det som Socialdemokraterna arbetade på.  

Staffan Danielsson är den Centerpartistiska debattör som hårdast argumenterar för 

lagförslaget. Han håller samtliga av sina anföranden innan tilläggen i lagen annonseras men är 

till skillnad från sina debatterande partikamrater för förslaget redan då. Han säger att han 

uppskattar den väldigt stora mängd mejl han fått och att uppfattat att de som mejlat honom 

samstämmigt är emot förslaget. Samtidigt som han är glad över att medborgare engagerar sig 
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säger han också att han tycker att det är tråkigt att de som mejlar bara koncentrerar sig på 

integritetsaspekten av frågan. Han säger att de vore radikalt av Sverige att avstå från att 

bedriva signalspaning då detta är en nödvändighet för att möte de nya, kvalificerade IT-hot 

som Försvarsberedningen säger att Sverige står inför. Han säger också att Sverige inte alls är 

mer långtgående än andra länder, utan att vi här reglerar det öppet. Det här kan vara ett försök 

att belysa att man ”gör det bästa av situationen”; signalspaningen behövs och måste regleras, 

men man gör det i alla fall öppet till skillnad från andra länder.  

Danielsson medger att det här är ett intrång i integriteten, men räknar också upp de 

integritetsskydd som gör att han tycker att förslaget är godtagbart. Bara den kommunikation 

som går över gränserna ska beröras av lagen och bara de som ”ägnar sig åt de här frågorna ska 

riskeras att utsättas för analys”. Hur exakt det ska gå till att det endast är de som innefattas av 

begreppet yttre hot som ska analyseras går inte Danielsson in på. Dock säger han att de 

meddelanden som samlas in men inte har bäring på ”yttre hot” omedelbart ska förstöras, så att 

det finns en risk att det inte bara är de som ”ägnar sig åt de här frågorna” som riskerar att få 

sin kommunikation insamlad inser Danielsson antagligen också. 

Han pekar också på att då Lagrådet, Konstitutionsutskottet och regeringen anser Lagen om 

signalspaning vara förenligt med grundlagen. Med Tysklands liknande lagstiftning som 

exempel hävdar han också att lagen bör vara förenlig med Europakonventionen.  

När det gäller buggning hävdar även Danielsson att det är en annan sak då den är riktad. 

Både Federley och Johansson ägnar en del av sina anföranden åt att resonera kring vad det 

skulle innebära att rösta emot en regering som de varit med att rösta fram. Båda säger att det 

inte är något man gör lättvindigt. Dock säger ändå båda att de också måste följa sina egna 

övertygelser. 

Federley argumenterar för lagen på ett mer dramatiskt sätt än Danielsson och talar om den 

”skoningslösa terrorn” som kan drabba vem som helst, när som helst. Ingen kan vara oberörd 

då det är oskyldiga människor som drabbas. Federley är inte för lagförslaget så som det ser ut 

innan tilläggen men säger att det här måste regleras och kommer att tas upp i framtiden om 

man väljer att inte anta lagförslaget. Han pekar också på vikten av att reglera signalspaningen 

innan det händer något som signalspaningen möjligtvis kunnat förhindra då risken finns att 

man annars handlar överilat.  

Det här, och det faktum att han säger sig kunna göra med nytta för integritetsskyddet om han 

inte ställer sig vid sidan, är alla argument för signalspaningen. Dock säger Federley att han 

inte känner att han kan rösta igenom förslaget (innan tilläggen) utan att bryta RF 2 kap. 6 §. 

Det är han som föreslår att tilläggen ska bli tillkännagivanden och när de blir det röstar han 

för förslaget. 

Annie Johansson säger att signalspaningen behövs, men annars argumenterar hon i stort sett 

inte alls för lagen. Hon säger att det är av största vikt för henne att tilläggen blir 

tillkännagivanden för att hon ska kunna rösta ja till lagförslaget. Johansson trycker också på 

att det faktum att Centerpartiet yrkar på återremiss av förslaget visar att det är ett parti som 

verkligen menar allvar med att skydda den personliga integriteten. Johansson bemöter dock 

inte riktigt kritiken som kvarstår mot förslaget även efter tilläggen.  
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5.2.2 Debatten och idéprogrammet 

5.2.2.1 Försvaret och trygghet 

Inte heller Centerpartiet skriver som sagt så mycket om säkerhetspolitik i sitt idéprogram och 

ger mycket mer utrymme till integritetsfrågor. Även här blir det då lite svårt att applicera 

idéprogrammet på debatten där säkerhetspolitik får så stort utrymme. Men även här kan 

fördelningen av utrymme i idéprogrammet ses som talande. 

Centerpartiet skriver i sitt idéprogram att den samtida säkerhetsbilden är ett komplext mönster 

av konflikter och icke-militära hot. Sveriges säkerhetspolitik ska syfta till att gynna fred i vårt 

närområde och ska kunna säkras med egna medel. Danielsson säger i sitt anförande att 

kvalificerade IT-hot är en ny allvarlig hotbild och att signalspaningen handlar om att hitta just 

tendenser och mönster. Han påpekar också att ett litet land som står militärt alliansfritt 

behöver ett eget försvar, en egen underrättelseinhämtning och samarbete med andra länder. 

Centerpartiet skriver just om att man bör samarbeta med andra länder och det är viktigt med 

utbyte och förtroende. Danielsson säger att för att trygga Sveriges gränser behövs 

signalspaning både här och i andra länder, vilket skulle kunna betyda att man även ska 

använda signalspaningen för att samla underrättelseinformation att byta med andra länder. Det 

skulle i så fall vara i linje med Centerpartiets idéprogram. 

Federley talar om oron som finns för terrorn och Centerpartiet skriver i sitt partiprogram att 

staten har ett ansvar för att medborgarna ska känna trygghet. Han säger att den som röstar nej 

till det här förslaget kan anklagas för att sätta oskyldiga liv på spel och inte sätter rikets 

säkerhet främst.  

Enligt Centerpartiets syn på säkerhetspolitik och trygghet är det här lagförslaget förenligt med 

deras idéprogram. Dock är det bara en del av frågan och Johansson tar i stort sätt inte alls upp 

den säkerhetspolitiska aspekten. Att en av tre debattörer knappt tar upp den ena delen av 

frågan speglar dock också idéprogrammet där frågor som rör integritet får mycket större 

utrymme än de som rör säkerhetspolitik, men det är ändå anmärkningsvärt att en av 

debattörerna inte alls argumenterar för varför lagen bör finnas. 

5.2.2.2 Folket och integriteten 

Centerpartiet skriver mycket i sitt partiprogram om att det är viktigt att medborgarna deltar i 

politiken. Alla människor har ett förnuft och en egen vilja och har därför både en skyldighet 

och en rättighet att delta i politiken. Teknikutvecklingen ska öka möjligheterna till deltagande 

och politikens roll är att vara en länk mellan beslutande och engagerade medborgare. 

Danielsson, Federley och Johansson talar alla om den oerhörda mängd mejl de fått angående 

Lagen om signalspaning. Danielsson säger att han ”närmast samstämmigt” uppfattat att de 

som mejlat inte vill att Lagen om signalspaning ska gå igenom då de anser att det inskränker 

den enskildes integritet. Han säger att han tycker att det är tråkigt att de som mejlat bara ser en 

del av frågan. Här är ännu en aspekt av det splittrade Centerpartiet. Federley och Johansson 

har båda också fått mejl och förespråkar båda ett återremitterande av förslaget. Danielsson 

håller inget anförande efter tilläggen tillkännagivits, men säger att han tycker att förslaget är 

tillräckligt avvägt mellan integritet och säkerhetspolitik redan innan. Enligt Centerpartiets 

idéprogram har medborgarna en rättighet att delta och politikerna en skyldighet att lyssna. 

Danielsson utgår från att de som mejlar bara fokuserat på ena delen av frågan istället för att 

göra en avvägning mellan de två delarna. Att medborgarna ska delta betyder inte 

nödvändigtvis att politikerna ska lyda deras minsta vink, men om de som mejlat alla är 
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överens om att lagen inte ska finnas bör de kanske få gehör. Federley och Johansson lyssnar i 

högre utsträckning på mejlskirvarna då de yrkar på återremiss av förslaget, men det är möjligt 

att de medborgare som hör av sig inte vill ha någon signalspaningslag alls, inte bara mer 

integritetsskyddsåtgärder. Huruvida Johansson och Federley har lyssnat på de engagerade 

medborgarna beror förstås på var som stod i mejlen. 

I Centerpartiets partiprogram står att endast andra människors rätt får inskränka individens 

frihet. Staten ska vara en garant för medborgarens frihet och har ett ansvar att hävda 

individers rätt närhelst den riskerar att kränkas. Medborgarens frihet får bara kränkas om det 

är absolut nödvändigt och om det bidrar till att allas frihet blir större. Om den ska inskränkas 

ska detta göras med stor försiktighet. 

Denna försiktighet speglar sig hos Federley och Johansson då de, trots Centerpartiets arbete 

med att införa fler integritetsskydd och trots att de då går emot sin egen regerings förslag, 

yrkar på återremiss. FRA:s tidigare aktiviteter ska även utredas för att man ska kunna gå 

vidare.  

Alla i Centerpartiet trycker på att de jobbat hårt för att få in fler integritetsskyddsaspekter och 

det verkar i debatten som att den är Danielssons förtjänst att man till exempel infört 

kontrollstationen 2011. Trots det yrkar Johansson och Federley på ett återremitterande som 

även Danielsson i slutändan röstar för. I enlighet med sitt idéprogram värnar alla de 

Centerpartistiska debattörerna om integriteten och går framåt med signalspaningen med stor 

försiktighet. Betyder det att lagen är förenlig med idéprogrammet? Medborgarnas integritet 

får enligt det inskränkas om det är absolut nödvändigt, vilket alla debattörerna är överens om 

att det är. Men den får också bara inskränkas om det leder till mer frihet för alla. En central 

del av Centerpartiets frihetsbegrepp är att alla har ”rätt till en privat sfär och att välja hur 

mycket den ska vara öppen för andra. Den personliga sfären ska skyddas mot […] offentliga 

övergrepp”.104 Trots integritetsskydd och rutiner om hur meddelanden som inte är betydliga 

för signalspaningen ska förstöras, medger Danielsson att ”oskyldiga” kan av misstag råka få 

sin kommunikation insamlad och då analyserad, i alla fall till den nivå där man inser att den 

inte är relevant. Även Centerpartiet måste förstås göra avvägningen mellan rätten till liv och 

rätten till privatliv. Dock är det svårt att se hur Lagen om signalspaning, även efter tilläggen 

då dessa inte eliminerar risken att ”oskyldigas” meddelanden samlas in, är förenlig med den 

mycket exakta formuleringen i Centerpartiets idéprogram. 

5.2.2.3 Är argumentationen förenlig med idéprogrammet? 

Är då de Centerpartistiska debattörernas argument och ståndpunkter förenliga med de idéer 

som uttrycks i idéprogrammet? Då Centerpartiet är splittrat i den här frågan i debatten är det 

svårt att svara på. Alla tre debattörerna argumenterar i linje med partiprogrammet vid olika 

tillfällen. Att införa signalspaning som svar på en ny, komplex hotbild är i linje med 

Centerpartiets idéprogram när det gäller försvaret. Finns det också en ambition att öka 

samarbetet med andra länder med hjälp av signalspaningen skulle det vara förenligt med 

idéprogrammet. Federley talar även om den oro som många känner inför terrorism och i 

idéprogrammet uttrycks att staten har ett ansvar för att medborgarna ska känna trygghet. 

Alla debattörer uttrycker hur viktigt integritetsskyddet är i en sådan här lagstiftning. 

Johansson och Federley går också försiktigt fram när det gäller en lag som inskränker 

                                                 
104 Bilaga2, 15 
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integriteten, vilket står uttryckligen i partiprogrammet. Alla tre debattörer är också överens 

om att den här lagstiftningen är nödvändig. 

Dock är det inte förenligt med Centerpartiets definition av frihet att införa den här 

lagstiftningen. Rätten till den privata sfären är en stor del av frihetsbegreppet och medborgare 

har hört av sig till debattörerna och engagerat sig i frågan. Enligt Danielsson säger de 

samstämmigt att de inte vill ha den här lagstiftningen, men de inför den ändå, dock med fler 

integritetsskyddsåtgärder. 

Även här kan diskussionen om huruvida lagen är förenlig grundlagen föras. Centerpartiet 

skriver i sitt idéprogram att integriteten ska öka genom ett förstärkt grundlagsskydd, och 

precis som jag skriver ovan kan den här lagen i bästa fall ses som att den i alla fall inte bryter 

mot grundlagen. Federley säger uttryckligen att han inte kan rösta för lagen utan tilläggen 

med hänvisning till grundlagen. Varken före eller efter tilläggen kan jag som sagt avgöra om 

lagen faktiskt bryter mot grundlagen, men även här är det intuitivt märkligt att ett parti som 

förespråkar en stärkt grundlag godkänner den här lagen trots att de efter tilläggen ändå 

kvarstår kritik om att den inte är förenlig med grundlagen. 
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6. Resultat och slutsats 
Jag har i den här uppsatsen sökt att besvara frågeställningen: 

Hur argumenterar de två liberala regeringspartierna för Lagen om signalspaning i 

försvarsunderrättelseverksamhet och är den argumentationen förenlig med partiernas 

liberalism? 

Jag har visat att båda partierna argumenterar för lagen ur en säkerhetspolitisk aspekt. De säger 

att lagen behövs för att möta nya, komplexa hot. De erkänner alla att lagen inskränker den 

enskildes integritet men att behovet av lagen är så pass stort att det är acceptabelt efter att man 

infört så många integritetsskyddande åtgärder som möjligt. 

Är lagen då förenligt med partiernas liberalism? Det beror på. I vissa avseenden är 

argumentationen helt i linje med vad som står i partiprogrammen, till exempel när det gäller 

båda partiernas ambitioner för försvaret. Som jag skriver ovan är det svårt för mig att avgöra 

utan tvivel om partiernas argumentation faller inom ramen för deras liberalism utan att veta 

om lagen faktiskt bryter mot grundlagen och hur effektiv den kommer att vara för att skydda 

svenska liv. Det finns som sagt aspekter som är i linje med partiprogrammen. Dock 

förespråkar båda partierna deltagande medborgare, lagprövning och den enskildes okränkbara 

rätt till integritet. Det är också de frågorna som får störst utrymme i partiprogrammen. Därför 

är det inte helt i linje med deras liberalism att inte lyssna på de medborgare som mejlat och 

skrivit att de inte vill ha lagen och att rösta igenom ett lagförslag kring vilket det råder tvivel 

om den är förenlig med grundlagen som skyddar medborgares integritet.  

 

 

Staffan Danielsson påpekar att de sitter i en regering med fyra andra partier. Det kanske kan 

vara förklaringen till att de som kallar sig liberaler gör avkall på medborgarnas integritet i 

säkerhetens namn. 
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