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Organiserad brottslighet och terrorism – en komparativ diskursanalys av synen på dessa fenomen i svenska 
riksdagstryck 
 

Abstract 

The aim of this study was to find out if the use of the concepts ‘terrorism’ and ‘organized crime’ has changed after 
the event on 11 September, 2001 when terrorists attacked World Trade Center and Pentagon. In this study I make 
use of discourse theory in a way which is inspired by the writings of Winther Jorgensen and Phillips. Knowledge 
acquired through this research has been primarily generated from two Swedish Government Official Reports 
concerning questions arising from introducing secret police surveillance. In these reports, there are many opinions 
from authorities whom have given their thoughts on introducing new ways of policing which are very interesting to 
analyze. The results shows that the ways the concepts have been used have changed after the terrorists attacks. The 
same holds true for how the authorities describe their will to combat crime. Terrorism has been described as 
something that pose a near none existent problem before the terrorist attack, afterwards it is described as a risk that 
poses a major threat to the whole society. The organized crime has been described as something which has been 
going from a relatively controllable problem to one that undermines the judicial system and the democratic state.  
 
Syftet med studien är att ta reda på om användning av begreppen ‘terrorism’ och ‘organiserad brottslighet’ har 
förändrats efter händelserna den 11 september, 2001 när terrorister angrep World Trade Center och Pentagon. I 
studien använder jag mig av en diskursteori inspirerad av Winther Jorgensen och Phillips. Material till studien är 
primärt hämtat från två av Statens Offentliga Utredningar som behandlar frågor som uppkommer kring införandet 
av hemlig polisiär övervakning. I rapporterna framkommer flertalet myndigheters utlåtanden om detta, vilka är 
särskilt intressanta att undersöka. Resultaten visar att begreppsanvändningen efter terroristattentaten har förändrats. 
På samma vis har myndigheternas sätt att beskriva sin vilja att bekämpa brottslighet förändrats. Terrorism har 
beskrivits som något som knappt utgör något problem alls innan terroristattentaten, därefter kom begreppet att 
framställas som en risk vilken utgör ett stort hot mot hela samhället. Den organiserade brottsligheten beskrevs som 
något som har gått från att ha varit ett relativt kontrollerbart problem till ett som underminerar rättssystemet och den 
demokratiska staten.  

Nyckelord 

Discourse theory, organized crime, terrorism, risk society, crime and terrorist attacks. 
Diskursteori, organiserad brottslighet, terrorism, risksamhälle, brottslighet och terrorattentat. 
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1. Inledning 

Efter Kalla krigets slut och Sovjetunionens fall följde inte en period av fred, utan det blev ett 

tillstånd av evigt krig. När de skarpa hoten som varit gällande under Kalla kriget plötsligt 

försvann blev hotbilden istället diffus. Från ett skarpt hot om X från Y uppstod istället en form 

av diffusa faror. De ändrade samtidigt profil, från att ha varit konkreta med tydliga aktörer blev 

de istället risker vilka saknar ett egentligt uttalat hot eller känd aktör. Hoten omvandlades med 

andra ord till risker utan kända faktorer som möjliggör viss sannolikhetsberäkning och möjlighet 

till förberedelse. Världen kom att bli en osäker plats där ingen går säker för dagens globala risker.  

 

Globalisering visar sig mer tydligt än någonsin och globala risker är något som stora delar av 

världens befolkning blivit medvetna om. Miljöhot är ett exempel på en risk som har fått mer och 

mer uppmärksamhet under de senaste decennierna. Men det som verkligen gjort världens 

medborgare medvetna om de globala riskerna är terroristattentaten den 11 september 2001 

riktade mot World Trade Center (WTC) och Pentagon i USA. Hela världen blev medvetna om 

det inträffade via ett enormt omfattande medieuppbåd. Attentaten har blivit en symbol för att 

terrorism existerar globalt. Det som inträffade för sju år sedan visade världen att terroristattentat 

kan ske var som helst på jorden och att till och med ett land som USA med världens mäktigaste 

armé kan utsättas för terroristdåd. 

 

Internationell och nationell organiserad brottslighet, terrorism, målas i media upp som ett allt mer 

påtagligt direkt eller indirekt hot för samhällsmedborgare. Det innebär en brottslighet som 

utnyttjar alla de möjligheter som utveckling och den ökade internationaliseringen för med sig. I 

takt med att samhället får ta del av de många positiva aspekterna av dagens utveckling till 

exempel inom kommunikationsteknik, massmedier, ökade flöden av varor, kapital och människor 

följer även möjligheten att missbruka dessa nya former till att begå brott.1 Staten tvingas på ett 

eller annat sätt ta del av och hantera denna utveckling för att kunna möta de allt mer komplexa 

och svåröverskådliga hotbilderna. Ett sätt att bemöta de nya globala hotbilderna är att ge ökad 

befogenhet till statens brottsbeivrande myndigheter.  

 

Hemlig övervakning är ett aktuellt exempel på ett område som successivt har expanderat i 

brottsbekämpande syften. Den 1 januari 2008 trädde nya lagar i kraft som ger den svenska 

polisen befogenheter till att bl.a. genomföra hemligt rumsavlyssning mot brottsmisstänkta 

personer samt möjligheten att använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte.  

 

I denna studie är det terrorism och organiserad brottslighet som står i fokus. Dessa två fenomen 

har fått allt mer uppmärksamhet under senaste åren vilket är en stor anledning till att de är 

                                                 
1 Reinfeldt, Fredrik & Ask, Beatrice (2007) Nationellt ansvar och internationellt engagemang - En nationell strategi för att möta 

hotet från terrorismen 200708_64 
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intressanta att undersöka. Terrorism har blivit högst aktuellt efter attentaten i USA hösten 2001 

och den organiserade brottsligheten är något som alltid verkar ha funnits men på senare tid har 

kommit att bli allt mer uppmärksammad. Inom ramen för denna studie belyses begreppen 

terrorism och organiserad brottslighet. I studien analyseras hur dessa två begrepp används och 

hur användningen av dem har förändrats i och med ovan nämnda attentat 2001. Vidare är det 

intressant att undersöka huruvida begreppen för fenomenen har kommit att få en liknande 

betydelse för vad de representerar. Med andra ord belyses om begreppet terrorism kommit att få 

liknande innebörd som begreppet organiserad brottslighet. Därpå diskuteras om begreppens 

betydelse utvecklats åt skilda håll efter dessa terrorattentat.  

 

1.1 Syfte 

De senaste åren har ett antal terroristattentat riktats mot västvärlden, till exempel de mot WTC 

och Pentagon 2001 och attentaten i Madrid 2004. Detta har medfört att kriget mot terrorismen 

har inletts och med hjälp av nya tekniska hjälpmedel förändras ständigt förhållandet mellan 

brottslighet och ordningsmakt. Utifrån detta gör jag antagandet att svenska brottsbeivrande 

myndigheters resonemang kring organiserad brottslighet och terrorism har förändrats. Syftet med 

studien är att undersöka hur begreppen organiserad brottslighet respektive terrorism i dokument 

där sådana kommer till tals och se hur dessa förhåller sig till varandra, samt hur begreppen 

kommit att förändras efter terroristattentaten i USA 2001.  

 

1.2 Frågeställningar 

Studiens syfte kommer att uppfyllas med hjälp av följande frågeställningar:  

 

- Hur används begreppen organiserad brottslighet och terrorism i svenskt riksdagstryck? 

- Går det att skönja förändring i fenomenens beskrivning innan respektive efter 

terroristattentaten i USA 2001? 

- Har användandet av begreppen organiserad brottslighet och terrorism kommit att flyta 

samman? 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen syftar till att klargöra hur begreppen organiserad brottslighet och terrorism används i 

svenska riksdagstryck. För att knyta an undersökningen till svenska förhållanden studeras 

dokument som behandlar svensk brottsbeivrande myndigheters möjligheter till hemlig 

övervakning. För att genomföra undersökningen jämförs svenskt riksdagstryck utgivna före 

respektive efter den 11 september 2001 då attentaten mot WTC och Pentagon genomfördes. 
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Dessa attentat är centrala i studien då de är en viktig utlösande faktor i kriget mot terrorismen2 och 

kan ha påverkat hur begreppen organiserad brottsligheten och terrorism används i riksdagstryck 

som behandlar polisiär hemlig avlyssning.  

 

Hot från brottsligheten tas i denna studie upp i större utsträckning än frågor angående buggning 

som hot mot medborgarna. Buggning och hemlig övervakning betraktas som ett vapen i kampen 

mot brottsligheten som de brottsbeivrande myndigheterna bedriver. 

 

För att uppnå studiens syfte anser jag att det är lämpligt att analysera riksdagstryck från år 1998 

fram till år 2005 då denna tidsomfattning inkluderar attentaten mot WTC och Pentagon hösten 

2001 samt några år före och efter.  

 

Det ska poängteras att materialet som uppsatsen utgår ifrån till stor det beskrivs i juridiska termer 

och ständigt förhåller sig till lagen. Detta analyseras inte utan studien fokuserar istället på att hitta 

subjektiva viljor, tyckanden, beskrivningar och liknande i materialet angående de två begrepp 

vilka uppsatsen kretsar kring. Orsaken är att intresset för uppsatsen inte ligger i vad lagen tillåter 

eller inte, utan snarare att hitta hur betydelse konstrueras kring begreppen. 

 

                                                 
2 Lind, Gustaf (2003) Kriget mot terrorismen hotar FN:s våldsförbud I: Framsyn nr 6-2003; 

http://www.foi.se/FOI/templates/Page____699.aspx, tillgänglig: 20080825 08:20 
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2. Metod och material 

Detta kapitel inleds med ett avsnitt där en bakgrund till diskursanalysen presenteras och vad den bygger på. 

Sedan följer en beskrivning kring min tillämpning av diskursteori. Avslutningsvis presenteras och beskrivs de två 

riksdagstryck som ämnas analyseras i studien samt motivering till att dessa utgör studiens empiri. 

2.1 Diskurs och socialkonstruktionism 

Diskursanalys är en metod som fått allt större betydelse inom forskning och jag har inledningsvis 

tänkt kortfattat beskriva denna metod. För det första kan det vara på sin plats att förklara vad en 

diskurs är då en rad vetenskapliga texter använder sig av begreppet, exempelvis pratas det ibland 

om politiska diskurser eller medicinska diskurser. 3 Diskurs är enligt Marianne Winther Jörgensen 

och Louise Phillips grovt sett ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)”4. Även om detta har lett till att begreppet kan betyda nästan ingenting alls eller innefatta 

nästan allting, så används det mestadels för att påvisa att språk och socialt betingade ageranden är 

sprungna ur en viss social domän. Den diskursanalytiska inriktningen är ingen enhetlig metod, 

utan det finns en rad olika varianter vilka samtliga har egna sätt att se på begreppet diskurs och 

hur man analyserar dessa. Trots skillnader mellan tillämpningarna av diskursanalysen finns det en 

gemensam nämnare, de bygger alla på socialkonstruktionism.  

 

På samma sätt som diskursanalysen finns det även i den en mängd inriktningar, men det går att 

urskilja fyra nyckelpremisser som är gällande i samtliga.5 En kritisk inställning till självklar kunskap: 

Vår kunskap om världen betraktas inte som en objektiv sanning. Kunskap är en produkt av hur vi 

ser och uppfattar världen, snarare än en direkt reflektion. Historisk och kulturell specificitet: Vi är 

historiska och kulturella varelser, och hur vi uppfattar och representerar världen beror på detta. 

Våra bilder av världen och våra identiteter kunde ha varit helt annorlunda och de förändras över 

tiden. Det finns alltså inget som är naturligt eller onaturligt, bara olika sätt att se på saker och ting. 

Samband mellan kunskap och sociala processer: Människors världsbild och synen på oss själva 

konstrueras och upprätthålls i sociala processer. Kunskap är något som frambringas genom social 

interaktion. Vad som är sant och falskt är olika överenskommelser mellan människor och är inte 

någonting bestående utan en ständig kamp. Samband mellan kunskap och social handling: Det finns 

olika världsbilder. I en specifik världsbild blir en del handlingar naturliga och andra otänkbara. I 

och med det leder olika världsbilder till olika handlingar. Social konstruktion av kunskap får 

därmed sociala konsekvenser.6  

                                                 
3 Winther Jørgensen M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur), s. 7 
4 Ibid. s. 7 

5 Ibid. s. 11 

6 Ibid. s. 11-12 
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2.2 Ett diskursteoretiskt angreppsätt 

Den inriktning inom diskursanalysen som jag har valt kallas för diskursteori. Denna inriktning 

lämpar sig väl med att förstå det sociala som en diskursiv konstruktion och med vilken i princip 

alla sociala fenomen går att analysera. Då inriktningen både lämpar sig för mina frågeställningar 

och den kunskap jag är ute efter är denna typ av diskursanalys ett passande verktyg för min 

studie. Själva syftet med diskursteorin är att förstå det sociala som diskursivt, vilket innebär att 

även vad vi uppfattar som materiella ting ska ses inom denna kategori. Denna inriktning utgår 

också ifrån att alla sociala fenomen ständigt befinner sig i en strid med varandra, därmed kan 

ingen slutgiltig sanning eller fixering ges.  

 

Inriktning grundar sig i Ernest Laclau och Chantal Mouffes bok Hegemony and Social Strategy 

(2001). Den beskriver diskurs som något som kan liknas med ett språkligt nät där ord förenas och 

får sin betydelse i relation till varandra. Det kan tolkas som att ord får innebörd av att befinna sig 

på särskilda platser i detta nät.7 Samtidigt betyder inte detta att ordens position i nätet är något 

bestämt utan varierar efter hur dem används. I daglig språkanvändning sätter vi ord i olika 

relationer till varandra och därmed finns möjligheten att ge dem nya innebörder. Detta gör att 

användandet av språket ses som ett socialt fenomen, där betydelse är något som blir till genom 

olika konflikter eller förhandlingar.8 Det är dessa konflikter eller förhandlingar som diskursteorin 

inriktar sig på och avser att gör tydligt.  

 

Jag tänker här ta upp ett antal begrepp som kan vara användbara vid mitt genomförande av 

textanalys. Enligt Laclau och Mouffe består diskurs av en rad positioner, vilka i uppsatsen jag 

kommer att kalla för tecken9, dessa tecken har fått sina betydelser fastställda genom att skilja sig 

från andra tecken. Tecken vars betydelse har fastställts i relation till andra kallas för moment. I mitt 

fall kan man tänka sig en form av terrorismdiskurs där olika begrepp som självmordsbombare 

eller fanatiker framställs på bestämda sätt. Hemlig övervakning kan i relation till terrorism ses 

som en bild av polisens sätt att motverka denna typ av brottslighet. Därmed kan man se 

terrorismdiskursen som ett nät av betydelser genom positionering av olika moment i förhållande 

till varandra. 

 

I diskurser finns vissa moment som är mer betydelsefulla än andra och kallas för nodalpunkter, 

dessa är privilegierade punkter som andra tecken får sin position och betydelse ifrån. Diskursen 

etableras som en helhet där alla tecken entydigt knyts samman till olika moment genom att 

                                                 
7 Wreder, Malin (2007) Ovanliga analyser av vanliga material i: Diskursanalys i Praktiken red. Börjesson, Mats; Palmblad, 

Eva (Malmö: Liber AB) s. 35 

8 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) s. 32 

9 Laclau och Mouffe använder sig av begreppet position, men här används Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 

begrepp tecken som samlingsnamn på samtliga positioner som moment och element kan erhålla. 
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utesluta alla alternativa möjligheter till betydelse som tecknen kan ha.10 Där är alla alternativa 

betydelser för tecknen i diskursen uteslutna. Med andra ord går det att säga att diskurs är en 

reducering av möjligheter, en strävan efter entydighet. Dock är det sällan diskurser är så pass 

entydiga att det inte finns andra möjliga tolkningar av tecknens betydelse eller att tecknen inte går 

att koppla ihop på andra sätt. Diskursen konstituerar sig alltid mot det som den uteslutit, alltså 

andra möjliga betydelsetillskrivningar, för att beteckna detta introduceras Faircloughs begrepp 

diskursordning.11 Begreppet representerar möjligheten för att det kan finnas en rad olika diskurser 

som kämpar om betydelsetillskrivning inom samma område. I och med att diskursen konstituerar 

sig mot det som den utesluter, är det alltid dessa alternativa betydelsemöjligheter som hotar att 

definiera om tecknen inom diskursen. Detta kan illustreras med att i min terrorismdiskurs är 

nodalpunkten terrorist kopplat till en rad tecken som ger den dess betydelse. Alternativa sätt att 

koppla samman betydelse är möjliga, exempelvis hade det sett ut på ett annat sätt om de 

människor som knyts samman med att vara terrorister själva fick komma till tals och därmed 

definiera dess betydelse.  

 

Då det finns konkurrerande diskurser är det relevant att tala om element, element är alla de tecken 

som inom diskursen inte fått sin betydelse slutligen fixerad och är på ett eller annat sätt 

mångtydiga. Innehar dessa tecken centrala positioner inom diskursen trots dess mångtydighet 

kallas de för flytande signifikanter. Flytande signifikanter är de tecken som flera diskurser konkurerar 

om att ge innehåll. För att kunna tala om begreppet diskurs är det viktigt att förstå hur detta 

skapas.12 Enligt Laclau och Mouffe skapas diskurs av artikulation vilket är den sociala praktik som 

förändrar elements betydelse från mångtydighet till entydighet och utgör därmed grunden för en 

betydelsefixering vilken kallas för diskurs.13 Artikulationer utgörs av varje muntlig eller skriftligt 

uttryck och reproducerar eller ifrågasätter rådande diskurser genom att fixera betydelse på 

bestämda sätt. Alla uttryck är därmed en reducering eller tillslutning av betydelsemöjligheter då 

artikuleringen sätter tecknen i speciella relationer till varandra och utelämnar andra möjligheter. 

 

De artikulationer som jag precis nämnde utgörs i studien av mitt empiriska material som jag mer i 

detalj redogör för i nästa avsnitt. När det kommer till hur man som forskare rent praktiskt ska 

genomföra sin textanalys utifrån diskursteorin så utvecklade inte Laclau och Mouffe något 

konkret upplägg, eftersom deras texter inriktade sig på teoriutveckling. Dock ger Winther 

Jørgensen och Phillips hänvisning till hur man skulle kunna gå tillväga för konkret analys, vilket 

jag har inspirerats av. Det handlar om att först försöka identifiera viktiga tecken som materialet 

kretsar kring. Exempel på detta är tecknet organiserad brottslighet som är viktigt i mitt material. 

                                                 
10 Winther Jørgensen M. & Phillips L. (2000) s. 33 

11 Ibid. s. 34 

12 Diskursteorin har en stor begreppsapparat och redogörelsen för hela denna här är inte relevant. Endast de begrepp 

som tillämpas i analysen beskrivs, därmed ses detta avsnitt som en förenkling av diskursteorin.  

13 Laclau, Ernesto; Mouffe, Chantal (2001) Hegemony And Socialist Strategy -Towards a Radical Democratic Politics (London: 

Verso Books) s. 105  
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Nästa steg är att se hur dessa viktiga tecken förhåller sig till andra tecken i materialet. Här kan 

man se exempelvis kopplingar som att den organiserad brottslighet beskrivs i termer av 

ekonomisk vinning, våldsamma metoder och ett undvikande av polisen. Sedan kan man 

undersöka om huruvida dessa viktiga tecken är något som det råder konsensus kring eller om det 

finns andra sätt att knyta samman betydelse av de viktiga tecknen. Det sista steget genomförs 

efter att flera artikulationer har analyserats och eftersom det är först då det går att se hur 

övergripande betydelsebildningar har konkurrens eller om de står relativt säkert. 

 

För att få en fingervisning om hur diskurser ser ut som är relevanta för mitt syfte har jag tagit del 

av tidigare forskning som berör ämnena organiserad brottslighet och terrorism. Detta är viktigt 

för att kunna formulera en avgränsad diskursordning som studien kommer att beröra. Genom 

mitt syfte har jag skapat en viss distans till mitt material för att kunna avgöra vad som kan vara en 

betydelsefixering respektive vad det råder konflikt kring. Det är nödvändigt att skapa denna 

distans till materialet eftersom tittar man tillräkligt noga finner man hela tiden nya diskurser som 

kan analyseras.  

 

För att visa på min metodanvändning på mitt material har jag i analysen strävat efter en viss 

genomskinlighet. Med det menar jag att vid flertalet ställen i analysen har jag presenterat exempel 

tagna direkt från mitt material (se nästa avsnitt). Sedan visar jag på min användning av metoden 

som verktyg i analysen av dessa exempel, detta tillsammans med min valda teori och tidigare 

forskning ämnar jag belysa materialet utifrån andra perspektiv vilket jag tror kan leda till nya 

intressanta sätt att se på fenomenen terrorism och organiserad brottslighet. Mina exempel har jag 

valt genom att de i min mening talar inte bara för sig själva, utan mer generella sätt att benämna 

saker och ting i materialet. Mitt val av exempel påverkas även av syftet att undersöka 

användningen av begreppen organiserad brottslighet och terrorism. 

2.3 Empiri 

För att uppfylla syftet att undersöka om begreppen organiserad brottslighet och terrorism har 

förändrats efter terroristattentaten 2001 samt att undersöka eventuell konvergens mellan 

begreppen har jag valt att använda mig av riksdagstryck. I studiens inledningsfas fanns intresse av 

att studera hur staten artikulerade dessa två fenomen i olika offentliga statliga utredningar. Men 

efter efterforskning insåg jag att detta material inte är representativt för något så omfattande som 

ett lands stat. Dessa tryck representerar i större grad författarna och till viss del de myndigheter 

vilka bidragit med åsikter. 
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Studiens ämne och material aktualiserades genom att efterforskning skedde i de utredningar som 

handlar om det mediaaktuella och angelägna införandet av s k hemliga tvångsmedel14. Detta val 

grundar sig även i att jag hade en förväntan att sådant material skulle behandla både bekämpning 

av organiserad brottslighet och terrorism. Då ämnet från och till har utretts sedan det att 1952 års 

tvångsmedelslag infördes hade jag en förhoppning att hitta material som kunde representera tiden 

strax innan samt tiden strax efter attentaten 2001 ifråga om organiserad brottslighet och 

terrorism. Genomförandet av sökningen gjordes både på fysiska bibliotek och på 

regeringskansliets databas15. Till min förvåning hittade jag färre rapporter från tiden innan 

attentatet än vad jag hade förväntat mig, till skillnad från tiden efter. Slutligen fann jag en rapport 

som publicerades 1998 med namn Om buggning och andra hemliga tvångsmedel (SOU 1998:46) som tog 

upp precis det ämnet jag var ute efter. Denna valde jag att utgå ifrån och den representerar 

således tiden strax innan attentaten. Utredningar efter attentaten var mer tillgängliga än de innan 

och jag valde då promemorian Hemlig rumsavlyssning (prom. 2005). Denna utsågs p ga två orsaker; 

dels framgår det att den bygger vidare på Om buggning och andra hemliga tvångsmedel (SOU 1998:46) 

genom de teman den kretsar kring, samt att den ofta refererar tillbaka till den tidigare 

utredningen. Andra orsaken är att i den förväntade jag mig att se en eventuell förändring i hur 

begreppen organiserad brottslighet och terrorism används, då den publicerades fyra år efter 

attentaten.  

 

I Om buggning och andra hemliga tvångsmedel (SOU 1998:46) finns flertalet myndigheters utlåtanden 

om införandet om hemliga tvångsmedel, bland annat Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen och 

Åklagarmyndigheten. Tack vare att så många myndigheter kom till tals gjorde att jag ansåg 

utredningen kunna representera en del av alla de diskurser som fanns kring organiserad 

brottslighet och terrorism vid den tidpunkten. Hemlig rumsavlyssning ansåg jag inte, för sig själv, 

kunna representera tiden efter attentatet. Detta beroende på att i jämförelse med den tidigare 

utredningen framgick bara en del av de myndigheter som gav sina utlåtanden till promemorian, 

man hänvisades till diarienummer Ju2005/5765/Å för ytterligare uttalanden. Med orsak av detta 

använder jag promemorian tillsammans med diarienumret för att representera tiden efter 

attentaten.  

 

I denna studie används tre skriftliga verk som analysmaterial. För att få en större förklaringskraft i 

de diskurser som analyseras är det möjligt att det hade varit gynnsamt med fler källor. Detta är 

dock inget jag är övertygad om, utan jag tror istället att dessa tre källor är tillräckligt för att uppnå 

studiens övergripande syfte. I aktuell empiri framkommer ett stort antal röster angående 

                                                 
14 Hemliga tvångsmedel är en benämning på brottsbekämpade metoder som i skrivande stund innefattar följande: 

postkontroll, hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning. För 

en överblick, se http://www.regeringen.se/sb/d/9764/a/92428  

15 Regeringskansliets hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/108 

http://www.regeringen.se/sb/d/9764/a/92428
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organiserad brottslighet och terrorism och därmed är det tillräckligt för att framföra hur 

fenomenen beskrivs vid en given tidpunkt. 

 

Materialet i denna studie är alltså riksdagstryck där organiserad brottslighet och terrorism är 

centrala teman. Texterna som analyseras behandlar ökad övervakningsmöjlighet i samhället, något 

som kan vara relevant vid brottsbekämpning av fenomenen organiserad brottslighet och 

terrorism.  

 

Den 12 september 1996 tillkallades på Regeringens initiativ en särskild utredning för att utreda ett 

antal frågor angående kriminalpolisiära arbetsmetoder inom ramen för straffprocessuella 

tvångsmedel. Utredningen Om buggning och andra hemliga tvångsmedel (SOU 1998:46) är ett 

betänkande på uppdrag av Justitiedepartementet. Lagman Ulf Arrfelt blev utsedd till särskild 

utredare. Utredningen fick namnet Buggningsutredningen (Ju 1996:07). Som titeln avslöjar 

handlar utredningen till stor del om buggning. Utredningen tar även upp betänkanden kring 

hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och annan teknisk 

avlyssning. Men då syftet primärt avser att studera buggning av nämnda tvångsmedel är det 

beskrivningar kring detta som står i fokus. Utredningen anger att det är angeläget ur 

kriminalpolitisk synpunkt nödvändigt att brottsbeivrande myndigheter får ta till sig och använda 

moderna tekniska hjälpmedel i kampen mot den grova brottsligheten. Buggning menas vara ett 

sådant modernt tekniskt hjälpmedel. Det tas upp frågor kring integritet, effektivitet och vilka 

tvångsmedlet ska rikta sig mot, men även frågor som exempelvis rättssäkerhetsgarantier och 

tröskelkrav för tillämpning. 

 

Hemlig rumsavlyssning (prom 2005) och diarienummer Ju2005/5765/Å är en promemoria från 

Justitiedepartementet som utkom 27 oktober 2005. I denna promemoria föreslås det att hemlig 

rumsavlyssning ska införas som hemligt tvångsmedel. I promemorian fastslås det att det finns 

övervägande skäl för att införa hemlig rumsavlyssning, rent allmänt anser polisen att det inte 

finns tillräckligt bra möjligheter att utreda den särskilt grövsta brottsligheten vilket kan leda till 

samhällsskadliga effekter. Enligt förslaget ska detta medel få användas vid misstanke om brott 

som har ett lägsta straff på minst fyra år, dvs inkluderas här terroristbrott. Denna möjlighet till 

hemlig rumsavlyssning ska enlig förslaget införas som en särskild och tidsbegränsad lag.  

 

Diarienummer Ju2005/5765/Å innehåller de överläggningar som hållits med bland annat 

representanter för Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten för utarbetandet av 

promemorian Hemlig Rumsavlyssning. Mer specifikt innehållet diarienumret tre delar, 

Säkerhetspolisens promemoria 2005-06-22, Riksåklagarens synpunkter 2005-06-17 och 

Rikspolisstyrelsens redovisning 2005-06-17. Rikspolisstyrelsens redovisning innehåller flertalet 

bilagor med yttranden från olika polismyndigheter över hela landet. 
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3. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras de två forskare vars teorier avspeglas i studien. Först beskrivs Ulrich Beck och hans 

teorier om risksamhället och hur terrorismen tolkas utifrån detta. Sedan följer ett avsnitt om Manuel Castells som 

skrivit mycket om organiserade brottslighet världen över och presenterat teorier om detta. Avslutningsvis presenteras 

den tidigare forskning som uppsatsen bygger på. 

3.1 Ulrich Beck 

Ulrich Beck är professor i sociologi vid Ludwig Maximilian universitetet i München och vid 

London School of Economics. Han skriver i boken Risksamhället att moderniteten har kommit in 

i en ny fas, den reflexiva modernitetens epok.16 Han menar att samhället genomgår en strukturell 

förändring inom moderniteten. Vi går från en modernisering av traditionen till en modernisering 

av industrisamhället eller från vad han kallar enkel till reflexiv modernisering som han även benämner 

som risksamhälle. Skillnaderna mellan industrisamhället och risksamhället är förenklat uttryckt 

som en övergång från strävan mot en högre produktion och vinst, till att allt större andel resurser 

går till att hantera alla de risker som vi människor, via produktion, konsumtion och vinstintresse 

har skapat.  

 

Beck skriver i boken Den kosmopolitiska blicken: Krig är Fred att verkligheten har blivit för oss, en 

verklighet där alla människor lever i ett ömsesidigt beroende gentemot varandra.17 Alla människor 

mellan Moskva och Paris, Rio och Tokyo har sedan längre befunnit sig i ett sammanhang av 

ömsesidigt beroende. Ömsesidigheten i beroendet beror på att människor producerar och 

konsumerar vilket i sin tur gör detta beroende starkare. Detta har lett till en ny tidsålder, i denna 

går de nationalstatliga och klassiska distinktionerna i upplösning: ”I en värld av globala kriser och 

risker som skapats av civilisationen förlorar de gamla distinktionerna ’inne i och utanför’, 

’nationellt och internationellt’, ’vi och de andra’, sin bindande kraft.”18  Det går inte längre att stå 

utanför i den globaliserade verklighet som omnämns risksamhället. Här tar jag upp ett exempel 

på vad Justitiedepartementet skriver i promemorian Hemlig rumsavlyssning som jag tolkar i termer 

av att världen har blivit ett risksamhälle; 

Exempel 1. 

Terroristbrottslighet har under senare år utvecklats till ett synnerligen allvarligt internationellt 
problem. Den 11 september 2001 utfördes det hittills mest omfattande terrordådet i modern 
tid då flygplan flögs in i bl.a. World Trade Center i New York och försvarshögkvarteret 
Pentagon i Washington DC.  

Dessa händelser skedde på specifika platser och ett visst antal människor blev direkt påverkade av 

händelsen, men attentaten är inte bara de faktiska händelserna. I det globala risksamhället blev 

                                                 
16 Beck, Ulrich (1998) Risksamhället - På väg mot en annan modernitet (Göteborg: Daidalos) s. 19ff 

17 Beck, Ulrich (2005) Den kosmopolitiska blicken eller: Krig är Fred (Uddevalla: Daidalos) s. 14 

18 Ibid. s. 31 
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händelserna via medierna en upplevelse, en symbol för ett nytt socialt accepterat fenomen, den 

globala terrorismen. Genom att världens mäktigaste stat blivit angripet på detta vis finns det inte 

längre någonstans där det går att undvika denna risk. I likhet med klimatförändringar står alla 

människor nu inför samma hot, det spelar inte någon roll var i världen man gömmer sig. 

 

Förhoppningen att slutet på krigen mellan stater och inte minst av det kalla kriget skulle innebära 

en ny tid av fred, men detta visade sig vara fel.19 Krigen skulle komma att gå från de gamla, 

statskrig vilka startade och slutade vid vissa tidpunkter då någon sida vann, till det att krigen 

skulle ta nya former utan tid och rum. Distinktionerna mellan motpoler som krig och fred, 

civilsamhälle och militär, fiende och vän, militär och polis har flutit samman och detta har delvis 

lett till vad Beck kallar det postnationella kriget, vilket i sig är oförutsägbart eftersom de gamla 

distinktionerna har i denna nya tid suddats ut. De gamla krig där nationalstater kämpade mot 

varandra grundade sig i att staterna hade monopol på våldsmakten inom sina respektive 

territorium. Men detta är inte längre fallet, Beck skriver att krigets gränser har suddats ut, 

orsakerna är avmonopoliseringen och privatiseringen av det organiserade våldet genom 

terrorister, krigsherrar, samt inte minst genom globaliteten hos riskerna. De nya krig som han 

omnämner som de postnationella krigen innehar vissa typiska egenskaper, de grundläggande 

aspekterna av det som definierade statskriget har lösts upp och blivit flytande. Istället för antingen 

eller inträder ett både och: både krig och fred, både polis och militär, både brott och krig, både 

civilist och soldat. 20  

 

I analysmaterialet är det tydligt att terroristerna framställs som en risk för samhället och är tätt 

sammankopplat med denna nya typ av konflikt som nämndes ovan, det postnationella kriget. 

Terroristerna är inga som bär nationella uniformer som visar sin nationalitet eller öppet förklarar 

krig mot samhället. De kan slå till när som helst och i deras händer förvandlas civila symboler 

som flygplan till hemska vapen, vad som helst kan förvandlas till ett vapen om terroristen är villig 

att offra sitt liv. 

 

Detta krig mot terrorismen är ett försök att dämpa det så kallade terrorvåldet som Beck beskriver 

som en extrem form av maktprivatisering som varken följer vinstprincipen eller 

marknadsprincipen.21 Denna typ av terror är därmed för västerländska samhället irrationell 

eftersom den bryter mot västerlandets ”rationella” tänkande. Beck talar om två typer av 

terrorism, den första modernitetens nationella och den andra modernitetens internationella 

terrorism. Den första grundar sig i grundandet av en egen nationell eller etisk stat och på det viset 

mäts dess framgång. I denna är det möjligt att från terrorist till morgondagens finansminister, gå 

från illegalitet till legalitet. Genom terroristisk makt gå till makt över det statliga monopolet över 

                                                 
19 Beck, Ulrich (2005) s. 203-205. 

20 Ibid. s.212 

21 Ibid. s.215 
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maktmedel. Den andra modernitetens internationella terrorism av al-Qaida typ passar dåligt ihop 

med den första. Då förövarna och de som står bakom är varken territoriellt eller statligt fixerade 

och motiverade. Med andra ord, de kämpar inte för en egen stat vilket enligt Beck gör dem så 

pass ofattbara. Denna typ av terrorism som har oroat stora delar av mänskligheten efter den 11 

september 2001 är en vad Beck kallar en diffus politisk terrorism som riktar sig mot det moderna 

samhällets grundvallar och dess statsform. Detta blev speciellt tydligt då angreppen genomfördes 

mot USA och en av symbolerna för världsekonomin, World Trade Center. Inte nog med att 

attentatet var ett hån mot västerlandets ekonomi, det lyckades med ett slag underminera tanken 

om statens som garanti för säkerheten för sina medborgare. 

3.2 Manuell Castells 

Manuell Castells är professor inom sociologi och kommunikation och har gjort sig känd inte 

minst genom End of Millennium och trilogin om informationssamhället. Castells har inte skrivit om 

en svensk kontext när det handlar organiserad brottslighet men uppvisar ändå många aspekter 

som går att knyta an till den svenska kontexten och mitt material. I hans informationssamhälle är 

allt större delar vårt samhälle uppbyggt av informationsförmedlande teknik vilken utgör grunder 

för dagens varuproduktion. Världen har globaliserats till en helt ny nivå med hjälp av alla de 

tekniska hjälpmedel som revolutionerat samvaron för stor del av världens människor. Denna 

revolutionerande utveckling är inte bara tillgodo för legala ändamål, kriminella organisationer tar i 

lika hög grad om inte mer, fördel av alla dessa nya möjligheter som erbjuds utav teknologi, 

transport, informations- och finansiella system.22 

 

Gemensamt för alla branscher som den organiserade brottsligheten verkar och handlar i är att 

varorna och tjänsterna har ett mervärde genom att vara förbjudna i en vissa institutionell miljö. 

Typiska områden kring brottsligheten organiseras är enligt Castells, smuggling av allt från överallt, 

inklusive mänskliga organ illegala invandrare, prostitution, ocker, kidnappning, förfalskning av 

varor, mord mot betalning, illegal handel med känslig information, teknologi eller konstföremål, 

internationell försäljning av stulna föremål och utpressning. 23 

 

Den organiserade brottsligheten har i likhet med den legala verksamheten dragit nytta av denna 

utveckling och skapat internationella nätverk. Internationaliseringen av kriminella aktiviteter fick 

den organiserade brottsligheten i olika länder att upprätta strategiska allianser istället för att 

konkurrera i alla slags projekt. Den viktigaste marknaden inom de transnationella kriminella 

nätverken menar han är traditionellt sett narkotikan, då denna är den överlägset mest 

inkomstbringande världsomspännande bransch. Med hjälp av användandet av nya 

organisationssätt och kontinuerligt uppdaterad teknik kommer enligt Castells den organiserade 

                                                 
22 Castells, Manuel (2000) Informationsåldern - ekonomi, samhälle och kultur. Millenniets slut (Uddevalla: Daidalos) s.184 

23 Ibid. s.184-185 
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brottsligheten runt statliga försök att begränsa dessa nätverks möjligheter att verka 

internationellt.24 

 

Vinsterna genererade från de brottsliga aktiviteterna återinvesteras i legala verksamheter vilka 

senare tryggas och skyddas i syfte att tvätta vinsterna. Men för att upprätthålla dynamiken i 

brottsligheten och att trygga sin överlevnad i samhället skriver Castells att brottslingar använder 

sig av vissa metoder. De kombinerar skickligt manipulation av legala procedurer och finansiella 

system, med selektiv användning av våld och utbredd bestickning av statstjänstemän, bankirer, 

administratörer och rättsvårdare realiseras olika uppgörelser.25 Denna typ av brottslighet är något 

som breder ut sig i Sverige och i mitt material gör det sig aktuellt som systemhotande verksamhet. 

Jag visar här på ett exempel som kan tolkas med hjälp av Castells teorier om brottslighet taget 

från promemorian Hemlig rumsavlyssning; 

Denna brottslighet innefattar ofta systemhotande verksamhet. Av de grupperingar som förövar 
systemhotande brottslighet anses för närvarande mc-klubbar och deras supportergrupper vålla 
störst problem. Enligt uppgifter från Säkerhetspolisen och Riksåklagaren har hot från 
kriminella grupper mot representanter från rättsväsendet aktualiserats allt oftare under de 
senaste åren. (Exempel 2) 

I exemplet återfinns tecken på den metodik som Castells menar tryggar den organiserade 

brottslighetens överlevnad i samhället. Genom att satsa på lokal flexibilitet och internationell 

komplexitet anpassar sig den kriminella ekonomin till de desperata kontrollförsöken från stela, 

nationellt bundna statliga organisationer som nu inser att de håller på att förlora slaget.26  

 

Statens möjligheter att samla in och samköra olika uppgifter om medborgarna har ökat genom 

den nya tekniken, stor del av polisverksamheten har successivt underlättats. Men som nämnts 

ovan är det inte bara de statliga organen som tillämpar dessa nya möjligheter. Han menar att den 

organiserade brottsligheten i lika hög grad, om inte större, utnyttjar samma teknik för att 

motarbeta polisen, störa deras kommunikationer eller anpassning efter deras metoder. 27 

 

3.3 Tidigare forskning 

Emmanouela Mylonaki skriver i artikeln The manipulation of organiced crime by terrorism: Legal and 

factual perspectives om kopplingarna mellan organiserad brottslighet och terrorism. Det senaste 

decenniet har den organiserade brottslighetens aktiviteter expanderat enormt över hela världen 

vilket hon menar utgör ett globalt hot mot det internationella samhället. Kriminella grupper har 

skapat internationella nätverk för att förstärka både legala och illegala verksamheter genom att 

använda sig av avancerade strategier, våld och hot. Organisationerna har enligt Mylonaki varit 

                                                 
24 Castells, Manuel (2000) s. 184-185 

25 Ibid. s. 186 

26 Ibid. s. 221-223 

27 Castells, Manuel (1997) Informationsåldern - ekonomi, samhälle och kultur. Identitetens makt (Uddevalla: Daidalos) s. 310 



 14 

väldigt framgångsrika världen över och lyckats infiltrera finans-, ekonomiska och politiska system. 

Genom globaliseringen av finansmarknader och ekonomin menar hon att organisationerna 

investerar sina tillgångar i legala marknader världen över och samarbetar allt mer med andra 

brottsliga organisationer som tidigare varit utanför räckhåll för interaktion.28 

 

Terrorism och organiserad brottslighet har allt sedan Kalla kriget utgjort ett växande hot då dessa 

anpassat sig till ökade möjligheter för rörelse mellan olika länder och de har dragit nytta av 

statliga och samhälleliga svagheter. Hon skriver att terrorismen och den organiserade 

brottsligheten är allt mer sammankopplad och de har inte sällan gemensamma intressen. Dock 

vill hon poängtera att den största skillnaden mellan brottstyperna är att terroristerna har ett 

politiskt element i sig vilket saknas hos den organiserade brottsligheten.29 Andra gemensamma 

egenskaper menar hon är för det första att de betraktas av samhället som fredlösa, istället för att 

vara socialt integrerade i samhället ses de som ett hot mot samhälleliga intressen. Detta leder till 

att deras verksamhet sker i yttersta hemlighet och det är inte ovanligt att dessa verksamheter 

skapar sina egna minisamhällen där andra normer råder än resten av samhället. Här råder strikta 

hierarkier där lojalitet till organisationen är högsta värdet. Mylonaki skriver att en sak som skiljer 

brottsligheten åt är orsaken till deras våldsanvändning. Syftet med den organiserade 

brottslighetens våld är helt och hållet ekonomisk medan syftet med terroristens våldsanvändning 

är ”ideella”. Terroristerna använder sig av samma metoder som den organiserade brottsligheten 

för sin överlevnad. Införskaffandet av tillräkligt med ekonomiskt kapital för att kunna genomföra 

de terroristiska aktioner där den politiska delen i brottsligheten gör sig gällande.30 Hon menar att 

de två fenomenen är delvis överlappande och det är inte sällan helt omöjligt att skilja den ena 

gruppen från den andra då samarbetet ibland är så tätt att de inte går att särskilja. Det är blott 

syftet i sitt agerande som särskiljer grupperna och det är sällan målet går att skönja.  

 

Ronald D. Crelinsten har även skrivit om organiserad brottslighet och terrorism i sin artikel The 

Discourse and Practice of Counter-Terrorism in Liberal Democracies. Under Kalla kriget sågs världen 

genom en bipolär lins i vilken terroristiska och politiska konflikter sågs utifrån väst kontra öst. De 

stora konflikterna i världen kretsade kring dessa motpoler och när Kalla kriget tog slut blev 

plötsligt världen en komplicerad plats vilket resulterade i att fienden blev diffus och 

svårdefinierbar.31  

 

Crelinsten tar upp två modeller av antiterrorism som han menar är typiska för demokratiska 

staters sätt att kontrollera brottslighet, brottslighetens rättvisa och krigsmodellen. I den första 

                                                 
28 Mylonaki, Emmanouela (2002) The manipulation of organised crime by terrorists: Legal and factual perspectives i: International 

Criminal Law Rewiew 2, Kluwer Academics Publishers s. 213 

29 Ibid s. 214 

30 Ibid s. 228 

31 Crelinsten, Ronald D. (1998) The Discourse and Practice of Counter-Terrorism in Liberal Democracies i: Australian Journal 

of Politics and History Volyme 44, Number 1, pp.389-413   s. 397 
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handlar brottsbeivrande myndigheter utifrån att det är de som har våldsmonopol och därmed ska 

de minimera våldsanvändningen för att upprätthålla lagen. I krigsmodellen står inte lagen och 

minimerandet av våldsanvändningen i fokus, tvärtom, maximal våldsanvändning ses som en 

nödvändighet för att kunna övermanna en motståndare. Crelinsten skriver att fler och fler 

demokratiska stater har kommit att deformera brottslighetens rättvisemodell och de har gått allt 

längre ifrån en demokratisk accepterad hållning gentemot brottslighet och lagen är inte längre lika 

viktig. Han menar att två trender av brottsbekämpning går ett skönja; militarisering av polisen 

och polisifiering av militären.32 Vidare tar han upp sätt om hur brottsbeivrande myndigheter 

förhåller sig till brottet i sig, två förhållanden presenterar han, proaktiv och reaktiv. Reaktiv 

brottsbekämpning beskriver han som det traditionella sättet att förhålla sig till brott, i den agerar 

polisen först när ett konkret brott är begånget och arbetar för att hitta misstänkta personer och 

bygga upp bevisning som går att använda i en domstol, här är syftet att lösa brott. Proaktiv 

brottsbekämpning handlar om att upptäcka brott, här arbetas det inte för att bygga upp någon 

bevisning huruvida en särskild person går att knyta till ett brott eller inte, det är snarare att 

undersöka huruvida en misstänkt person planerar att genomföra ett brott. Proaktiv 

brottsbekämpning menar Crelinsten är något som har fått allt mer utrymme i demokratiska stater 

som fokuserar allt mer på kontraterrorism vilket även har påverkat den ordinarie polisens sätt att 

arbeta.33   

 

  

                                                 
32 Crelinsten, Ronald D. (1998) s. 399 

33 Ibid. s. 402, 409-412 
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5. Analys  

I detta kapitel analyseras begreppen organiserad brottslighet och terrorism. Analysen är uppdelad i två delar. Den 

första delen behandlar begreppen organiserad brottslighet och terrorism utifrån materialet som företräder tiden före 

terroristattentaten i USA 2001. Sedan följer den andra delen där materialet från tiden efter de stora 

terroristattentaten behandlas.  

5.1 Före attentaten  

Denna del av analysen bygger på den tidigare beskrivna utredningen Om buggning och andra hemliga 

tvångsmedel (SOU 1998:46). Utredningen är omfattande och behandlar flertalet olika områden. De 

områden som jag avser att studera är organiserad brottslighet och terrorism utifrån ovan nämnda 

utredning. Detta presenteras i form av två diskurser vilka namngetts allmänbrottslighet och terrorism.  

5.1.1 Allmänbrottslighet  

Redan vid första genomläsningen av materialet framgick det att brottslighet är ett viktigt tecken. 

Brottsligheten och dess bekämpning kopplades till syftet med att införa buggning. Men det 

intressanta för syftet är inte att undersöka buggningen i sig, utan att se hur den beskrivs i relation 

till det som ska bekämpas, brottsligheten. För att göra det används diverse utsagor från 

utredningen Om buggning och andra hemliga tvångsmedel (SOU 1998:46) som handlar om buggning 

och samtidigt den brottslighet vilken tvångsmedlet avser. Diskursen om öppna polisens 

organiserade brottslighet namngav jag allmänbrottslighet, inte för att brottsligheten är allmän på 

något sätt, snarare är det ett sätt att särskilja den från Säkerhetspolisens brottslighet som handlar 

om terrorism.  

 

För att inleda beskrivningen av diskursen allmänbrottslighet framförs här ett exempel som visar 

några av Riksåklagarens synpunkter till utredningen: 

Exempel 3 

Om buggning införs kommer detta inte att revolutionera brottsbekämpningen. Buggning kan 
komma att användas när det rör sig om organiserad och planerad brottslighet, där 
brottslingarna träffas på en plats som är känd i förväg. Detta sker ofta vid narkotikabrott. I ett 
fall som rör ett styckmord träffades de misstänkta flera gånger. Det hade varit värdefullt om 
mötena hade kunnat avlyssnas. Även när det rör sig om brottslighet som utövas av vissa mc-
gäng kan buggning användas. Där vet man var de misstänkta träffas.  

Här framgår det tydligt att brottslighet är ett viktigt och ett relativt definierat tecken – en 

nodalpunkt. Utsagan försöker förklara när det är användbart att tillämpa buggning mot 

brottslighet, även mot vilken typ av brottslighet som det rör sig om. Detta är något som skall 

bekämpas med hjälp av buggning. Men samtidigt är brottsbekämpning något som redan har en 

rad metoder att bekämpa brottslighet eftersom eventuellt införande av buggning inte kommer att 

revolutionera bekämpningen. Det finns uppenbarligen andra typer av brottslighet än organiserad 

och planerad men dessa nämns inte. Även stor vikt läggs vid att platsen där brottslingarna träffas 
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är känd i förväg, annars, eftersom det inte nämns, verkar buggning vara ett illa passande verktyg 

mot brottslighet. Det är uttryckligen viktigt för brottslingar att kunna träffas, orsaken framgår 

dock inte, men indirekt framgår det genom att buggning avser att avlyssna misstänka som 

förväntas träffas och prata. Genom att uttrycka buggning som att det kan komma att användas visar 

inte bara på att det ännu inte är infört, utan också en osäkerhet kring hur omfattande 

användningen av buggning kommer att vara. Narkotikabrott verkar vara något som ofta uppfyller 

kriterierna för att vara mål för buggning, där träffas de misstänkta på redan kända platser och 

utövas i någon form av en organisering.  

 

Exemplet tar upp ett styckmord där de misstänkta träffades flera gånger och att det hade varit 

värdefullt om mötena hade kunnat avlyssnas. Om mötets plats var känd eller inte, verkar inte vara 

det primära här, då det istället pekar på möjligheten att kunna avlyssna. Att använda buggning 

som metod mot brottslingar är därmed något som ses på med positiva ögon då det ansågs 

värdefullt i vissa situationer. Viljan att avlyssna där brottsbekämpande myndigheter inte har 

tillträde visar att information är en viktig del i brottsbekämpningen som kan fås genom buggning. 

Samtidigt pekar buggning på att det inte handlar om en dialog mellan de som avlyssnar och de 

som avlyssnas, utan en situation där brottslingar utan vetskap om avlyssningen ska tro sig kunna 

tala utan tredje part.  

 

Mc-gäng är något som potentiellt är delaktiga i brottslighet, här är det tydligt uttryckt att de som 

utför brottsbekämpning vet var de träffas. Mc-gängen har gemensamt med narkotikabrottslingar 

och styckmördare att de samtliga är potentiella mål för buggning och brottsbekämpning, dock 

skiljer de sig åt genom att inneha en kontinuitet där de träffas vilket inte uttrycks i de andra fallen.  

 

Följande exempel visar på några åsikter från Åklagarmyndigheten i Stockholm. Buggning skulle 

vara ett effektivt hjälpmedel vid utredning av brott, en del av resonemanget lyder: 

Exempel 4 

Även om man kan anta att de kriminella skulle iaktta viss försiktighet om buggning infördes 
som tvångsmedel, måste de trots allt någon gång diskutera sina brottsplaner. Erfarenheten från 
utredningar om narkotikabrott visar dessutom att de som handlar med narkotika - även då det 
gäller stora partier - ofta inte är särskilt skickliga och därför pratar när de inte borde göra det. 
Det rör sig nämligen inte sällan om unga män med ett stort intresse för pengar, de är inte så 
välorganiserade, de tycker om spänning och är nöjeslystna. Efter en viss tid - kanske då de 
druckit alkohol – kommer deras försiktighet att avta och de börjar då att prata. 

Brottslighet är ett viktigt tecken som uttrycks genom dem som gör brott, de kriminella och 

eventuellt de misstänkta. I exemplet framgår det inte att platsen för mötet mellan brottslingarna 

är lika betydelsefullt som i föregående, här är det snarare beskrivningar av hur de kriminella 

tänker och beter sig som är viktigt och inte enbart att de begår brott. Här framkommer två inte 

helt överrensstämmande beskrivningar av de kriminella som utövar brottsligheten. I den första 

beskrivningen antas den kriminella vara försiktig och anpassa sig efter polisens utredande 

metoder. Dessa kriminella förväntas i viss grad att agera rationellt men trots detta kan de aldrig 
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vara säkra då de måste någon gång tala om sina brottsplaner. Införandet av buggning skulle 

därmed leda till att de kriminella inte kan, trots att de är försiktiga, vara säkra från avlyssning. 

 

I den andra beskrivningen av de kriminella är brottslingarna inte sällan unga män som beter sig 

oförsiktigt. Oavsätt om det gäller små eller stora partier narkotika visar erfarenheten att de 

kriminella ofta inte är särskilt skickliga och på grund av det pratar när de inte borde. Dessa unga 

män är förvisso försiktiga men har ett stort intresse av pengar och är inte särskilt välorganiserade, 

dessutom tycker de om spänning och är nöjeslystna. Med andra ord, de är villiga att ta risker och 

tycker om spänningen. Dessutom är alkohol och tid faktorer som står på buggarens sida, dessa 

bidrar båda till att de kriminella blir oförsiktiga och börjar prata. Att prata är uppenbarligen ett 

viktigt tecken i exemplet som är viktigt för att buggning ska ge resultat, och försiktighet eller 

oförsiktighet är det som påverkar buggningens resultat. Trots att brottslingarna kan antas vara 

försiktiga visar exemplet på att det inte är något nämnvärt problem då flertalet faktorer gör att de 

ska börja prata som nämnts ovan.  

 

Skickliga kriminella är de som vet när de kan prata och är försiktiga. Oskickliga kriminella är de 

unga män som tycker om spänning, är giriga efter pengar och dåligt organiserade och det allra 

viktigaste; deras försiktighet avtar och de pratar när de inte borde göra det. Beskrivningen av 

brottsligheten i exemplet är inte bara utmålad som två olika typer av kriminella, utan den är även 

uttryckt med viss osäkerhet, ord som ”kan anta” och att de ”kanske” gör vissa saker i särskilda 

lägen. Brottslighet är en flytande signifikant då artikuleringen inte lyckats göra brottsligheten 

entydig.  

 

I nästa exempel framkommer en del av Åklagarmyndigheten i Malmö yttranden angående 

införandet av buggning. 

Exempel 5 

Den organiserade brottslighetens utveckling är sådan att denna kriminalitet måste mötas med 
offensiva åtgärder. Det handlar mycket om att anpassa lagstiftningen efter hur verkligheten ser 
ut. /../ Rättegångsbalken är från 1930-talet medan de brottslingar som skall bekämpas 
tillämpar modernare metoder. Brottsligheten har förgrovats.  

Den organiserade brottsligheten är någonting som har förändrats, det har dock inte 

lagstiftningen. Man vet att den organiserade brottsligheten har utvecklas på ett visst sätt genom 

formuleringen att utvecklingen är sådan, i och med denna benämning beskrivs det som ett måste 

att möta den med offensiva åtgärder. Dagens brottslingar tillämpar moderna metoder som 

brottsbekämparna inte har tillgång till då rättegångsbalken är från 1930-talet. Brottslingarna har 

inte bara tillgång till modernare metoder, brottsligheten(jmf ex. 5) har dessutom förgrovats. Vad 

det innebär framgår inte annat än att de utvecklas och hänger bättre med i tiden med avseende på 

metoder än vad den gamla rättegångsbalken gör. För att motarbeta utvecklingen av den 

organiserade brottsligheten måste den mötas med offensiva åtgärder, vilket inte verkar vara 

möjliga idag då lagstiftningen inte är anpassad efter hur verkligheten ser ut. Att exemplet tar upp 
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rättegångsbalken från 1930-talet och brottslingarna som steget före indikerar att de nödvändiga 

offensiva åtgärderna mot de kriminella motverkas av föråldrad lagstiftning som inte är anpassad 

efter hur verkligheten ser ut.  

 

Detta sätt att utrycka polisens svårighet att hantera brottsligheten kan tolkas med hjälp av vad 

Castells skriver om demokratiska stater och den organiserade brottsligheten. Han menar, i likhet 

med vad som uttrycks i exemplet, att föråldrad lagstiftning och dålig anpassningsförmåga utgör 

hot mot statliga institutioner, att brottsligheten enkelt kan undkomma de stela och desperata 

försök från staten sida så länge de använder sig av demokratiska medel.34 Som exemplet uttrycker 

krävs det offensiva åtgärder mot den organiserade brottsligheten vilket kan tolkas som att staten 

är på väg att förlorar sin suveränitet och legitimitet att genomföra lag och ordning. Men i 

självförsvar skriver Castells att demokratiska stater tar till åtgärder mot brottsligheten som 

inskränker fri- och rättigheterna, hemlig övervakning kan vara ett sådant medel som inskränker 

fri- och rättigheter för medborgarna. Sådana defensiva reaktioner tillsammans med försvagning 

av nationalstaten genom globalisering av samhället och ekonomin, menar Castells, leder till att det 

demokratiska i dagens samhälle hotas utav den organiserade brottsligheten.  

 

I det sista exemplet framkommer några av de åsikter angående införandet av buggning som 

hämtats ifrån Riksenheten mot ekonomisk brottslighet: 

Exempel 6 

Det är tveksamt om man i en utredning om narkotikabrott skulle få fram mer eller bättre 
information genom att använda buggning än man i dag kan få genom att använda hemlig 
teleavlyssning. Det torde knappast förekomma planeringsmöten i narkotikabranschen. När det 
gäller mc-gängen är dessa troligen så pass välorganiserade att de - så snart buggningen hade 
legaliserats - på olika sätt skulle skydda sig mot tvångsmedlet. Mc-gängen skulle förstå att de 
förr eller senare skulle bli föremål för buggning. Vid brott som utreds av Säkerhetspolisen kan 
det däremot kanske i vissa exceptionella situationer finnas ett behov av buggning.  

Exemplet tar upp på vilken typ av brottslighet som buggning kan vara effektivt.  Buggning skulle 

troligtvis inte vara ett effektivt verktyg att använda mot narkotikabrott, inte heller mot 

brottsligheten relaterad till mc-gängen. Dock kan det finnas behov från Säkerhetspolisens sida att 

i vissa fall använda sig av buggning. I utredning mot narkotikabrottslighet beskrivs hemlig 

teleavlyssning vara det mest tillförlitliga tvångsmedlet till att få fram nödvändig information. 

Inställningen till buggning beskrivs inte som lika positiv, då denna tveksamt kan ge mer eller 

bättre information är hemlig teleavlyssning gällande narkotikabrottsligheten. Orsaken till 

tveksamheten ligger i denna brottslighetens beskaffenhet, den beskrivs till skillnad från mc-

gängen som en oorganiserad brottslighet där det torde knappast förekomma planeringsmöten. Dessutom 

beskrivs narkotikabrottsligheten som att den företas inom en bransch, det handlar alltså om en 

affärsverksamhet baserat på narkotika. Beskrivningen kan delvis ses som motsägelsefull då det 

inte förekommer planeringsmöten samtidigt som det beskrivs som en affärsverksamhet, dock 

                                                 
34 Castells, Manuel (2000) s.223 
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beskrivs det inte närmare hur narkotikabranschen är strukturerad. Mc-gängen kopplas i exemplet 

ihop med organiserad brottslighet, det gäller inte bara vissa mc-gäng utan samtliga är i exemplet 

brottsliga. Man tror inte bara att mc-gängen är väl organiserade, de skulle förstå att de förr eller 

senare kommer att bli föremål för buggning om detta skulle införas. De skulle skydda sig på olika 

sätt sig för att omintetgöra buggningens eventuella effektivitet. Säkerhetspolisens område är mer 

diffus, osäker då ord som kanske används, det beskrivs inte lika detaljerat, varken vilka 

buggningen ämnas samt hur det skulle kunna användas. Men uppenbarligen har Säkerhetspolisen 

hand om en särskild typ av brottslighet som inte nämns närmare men ändå särskiljs. Inom deras 

verksamhetsområde kan det uppstå vissa exceptionella situationer där det finns behov av 

buggning vilka inte yttrycks ske i den öppna polisens verksamhet enligt exemplet. 

 

Exemplet talar endast för delar av den diskurs som i uppsatsen namngetts som 

allmänbrottslighet. Genom att ha lagt samman de utsagor som handlade om den öppna polisens 

syn på buggning har jag successivt konstruerat diskursen där vissa sätt att koppla samman 

betydelse är tydliga.  I denna beskrivs vilka brottslingarna är, hur de beter sig och vad de gör. 

Oavsett om de olika myndigheterna beskrev buggning med positiva eller negativa ordalag fanns 

alltid den gemensamma nämnaren, brottsligheten är något som ska bekämpas, det är den som de 

definierar sig emot och får sitt existensberättigande ifrån. Diskursen allmänbrottslighet kopplas 

samman med egenskaper som gör att den kan ses som okontrollerbar, den beskrivna 

brottsligheten låter sig kuvas av polisen. Vidare beskrivs diskursens brottslighet vara modern i sin 

metodanvändning, den tillämpar den senaste tekniken samtidigt som den har blivit grövre. 

Polisen tvingas agera med handikapp i form av föråldrad lagstiftning. Allmänbrottsligheten 

beskrivs vara något som ska bekämpas genom förbättrad brottsbekämpning och införandet av 

buggning. Att narkotikabrott tas upp i samband organiserad brottslighet är förståeligt, Manuell 

Castells skriver att narkotikan är den största och mest inkomstdrivande av alla illegala marknader 

som finns och återkommande i världens alla hörn. Det gemensamma för alla branscher vilka den 

organiserade brottsligheten verkar och handlar i är att varorna och tjänsterna har ett mervärde 

genom att vara förbjudna i vissa institutionella miljöer.35  

 

Allmänt går det att säga i diskursen allmänbrottslighet beskrivs en vilja att utreda begångna och 

upptäckta brott, inte att primärt förhindra brottslighet som ännu inte har genomförts. Detta går 

att jämföra med Ronald D. Crelinsten artikel The Discourse and Practice of Counter-Terrorism in Liberal 

Democracies i vilken han skriver om brottsbekämpning.36 Som namnet på artikeln avslöjar skriver 

han om terroristbekämpning i liberala demokratier, men även om staters bekämpning av 

organiserad brottlighet. Crelinsten visar två modeller av brottsbekämpning, en som han kallar för 

modellen för brottslighetens rättvisa och en som han kallar för krigsmodellen. I den första 

modellen, är det lagen som står högst. Här är det polisen som använder sig av statens monopol 

                                                 
35 Castells, Manuel (2000) s. 184 

36 Crelinsten, Ronald D. (1998) s. 399f 
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på våldsmedel vilka ska användas minimalt. I den andra modellen, handlar det om vad Crelinsten 

yttrar vara krigets regler, maximal styrka för av övermanna fienden.37   

 

Till stor del byggs diskursen upp med element som överrensstämmer med modellen för 

brottslighetens rättvisa. Här återfinns kopplingar som att det är lagen som tydligt sätter gränser 

för vad brottsbekämpningen får och inte får göra. Indirekt genom att allmänbrottsligheten 

anpassar sig efter lagen och dess begränsningar är det underförstått att staten kan tolkas ha 

monopol på våldsmedel. Detta eftersom det inte beskrivs som om att brottslingarna försvarar sig 

mot polisen eller att det uppstår farliga situationer mellan brottsligheten och de brottsbeivrande 

myndigheterna. Visst beskrivs det som att brottsligheten använder våld som medel, men inte för 

att konkurrera om den öppna polisens våldsmonopol eller direkt emot detta.  

 

Samtidigt som diskursen passar in på modellen brottslighetens rättvisa verkar det som att 

diskursen ändå inte står i konflikt med element från krigets modell. Med andra ord, i diskursen 

artikuleras påståendet att brottsligheten blir allt grövre och att den lagstiftning som polisen 

tvingas följa inte hänger med i utvecklingen av den organiserade brottsligheten. Dessutom sägs 

det att denna utveckling är sådan att den kriminaliteten måste mötas med offensiva åtgärder. 

Detta visar på en maktlöshet vilket kan tolkas som försök till övergång, från modellen 

brottslighetens rättvisa till krigets modell, där de brottsbeivrande myndigheterna inte spelar 

samma tillbakadragna roll utan en mer offensiv roll i brottsbekämpningen.  

 

5.1.2 Terrorism 

I detta avsnitt presenteras en annan diskurs, den som står för ett sätt att tänka om den 

brottslighet som Säkerhetspolisen har ansvar för att bekämpa, terrorism. Som exemplet ovan 

visar finns det brottslighet som öppna polisen har hand om, men det finns även en annan typ av 

brottslighet, den som Säkerhetspolisen har hand om. För att inleda beskrivningen av diskursen 

terrorism visar jag ett exempel på vad Säkerhetspolisens hade att säga om införandet av buggning: 

Exempel 7 

Vid bekämpandet av politiskt motiverat våld (PMV) skulle buggning vara till stor nytta i 
utredningsarbetet. Det gäller framför allt vid brottsutredning mot personer i slutna, totalitära 
och diktatoriskt uppbyggda organisationer. Sådana organisationer är mycket svåra att bearbeta 
och det är så gott som omöjligt att på annat sätt erhålla en något så när snabb information.  

Här är det brottslighet som begås inom vissa organisationer som står i centrum och är en tydligt 

definierad nodalpunkt. I exemplet råder ingen tvekan om att brottsligheten knyts samman med 

sina tecken. Denna typ av brottslighet präglas tydligt av omfattande planering och organisering, 

terrororganisationer beskrivs som slutna, totalitära och diktatoriskt uppbyggda. Det finns 

uppenbarligen hierarkier inom dessa organisationer där det styrande skiktet kontrollerar sina 

                                                 
37 Crelinsten, Ronald D. (1998) s.399f 
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underordnade på ett totalitärt sätt. I organisationerna finns personer som utför politiskt motiverat 

våld (PMV) vilket inte definieras närmare men de är uppenbart farliga då buggning motiveras 

som motmedel. Benämningen ”sådana” organisationer pekar på att det handlar om en viss 

kategori av flera kända organisationssätt. Dessutom benämns organisationerna som att de är 

mycket svåra att bearbeta, vilket pekar på en helhet, där enda lösningen att erhålla information är 

genom buggning. I exemplet är organisationerna i sig det viktigaste, helheterna, det är i dem som 

svårigheterna ligger för förundersökningar, individerna är inte det viktiga trots att det är dem som 

förundersökning avser. 

 

Nästa exempel beskriver de organisationer vars medlemmar genomför politiskt motiverat våld, 

vilka beskrivs som möjliga att infiltrera dessa, men att detta medför stora risker.  

Exempel 8 

Buggning skulle dock minska de fysiska riskerna för källorna och reducera konfrontationerna i 
de särskilt farliga situationerna. Säkerhetspolisen vet ofta var olika terroristgrupper träffas men 
man vet inte vad de talar om under sina möten. Rent allmänt kan sägas att terroristerna 
naturligtvis är försiktiga, eftersom de vet att de kan vara föremål för Säkerhetspolisens intresse.  

Här har de kriminella personer som genomför politiskt motiverat våld fått en ny koppling, nu är 

de även terrorister och deras slutna, totalitära och diktatoriskt uppbyggda organisationer benämns 

som olika terroristgrupper. Dessa grupper framställs som farliga, då de kopplas till fysiska risker 

för Säkerhetspolisens källor och farliga konfrontationer. Buggning skildras som medlet för att 

minska riskerna för källorna, men även för att reducera konfrontationerna som är särskilt farliga. 

De särskilt farliga situationerna beskrivs som något som sker oavsett om Säkerhetspolisen har 

källor eller inte, dock framgår det inte hur dessa situationer ser ut annat än att Säkerhetspolisen 

kan reducera dem genom buggning. Terroristgruppers mötesplatser är ofta kända för 

Säkerhetspolisen, det är vad som sägs under dessa möten som är intressant och där kommer 

buggningen in i bilden. Terroristerna beskrivs som att de är försiktiga, med orsaken att de kan 

vara föremål för Säkerhetspolisen intresse. Dock verkar deras försiktighet inte räcka särskilt långt 

då mötesplatserna ofta är kända. 

 

Jämfört med materialet för diskursen allmänbrottslighet är materialet som representerar 

terrorismdiskursen relativt ringa. Detta var dock något som inte bara återspeglades i 

terrorismdiskursen, Petter Wulff som skrivit om terrorism och de svenska förhållandena under 

1990-talet visar även på detta. Han skriver att när kalla kriget slutade och när Sovjetunionen föll 

sönder under 1990-talet tappade Sveriges hotbild sin skärpa38 Istället kom en mängd hotbilder att 

träda in i ljuset för Sverige och ett nytt försvarstänkande uppstod. Om den gamla hotbilden var 

en hög och skarp hotbild symboliseras den nya av en ruin som måhända inte var speciellt hög 

eller tydlig men istället fått en bredd av flera hot som kommit till ytan. Från en hotbild som var 

                                                 
38 Wulff, Petter (2003) Sverige: hot skydd och återhämtning – den offentliga sektorn i: Terrorismens tid red. Jervas, Gunnar 

m.fl. (Kristianstad: SNS Förlag) s. 176 
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mer eller mindre symboliserat av Sovjetunionen i öster uppmärksammades nya hot av alla dess 

slag, mestadels framgick hot mot infrastrukturen i Sverige. Tekniken som till stor del bygger upp 

vårt samhälle, skulle enligt Wulff, varit en källa till osäkerhet i utredningarna, betydligt större än 

den för terrorism enligt hans undersökning.39 Med andra ord handlade hoten om sabotage, 

förstörelse av materiella ting, inte hot direkt mot människor till syfte att sprida rädsla och terror. 

Orsaken till detta menar han ligger i kalla krigets försvarsplanering som in på 1990 fanns kvar i 

Sveriges försvarsplanering och inriktningen på denna kallade han för den militära duellen. Den gick 

ut på att en angripande nations förband skulle vara inriktade på att möta Sveriges förband. Då var 

det logiskt att fienden angrep civila mål vilka bistod svenska förbanden under konflikten, att civila 

dog vid sådana angrepp var inte konstigt då militära angrepp sågs allmänt som trubbiga. Men att 

direkt angripa civila var utanför den militära duellens syfte och angrepp direkt mot civila mål 

utgjorde därmed inget hot enligt den logiken menar Wulff. Detta kan vara en förklaring till varför 

diskursen terrorism artikulerades relativt ringa i materialet. 

 

En annan tolkning av att en så liten andel av materialet berörde terrorism är att risken för 

terrorister fanns, men att risken för narkotikabrottslighet och MC-relaterad brottslighet befann 

sig längre upp i hierarkin av erkända problem. Ulrich Beck och Edgar Grande menar att risk är en 

social konstruktion och skriver att det måste skiljas mellan den faktiska händelsen och risken för 

händelsen, vidare menar de att vad som betecknas som risk och inte beror på vilken risk som blir 

socialt erkänt.40 De menar att riskerna på jorden viktas och rankas som i en hierarki vilket innebär 

att problem artikuleras beroende på dess ställning i denna hierarki. Så för att knyta an detta till de 

två diskurserna allmänbrottslighet och terrorism, dem kan ses som viktade efter vad som är 

socialt accepterade som problem. Allmänbrottsdiskursen och dess brottslighet viktas därmed 

högre än terrorismdiskursen.  

 

Brottsligheten i allmänbrottslighetsdiskursen beskrivs flertalet gånger mycket noggrannare och i 

beskrivande termer vilket saknas för beskrivningarna av dem som ska utgöra terrorister. 

Narkotikabrottslingar beskrivs exempelvis vara ofta unga män som är pengagiriga, äventyrslystna 

och andra tillskrivna egenskaper medan terroristerna knappt beskrivs som att de är personer utan 

mer som att de är delar av en organisation. Genom att delar av diskursen allmänbrottslighet 

kopplas till unga män, pengagiriga och äventyrslystna, skapas det en bild av att dessa brottslingar 

kan vara vem som helst av oss eftersom dessa egenskaper förmodligen passar in på väldigt många 

i samhället. Personerna som kopplas till terrorismdiskursen har däremot knappt kopplats till 

några egenskaper, det som kan nämnas är att de är farliga, ingår i hierarkiska organisationer, 

genomför politiskt motiverat våld och anpassar sig för att motverka polisen. Med andra ord, 

terroristerna kopplas till få egenskaper, men samtliga av dessa bygger upp terroristen som någon 

                                                 
39 Wulff, Petter (2003) s. 178-180 

40 Beck, Ulrich; Grande, Edgar (2006) Det kosmopolitiska Europa – Samhälle och politik under den andra moderniteten 

(Uddevalla: Daidalos) s. 295-296 
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anti-tes till samhället. De representerar en risk där det är endast farorna som egentligen 

framkommer, det går inte att ana vilka terroristerna är, man vet inte om de är giriga, unga, gamla, 

äventyrslystna eller vad det nu kan vara, hotet presenteras, men varifrån och från vilka det kan 

tänkas komma är oklart. Terroristerna ingår i organisationer som inte bara är sammansatta på ett 

odemokratiskt sätt, de motarbetar samhällets ordningsmakt och kopplas samman med politiskt 

motiverat våld. I jämförelse med den allmänbrottsliga diskursen beskrivs terrorismdiskursen vara 

ett större potentiellt hot mot samhället. Wulff skriver att Terroristernas mål är politiska, vilket ger 

politiker en central roll i samband med terrorhot och -attacker41, det innebär att det inte bara berör de 

människor som direkt är drabbade av händelsen utan händelsen påverkar på en högre nivå, 

politiker spelar en central roll vilket visar på att det berör många. Allmänbrottsligheten använder 

sig av metoder som frambringar ekonomiska medel i första hand medan det i terrorismdiskursen 

inte är den ekonomiska biten som framställs som primär. I den räknas brottslingarnas medel som 

verktyg för att uppnå politiska mål.  

 

Nästa del i analysen behandlar beskrivningen åter igen diskurserna, men då framkommer 

diskurserna efter några av de terroristattentat som genomförts efter millenniumskiftet.  

5.2. Efter attentaten 

Denna del av analysen bygger på promemorian Hemlig Rumsavlyssning från 2005, men även 

diarienummer Ju2005/5765/Å vilken, som tidigare nämnt, innehåller flertalets myndigheters 

yttranden till utarbetningen av promemorian.  

5.2.1 Terrorism 

Förändringar i uppfattningarna om terrorism har skett, flera attentat har genomförts och här 

inleds med ett ganska långt exempel från promemorian Hemlig Rumsavlyssning vilket behandlar 

omfattningen av de senaste årens terroristattentat: 

Exempel 9 

Terroristbrottslighet har under senare år utvecklats till ett synnerligen allvarligt internationellt 
problem. Den 11 september 2001 utfördes det hittills mest omfattande terrordådet i modern 
tid då flygplan flögs in i bl.a. World Trade Center i New York och försvarshögkvarteret 
Pentagon i Washington DC. Terrordåden orsakade över 3 000 människors död och ett ännu 
större antal personskador samtidigt som stora ekonomiska värden gick till spillo. Europa 
drabbades av det största terroristattentatet sedan andra världskriget i och med attentaten i 
Madrid den 11 mars 2004, som tog 192 personers liv och skadade 2 000. /../ Till raden av 
fruktansvärda terrordåd kan nu läggas attentaten i London den 7 juli 2005 som tog 52 
personers liv. 

I exemplet är terroristbrottslighet det centrala, denna brottslighet har utvecklats till att blir ett 

allvarligt internationellt problem. Tecknet terroristbrottslighet tillskrivs en rad negativa 

egenskaper, t ex internationellt problem, terrordåd, människors död och skada, att det är 

fruktansvärt m.m. Utifrån utsagan har inte terroristbrottslighet alltid varit ett allvarligt problem 
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utan det är något som utvecklats först under senare år. Hur terroristbrottsligheten såg ut tidigare 

uttrycks inte i exemplet men det påvisas att det har blivit ett internationellt problem, alltså ett 

problem mellan länder. Terroristbrottsligheten har förmodligen tidigare varit ett problem som 

uttryckte sig inom enskilda länder.  

 

Raden av fruktansvärda dåd inleds med händelserna 11 september 2001. I exempel 9 beskrivs detta 

som det hittills mest omfattande terrordådet i modern tid. Att använda ordet hittills medför 

förväntningar om att framtiden troligtvis bär med sig mer fruktansvärda terroristattentat än vad 

som ännu har skådats. Inte bara är attentaten de mest omfattande dåden i modern tid, de slog hål 

på tron på nationalstaten som garanti för säkerheten inom länder. Zygmunt Bauman uttrycker att 

händelsen kom att visa sig bli ett symboliskt slut på rummets epok. Han hävdar att det är just ett 

symboliskt och inte ett korrekt historiskt slut, händelsen var blott det som synliggjorde en 

underjordisk utveckling som hade pågått i åtminstone ett halvt sekel. Attentaten gjorde att 

bägaren tippade över och visade hur globala händelser kan vara. Resultaten av händelsen filmades 

med ett stort antal TV-kameror och blev snabbt en global läsbar symbol. Bauman skriver att 

händelsen ”förkroppsligade den fram till dess abstrakta idén om det globala ömsesidiga beroendet 

och jordklotets enhet.” och att den fått ta rollen som det symboliska slutet för rummets epok 

eftersom händelsen passar denna roll bättre än någon annan i mannaminne. Enligt honom har 

rummets epok länge varit förbi och signaler som visar på detta har det inte rått någon brist på. 

Han menar att efter den 11 september 2001 stod det fullständigt uppenbart att oavsett hur 

uppfinningsrik människan är eller hur isolerad man är, kan man ändå inte sig utanför resten av 

världen42 

 

Det största terroristattentatet som på senare tid har drabbat Europa är det mot Madrid 11 mars 

2004. Enligt Exempel 9 är det inte bara det värsta som drabbat Europa närmsta tiden, utan sedan 

andra världskriget. Därmed sägs det att denna typ av terroristbrottslighet inte är något nytt 

fenomen utan att det under andra världskriget begicks de mest omfattande terroristattentaten och 

det som händer nu befinner sig i skuggan av andra världskrigets fasor. Genom att jämföra senaste 

årens terroristattentat med andra världskrigets attentat visar exemplet att denna typ av 

brottslighet är något som kan liknas eller jämföras med ett krig. Ett krig där bara offren och 

skadorna gör sig gällande, inget om vem/vilka förövarna är förutom att de är terrorister. Detta 

kan jämföras med hur Ulrich Beck beskriver den nya tidens krig, de postnationella krigen. Krigen 

har omvandlats från att föras mellan statsmakter där deltagarna var klart och tydligt definierade, 

där krigen startade, slutade, vanns och förlorades till en typ av konflikt som var obundet av tid 

och rum43. Skillnaderna mellan vän och fiende, krig och fred, civilsamhälle och militär har suddats 

ut i det postnationella kriget vilket även har blivit oförutsägbart. Detta postnationella krig 

framskymtar i Exempel 9, det framställs ingen fiende, därmed inte heller några vänner, det är inte 
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heller ett krig där de olika parterna finns representerade. Offren framställs som varken civila eller 

militära vilket kan tolkas som det saknar relevans. Inte heller syns det någon start eller slut i kriget 

med terroristerna, det finns bara risk, en risk att ett attentat kommer att ske igen av en okänd 

fiende.  

 

Terroristbrottslighetens omfattning är något som primärt mäts i antalet döda och skadade 

människor, det näst viktigaste sättet att mäta dess omfattning beskrivs vara i ekonomiska värden 

som går till spillo, andra sätt att mäta omfattningen av dåden framgår inte i exemplet och kan 

tydas som mindre relevanta. De länder som är uppräknade är USA och några inom Europa, med 

andra ord verkar dåd utförda i västvärlden vara de som kvalificeras som terroristbrottslighet. 

Terroristattentat riktade mot dessa har hamnat högt upp i hierarkin av risker efter den 11 

september 2001 utifrån exemplet. Attentaten 2001 fungerade som katalysator i accepterandet av 

terrorismbrottslighet som en verklig risk och socialt fenomen genom att alla de hemska bilderna 

visades för hela världen via medierna.44  

 

Vidare presenterar jag ett exempel på vad som Justitiedepartementet skriver i promemorian om 

terrorismen och hur den utvecklas: 

Exempel 10 

De metoder som används vid planläggningen och utförandet av terroristbrottslighet samt för 
att undgå upptäckt innan sådan brottslighet fullbordas förändras fortlöpande och blir allt mer 
sofistikerade. Den ökade rörligheten över gränserna och de förbättrade kommunikationerna 
medför att det blir allt svårare att avslöja planläggningen av terrorhandlingar med 
internationella inslag. Förutom den avancerade utrustning och andra hjälpmedel som kommer 
till användning står dessutom stora ekonomiska och personella resurser till förfogande för dem 
som står bakom de fruktansvärda brotten. 

I Exempel 10 beskrivs Säkerhetspolisens svårigheter att tampas med den allt mer sofistikerade 

och allt mer rörliga terroristbrottslighet. Texten uttrycker en underlägsenhet hos 

brottsbekämparna gentemot brottslingarna. Det centrala här är att Säkerhetspolisen eller annan 

brottsbeivrande myndighet lyckas eller inte lyckas upptäcka att terrorismbrottsligheten existerar. 

Att undvika att bli upptäckt beskrivs som terroristbrottslighetens högsta prioritet, för att undvika 

detta förändrar och utvecklar terroristerna sina metoder kontinuerligt till vad i exemplet beskrivs 

vara sofistikerade. Terroristernas brottslighet beskrivs bestå av tre steg, planläggning, utförandet 

och brottslighetens fullbordan. Planläggning av terroristbrott har blivit lättare enligt exemplet, 

inte bara för att metoderna har blivit mer sofistikerade, utan att rörligheten över gränserna har 

ökat och att förbättrad kommunikation gör det allt svårare att avslöja terrorhandlingar med 

internationella inslag.  

 

Utöver terroristbrottslighetens avancerade utrustning och sofistikerade metoder står stora 

ekonomiska och personella resurser till förfogande för dem som arrangerar de fruktansvärda 
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brotten. Emmanouela Mylonaki skriver om kopplingen mellan terrorister och deras sätt att 

ackumulera ekonomiska medel. Hon menar terrorister i likhet med organiserad brottslighet 

använder sig av kriminella metoder för sin överlevnad och ekonomisk ackumulering, stölder, rån 

etc. görs för att kunna genomföra de terroristiska aktioner där den politiska delen i brottsligheten 

gör sig gällande.45 I och med att terroristerna agerar till stor del som organiserad brottslighet är 

det förståeligt hur de stora ekonomiska och personella resurserna bakom dem kommer till. 

 

I exemplet framställs inte vad som händer under själva genomförandet eller vad som händer efter 

ett eventuellt fullbordande av ett attentat. Fullbordandet av terroristbrottsligheten beskrivs som 

en kritisk punkt vilken kopplas samman med en rad negativa egenskaper och innebär att de 

brottsbeivrande myndigheterna har misslyckats med att skydda sina medborgare. I 

terroristdiskursen uttrycks en vilja att agera förebyggande, att redan vid planeringsstadiet kunna 

stoppa terroristerna är något som värderas högt. Detta sätt att uttrycka beteende och vilja att 

agera i förebyggande syfte är något som Ulrich Beck och Edgar Grande menar något som präglar 

stor del av den andra modernitetens politik.46 Globala risker tvingar fram en ny politik för att 

möta denna ovisshet, terrorismen. Den nationella och internationella politik som inte anpassar sig 

till de globala riskerna förlorar sin legitimitet. Politiken tvingas gå till motattack mot riskerna, 

oavsett om agerandet resulterar i något positivt eller negativt, utgången spelar ingen roll. Det 

farliga är att stå passiv och utan åtgärd mot erkända risker, de måste skiljas från sin anonymitet 

och de måste få ett ansikte för att kunna hanteras. Bin Ladin är ett sådant ansikte menar Beck och 

Grande. I världen som risksamhälle måste man tämja alla motsägelser på alla nivåer i tvånget hålla 

det okontrollerbara under kontroll. Att terroristdiskursen beskrivs hantera risken för terrorism på 

detta vis i förebyggande syfte visar likheter med den andra moderniteten, där reaktivt arbete är 

lägre värderat än att agera proaktivt.  

 

Ännu ett skäl som bidrar till nödvändigheten att agera preventivt är enligt Beck och Grande att 

de genomförda terroristattentaten har visat att de nationella och internationella institutioner som 

gör anspråk på att skydda medborgarnas liv är otillräckliga. Attentaten har dessutom visat att det 

som så länge varit gällande numera är förgånget, avskräckningstanken med militära 

säkerhetssystem är inte längre gällande.47 I den andra moderniteten och i världen som 

risksamhälle undkommer ingen de globala riskerna, vare sig det gäller klimathot eller 

terroristattentat. 

 

I följande exempel från promemorian beskrivs själva terroristen och några intressanta egenskaper:  

Exempel 11 
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En faktor som kan innebära särskilda utmaningar för brottsbekämpande myndigheter är att det 
inte sällan förekommer att personer som är beredda att utföra terrordåd kan uppleva sig själva 
föra en kamp för ideella mål, inte sällan med en närmast religiös övertygelse eller fanatism. De 
handlingar som utförs för att uppnå målen uppfattas inte som omoraliska. Den starka 
övertygelsen om att deras handlingar är befogade, gör gärningsmännen mer målmedvetna och 
hänsynslösa i sin brottsliga gärning.  

Här är det gärningsmännen eller de personer som är beredda att utföra terrordåd som står i fokus, kring 

dessa formas resten av utsagorna i exemplet. För brottsbekämpande myndigheter beskrivs de 

personer som är beredda att utföra terrordåd utgöra särskilda utmaningar för myndigheternas 

verksamhet. Dessa personer beskrivs som att de inte sällan upplever sig föra en kamp för ideella 

mål, ibland med en närmast religiös övertygelse eller fanatism. Genom beskrivningen att terroristerna 

upplever sig föra en kamp för ideella mål kopplas exemplet terroristerna till att vara felaktigt 

upplysta eller ovetande om vad som är ett moraliskt ideellt mål. De tror sig endast föra en kamp 

för ideella mål men på det viset exemplet målar upp kampen är det ideella i kampen inte mer än 

en illusion, en missuppfattning som kopplas samman med religiös övertygelse och fanatism. 

Genom att knyta an kampen till dessa tecken beskrivs den som något ologiskt, irrationellt. I 

sammanhanget är tecknet religiös övertygelse något som kan tolkas som en övertygelse vars logik 

inte överrensstämmer med det samhälle i vilka terroristdåden genomförs. Dessutom i och med 

att terroristernas kamp är sammankopplad med fanatism försvinner all logik som terroristerna 

kunde kopplas samman med utan istället kopplas till något som är så pass samhällefrämmande 

som vansinne. Vidare beskrivs de handlingar som utförs av terroristerna i syfte att uppfylla deras 

mål inte uppfattas som att vara omoraliska, utan de uttrycks inneha en stark övertygelse om att 

deras handlingar är befogade. Detta leder enligt exemplet till att gärningsmännen blir mer 

målmedvetna och hänsynslösa i sin brottsliga gärning. Terroristernas handlingar är enligt dem 

själva moraliskt genomförda, detta krockar med en uppfattning om vad som är moraliskt och vad 

som är omoraliskt i exemplet. Ännu en gång beskriver exemplet terroristerna som några vilka 

uppfattar sina handlingar på ett felande eller konstigt sätt. Detta pekar exemplet ytterligare på 

genom att ta upp deras starka övertygelse om att handlingarna är befogade. Blott genom att 

nämna att de innehar en stark övertygelse om handlingarnas befogenhet visar exemplet indirekt 

på en sorts ”annorlundahet” jämfört med en moral som kan ses vara den normala där 

terroristernas handlingar inte är befogade eller moraliskt försvarbara. Terroristerna målas alltså 

upp som människor vilka inte har en riktig uppfattning om vad som är rätt och fel, de utför 

handlingar som exemplet uppfattar som omoraliska och genom sin felande doktrin blir de mer 

målmedvetna och hänsynslösa i sitt handlande.  

 

Denna konflikt mellan kulturer och olika moralsystem är inte speciellt underlig om man ser den i 

ljuset av delar av Beck och Grandes teori om den andra moderniteten. De visar på att globala 

risker skapar konflikter mellan nerbrytande och uppbyggnad av regler, gränser, ”vi och de”- 

identiteter, handlingsutrymmen och prioriteter.48 I dessa konflikter råder ett paradoxalt 
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förhållande mellan risker och riskperception, alltså mellan den verkliga risken och hur man väljer 

att tolka den. De globala riskerna har enligt författarna gjort gammal visshet till ovisshet i och 

med riskernas okontrollerbarhet, det paradoxala här är att samtidigt konstrueras nya vissheter 

som i sin tur även de bygger på okontrollerbara risker. Det handlar alltså om att konstruera det 

goda samvetets visshet om att just en specifik världsrisk är den rätta för samhället, på samma 

gång konstrueras de andra och deras annorlunda riskuppfattning. Den annorlunda 

riskuppfattningen står som det paranoida, irrationella och tjänar till att dölja deras verkliga 

intressen.  Det är just detta som är tydligt i terrorismdiskursen, i den artikuleras terrorist som just 

detta annorlunda, det oliktänkande som inte innehar samma uppfattning om det goda samvetets 

världsrisk. I diskursen konstrueras det naturliga samtidigt som terrorismens annorlundahet 

framställs, det tolkar jag i likhet med följande citat från Beck och Grande, ”Min risk är bra och 

angelägen och ställer alla andra i skuggan, din däremot är en produkt av ett förräderi mot den 

västliga rationalitetens etik.”49 Vilken riskperception eller riskreligion man innehar resulterar i 

olika visioner av verkligheten, i den ena visionen är x skurkar och y hjältar, i den andra visionen är 

det tvärtom. I terroristdiskursen är det givet att just terroristen är skurk och de brottsbeivrande 

myndigheterna är hjältar. Då de brottsförebyggande myndigheternas identitet är hjältar innehar de 

samtidigt det goda samvetets visshet om att vara i besittning av den riktiga världsrisken. Världen 

ändrar skepnad beroende på vilket världsrisk-region man tillhör, tolkar man istället utifrån en 

diskurs där terroristerna själva får komma till tals blir det en helt annan världsrisk som hotar.  

 

Följande exempel är hämtat ur Riksåklagarens synpunkter om införandet av buggning som 

hemligt tvångsmedel,  

Exempel 12 

Sedan lagrådet gjorde sin bedömning av behovet av buggning har det skett en allvarlig 
utveckling av den grova brottsligheten. Inte minst gäller det utvecklingen av den internationella 
terrorismen som lett fram till internationella överenskommelser om att bekämpa terroristbrott. 
/.../ Möten avtalas per telefon utan möjlighet för polisen att sedan följa vad som avhandlats. 
En möjlighet att få avlyssna möten skulle radikalt kunna förbättra möjligheterna att ingripa mot 
terrorism. Bristen på sådana möjligheter medför också stor risk för att Sverige utvecklas till en 
bas för terroristverksamhet riktad mot andra länder.  

Exemplet handlar om i huvudsak grov brottslighet och terrorism. Det påpekas att den 

organiserade brottsligheten har varit med om en allvarlig utveckling och att det kan påverka 

lagrådets tidigare bedömning angående införandet av buggning. Den internationella terrorismen 

beskrivs vara en betydande del av den organiserade brottslighetens allvarliga utveckling. 

Terrorismen har blivit så pass allvarlig och uppmärksammad att internationella 

överenskommelser har blivit till för att bekämpa terroristbrott. Terrorister avtalar möten per 

telefon, dessa har polisen möjlighet att avlyssna, men däremot vad som avhandlas på de uppsatta 

mötesplatserna har polisen ingen möjlighet att få reda på. Möjligheten att få avlyssna dessa möten 

skulle innebära en radikal förbättring i möjligheterna för att ingripa mot terrorism. Om nu 
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införandet av buggning skulle innebära en radikal förbättring i brottsbekämpandet måste väl det 

betyda att brottsbekämpningen som det ser ut i exemplet vara handikappat eller dylikt då ordet 

radikalt pekar på en stor eller grundläggande förändring inom brottsbekämpningen. Terrorister 

har alltså rättigheter som innebär att de inte får bli avlyssnade under sina möten, dessa rättigheter 

eller vad exemplet kallar för brister leder till problem på en internationell skala. Detta medför stor 

risk för Sverige att utvecklas till en bas för terroristverksamhet riktad mot andra länder. 

Problemet uttrycks verkligen storskaligt även på nationell nivå, då det uttrycks att Sverige som 

land, löper stor risk att utvecklas till en bas för terroristverksamhet. Sverige som bas för 

terroristverksamhet kan tydas som ett skräckscenario där det springer runt terrorister på gatorna 

som hotar hela vårt samhälle som det ser ut idag. I exemplet framställs inte terroristhotet som ett 

hot mot Sverige i sig, utan hotet är riktat mot andra länder i vilka det är svårare att planera 

terrorbrotten. 

 

I Säkerhetspolisens promemoria framgår det att vid eventuellt införande av buggning måste 

regering och riksdag ta ställning till en rad saker, följande exempel visar några av dessa,  

Exempel 13 

Effektivitetsfrågan måste också sättas i relation till arten av den brottslighet som skall utredas. 
Även om resultatet skulle bli bara en måttlig ökning av antalet utredda och lagförda brott men 
dessa brott är mycket grova, t.ex. terroristbrott, skulle det vara av mycket stort värde för 
samhället och dess invånare. 

I Exempel 13 är det effektiviteten hos brottsbekämpande metoder som står i fokus. 

Effektiviteten än något som måste sättas i relation till arten av brottsligheten som är aktuell för 

utredning. Måttstocken för denna relation mellan art av brottslighet och effektiviteten är det 

totala värdet för samhället och dess invånare. Det framgår att ett resultat som knappt märkbart 

ökar antalet utredda och lagförda brott kan i vissa fall vara av stort värde för samhället och dess 

invånare. Handlar det om terroristbrott beskrivs dessa vara väldigt farligt för samhället och dess 

invånare och därför skulle varje enskilt utrett och lagfört brott vara mycket värdefullt. Med detta 

sätt att räkna skulle det behövas ett stort antal utredda och lagförda brott av mindre allvarlig grad 

för att gynna samhället i samma grad som några få utredda terroristbrott. Terroristbrottslighet 

räknas därmed som mycket grov, den är mycket farlig för samhället och dess invånare.  

 

Nu följer en jämförande analys av hur terrorismdiskursen artikulerades innan attentaten 

respektive efter, vilken blottlägger en rad intressanta skillnader. 

5.2.2 Jämförelse mellan terrorismdiskurserna 

Genom att ha analyserat materialet och konstruerat diskursen terrorism både före och efter 

terroristattentaten är det nu rimligt att jämföra och gå in på vilka förändringar som skett inom 

diskursen. Här visar jag på några viktiga punkter i förändringen av terrorismdiskursen: 
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En första sak att notera är blotta volymförändringen av material som handlar om terrorism i 

materialet före respektive efter attentaten. Som tidigare nämnt är detta ett ämne som Petter Wulff 

har skrivit om i antologin Terrorismens Tid, där skriver han att vid kalla krigets slut och till tiden 

innan millenniumskiftet präglades statens offentliga utredningar i stor grad av ett tänkande som 

var gällande under kalla kriget. De gamla hotbilderna suddades efter kalla kriget och 

Sovjetunionens fall, hotbilden rasade samman och blev istället flera små.50 Men vad som 

representerade alla dessa nya hot var otydligt till en början, utredningar gjordes och hotbilden 

kom att ligga mot infrastruktur vilken skulle bistå Sveriges förband vid eventuell invasion från 

andra nationer. Risken för terroristattentat fanns enligt Wulff, men denna representerades mycket 

ringa och hamnade inte bland tio i topp av mest omskrivna hot och risker i statens offentliga 

utredningar vilka kunde drabba Sverige. I samstämmighet med Wulffs text var materialet som 

behandlade terrorism mycket ringa innan attentaten, men efter dessa händelser var fenomenet 

betydligt mer framskrivet. Detta visar på att terrorism är ett socialt fenomen, vilken mer eller 

mindre inte finns beroende på dess mediala uppmärksamhet. Genom att tolka med Beck och 

Grandes teori om den andra moderniteten kan man se terrorism som en global risk. En risk som 

knappt existerade innan terroristattentaten mot WTC och Pentagon den 11 september 2001 

eftersom fenomenet inte artikulerades som en global risk i media innan denna tidpunkt. Men när 

väl flygplanen störtade in i byggnaderna och händelserna visades över hela världen blev terrorism 

en verklig risk, det blev socialt accepterat som en global risk och kom att befinna sig högt i 

hierarkin av socialt erkända risker.51 Vilket även skulle kunna förklara varför fenomenets 

textmängd ökade i mitt material efter terrorattentaten. 

 

Jag ser det som att terrorismdiskursen kom att omformas så att terroristerna inte längre bara 

utgjorde en diffus risk där politiskt motiverat våld var det som kunde uppstå. Utan till att 

terroristerna kom att knytas ihop med en global risk där vem som helst kan drabbas, de kopplas 

till masslakt av människor och stora ekonomiska förluster. De har gått från periferin till att 

hamna i centrum av risker mot samhället. I och med globaliteten och medvetenheten om riskerna 

för terrorismen, har fenomenet slagit hål på vad Zygmunt Bauman kallar för rummets epok. Han 

menar att militär makt inte längre är en garant mot attentat av dessa slag.52 Rädslan för militär 

vedergällning fungerar inte längre som symbolisk mur mot yttre hot. Terrorismen har visat på 

enligt Bauman världen är så pass sammankopplade med alla dess delar att det inte längre går att 

ställa sig utanför oavsett man det vill eller inte. 

 

Terroristerna i diskursen beskrevs till en början tillhöra vissa organisationer som förvisso 

kopplades samman med farliga egenskaper som att de exempelvis genomförde politiskt motiverat 

våld. Där var det inget som pekade på att dessa personer och organisationer hade mål vilka 
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52 Bauman, Zygmunt (2004) s. 129 
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uppfattades irrationellt eller särskilt annorlunda. Detta är något som tydligt har förändrats i 

diskursen, terroristerna kom att bli ett väl definierat ”de andra”. Terroristerna beskrivs som 

individer vilka för en ideologisk kamp i tron att de gör något gott för världen. Dessutom knyts de 

samman med att inneha en religiös övertygelse och en fanatism vilket tydligt visar på dess 

annorlundahet gentemot det normala i terrorismdiskursen. Dessa sätt att definiera ”de andra” är 

ett led i ovissheten som uppkommit med de globala riskerna.53 Hur man uppfattar världen beror 

på vilken riskreligion man tillhör, genom att i terrorismdiskursen värdera terrorism som den 

största risken, leder det till att man ser andra sätt att se världen som mindre värda.  

5.2.3 Allmänbrottslighet  

För att åter igen komma till hur den öppna polisens brottslighet beskrivs läggs det här fram nya 

exemplet i syfte att konstruera den allmänbrottsliga diskursen efter terroristattentaten. För att 

börja beskrivningen av diskursen ger jag här ett exempel på vad Justitiedepartementet skriver i 

promemorian från 2005 om den öppna polisens verksamhet:  

Exempel 14 

Svensk polis måste ofta bekämpa en kvalificerad och inte sällan organiserad brottslighet, ofta 
med internationella kopplingar. Det gäller bl.a. kvalificerad narkotikabrottslighet, 
ekobrottslighet och människosmuggling. Denna brottslighet innefattar ofta systemhotande 
verksamhet. Av de grupperingar som förövar systemhotande brottslighet anses för närvarande 
mc-klubbar och deras supportergrupper vålla störst problem. Enligt uppgifter från 
Säkerhetspolisen och Riksåklagaren har hot från kriminella grupper mot representanter från 
rättsväsendet aktualiserats allt oftare under de senaste åren.  

Exemplet behandlar den svenska polisen och deras utmaningar i form av olika typer av 

brottslighet. Till en början tas det upp att den svenska polisen ofta måste bekämpa en organiserad 

brottslighet som inte sällan har internationella kopplingar. Den brottsligheten uttrycks vara en 

kvalificerad brottslighet, kombinerat med att vara organiserad möjligtvis innebär det att den 

upplevs vara extra krävande för polisen att bekämpa. Detta gäller framförallt kvalificerad 

narkotikabrottslighet, ekobrottslighet och människosmuggling. Manuel Castells visar även på 

detta, att den organiserade brottsligheten har kommit att allt mer samarbeta över nationella 

gränser, de bildar diversifierade nätverk och samarbetar i alla sorters projekt. I likhet med vad 

som framkommer i Exempel 14 skriver Castells att narkotikan är en väldigt viktig bransch inom 

den organiserade brottsligheten, han menar att det är den mest inkomstbringande av alla illegala 

branscher.54 Ekobrottsligheten och människosmugglingen beskrivs också vara viktiga branscher 

inom brottsligheten. Systemhotande verksamhet är enligt exemplet något som ofta förekommer 

inom den kvalificerade och inte sällan organiserade brottsligheten. Många grupperingar förövar 

för tillfället systemhotande verksamhet men de som anses utgöra de största problemen är mc-

klubbarna och deras supportergrupper. Dessa grupperingar beskrivs vara några som utgör störst 

problem för den svenska polisen. Att lägga märke till här är att dessa grupper vållar problem för 
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polisen, inte att de hotar samhället som det ser ut idag. Systemhotande verksamhet förmodas 

utifrån exemplet innebära bland annat att kriminella grupper hotar representanter från 

rättsväsendet. Dessa typer av hot beskrivs vara något som aktualiseras allt oftare under de senaste 

åren. För att återigen koppla till Castells teorier om organiserad brottslighet är denna såkallade 

systemhotande verksamhet inget nytt fenomen. Att den organiserade brottsligheten kommit att 

genom hot och mutor ta sig in och påverka rättsväsendet och till och med politiska arenor är 

något som funnits länge i andra delar av världen. Castells nämner skandaler bland annat i Italien 

och Japan vilka visat på politisk korruption där organiserad brottslighet varit inblandad.55 Att 

systemhotande verksamhet artikuleras kan tolkas som att denna typ av brottslighet som Castells 

tar upp kan utifrån exemplet även bli en svensk angelägenhet. Utöver att den organiserade 

brottsligheten använder sig av systemhotande verksamhet skriver Castells att en stel byråkrati, 

både på ett nationellt och internationellt plan ger den organiserade brottsligheten en grogrund att 

utvecklas. Orsaken till det menar han är att hela EU lider av tröga lagstiftningsprocesser och 

samarbetssvårigheter länder emellan vilket öppnar möjligheter för de brottsliga organisationerna, 

vilka med sin lokala flexibilitet och internationella utsträckning enkelt undkommer de nationella 

och statliga institutionernas stela regleringar.56 

 

I nästa utdrag framkommer en av Riksåklagarens beskrivningar om organiserad brottslighet och 

hur svenska polisen borde anpassa sig till denna, 

Exempel 15 

Den organiserade brottslingen utvecklas snabbt och blir allt mer internationell. 
Brottsbekämpningen måste därför effektiviseras och utvecklas på samma sätt. I det 
internationella samarbetet förekommer det att brottslingar som opererar över gränserna 
förlägger sina möten till just Sverige, med all sannolikhet på grund av att svenska poliser och 
åklagare saknar möjlighet till buggning.  

Här är det den organiserade brottsligheten som är central. Den beskrivs nästan som om den vore 

en organisation som år efter år finns kvar och utvecklas, en organisation som blir allt starkare och 

agerar på större och större arenor. I och med dessa beskrivningar av den organiserade 

brottsligheten måste brottsbekämpningen följa efter i deras spår, den beskrivs behövas 

effektiviseras och utvecklas på samma sätt för att kunna fylla sin funktion på ett tillfredsställande 

sätt. Den organiserade brottsligheten framställs som att den samarbetar över landsgränser, detta 

omnämns som det internationella samarbetet, vilket utifrån exemplet har blivit institutionaliserat. 

Anthony Giddens tar upp i boken Sociologi att den organiserade brottsligheten har blivit allt mer 

internationell. Med hjälp av nya informationsteknologier har den kriminella samordningen över 

gränserna blivit ett viktigt tecken i den globala ekonomin. Förr, skriver han, opererade den 

organiserade brottsligheten endast inom sina egna revir, nu opererar den inom flexibla och 

internationella nätverk med allt som har med narkotikahandel, sedelförfalskning till att smuggla 
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immigranter och mänskliga organ.57 På det vis som exemplet uttrycker de internationella 

brottslingarnas samarbete låter det som när Giddens resonerar om den organiserade 

brottslighetens grupperingar som skapar allianser både inom och över nationsgränser.   

 

Vissa av dessa brottslingar som ingår i det internationella samarbetet är sådana som opererar över 

gränserna, dessa förlägger sina möten till Sverige. En sannolik orsak till detta påstås vara att 

svenska poliser och åklagare saknar möjlighet till buggning. Det handlar alltså om att 

brottsligheten har anpassat sig efter olika länders brottsbekämpande myndigheter, att förlägga 

möten i just Sverige uttrycks som ett tecken på detta. Omvänt har inte svenska polisen och 

åklagare anpassat sig i tillräckligt hög grad till det internationella samarbetet som förekommer 

brottslingar emellan.  

 

För att vidare beskriva allmänbrottslighetsdiskursen har jag valt att citera några rader som 

uttrycker Polismyndigheten i Västra Götalands tankar om polisens relation till ny teknik och nya 

metoder i förhållande till brottslighet, 

Exempel 16 

I det brottsförebyggande arbetet och för att spana på och utreda brott är den polisiära 
verksamheten allt mer beroende av teknik. Tekniken är idag en nödvändighet och en ständig 
metodutveckling är en förutsättning för att möta en brottslighet som förutom att den blivit 
mer våldsbenägen också använder sig av kvalificerad teknik. 

I detta exempel är det tekniken som är i första hand viktig, det är av den som allt mer av polisens 

arbete blir beroende av, inte minst i det brottsförebyggande arbetet som spaning och utredning. 

Tekniken beskrivs som en nödvändighet för polisens dagliga arbete. Vad denna teknik innebär 

framgår inte men kopplas samman med möjligheter för polisen att genomföra brottsbekämpning. 

Förutom tekniken är en ständig metodutveckling en förutsättning för att möta den brottslighet 

som förekommer idag. Brottsligheten är något som har förändrats uttrycks det i exemplet, den 

har blivit mer våldsbenägen, samtidigt använder den sig av kvalificerad teknik. Åter igen, teknik är 

det centrala i exemplet och av den har både polisen och brottsligheten blivit allt mer beroende av. 

Detta uttrycks som en kapprustning mellan två parter, brottsligheten använder sig av kvalificerad 

teknik, alltså en kompetent och skicklig teknikanvändning. Polisen tvingas att följa efter, anamma 

ny teknik och ständigt genomföra metodutveckling. Dessa två följs åt i kampen om att få övertag 

över den andre. Tekniken kan beskrivas som ett beroende, något båda parter tvingas förhålla sig 

till, hade den ena parten varit för långt före den andra i utvecklingen hade denna vunnit, om det 

nu går att göra i denna kamp. Tekniken beskrivs som något som parterna inte själva kan påverka, 

utan bara något som de kan ta till sig och använda i sina syften. Giddens berör till viss del 

organiserade brottsligheten och dess förhållande till ny teknik och menar att tekniken troligtvis 

kommer att orsaka en stor förändring i kriminalitetens funktion och utseende då det handlar om 

en anpassning. Nya tekniker leder till nya möjligheter och typer av brott samtidigt som samhället 
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blir mer och mer sårbart för brottsligheten.58 Idag finns det fler möjligheter att bedra människor 

på, förr gick det kanske bara att rent fysiskt tillskansa sig pengar, nu har ny teknik gjort det 

möjlighet att exempelvis via tekniken stjäla pengar från människor utan att de vet om det genom 

olika bedrägerier.  

 

Nästa exempel visar en mer allmän bild på den öppna polisens kamp mot organiserad brottslighet 

som framförts i promemorian av Justitiedepartementet, det lyder som följer,  

Exempel 17 

Den grova och organiserade brottsligheten har enligt den öppna polisen under senare år 
kommit att bli alltmer svårspanad. Detta har enligt polisen framför allt visat sig i att man har 
svårigheter att ingripa mot toppskiktet av den organiserade brottsligheten. Även polisens mer 
kvalificerade spaningsmetoder har gång på gång visat sig vara i stort sett verkningslösa. Polisen 
blir i stället nödsakad att rikta sina insatser mot ledargestalter på den lägre operativa nivån i 
brottskedjan, vilket inte är tillfredsställande. Förklaringen står enligt polisen att finna i dels en 
ökad medvetenhet om polisens spaningsmetoder, dels i brottslighetens ökade rörlighet i tid 
och rum. Planläggningen och genomförandet av grova brott sker under längre tidsperioder och 
ofta på platser där man kan förvissa sig om att polisen inte har möjlighet att följa aktiviteterna.  

I början av Exempel 17 nämns grov och organiserad brottslighet, detta är det som hela utsagan 

baseras på. Denna typ av brottslighet beskrivs ha blivit allt mer svårspanad. Det beskrivs som att 

det är framförallt mot toppskiktet som svårigheterna uppenbarar sig i samband med både 

spaningsarbetet och möjligheter att ingripa. Polisen har enligt exemplet mera kvalificerade 

spaningsmetoder, men dessa ska tydligen ha visat sig gång på gång varit verkningslösa. Vad 

innebörden av vanliga spaningsmetoder respektive kvalificerade spaningsmetoder är framgår inte, 

dock går det att tolka som om att desto mer kvalificerade spaningsmetoder polisen använder sig 

av desto mer lämpad är den för spaning mot organiserad brottslighet. Trots polisens försök till 

spaning mot toppskiktet av den organiserade brottsligheten ger det inga resultat, så de har blivit 

tvungna att rikta in sig mot ledargestalter på lägre, mer operativa, nivåer i brottskedjan. Detta är 

enligt exemplet ett tillvägagångssätt i brottsbekämpningen som uppfattas som väldigt 

otillfredsställande. Att det inte är tillfredsställande kan tolkas som att ledargestalterna på de lägre 

operativa nivåerna inte är några man helst av alla utreder och lagför. Det är snarare personer i 

toppskiktet av den organiserade brottsligheten man vill komma åt. Orsaken ligger möjligtvis i att 

det är där som planering och ordergivning sker och i det lägre finner man endast ”verktygen” för 

att genomföra brotten. För att bekämpa den organiserade brottsligheten ses det förmodligen som 

viktigare att utreda och lagföra brott mot de som ger ordern istället för de som följer dem.  

 

De dåliga spaningsresultat mot den organiserade brottslighetens toppskikt polisen redovisar är 

enligt exemplet ett resultat av två saker, brottslighetens medvetenhet om polisens 

spaningsmetoder samt den organiserade brottslighetens ökade rörlighet i tid och rum. Både 

planläggning och genomförandet av grova brott sker över längre tidsperioder enligt 

beskrivningen i exemplet, dessutom är det inte sällan som dessa genomförs på platser där polisen 
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saknar möjlighet att följa aktiviteterna. Att uttrycka en vilja om att följa brottslighetens aktiviteter 

redan innan eventuellt brott är genomfört pekar på en proaktiv hållning hos de brottsbeivrande 

myndigheterna gentemot den organiserade brottsligheten. Crelinsten skriver i sin artikel The 

discourse and Practice of Counter-Terrorism in Liberal Democracies att traditionellt sett agerar polisen 

reaktivt gentemot brottslighet. Det innebär att utifrån att man har ett konkret begånget brott som 

strider mot lagen, söker efter misstänkta personer som kan ha genomfört brottet. Polisen söker 

även efter ledtrådar och bevis vilket syftar till att användas i en domstol för att åtala den 

misstänkte inför domstol. Detta sätt att arbeta på är vad polisen traditionellt har gjort menar 

Crelinsten, men beskrivningen av hur polisen vill arbeta som nämnts i exemplet liknar mer ett 

proaktivt arbetssätt. Det innebär att de brottsbeivrande myndigheterna istället för att reagera först 

när brott upptäcks, reagerar helst innan brottet är fullbordat i preventivt syfte. Här är syftet att ta 

reda på tillräkligt mycket information om misstänkta brottslingar och undersöka om de håller på 

att planera eller genomföra ett brott.59 Skillnaden menar Crelinsten, är att en reaktiv bekämpning 

handlar om att lösa brott medan proaktiv handlar om att upptäcka brotten. I en proaktiv 

brottsbekämpning samlar man inte in information för att det ska primärt utgöra bevisning i en 

domstol utan för att hålla viss överblick på de brottsliga aktiviteterna. Vidare menar han att om 

man väl använder sig av informationen i en domstol försvinner möjligheterna för fortsatt spaning 

mot organisationerna då dessa ”täpper” till hålen för fortsatt spaning. Denna typ av beskrivning 

av agerande i diskursen allmänbrottslighet är vad som går att förvänta sig av politiska institutioner 

i den andra moderniteten. De brottsbeivrande myndigheterna är bara en liten del av den politiska 

arena där det proaktiva sättet att tänka har blivit mer accepterat än det reaktiva. Beck och Grande 

menar att för att institutioner ska upprätthålla en legitimitet i andra moderniteten krävs det 

handling och inte en passiv väntan på att saker och ting ska ske vilket även framgår i materialet.60 

 

Den organiserade brottsligheten som den beskrivs i exemplet anpassar sig helt enkelt till polisen 

och gör allt för att försvåra deras möjligheter till att utreda och lagföra brott, polisen i sin tur 

använder sig av mer kvalificerade spaningsmetoder för att försöka motverka detta. Det beskrivs 

som om det vore en kamp där polisen hela tiden ligger några steg efter brottsligheten, vilket gör 

att polisen alltid förlorar gentemot de som dem verkligen vill åt, ledargestalterna inom den 

organiserade brottsligheten.  

 

För att vidare beskriva kampen som den öppna polisen för mot den grova och organiserade 

brottsligheten tar jag upp ett exempel på hur Länskriminalavdelningen har uttrycks sig i ämnet, 

Exempel 18 

I nuläget klarar polisen i bästa fall att utreda den del av den grova och organiserade 
brottsligheten som utförs av kurirer och hantlangare. De verkliga ledargestalterna och 
profitörerna längst upp i hierarkin deltar inte i den direkta kriminella verksamheten och utsätter 
sig därför inte för risken att t.ex. själva hantera ett narkotikaparti eller utföra en avrättning.  

                                                 
59 Crelinsten, Ronald D. (1998) s. 402 

60 Beck, Ulrich & Grande, Edgar (2006) s. 300 
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Även här beskrivs det som att polisen i bästa fall klarar att utreda endast den del som utförs av 

kurirer och hantlangare. Denna del av brottsligheten är endast en lägre del i brottshierarkin. 

Högre upp i hierarkin, den del som polisen inte klarar av att utreda består av de verkliga 

ledargestalterna och profitörerna för hela verksamheten. Toppskiktet av hierarkin deltar inte 

direkt i den kriminella verksamheten, de undviker den direkta faran som brotten medför. Som 

exemplet uttrycker handskas inte dessa själva med exempelvis ett narkotikaparti eller utför en 

avrättning. Toppskiktet beskrivs alltså som att den låter underhuggare göra ”skitjobben” 

samtidigt som de själva undviker många av de risker som finns i samband med de brottsliga 

aktiviteterna.  

 

I följande avsnitt behandlas jämförelser mellan hur den allmänbrottsliga diskursen såg ut innan 

terroristattentaten och hur den kom att se ut efter dessa.  

 

5.2.4 Jämförelse av allmänbrottslighetsdiskurserna 

Frågan är nu vad som har förändrats inom allmänbrottsdiskursen. De viktigaste sakerna som jag 

anser ha framkommit presenteras nedan.  

 

En förskjutning i synen på hur brottsbekämpningen ska ske. Tidigare i diskursen uttrycktes 

tendenser i likhet med brottsbekämpning som var av en reaktiv art där polisen agerade först efter 

det att ett brott hade begåtts. Samtidigt passade brottsbekämpningen in på modellen vilken 

Crelinsten kallade för brottslighetens rättvisa där lagen viktas högst. I den modellen agerar de 

brottsbekämpande myndigheterna utifrån att staten hade monopol på våldsmedlen och ska 

använda minsta möjliga våld mot brottslingar. Detta har i min mening förskjutits mot att vara 

brottbeivrande myndigheter som vilka beskrivs agera mer proaktivt gentemot den organiserade 

brottsligheten. Det har kommit att handla till stor del om spaning på och informationshämtning 

om brottsligheten. Man vill komma åt den organiserade brottsligheten redan i planeringsstadiet 

vilket inte uttrycktes lika tydligt tidigare i diskursen. Som tidigare nämnt så står den proaktiva 

brottsbekämpningen för att primärt samla in information om individerna som utredningen avser 

och undersöka om dessa planerar kriminell verksamhet.61  

 

Den organiserade brottsligheten har kommit att bli grövre på vissa områden. Det som är viktigt 

är inte att de beskrivs använda mer våld än tidigare i diskursen, utan det viktiga handlar om den 

systemhotande verksamheten. Tidigare i allmänbrottslighetsdiskursen verkar det nästan som att 

brottslighen var ett irritationsmoment för polisen. Brottsligheten verkade inte vara något som var 

farligt för samhället, brottslingarna genomförde sina brott bäst de kunde för att undvika 

uppmärksamhet från brottsbeivrande myndigheter. Senare i diskursen kom de att beskrivas som 

än grövre, inte bara att de använder sig av mer våld utan att systemhotande verksamhet har 

                                                 
61 Crelinsten, Ronald D. (1998) s. 402 



 38 

kommit in i bilden. Detta visar på att brottsligheten har blivit grövre och motsätter sig de som 

upprätthåller lag och ordning än att bara hålla sig dold. Den organiserade brottsligheten beskrivs 

som att de använder sig av hot och mutor för att underminera rättssystemet och på så vis gå runt 

brottsbeivrande myndigheters möjligheter till att upprätthålla lagen. Enligt Castells så är detta ett 

av de allvarligare problemen som finns med organiserad brottslighet, just att de påverkar och 

nästlar sig in i statliga institutioner och olika politiska arenor. Deras mycket flexibla nätverk har 

länge haft en förmåga att ta sig in i sådana arenor där de genom hot och mutor kan skydda sig 

själva.62  

 

I och med dessa beskrivningar kan man tolka det som att det kan uppstå lägen där staten kan ses 

som besegrad gentemot den organiserade brottsligheten, vidare kan man då se det som att staten 

förlorar sin suveränitet och auktoritet att upprätta lag och ordning. Castells menar att 

demokratiska stater tar i sådana lägen an åtgärder som inskränker fri- och rättigheter, som 

kommer att inskränka dem ännu mer, i kampen mot denna typ av brottslighet.63 Buggning är ett 

sådant exempel som återspeglas i både den tidiga och senare versionen av diskursen vilket kan 

komma att inskränka på fri- och rättigheterna för medborgarna och kan ses som ett desperat slag 

mot den organiserade brottsligheten för att kunna komma ikapp i kapplöpningen.   

 

Polisen har legat några steg efter den organiserade brottsligheten i fråga om teknikanvändning 

och metoder både tidigare och senare i materialet. Men i det senare uttrycks frustration över att 

det ändå inte går att komma åt toppskiktet i brottsligheten vilket inte uttrycktes tidigare. Här har 

det dock skett stora förändringar mellan de olika tidsperioderna i diskursen, tidigare i diskursen 

fanns inga uttryck hur organisationerna var uppbyggda vilka har kommit att spelat allt större roll 

senare i diskursen.   

                                                 
62 Castells, Manuel (1997) s. 343 

63 Ibid s. 223 
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6. Diskussion 

I detta avslutande kapitel tydliggörs och diskuteras hur allmänbrottsdiskursen och terrorismdiskursen har 

utvecklats i relation till varandra.  

6.1 Förändring och jämförelse 

Både diskursen allmänbrottslighet och terrorist kopplas samman med människor som är 

förbrytare. Det framkommer viljor om att hur och på vilket sätt brottslighet går att motverka och 

bekämpa. De beskrivs vara i olika grad skadliga för samhället och representerar intressen vilka 

står i konflikt med samhället i stort. I enlighet med Mylonaki tolkning står både terrorism och 

organiserad brottslighet i motsatsförhållande till samhälleliga intressen istället för att vara socialt 

integrerade. Hon menar att båda dessa grupper står utanför samhället i den aspekten att de inte 

respekterar och direkt motarbetar samhälleliga intressen genom sin verksamhet.64 Vad innebär det 

egentligen för samhället att organiserad brottslighet och terroristiska grupper genomför sig 

verksamhet. Castells skriver inte om terrorister utan riktar in sig mot organiserad brottslighet, 

men enligt Mylonaki överlappar den organiserade brottsligheten terrorismen så pass mycket att 

det inte alltid går att särskilja dem. Därmed går det att applicera Castells teorier till viss del även 

på terrorism. Han skriver att den organiserade brottsligheten använder sig av olika metoder för 

att nästla sig in och påverka olika politiska arenor för att upprätthålla sin verksamhet.65 Att 

brottslighet korrumperar statliga institutioner leder ofta till att polisen och rättsväsendet förlorar 

förmågan att kämpa tillbaka och den demokratiska staten kan se sig som förlorande i kampen. 

Castells menar att denna hopplösa kamp tvingar demokratiska stater i självförsvar att ta till 

åtgärder som inskränker medborgarnas fri- och rättigheter. Buggning i materialet skulle kunna 

vara ett sådant exempel på en desperat åtgärd som Castells tar upp, en åtgärd mot organiserad 

brottslighet som kan komma att kompromissa med fri- och rättigheter för medborgarna i 

samhället.  

 

Teknik och metodanvändning var något som uttrycktes i båda diskurserna och artikulerades som 

om att de var viktiga aspekter i brottsbekämpningen. Tekniken och metodanvändningen beskrevs 

som något som ständigt var i behov av utveckling och effektivisering. Detta eftersom de 

brottsliga grupperna beskrevs som om att de alltid låg steget före inom dessa områden. Tekniken 

har alltså utryckts som ett nödvändigt ont för både brottslingarna och polisen, slutar ena sidan att 

kontinuerligt anamma och ta till sig nya metoder och teknik kommer den andra siden att få 

övertaget vilket inte får ske. Buggning är exempel på ny teknikanvändning mot dessa grupper 

vilken kan ge polisen ett övertag en viss tid till att det brottslingarna återigen anpassat sig med 

antingen ny teknik eller nya metoder för att motverka i detta fall buggning. Det handlar alltså om 

en kapplöpning mellan brottslingarnas intresse och ordningsmaktens, vilken verkar sakna början 

                                                 
64 Mylonaki, Emmanouela (2002) s. 226 

65 Castells (1997) s. 222-223 



 40 

och slut eftersom båda sidor anpassar sig kontinuerligt efter den andre. Men för att vara kritisk 

och se till vad Castells skriver angående denna typ av kapplöpning, leder det antingen till att 

staten förlorar sin legitimitet och möjlighet att upprätthålla lagen, eller att staten försvarar sig 

genom åtgärder som inskränker demokratin och medborgarnas fri- och rättigheter. 

  

I båda diskurserna förändrades synen på när man ska agera mot brottslighet. Att agera tidigt mot 

misstänkta fall av brottslingar är något som kom att få stort utrymme. Man står inte gärna bredvid 

och väntar på att brott ska ske och sedan komma till polisens kännedom. Snarare gäller det att 

redan innan det egentliga brottet har genomförts ska polisen få reda på detta och agera utifrån 

denna vetskap. Ser man till allmänbrottsdiskursen är detta något som syns ganska tydligt. De vill 

följa planläggning och kriminellas brottsliga aktiviteter redan innan konkreta brott har uppdagats. 

Detta är en skillnad från tidigare i diskursen där detta inte var lika påfallande. I terrorismdiskursen 

är utvecklingen väldigt uppenbar, i dess tidigare fas talades det om utredning av 

terroristbrottsligheten och inte om att agera innan brott genomförs. Diskursen förändrades på så 

vis att synen på terroristbrottslighet vände helt om och beskrevs som helt inriktad på att upptäcka 

och agera innan ett terroristbrott har begåtts. Terroristbrottsligheten artikulerades som om att det 

var för sent att agera vid ett fullbordat brott, den skulle ha stoppats redan i planeringsfasen. Det 

fanns med andra ord belägg för att i båda diskursernas brottsbeivrande myndigheter uttrycker en 

vilja att stoppa brottsligheten redan innan den har genomförts. Diskursen allmänbrottslighets risk 

med att inte agera innan brottet genomförts, beskrivs ligga i att den organiserade brottsligheten 

korrumperar och får allt större övertag mot polisen då de inte agerar i tid. I terroristdiskursen 

uttrycks det snarare att den största faran ligger tidsmässigt efter genomförandefasen och därmed 

måste terroristerna stoppas redan i planeringsfasen. Genomförd terroristaktion kopplas samman 

med stora attentat med tusentals människors död och ekonomiska förluster vilket man önskar 

skydda sig mot så gott det går.  

 

Detta fenomen att agera i förebyggande syfte är något som Ulrich Beck och Edgar Grande menar 

är typiskt i den andra moderniteten, även kallat risksamhället. De skriver att det som skiljer den 

första moderniteten från den andra var att det gick i princip beräkna vilka konsekvenser staters 

agerande skulle få, medan i den andra är det principiellt och kalkylerbart. Detta exemplifierar de 

med att ”ty det är inte bara så att vi inte vet om och när en självmordsbombare spränger sig i 

luften också på järnvägsstationen Hamburg-Altona, en attentatsman avsiktligt flyger in i ett 

kärnkraftverk och utlöser en reaktorkatastrof eller klimatförändringen resulterar i översvämningar 

här och förödelse där och så vidare”66 Det går inte ens att veta när något hemskt kommer att 

hända. Den internationella politiken präglas inte längre primärt av hot – intentionen och 

förmågan hos aktörer att ömsesidigt tillfoga varandra skador – utan i allt högre grad av risker. 

Avskaffandet av gränser, vilka under den första moderniteten varit gällande, leder till nya sätt att 

agera, när det inte längre går att kalkylera utgången av beslut har det blivit allt viktigare att fatta 

                                                 
66 Beck, Ulrich & Grande, Edgar (2006) s. 297 
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beslut i försök att ta kontroll över det okontrollerbara.67 Detta har lett till att polisväsendet som 

ständigt beskrivs ligga steget efter den organiserade brottsligheten, vill agera mot dessa utan att de 

har konkreta brott att gå på. Samma fenomen återfinns i terrorismdiskursen och i den är det 

väldigt tydligt att de aktuella myndigheterna vill ta kontroll över det okontrollerbara, det syns inte 

minst i deras fokus i att enbart artikulera vad som händer innan ett eventuellt terroristbrott. I den 

diskursen är det uppenbart att terroristerna beskrivs som en risk som lika gärna skulle kunna vara 

en naturkatastrof, då båda kan vara lika svåra att förutse och hantera. Terroristerna beskrevs som 

att de är så pass sofistikerade och har långt utvecklade metoder vilka syftar till att gå runt diverse 

försök som görs från polisens sida att upptäcka dessa nästan är omöjligt, med andra ord, det 

beskrivs som om att terroristerna verkligen vill göra något hemskt så kommer de att lyckas i 

likhet med naturkatastrofens oundvikliga framkomlighet.  

 

De två diskursernas brottslighet är på flera punkter överensstämmande men en sak som skiljer 

dem åt är deras syfte med att vara brottslingar. Diskursen allmänbrottslighet där är det tydligt att 

de handlingar som brottslingarna genomför handlar om överlevnad och ekonomi. Till viss del går 

det att säga att den organiserade brottsligheten tagit till sig politisk våld i och med dess 

systemhotande verksamhet, men syftet med detta är som nämnt ovan, för överlevnad och 

ekonomi. Terroristerna däremot beskrivs som några med ideella mål vilka är i högsta grad 

politiska på ett sätt som även uttrycks som vansinnigt och fanatiska. Terroristerna har enligt 

Mylonaki inget syfte att berika sig själva genom sin brottslighet, enligt henne vill de få 

uppmärksamhet och erkännande, helst i media där budskapet eller dess ställningstagande når ut 

till maximalt antal människor.68 Den organiserade brottsligheten har enligt henne motsatt hållning 

till uppmärksamhet och media, detta då deras möjlighet till fortsatt berikning på illegala 

marknader äventyras.  

 

Den organiserade brottsligheten får i diskursen allmänbrottslighet inte några kopplingar till sig 

som om att de agerade på något sätt som kan upplevas ologisk. Motsatsen råder om terroristerna 

i terrorismdiskursen, de har flertalet gånger beskrivits som annorlunda och konstiga. Såsom i 

ovanstående stycke nämns det att terroristerna är ideella i sin kamp, de är religiösa fanatiker vilka 

i diskursen beskrivs som några som inte går att förstå sig på. De står för många saker, ”de andra”, 

det annorlunda, det farliga, terroristerna är något som står utanför diskursens moral för vad som 

är rätt och fel. Beck och Grande menar att globaliseringen av riskerna gjort att de inte längre går 

att räkna på, därmed går det inte längre att veta vad som är den störta respektive minsta risken. 

Åtskillnaden mellan verkliga risker och upplevda risker suddas ut och det leder till ett läge där, 

vem som tror på en risk blir viktigare än experternas utspekulerade sannolikhetsscenarion. Det 

handlar om riskperception i risksamhället.69 Vilken risk man väljer att tro är sann respektive 

                                                 
67 Beck, Ulrich & Grande, Edgar (2006) s. 297 

68 Mylonaki, Emmanouela (2002) s. 228 

69 Beck, Ulrich & Grande, Edgar (2006) s. 298 
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vilken är falsk påverkar hur du uppfattar världen. Det går att se samma mönster i 

terrorismdiskursen, i den framkommer beskrivningar på vilken risk som är den största och 

viktigaste. I den är det terroristen som beskrivs vara den största risken och detta påverkar 

världssynen i diskursen. Detta är ett sätt att tolka de irrationella momenten i terroristernas 

beskrivning samtidigt som det egna tänkandet uttrycks ytterst korrekt. Terroristen i 

terrorismdiskursen går med andra ord att tolka som att dennes riskuppfattning är ett förräderi 

mot den västerliga rationalitetens etik då deras kopplingar till masslakt och irrationell religiös 

fanatism så tydligt definierar detta.70 

 

                                                 
70 Beck, Ulrich & Grande, Edgar (2006) s. 298-300 
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7. Avslutning  

I detta kapitel presenteras inledningsvis de slutsatser som är ett resultat av studiens analys. Kapitlet innehåller 

även ett avsnitt angående validitet och slutsatsernas säkerhet. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare 

forskning inom detta område.  

7.1 Slutsatser 

Efter terroristattentaten som genomfördes 2001-2004 har båda diskurserna allmänbrottslighet 

och terrorism förändrats enligt min analys. Jag anser att diskursen kring allmänbrottsligheten 

formulerades som grövre, polisen har allt svårare att hävda sig i kampen mot den organiserade 

brottsligheten. Än svårare uttrycks det ha blivit då den organiserade brottsligheten inte drar sig 

för att korrumpera statliga institutioner för att upprätthålla sina ekonomiska verksamheter.  

 

Diskursen kring terrorism skildras som att ha gått från att ha varit ett relativt anspråkslöst 

problem i jämförelse med hur det kom att framställas efter terroristattentaten, då blev problemet 

snarare beskrivet som en potentiell global risk där ingen går säker. Likt klimatförändringar kan 

denna globala risk drabba vem som helst och när som helst. I materialet beskrivs terroristerna se 

världen på ett annorlunda sätt vilket uttrycks göra dem ytterst samhällsfarliga eftersom deras 

metoder rättfärdigas av en oberättigad moral. 

 

De sätt som fenomenen omnämns i mitt material har inte kommit att närma sig varandra efter 

terroristattentaten i hur de skildras. Snarare är det så att båda typerna av brottslighet har fått 

tydligare beskrivningar vilket har gjort det möjligt att särskilja dem, samtidigt som gemensamma 

områden har blivit synliga. Den organiserade brottslighetens syfte uttrycks som ekonomiskt 

medan terroristbrottslighetens syfte är politiskt motiverat, per definition. Båda beskrivs vara väl 

insatta i allt vad avser teknik och metodik vilket ger dem stor fördel gentemot polisen. Att agera i 

tidigt stadium är något polisen i allt större grad beskrivs vilja göra. Brottsligheten framställs i båda 

diskurserna vara något som ska bekämpas redan i planeringsstadiet, inte vänta på att brott ska 

hinna genomföras. Detta beskrivs särskilt tydligt i samband med terroristbekämpningen. 

 

Med andra ord har det framkommit i min analys att både den öppna polisen och Säkerhetspolisen 

har sedan terroristattentaten skildrats som att de har allt svårare att fylla sin funktion att skydda 

sina medborgare genom brottsbekämpning. 

7.2 Validitet 

Det är viktigt att uppmärksamma att resultaten i denna studie bygger på en subjektiv analys av 

valt aktuellt material. I min studie har material från två svenska riksdagstryck och ett 

diarienummer analyserats. Det finns ingen garanti att liknande slutsatser hade dragits vid analys av 

annat relevant material. Det är även viktigt att ha i åtanke att andra slutsatser hade varit möjliga 
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om materialet hade haft likvärdig källa men hämtats från andra datum. I och med att jag har riktat 

in mig på material som ligger som underlag för nya lagförslag är texterna relativt finkammade från 

personliga åsikter. Detta tror jag har lett till att mitt material tar upp olika problem som på en 

annan nivå redan diskuterats och det som framkommer i utredningarna är i viss grad sådant som 

det redan råder konsensus kring. Om jag istället hade prioriterat material från en annan politisk 

arena som exempelvis media, hade jag i större grad tagit del av mer åsikter och ställningstaganden 

som möjligtvis hade varit intressanta för studiens resultat då konflikterna ligger mera öppna.  

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Då resultatet i denna studie endast bygger på det material jag har analyserat så hade det varit av 

intresse att även analysera annat material. Det hade även varit intressant studera olika 

brottsbekämpande myndigheters syn på personlig integritet i samband med brottsbekämpning, då 

fokus ligger till större grad på individer och mindre på organiserad brottslighet och terrorism.  

 

Att studera hur det förhåller sig med den personliga integriteten vid brottsbekämpning är ett 

högst aktuellt ämne år 2008 i och med den s k FRA- lagen. Denna möjlighet till avlyssning av t ex 

e-post, mobil- och telefonsamtal är på ett sätt ett angrepp mot ett öppet och fritt samhälle på 

grund av att staten ges tillträde att spionera på medborgarnas privata kommunikation. Att det inte 

krävs någon brottsmisstanke för att avlyssna och att alla kan avlyssnas helt förutsättningslös är, 

enligt mig, en intressant infallsvinkel för vidare forskning.  
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