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Titel  

”Kriget mot terrorismen” – en kamp för frihet eller ett frihetsberövande? 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Terrorattackerna i New York och Washington den 11 september 2001 skakade om världen på en rad olika sätt. 
Bland annat har vi sett att terrorismen, i och med händelserna i USA, har kommit att behandlas som en global fråga 
trots att bara ett fåtal länder i världen har varit med om terrorattacker av liknande mått. Även Sverige har visat att det 
också vill bidra i arbetet för en säkrare värld och hittills har det vidtagits tämligen stora åtgärder för att komma åt 
terrorismen. Mot bakgrund av detta handlar detta projekt om tre svenska partiers - moderaterna, vänster – och 
folkpartiets - ståndpunkter kring åtgärder inom terrorbekämpning.  
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Kapitel 1: Inledning  

Introduktion 
Terrorattackerna i New York och Washington den 11 september 2001 skakade om världen på en 
rad olika sätt. Framför allt var det en tragisk händelse där många människoliv gick förlorade men 
attackerna blev även en påminnelse för västländerna om deras egen sårbarhet. Att det var USA, 
världens centrum och symbolen för kapitalismens triumf, som drabbades skapade oro hos 
omvärlden och en varningens finger höjdes till andra västländer för att också dessa kan stå som 
potentiella offer för den internationella terrorismen som nu hade fått en helt annan innebörd. 
Terrorattackerna förde med sig en rad olika konsekvenser; den amerikanska regeringen utlyste en 
jakt på de skyldiga och nationen hade som mål att lyckas till varje pris. USA:s krigsförklaring mot 
terrorismen ledde till en mängd handlingar och åtgärder framförallt  i form av lagar och regler.  
 
Bland annat har vi sett att terrorismen, i och med händelserna i USA, har kommit att behandlas 
som en global fråga trots att bara ett fåtal länder i världen har varit med om terrorattacker av 
liknande mått. Allt fler nationer ansluter sig till en gemenskap i syfte att bekämpa alla typer av 
internationell brottslighet och terrorism, och därmed också trygga den internationella säkerheten. 
Efter terrorattackerna i Madrid 2004 och London 2005 har även Europa blivit mer medvetet om 
riskerna för eventuella liknande händelser, vilket blev särskilt tydligt när Europaparlamentet 
skapade mer utrymme för samtal om terrorismbekämpning på dagordningen.  
 
Även Sverige har visat att det också vill bidra i arbetet för en säkrare värld och hittills har det 
vidtagits tämligen stora åtgärder för att komma åt terrorismen. Dessa har visat sig exempelvis i 
form av lagar om lagring av trafikdata, det vill säga insamling av uppgifter om hur Internet– och 
mobilnätkunder kommunicerar. Telefonavlyssning och bevakning av terrormisstänkta är ännu ett 
steg i processen. Inom den svenska politiska debatten råder det dock blandade åsikter om vad ett 
internationellt samarbete i kriget mot terrorismen bör gå ut på och vad det skulle innebära för 
Sveriges del. Kritiska röster har höjts i protest mot de åtgärder som redan tagits i bruk i Sverige 
då de av vissa anses bryta mot en rad olika mänskliga– och medborgarrättigheter som exempelvis 
rätten att värna om den personliga integriteten. Något som är säkert är att den 11 september och 
konsekvenserna av händelserna har tvingat demokratier i väst att omdefiniera sig själva, de 
värderingar som de står för samt att (om)definiera sin bild av världsordningen. 
 
Mot bakgrund av detta handlar detta projekt om tre svenska partiers ståndpunkter kring åtgärder 
inom terrorbekämpning. Jag har valt att undersöka vilka begrepp partierna använder sig av i 
diskussioner kring terrorbekämpning samt vilka värderingar dessa betonar i sina texter. 
 
Vänsterpartiet, moderaterna och folkpartiet är som tre av landets största partier och, att döma av 
studiens empiriska material, också de mest tongivande (politiska) parterna i debatten om den 



 2

nationella samt internationella säkerhetspolitiken. Dessa tre partier representerar två olika block 
där vänsterpartiet står i det vänstra medan folkpartiet och moderaterna traditionellt sett företräder 
det borgerligt högra blocket. Deras åsikter om hur terror ska bekämpas och vad det innebär för 
Sverige kan skilja sig på många punkter, vilket kan ha sin förklaring i partiernas ideologiska 
grundvärderingar. För mig var det intressant att se om det eventuellt finns något tydligt samband 
mellan partiernas grundideologier och hur åsikter om terrorbekämpning uttrycks i partiernas 
skriftliga publikationer. 
 

Syfte  
 
Syftet med projektet är att utifrån ett antal utvalda dokument undersöka vänsterpartiets, 
moderaternas och folkpartiets diskussioner om arbetet kring bekämpningen av den 
internationella terrorismen. Ambitionen med studien är att titta närmare på vilka nyckelbegrepp 
som blir synliga i texterna och vad det kan tyda på i partiernas inställning och värderingar. Vidare 
är målet att se hur dessa värderingar synliggörs när politiska sakfrågor som bistånd och 
integration förs in i samtalet om terrorbekämpning. Det innebär därmed en granskning av hur 
partiernas politiska åskådningar tillämpas i retoriken om inrikes och utrikes säkerhetspolitik i ett 
specifikt antal utvalda dokument.  
 

Frågeställningar  
 

- Hur uttrycks partiernas åsikter om de återgärder som hittills tagits i bruk mot terrorismen 
i de politiska dokumenten?  

- Vilka är nyckelbegreppen i partiernas resonemang i frågan om säkerhetspolitiska åtgärder? 
Hur använder sig partierna av begrepp som exempelvis människorätt, demokrati etc. i 
diskussioner om terrorbekämpning?  

- Kan man utläsa partiernas ideologiska grundvärderingar i text och språk? Hur kan man 
som läsare tolka dessa texter som politiska? 

 

 

Uppsatsens disposition  
 
Uppsatsen är uppdelad i flera kapitel. Det första är ett inledande kapitel som innehåller syfte, 
frågeställning, avgränsningar samt kort presentation av materialet. Det andra kapitlet består av en 
presentation av den valda teorin, nämligen kritisk diskursanalys, en beskrivning av hur den 
tillämpas på materialet samt en kort förklaring av diskursens förhållning till ideologi. Därefter 
följer en presentation av metoden och det empiriska materialet, hur det har använts och vilka 
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viktiga faktorer har spelat in i urvalet av materialet, och även en beskrivning av textmaterialet från 
respektive parti. Tredje kapitlet utgörs av en analys där materialet står och teorierna och 
analysverktygen står i fokus. Det fjärde och avslutande kapitlet består av en avslutande 
diskussion.  
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Kapitel 2: Teoretisk bakgrund 

Teori  

Kritik diskursanalys som teori 
 
Den teori som används i studiens analys av det empiriska materialet är kritisk diskursanalys. Den 
används även som metod, och förklaras mer ingående i metodavsnittet.  
 
För att få en djupare inblick i kritisk diskursanalys som teori är det främst Marianne Winther 
Jörgensens och Louise Phillips bok Diskursanalys som teori och metod som varit mest användbar. 
Författarna använder sig mycket av teoretikern Norman Faircloughs teser om diskursen som 
social praktik och det har visat sig att det är just hans teorier som lämpar sig bäst för min studie. 
Jag har därför också använt mig av hans bok Discourse and Social Change för ytterligare fördjupning. 
 
Kritisk diskursanalys är den typen av tillämpningssätt som används för att undersöka förhållandet 
mellan den diskursiva praktiken och social och kulturell utveckling.1 Här läggs fokus på frågan 
om hur sociala praktiker vidmakthåller den rådande sociala ordningen. Faircloughs teorier går ut 
på att diskurser utgör en viktig form av social praktik och att de på så sätt definierar kunskap, 
identitet och sociala förhållanden.   
 
För min del är det i första hand viktigt att diskutera förhållandet mellan det skrivna ordet, texten, 
och den sociala praktiken. Den teori som har varit mest lämplig att använda är Faircloughs tankar 
om den producerade texten som skapas utifrån den redan existerande diskursen men att den själv 
också bidrar till att skapa social praktik.2 Den här teorin behandlas mer ingående i nästa kapitel. 

Vidare tycktes det även lämpligt att ta in Faircloughs teori om intertextualitet som grundar sig 
på idén om att kommunikativa händelser alltid har sin grund i tidigare händelser. Texter är på så 
sätt aldrig helt fritt stående, utan bygger i allra flesta fall på tidigare texter, vissa mer uppenbart än 
andra.3 De texter som analyseras i min studie hänger ihop på det sättet att de har ett gemensamt 
ämne, där varje text utgör en intertextuell kedja. När det gäller texter av det politiska slaget är det 
vanligt att de är skrivna enligt de ramar och regler som finns utformade för politiska texter. 
 
 
 

                                                 
1 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s. 66 
2 Ibid. s. 75 
3 Ibid. s. 77 
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Diskurs & ideologi 
 
I relation till studiens tema och syftet med undersökningen, har jag även valt att tillämpa 
Faircloughs teorier om ideologins betydelse som alstrare av diskurser. I syfte att ge en så komplett 
bild av studiens viktigaste aspekter som möjligt och lyfta fram det mest relevanta för ämnet, var 
det viktigt att ta fram den ideologiska aspekten i diskussionen om partiernas ståndpunkter kring 
terrorism.  
 
Winther Jørgensen och Philips utgår från Faircloughs teorier om diskurs och ideologi när de 
skriver att ideologier kan formas (och bevaras) i ett samhälle om det existerar maktrelationer som 
grundas på olika aspekter; exempelvis klass och kön.4 Enligt författarna kan diskurser antas vara 
mer eller mindre ideologiska, och med den utgångspunkten kan man förmoda att de ideologiska 
diskurserna bidrar till att upprätthålla maktrelationer. Gränsen för vad som betraktas som 
ideologiska diskurser och inte anses dock vara svårdragen då ideologi genomsyrar det mesta i vårt 
samhälle. Det är ideologin som skapar betydelse som i sin tur appliceras på den sociala praktiken.5 
Ideologier har mest påverkan när de blir en förankrad och naturaliserad del av såväl de sociala 
praktikerna som språket och symboler. Dessa kan, enligt Fairclough, ses som exempel på bärare 
av ideologiska värderingar och funktioner som håller upp maktförhållanden.6  
 
Den generella tolkningen av ideologi i text hos kritiska lingvister är att ideologi tillkommer i text, 
skriver Fairclough. Det är dock omöjligt att med säkerhet läsa av en ideologi ur en text, menar 
han, trots att en texts utformning och språk kan visa på att den är bärare av en grundideologi.7 
Detta förklarar Fairclough genom att understryka att en texts innehåll ger utrymme för många 
olika tolkningar som kan skilja sig från textens ideologiska utgångsläge, och hur innehållet tolkas 
beror på läsarens egna utgångspunkter.8  

 
…meanings are produced through interpretations of texts, and texts are open to diverse 
interpretations  which may differ in their ideological import, and because ideological processes 
appertain to discourses as whole social events – they are processes between people – not just 
to the texts which are moments of such events.9

 
Fairclough föredrar att förstå ideologier som förankrade i strukturer där de utgör resultat av 
gamla företeelser och är utgångspunkter för rådande fenomen.10 Ideologiernas roll är skapande av 

                                                 
4 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s. 79 
5 Ibid. s. 80 
6 Fairclough, Norman, Discourse and Social Change. (Polity Press, Cambridge, 1999) s. 87 
7 Ibid. s. 88-89 
8 Ibid. 
9 Ibid.  
10Ibid. s. 89 
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betydelsekonstruktioner i det vardagliga livet och de bidrar därmed till produktion och 
reproduktion av maktförhållanden.11 Inom den kritiska diskursanalysen anses just vardagens 
betydelseproduktion spela en viktig roll i skapandet och upprätthållandet av den sociala ordningen.12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod. (Lund, 2000) s. 79 
12 Ibid. s. 80 
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Kapitel 3: Metod & empiri 
 
För att få svar på frågeställningar som utformats för att få en tydlig bild av ämnets kärnfrågor har 
jag tillämpat kritisk diskursanalys samt några av de analysverktyg som är kopplade till den metoden.  
 

Kritisk diskursanalys 
 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips är kritisk diskursanalys kritisk i den bemärkelsen att 
forskaren har som mål att med sin studie undersöka det diskursiva fältets bevarande av 
maktstrukturer, ifrågasätta maktordningen och oftast också vilja bidra till social förändring.13 Det 
som är väldigt utmärkande för kritisk diskursanalys som metod är tanken om att diskurser är 
konstruerade men kan i sin tur också ses som konstruerande. Exempelvis kan maktdiskursen bestå 
av både konstruerade relationer men också konstruerande sådana. Maktbegreppet är starkt 
framträdande inom den här typen av analysmetoder då man särskilt betonar makten som en 
alstrare av ojämlika relationer mellan olika samhällsgrupper; diskurser skapar maktförhållanden 
och därmed också världsbilden.  
 
Problematiken inom den kritiska diskursanalysen är att diskurser inte är alltid så tydliga i texter 
(eller samhället i stort) utan kräver vissa verktyg för att vi ska förstå dess inverkan på vårt dagliga 
liv.  I detta fall är den centrala frågan hur vi genom textanalys kan få en större förståelse för hur 
diskurser påverkas och hur de i sin tur påverkar samhället i stort. För att förstå vad en diskurs är 
krävs det dock ytterligare ansträngning. Inom diskuranalysen förklaras diskurser som 
 

en uppsättning utsagor, talade eller skrivna, i ett bestämt socialt sammanhang, liksom de mer 
eller mindre uttalade regler som styr vad som ’kan’ och ’inte kan’ sägas eller skrivas i 
sammanhanget.14

 
En enklare förklaring från Winther Jørgensen & Phillips är att diskurser är ”ett bestämt sätt att 
tala om och förstå världen (eller ett avsnitt av världen)”15  
   
En text produceras vanligtvis för att läsas och användas i olika områden, och skapas därmed 
också för olika mottagare.16 Texten kan medvetet eller omedvetet spegla olika aspekter av 
samhället, den kan reproducera makt men också ifrågasätta den.17 Vidare kan diskurserna 

                                                 
13 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s. 70 
14 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt. (Lund, 2000) s. 17 
15 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s. 7 
16 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt. (Lund, 2000) s .14  
17 Ibid. s. 15  
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innehålla genrer som skapas när en text produceras inom ramar och regler för ett specifikt område, 
som exempelvis en politisk text i form av en riksdagsmotion.  
Eftersom syftet med min studie är att undersöka hur det politiska samtalet om terrorbekämpning 
är utformat i ett antal politiska dokument, är det också viktigt att granska språket i det utvalda 
textmaterialet. Det har genomförts med en ytterst liten del av de verktyg som ingår i Faircloughs 
metod för lingvistisk textanalys. Jag anser att just denna metod har varit lämplig för min studie då 
retoriken i de representerade partiernas dokument genomsyras av ett språk som kan betraktas 
som karakteristiskt för den politiska sfären. Den centrala uppgiften för mig är inte att undersöka 
texternas grammatiska uppbyggnad, utan att studera ordvalen i texten, vilken kontext de sätts i 
och så vidare.18 Det är viktigt att se hur partierna använder sig av olika begrepp som exempelvis 
demokrati, säkerhet och integritet samt att undersöka om det finns skillnader i hur partierna värderar 
dessa begrepp och på vilket sätt de uttrycks i texterna.  Inom den kritiska diskursanalysen anses 
språket utgöra en viktig del i konstruerandet av vår objektiva ”verklighet”. Med det menas att alla 
diskursiva praktiker blir befästa genom det skrivna och talade språket.  
 
Enligt Norman Fairclough existerar en process där produktion av text och kunskap 
(re)produceras och konsumeras för att till slut skapa en social praktik ( förklaras av Faircloughs 
tredimensionella modell).19 Det intressanta här är att se hur och varför en politisk text skapas 
samt hur man som läsare kan tolka en text som politisk. Alltså är den kritiska diskursanalysens 
huvudsakliga mål att fokusera på frågan om hur diskursiva praktiker skapas.  Analysen inkluderar 
även en insyn i hur diskurserna kan bidra till att främja specifika samhällsgruppers intressen.20 I 
det här fallet kan aktörerna vara politiska partier, likt de i min studie, där varje part har sin egna 
normativa föreställning om hur en politisk fråga borde skötas. Man kan förmoda att partiernas 
politiska arbete i mångt och mycket påverkas av deras ideologiska grundsyn.  
 
Enligt Fairclough är den kritiska diskursanalysens syfte att undersöka  

hur sådana praktiker, händelser och texter frambringas och formas ideologiskt av 
maktrelationer och kampen om makt21

 

Utifrån Faircloughs tredimensionella modelli22 kan man angripa en text och analysera den i tre olika 

steg där dimensionerna ställs mot varandra.23 En kommunikativ händelse, som är språkbruk i tal och 

skrift, har då tre dimensioner:  

 
                                                 
18Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt. (Lund, 2000). s. 179 
19 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod. (Lund, 2000) s. 74 
20 Ibid. s. 69 
21 Ibid. 
22 Ibid. s. 72 
23 Ibid. s. 74 
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• den är en text 

• den är en diskursiv praktik 

• den är en social praktik24 
 

Varje dimension utgör en aspekt i analysen av en text. Den diskursiva praktikens roll är att fungera 

som en förmedlare mellan text och social praktik. Text produceras huvudsakligen för konsumtion 

av kunskap men det är först genom den diskursiva praktiken som texten kan förstås och få sin 

betydelse. Den sociala praktiken kan i sin tur forma texten, vilket också sker via den diskursiva 

praktiken.25 Syftet med den tredimensionella modellen är att noga granska relationerna mellan det 

talade eller skrivna språket och den sociala praktiken. 

 
Jag har analyserat det empiriska materialet utifrån Faircloughs modell och försökt tillämpa alla tre 
dimensionerna på textmaterialet. I den första delen av analysen har jag lagt fokus på att 
undersöka vilka diskurser som kan utläsas i texterna, om diskurserna är fler än en, samt om och 
hur partierna använder sig av gemensamma diskurser.  
Jag har även tittat på hur partiernas ideologiska grundvärderingar avspeglas i texterna och om 
deras samhällsbild kan jämföras med hur samhället ser ut i verkligheten. Intresset låg även i att se 
om och hur bilden skiljer sig partierna emellan, och vilka aspekter av samhällsbilden som tas fram 
i deras texter. 
 
Målet var att med hjälp av analysverktygen försöka förstå vad en politisk text kan ha för inverkan 
på den sociala praktiken, men också om och hur den sociala praktiken kan påverka texten. 
Fairclough presenterar i Discourse and Social Change en rad olika verktyg för analys av text som jag 
delvis har använt mig av i min undersökning av texterna. 
Att inom textanalys använda sig av den kritiska diskursanalysen är enligt mig ett bra 
tillvägagångssätt då syftet med studien är att noga granska hur åsikter och värderingar uttrycks i 
partiernas politiska texter. 
 
 
 
 
 
                                                 
24 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s. 74 
25 Ibid. s. 75 
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Empiriskt material & urval 

 
Presentation av det empiriska materialet 
 
I min studie består det empiriska materialet av ett specifikt antal publikationer, över 30 artiklar, 
hämtade från partiernas officiella webbsidor. Publikationerna är i form av artiklar, 
riksdagsmotioner, korta pressmeddelanden samt kommentarer. Allt material har publicerats 
under 2005 och fram till februari 2006. Det var viktigt att göra den begränsningen eftersom det 
hade varit omöjligt att använda sig av alla texter om terrorism som har skrivits efter september 
2001.  Materialet från partiernas hemsidor har för det mesta varit lättillgängligt, bortsett från ett 
par stycken där det har varit något besvärligare att få fram information. Från början var 
ambitionen att inkludera Socialdemokraterna eftersom det är Sveriges största, regerande parti och 
därför också det mest tongivande och beslutsfattande i frågan om terrorbekämpning. Men 
partiets som analysobjekt uteslöts på grund av svårigheter med att hitta lämpligt material. 
 
Den lättaste vägen att hitta material var att genom e-post kontakta partiernas materialansvariga 
och på så sätt få publikationerna skickade till mig.  
Då dokumenten är av varierande volym har jag valt ut det, enligt min bedömning, viktigaste från 
texterna. Det som har varit centralt i urvalet av material är texternas aktualitet och att de enbart 
skulle handla om konkreta förslag på åtgärder inom terrorbekämpningen. Där har 
riksdagsmotionerna varit en stor informationskälla eftersom skribenterna punktvis presenterar 
sina förslag.  
 
Materialet som är presenterat i den här studien behöver nödvändigtvis inte vara talande för 
partiernas generella åsikter och ståndpunkter kring hur terrorism ska bekämpas. Dessutom kan 
det vara bra att ha i åtanke att de enskilda partiernas åsikter inte alltid är i linje med deras 
traditionella ideologiska ramar. Det är inte heller ovanligt att åsikterna varierar även bland 
partiernas egna representanter. Å andra sidan är det genom en analys av textmaterialet, som ju är i 
fokus i den här studien, som läsaren ska få en bild av partiernas samhällssyn.  
 

Bakgrund 
 
Vänsterpartiet, Folkpartiet och Moderaterna är, som nämnts redan i studiens inledning, tre av 
Sveriges största partier och representerar traditionellt sett två olika ideologiska grundidéer.  
 
Då huvudmålet med den här studien är att undersöka politiska texter; hur sådana texter kan 
tolkas som just politiska av oss läsare, är det samtidigt relevant att göra en koppling till partiernas 
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ideologiska bakgrunder och referensramar. Av den orsaken följer härmed en kort presentation av 
deras generella politik kring bekämpandet av terrorism.  
 
Moderaterna ser på terrorism som ett stort hot mot dagens samhälle och brott av det här slaget 
är, enligt dem, oacceptabelt under alla förhållanden. Av det skälet borde Sverige inta en starkare 
roll i det internationella arbetet, menar man. Kampen mot terrorism och internationell 
brottslighet kan vara svår med tanke på terrorismens gränsöverskridande metoder. För att kunna 
möta terroristhoten är internationellt samarbete och skarpare politik de bästa verktygen, anser 
Moderaterna. Främst borde fokus läggas på ett förebyggande arbete, i vilket man ser exempelvis 
underrättelsetjänster som viktiga aktörer. Vidare måste man se till att gemensamma insatser sker i 
juridiskt, civilt, och militärt samarbete samt att de utövas i linje med rättstatens grundregler.26  
 
Vänsterpartiets ståndpunkt kring bekämpning av terrorism har varit präglad av en hel del kritik 
mot Bush-regeringens agerande i arbetet mot terrorism och deras insats i Irakkriget. Partiet har 
även på hemmaplan riktat kritiska röster mot den socialdemokratiska regeringens roll i frågan.  
I en frågestund med statsminister Göran Persson gav förste vice ordförande för Vänsterpartiet 
Alice Åström skarp kritik för regeringens roll i det internationella samarbetet mot terrorism. 
Enligt Åström kan den nuvarande regeringens internationella politik föra med sig konsekvenser 
som skada bilden av Sverige som neutralt. Regeringen använder sig av en terminologi som 
påminner allt mer om sin amerikanska motsvarighet när kampen mot terrorism istället framställs 
som ett krig, menar hon. Vänsterpartiet anser att den förebyggande verksamheten ska vara 
grundad på polisiärt och socialt arbete i motsats till regeringens önskan om militärens ökade 
inblandning.27   
 
Folkpartiet anser att terrorism måste bekämpas genom förebyggande insatser och lagar och 

regler, samt genom att visa på demokratins styrka och fördelar. De lagförslag som kommit till 

under de senaste åren i form av en gemensam europeisk arresteringsorder, samordning av 

underrättelsematerial, ökat polissamarbete, integrering av vissa straffsatser och en tydligare 

definition av terrorism, måste genomföras i verkligheten, anser partiet. Kampen måste föras 

på ett brett plan och alltid med beaktande av de mänskliga rättigheterna. Utmaningen ligger i 

terrorismens komplexitet och det faktum att den går ut över gränserna och skapar 

oöverskådliga skador och död. Folkpartiet betonar betydelsen av ett internationellt samarbete 

som inkluderar många stora internationella organisationer som FN, WTO och OSSE.28   

 

                                                 
26 http://www.moderat.se/politik.asp?menyid=2&politikid=16&webbid=1&funktion=hela 
27 http://www.vansterpartiet.se/PUB_FredForsvar/218,30842.cs 
28 En ny säkerhetspolitik 2005/2006:fp102 s. 3 
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Kapitel 4: Analys 
 
I den här delen av studien följer en undersökning av det utvalda empiriska materialet. I analysen 
har jag använt mig av riksdagsmotioner, närmare två stycken från varje parti, och undersökt 
texternas innehåll. Undersökningen resulterade i ett flertal centrala ämnen som fortsättningsvis i 
texten benämns som diskurser. De olika delarna som tas upp nedan får på så vis representera det 
som har varit mest framträdande i texterna.   

 

Den politiska diskursens närvaro 
 
Efter en genomgång av de analyserade texterna blev den politiska diskursen särskilt 
framträdande. Texterna är skrivna på ett språk som är karakteristiskt för partipolitiska texter, och 
utformningen av texterna tyder också på att dokumenten är avsedda för ett särskilt 
användningsområde utanför gränsen för allmänheten. Språket kräver att läsaren har någon 
förkunskap om ämnet med tanke på den speciella terminologi som används i texterna.  
Det är också tydligt hur det som sägs i texterna kan tolkas som en avspegling av partiernas 
ideologiska grundtankar; de olika förslagen för åtgärder grundar sig i viss mån av den ideologiska 
bakgrunden och följer den ideologiska linjen. Ideologins roll i skapandet av politiska texter 
förklaras mer ingående i förra kapitlet men även här tar jag upp betydelsen av partiernas 
grundideologier.  
 
Som det framgår i texten ovan så kan man alltså ganska lätt skönja specifika mönster i de enskilda 
partiernas texter. Främst är de utformade efter ramar och regler för hur politiska dokument av 
det här slaget borde se ut. Språket är av det slaget som anses utmärkande för riksdagspartier och 
texternas uppbyggnad likaså. Riksdagsmotionerna består oftast av ett inledande avsnitt där 
skribenten (eller flera skribenter) punktvis redovisar konkreta förslag till riksdagsbeslut skrivna i 
formellt språk som genomsyras av termer, som exempelvis utredning och redovisning.  
Sådana förslag kan se ut som det här som är hämtat från Folkpartiets motion En ny 
säkerhetspolitik: 

 
(6) Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den 
rådande säkerhetspolitiska fyrpartidoktrinen är överspelad av verkligheten29  

 
Beaktande texternas form och innehåll är partiernas mål med att producera dessa texter att 
genom argumentation övertyga sina läsare och åhörare och därmed påverka det politiska området 
som partierna verkar i. Då det i det här avseendet handlar om lagförslag vill partierna genom ett 

                                                 
29 En ny säkerhetspolitik 2005/2006:fp102 s.2 
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anförande av sina åsikter försöka påverka statens utformning av lagar och regler i området för 
säkerhetspolitiska frågor så som åtgärder terrorism. 
Terrorism behandlas idag som en sakfråga i den svenska politiska arenan, något som enligt min 
åsikt kan ha sin grund i det globala intresset för frågan och behovet av tydliga riktningsmärken i 
kampen mot terrorism. Frågan anses vara så pass aktuell att partier förväntas ha tydliga riktlinjer 
för sin säkerhetspolitik. Där kan den internationella politiska diskursen kring terrorism och 
terrorbekämpning tänkas haft en inverkan på den svenska motsvarighetens utformning.  
 

Terrorbekämpningens olika aspekter 
 
Terrorismen som diskurs kan ses som en samlingspunkt för en mängd olika komponenter som 
kan kopplas till den. Winther Jørgensen & Phillips beskriver detta som ett system där ett antal 
betydelser som utkristalliseras kring en eller flera nodalpunkter skapar betydelser som ger mening åt 
diskursen. Författarna exemplifierar med begreppet demokrati som nodalpunkt i en politisk 
diskurs kring vilken flera olika betydelser kan bildas.30 Den svenska debatten kring 
terrorbekämpning har hittills inte bara handlat om terrorn som en fysisk företeelse. Även en rad 
andra sakfrågor som bistånds-, handels- och integrationspolitik har förts in i samtalet och satts i 
kontext med debatten.  
 
Nedan kommer jag att presentera ett flertal olika aspekter av samtalet om terrorism som med 
hjälp av Faircloughs textanalytiska verktyg31 utkristalliserades i de analyserade texterna.  

 
Terrorism som hot 
 
Terrorismen som tema löper som en röd tråd i partiernas enskilda texter. Deras respektive samtal 
om terrorism som fenomen liknar varandra i sättet att beskriva terrorismen och använda sig av 
särskilda begrepp.  
 
Hotet från terrorismen diskuteras i alla tre partiernas texter. Diskursen framträder dock i 
varierande nyanser hos respektive parti, där Folkpartiet och Moderaterna lägger mer fokus på 
terrorismen som företeelse än vad Vänsterpartiet gör. Det är framför allt västvärldens säkerhet 
som står i centrum i Folkpartiets motion En ny säkerhetspolitik och i synnerhet EU: s och den 
internationella gemenskapens arbete mot terrorismen. I avsnittet ”Nya hot” beskrivs terrorism 
som 
 

(…)ett av de största hoten mot mänskligheten, då massförstörelsevapen i händerna på en 
terrororganisation kan skapa oöverskådlig förstörelse och död. 32

                                                 
30 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som metod och teori (Lund, 2000) s.33 
31 Fairclough, Norman, Discourse and Social Change (Polity Press, Cambridge, 1999) s.232ff 
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Här skildras terrorismen som en av de största farorna idag, men vad som inte framgår i 
påståendet är vem det är som är den hotade parten. Jag anser dock att det är tydligt att det är 
västvärldens perspektiv som skribenterna utgår ifrån, exempelvis när de talar om vilken part som 
måste vidta stärkta åtgärder mot den här typen av hot. 
 

Vi får inte underskatta kraften i det ideologiskt grundade hatet mot frihet, demokrati, sexuell 
frigörelse, mäns och kvinnors lika rättigheter och möjligheter samt respekten för människors 
lika värde.33

 
Enligt min mening beskrivs här ett levnadssätt som brukar associera till västerländska samhällen. 
De olika särdrag som tas fram i citatet beskrivs i det man oftast ser som positiva bemärkelser, 
kanske i syfte att lyfta fram bilden av västvärlden som en total motsats till terrorismens 
bakåtsträvande natur.  
 
Det resonemang som Folkpartiet för kring terrorismen utgår från den aktuella bilden som har 
blivit en slags generell föreställning och som används ofta, exempelvis i media. Det är värt att 
notera frånvaron av definitioner av terrorism i den här texten. Det underförstådda budskapet 
verkar dock vara att terrorismen har sin grogrund i de samhällen som präglas av fattigdom, 
förtryck och extrem religiositet, samt stater som inte kan erbjuda medborgarna säkerhet, så 
kallade failed states34 En intressant iakttagelse är att det ovanstående citatet återkommer i 
Folkpartiets andra motion Vässa verktygen mot terrorism och organiserad brottslighet vilket kan ge ett 
intryck av ”massproducerad” text.  
 
Folkpartiet jämför hotet från terrorismen med det militära hotet under det kalla kriget. När 
bilden av terrorismen ställs mot en händelse som utgör ett stort kapitel i vår tids historia kan 
man enkelt skapa en mer effektfull reaktion hos åhörare och läsare som vet något om den stora 
maktkampen mellan USA och Sovjet på 60-talet. Med en förkunskap om Sovjets dåvarande roll 
som det stora hotet kan man förstå vidden av ett sådant problem som terrorismen verkar utgöra 
enligt Folkpartiet. Det militära hotet som Sovjet utgjorde mot USA (och därmed också 
västvärlden) har istället ersatts av det okontrollerbara hotet från terrororganisationer. Medan 
kärnvapenhotet från Sovjet var ett faktum, framstår Folkpartiets tanke om terrororganisationers 
massförstörelsevapen som spekulation, men förvisso en spekulation som partiet verkar övertygat 
om att det finns starka grunder för.  
 
 
 
                                                                                                                                                         
32 En ny säkerhetspolitik 2005/2006:fp102 s.2 
33 Strategi mot internationell terrorism s. 3 
34 En ny säkerhetspolitik 2005/2006:fp102 s.3 
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I likhet med Folkpartiet ser Moderaterna terrorismen som det stora problemet som  
 

…hotar den öppenhet vi ofta tar för given: Att vi ska kunna röra oss fritt, eller slippa känna 
oro för egen eller näras säkerhet. För att försvara våra grundläggande värderingar och vår 
samhällsmodell måste terrorismen utkämpas. 35  

 

Här är det oklart vem det är skribenterna refererar till när de använder sig av den personliga 
beteckningen ”vi”. Avser man det egna partiet, den svenska politiska arenan eller det svenska 
samhället? Det är förmodligen med stor sannolikhet det svenska samhället det åsyftas på vid 
formuleringarna ”våra grundläggande värderingar” och ”vår samhällsmodell”. Jag ser det dock 
som att dessa också kan tjäna som uttryck för det ”vi” som står för en global gemenskap som valt 
sida och kämpar för sin säkerhet. Kampen ska enligt Moderaterna föras genom stärkt och utökat 
internationellt arbetet och genom att värna om gemensamma värderingar som exempelvis 
demokrati, frihet och respekt.36 Till skillnad från Folkpartiet har Moderaterna i sin motion Strategi 
mot internationell terrorism bifogat en kort definition av terrorism. Vidare beskriver man terrorismen 
som fenomen, hur terrorismen ser ut idag jämfört med ett tiotal år sedan. Här försöker man 
understryka vikten av att förstå att terrorism inte längre behöver hämta sin styrka i 
underutvecklade samhällen där fattiga ”indoktrineras att hata väst”.37  
 
Det är en tämligen skrämmande bild av terrorismen som Moderaterna målar upp, och för att 
förstärka effekten ännu jämför man den med kommunismen och fascismen. Det kan även tolkas 
som en markering från partiets sida att det tar starkt avstånd från dessa två ideologier. 
Terrorismen har efter de två ideologierna blivit den tredje totalitarismen, menar skribenterna. I 
likhet med den första texten kan man utläsa partiets beskrivning av terrorismen som en icke-
västerländsk företeelse. I sin beskrivelse av terrorism som problemområde hämtar skribenterna 
exempel på olika former av organisationer som har varit terrorstämplade och kanske är 
fortfarande aktiva, som baskiska ETA och nordirländska IRA. De här får representera den 
europeiska typen av terrorism. Den fanatiska terrorismen är, till skillnad från de andra 
organisationerna, inte bunden till ett territorium, eller som det i texten heter att den inte är 
”inordnad i en begriplig maktkamp”.38 Det här är den formen av terrorism som är svårare att 
kontrollera, menar man.  
 
Vänsterpartiet har till skillnad från Moderaterna ingen konkret definition av terrorism, 
åtminstone om man ser till materialet som har använts här. Det kan i sig ge en otydlig bild av 
Vänsterpartiets ståndpunkter i frågan om terrorbekämpning, men jag vill snarare se det som en 

                                                 
35 Strategi mot internationell terrorism s.3 
36 Ibid. s.4 
37 Ibid. 
38 Ibid. s.5 
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indikation på vilken sida partiet har valt i den här frågan. Frågan är dock varför partiet inte har 
några tydliga ramar för terrorbekämpning? Åtminstone framgår det inga sådana i de texterna 
som ingår i min analys.  

 
 
Terrorism och den muslimska världen 
 
I terrorismdiskursen ingår även den diskurs som kretsar kring extrem islam och den muslimska 
världen. Den dominerande bilden av terrorismen utgörs av den så kallade islamiska extremismen, 
vilket betonas hos respektive parti som det största hotet mot västvärlden just nu.  
 

Den här bilden har också varit den mest framträdande i media och politiken i frågan om 
terrorbekämpning, och här märks det tydligt hur de svenska partierna fortsätter på samma linje. 
Redan i början av sitt tal i riksdagen den 22 mars 2006 talar förste vice ordförande Alice Åström 
från Vänsterpartiet om den arbetsgrupp i utrikesutskottet som tagit på sig ansvaret att skaffa mer 
kunskap, förståelse samt kompetens om den muslimska världen.39 Åström menar att den här 
aspekten av terrorbekämpningen är en oerhörd viktig framtidsfråga – att vi måste fråga oss: 
vilken förståelse har vi för varandra och vilka är våra utgångspunkter? för att lättare ta itu med 
olika konflikter i världen. Hur viktigt det än är att västvärlden har den kunskapen om den 
muslimska världen, betonar Åström dock att betydelsen av det arbete där kampen för fria 
samhällen, där de mänskliga rättigheterna följs, är viktigare än frågan om religion och förvrängda 
tolkningar av den.  
 
Bilden av islam och den muslimska världen är ständigt närvarande i partiernas texter. Något 
förenklat kan man också säga att den bilden är snarlik den som går att finna i svenska 
nyhetsrapporteringar. Den värld som utmålas här en som präglas av icke-demokratiska 
förhållanden, där fattigdom och brist på mänskliga rättigheter skapar frustrationer mot 
västvärlden.  
 
Den slutsats som jag drar efter mina analyser av texterna är att de till en stor del avspeglar den 
rådande diskursen om den muslimska världen och terrorism. Partierna använder sig av den 
diskursen och reproducerar den i sina texter, med undantaget att de tillämpar här ett svenskt eller 
ett europeiskt perspektiv på den. Också uttrycket ”muslimska världen” kan frambringa en 
generaliserad bild av en homogen värld där alla som lever i den är muslimer. Det kan man se i det 
ovan nämnda exemplet med Alice Åströms uttalande om hur barns och kvinnors rättigheter 
inskränks i den muslimska världen. Hon exemplifierar alltså inte med ett specifikt muslimskt land 

                                                 
39 Åström, A. Utdrag från riksdagsdebatt 060322. 



 17

i Mellanöstern, utan talar antagligen då om en hel världsdel med likadana (muslimska) 
värderingar.  
 
Liknande tendenser återfinns i Folkpartiets och Moderaternas texter, där den dominerande bilden 
av terrorismen präglas av diskussioner om islamism och förhållandet till den muslimska världen. 
Framför allt är den diskussionen mer utvecklad hos Moderaterna som har lagt mycket fokus på 
att beskriva hur den islamistiska terrorismen fungerar. Ett exempel kan ses i citatet nedan:  
 

Vad vi ser är ett asymmetriskt krig där re-islamisering av den muslimska världen ska resultera i 
ett världskalifat.(…) Det som skiljer islamismen från många andra religiösa extremer är att dess 
ambitioner inte enbart är begränsade till den muslimska världen, det är globala ambitioner.40

 
 
Som jag tidigare nämnt så understryker Moderaterna att bilden av terroristen som i ett fattigt, 
underutvecklat samhälle indoktrineras att hata väst, inte längre överrensstämmer med 
verklighetens bild. Många av de aktiva terroristerna idag, är tvärtom oftast välutbildade 
akademiker som vistats i västvärlden en längre tid för att studera eller arbeta41, något som 
artikelförfattarna anser är värt att betona.  Bombdåden i London är enligt Moderaterna ett 
exempel att bilden om ”det yttre hotet” inte kan tas för given. Man understryker att det är viktigt 
är att vara medveten om att terrorister kan vara vanliga europeiska medborgare.  
 

De gemensamma värderingarnas betydelse 
 
En av de mest framträdande diskurserna i de tre partiernas texter är den som handlar om de olika 
värderingarnas betydelse i arbetet mot terrorismen. Mänskliga rättigheter, yttrande- och 
tryckfrihet och demokrati är begrepp som Vänsterpartiet, Moderaterna och Folkpartiet använder 
sig av i sina texter, men skillnaden är i hur partierna använder sig av dem och i vilka kontext de 
sätter begreppen. I följande kapitel förklarar jag hur några av dessa framställs i 
riksdagsmotionerna.  

 

Demokrati  
 
I politiska samtal om terrorbekämpningen har demokratidiskursen visats sig vara nästan 
ofrånkomlig.  Demokratidiskursen som är synlig i partiernas texter verkar vara den som 
genomsyras av den västerländska uppfattningen om vad demokrati är och vad som kännetecknar 
ett demokratiskt samhälle.   
                                                 
40 Strategi mot internationell terrorism, s. 6  
41 Ibid. s. 5 
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I texten En ny säkerhetspolitik talar Folkpartiets Cecilia Wigström m.fl. om demokratibegreppet i 
samband med deras argumentation för det internationella arbetet mot terrorismen. Enligt partiet 
måste terrorism bekämpas genom att ”visa på demokratins styrka och fördelar” och att ”vi bör 
(…) främja införande av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter”. Kampen mot 
terrorismen ska föras i en gemenskap som bildas av en allians mellan ”världens demokratiskt 
styrda stater”.42 Det europeiska samarbetet präglas av en, enligt Folkpartiet, ”naturlig gemenskap” 
som existerar kring det ömsesidiga målet att stärka den gemensamma säkerheten. I det stora hela 
är det den enda gången som demokratibegreppet används i den här texten. 
 
Vidare talar man om terrorismens mål att försvaga den västerländska demokratin. Organiserad 
brottslighet tar inga hänsyn till demokratiska rättssystem, menar man, och en attack på 
västerländsk mark är en attack mot själva hjärtat av vår demokrati.  
 
I riksdagsmotionen Strategi mot internationell terrorism skriver moderaterna att: 
 

våra grundläggande värderingar och vår samhällsmodell hotas av terrorismen, och därför måste 
den bekämpas.43

 
Enligt moderaterna hotar terrorismen den öppenhet som vi är vana vid i ”vårt samhälle”; att vi 
ska kunna röra och uttrycka oss fritt, eller att slippa känna oro för vår egen eller näras säkerhet. 
Man menar att terrorister ser allt som förknippas med västvärlden som fel, och tar upp 
demokrati, jämställdhet, kapitalism individualism och flerfaldig kultur som exempel på 
värderingar som enligt terroristerna bara kan leda till västvärldens undergång. Moderaterna anser 
därför att man borde använda sig av demokrati som motmedel i kampen mot terrorismen. Enligt 
dem är demokratin det bästa verktyget i arbetet mot de extrema rörelsernas ideologi. Demokratin 
och det sekulariserade samhället är terrorister största fiender, och här vill man trycka på 
betydelsen av en gemenskap som med demokrati, frihet och respekt som verktyg kan bekämpa 
och förhindra en spridning av terrorn.44 Enligt moderaterna har länderna i Mellanöstern en lång 
väg kvar till demokratin, men exemplifierar med några länder i den regionen som har börjat gå 
mot ljusare tider; Marockos ökade arbete för lika rättigheter mellan kvinnor och män, de första 
demokratiska valen i Irak, Palestina, Libanon och Egypten och så vidare.  
 
Vänsterpartiet använder sig av demokratidiskursen för att betona problemet med de aktuella 
insatserna mot terrorismen.  
 

                                                 
42 En ny säkerhetspolitik 2005/2006:fp102 s.3 
43 Strategi mot internationell terrorism s.3 
44 Ibid. s.4 
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Även om Vänsterpartiet självklart står bakom våra gemensamma strävanden för att minska och 
hejda den internationella brottsligheten, får denna strävan inte kränka demokrati och mänskliga 
rättigheter.45

 
De understryker vikten av att brottsförebyggande åtgärder inte får inskränka och begränsa 
individernas integritet och frihet, samt att respekten för de mänskliga rättigheterna alltid ska stå 
över de metoder som kan hota medborgarnas friheter. Deras negativa inställning till den här 
utvecklingen kan även förstås genom sättet som partiet talar om de olika metoderna, eller ”de 
hemliga tvångsmedlen” som partiet väljer att kalla dem. De förslag som är aktuella nu anser 
Vänsterpartiet utgör just ett hot mot demokratin och de mänskliga rättigheterna. Yttrandefriheten 
är den mest hotade rättigheten, menar de. 
 

En för demokratin oerhört viktig princip är att var och en skall ha rätt att uttrycka sina åsikter 
vid demonstrationer och sammankomster. För Vänsterpartiet är det mest naturliga att detta 
görs öppet och offentligt.46   

 
Vänsterpartiet betonar en annan rättighet som måste respekteras i arbetet mot terrorismen, 
nämligen rätten till en rättvis utredning och rättegång för de personer som blir misstänkta för 
terrorverksamhet. Detta är en förutsättning för en fungerande demokrati, men förbises eller 
regleras medvetet i det officiella arbetet.47 Konsekvenserna av den här utvecklingen kan istället 
leda till att demokratin blir urholkad. För att förhindra det menar Vänsterpartiet att begränsningar 
av demokratin inte kan försvaras genom att påstå att medborgare måste offra sin frihet för 
frihetens och demokratin skull. Det vore en förolämpning mot ”de generationer som före oss 
slagits för att få till stånd sina rättigheter”.48  

 

Åtgärder i kampen mot terrorism 
 
De tre partiernas olika riksdagsförslag skiljer sig mycket i sina formuleringar. Vänsterpartiet anser 
att terrorismen bör bekämpas men verkar inte ha några konkreta förslag på medel som ska 
användas i kampen mot terrorism. Folkpartiet och Moderaterna har däremot utformat en rad 
propositioner som visar på partiernas starka framtoning i frågan. Medan dessa två sistnämnda 
partier verkar ha en mer offensiv profil med betoning på mindre tolerant attityd mot alla typer av 
organiserad brottslighet, är Vänsterpartiet mer angeläget om att införa lagar som ska värna om 
medborgarnas intresse eftersom partiet anser att individers rättigheter ofta inskränks i arbetet mot 
terrorism. De har lagt mer fokus på att diskutera följderna av terrorbekämpningen.  

                                                 
45Tvångsmedel och medborgerliga fri- och rättigheter 2005/2006:v972 s. 5 
46 Ibid. s. 10 
47 Ibid. s. 7 
48 Ibid. s. 3 
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I riksdagsmotionen Tvångsmedel och medborgerliga fri- och rättigheter för partiledaren Lars Ohly 
punktvis fram förslag som Vänsterpartiet anser kan bidra till att reglera statens möjligheter att 
utnyttja individers fri- och rättigheter. Exempelvis framhåller partiet att Sverige ska arbeta för ”ett 
avvecklande av planerna på regler om lagring av trafikdata”49 och åsyftar på den, enligt 
Vänsterpartiet, olagliga verksamhet som utövats av SÄPO vars främsta uppgifter har varit 
avlyssning och registrering av civila medborgare. Vänsterpartiet ser allvarligt på den utveckling 
som arbetet mot terrorismen har gett upphov till. 

 
När det gäller de politiska rättigheterna är det kanske framför allt rätten till privatliv, 
yttrandefriheten och föreningsfriheten som får stryka på foten utan vidare diskussion men på 
senare tid också rätten till rättvis rättegång och faktiskt också förbudet mot tortyr.50

 
I citatet här ovan presenteras alltså de dåliga konsekvenserna av Sveriges aktuella åtgärder som 
tagits i bruk mot terrorism och organiserad brottslighet. Det här uttalet kan ses som en avspegling 
av Vänsterpartiets kritiska inställning till den funktion som Sverige har intagit i det internationella 
samarbetet. Landet som tidigare varit känt för sin neutralitet och diplomatiska metoder har nu 
istället flera gånger blivit fällt för brott mot förbudet mot tortyr. ”Vår roll som föregångsland är 
nu ett minne blott”, menar Lars Ohly51, och visar på fallet med svenskegyptierna som enligt 
USA:s säkerhetstjänsts krav avvisades ur Sverige. Vänsterpartiet anser därför att den svenska 
regeringen borde upprätta regelverk som ser till att rättvisa kompenseringar ges till de personer 
som döms, torteras eller behandlas på annat felaktigt sätt. Partiet vill även se en bredare debatt 
kring de åtgärder som tagits i bruk hittills och fler utredningar av dessa. 
 

Efter att rapporterna (om den olagliga åsiktsregistreringen och övervakningen) presenterats har 
dock debatten om ansvar tystnat fort. Besvikelsen över dessa har varit stor, både bland dem 
som utsatts för övergrepp och bland många som slåss för mänskliga rättigheter i övrigt. Den 
relevanta frågeställningen borde givetvis ha varit hur denna massiva övervakning, förutom att 
den påverkat enskilda individer i deras yrkesutövning och i privatlivet, har påverkat det 
demokratiska samtalet, föreningsfriheten och andra friheter som vi tar för givet.52  

  
 Detta påstående kan tolkas som en omvänd version av den diskussion som Moderaterna och 
Folkpartiet för i sina texter. Vänsterpartiet vänder på partiernas resonemang om demokrati och 
frihet som ska användas som verktyg för att bekämpa terrorismen och sätter dem istället i en 
kontext där de blir offrade till konsekvens av dålig hantering av säkerhetspolitiska frågor. Det 
framstår då som att partiet, till skillnad från de andra partierna, tar demokratin och friheten i sitt 
försvar mot terrorbekämpningens metoder.  
 

                                                 
49 Tvångsmedel och medborgerliga fri- och rättigheter 2005/2006:v972 s.1 
50 Ibid. s. 1 
51 Ibid. s.4 
52 Ibid. s. 2 
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Folkpartiet visar upp en, jämfört med Vänsterpartiet, betydligt mer offensiv framtoning i frågan 
om terrorbekämpning. I Folkpartiets texter kan man urskilja nyckelord som ”vass”, ”effektiv”, 
”rättvis” och ”demokratisk” som skapar en noll-tolerans-ton i deras resonemang. 
Folkpartiet anser att den svenska inställningen till terrorism länge varit naiv och partiet uttrycker 
sitt missnöje över att Sverige inte är rustat för att hantera större terrordåd.53 De åtgärder som har 
tagits i bruk fram till idag anser partiet är otillräckliga och det krävs enligt dem fortfarande flera 
lagförändringar, bland annat för att möjliggöra militären att bistå svensk polis.  
 

Sveriges beredskap mot terrorattacker och våra insatser mot terrornätverk som kan använda 
vårt land som bas för brottslighet och finansiering av terrorceller utomland, måste stärkas. 
Folkpartiet liberalerna har länge krävt kraftfulla åtgärder för att öka tryggheten mot terrordåd i 
Sverige.54

 
Enligt Folkpartiet borde statsministern och regeringen bära det största ansvaret för att leda 
myndigheterna i arbetet för säkerhet. En terroristsamordnare borde tillsättas direkt underställd 
statsministern, var främsta uppgift är att se över det förebyggande arbetet. Här hämtar man 
förebilder från Storbritannien där premiärministern har utsett en särskild underrättelse- och 
säkerhetssamordnare som har hand om eventuella brister i myndighetsstrukturen. Vidare föreslår 
man att ett krishanteringscentrum, inriktat på terroristhot och terrorattacker ska upprättas på 
nationell nivå. Andra metoder som ska underlätta arbetet inkluderar bland annat hemlig 
avlyssning, bevisprovokation och infiltration.55 Insatser mot terrorism handlar om ett ansvar för 
svenska medborgares trygghet och säkerhet, vilket också kräver att gärder som tillämpas på lagen 
också genomförs. Partiet vill dock betonar vikten av att terrorbekämpningen förs med inom 
ramarna för de mänskliga fri- och rättigheterna. 
 
Moderaterna anser att det svenska samhället måste ha högsta möjliga beredskap för att lindra 
konsekvenserna av ett eventuellt terrorangrepp. Terrorismen måste angripas vid roten och mer 
fokus borde läggas på frågan om hur vi kan utrota morgondagens terrorism.56  
 

(…) det som sker i omvärlden framför allt i extremistiska muslimska miljöer gör att vi måste 
vara mer aktiva idag för att motverka nyrekrytering av terrorister.57

 
Utanförskap och missnöje är, enligt partiet, de två största faktorerna som möjliggör rekryteringar 
av terrorister över hela världen. Man menar också på att konsekvenserna av ett mindre observant 
samhälle som inte respekterar varje medborgare kan visa sig i en utökning av terroristnätverken 

                                                 
53 Vässa verktygen mot terrorism och organiserad brottslighet 2005/2006: fp113 s.4ff 
54Ibid. s. 5 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Strategi mot internationell terrorism  s. 7  
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genom rekrytering i Europa. Skribenterna framhåller att det idag finns fler muslimer än nordiska 
protestanter inom EU samt att bilden av muslimer i media och politiken ofta är väldigt 
negativ.58Vikten av en balanserad bild grundas i ett förtydligande av skillnaden mellan 
extremistiska grupper som tolkar islam på sitt sätt och den islam som en normaliserad religion 
som utövas generellt i samhället. På långsiktig väg kan den här åtgärden bidra till ett minskat 
missnöje över hur muslimer framställs i vårt samhälle, menar moderaterna.  
 
För att förhindra utvecklingen av internationell terrorism anser moderaterna att ett alternativ till 
beväpnade insatser borde vara möjligt. Här tas den amerikanska regeringens åtgärder i form av 
massiva militära insatser i Irak som ett exempel på hur beväpnade insatser istället kan verka 
kontraproduktivt samt förstärka kriget mellan den onda och goda makten.59 Samtidigt frågar man 
sig om en militär aktion inte är den bästa lösningen. Nästa alternativ vore, enligt moderaterna, att 
sätta press på politiska och religiösa ledare i syfte att minska religiositeten. Man anser dock att det 
tillvägagångssättet inte skulle ge några resultat eftersom fundamentalister vanligtvis förkastar den 
sekulära världen. Idén om att ställa politiska krav och därmed minska religiositeten är intressant 
ur aspekten om vem det är som ställer kraven och varför. I texten är det uttrycket ”vi i väst” som 
i det här fallet indikerar att initiativet skulle komma från det sekulariserade västs sida. Frågan är 
dock varför man anser att västvärlden borde vara den som ska ställa krav på länderna i 
Mellanöstern? Västvärldens betydelse i kampen mot terrorismen ifrågasätts inte i texten, utan 
tanken om dess roll som samordnare gör snarare till en självklarhet.  
 
I slutet av dokumentet tar Moderaterna fram de konkreta förslagen för arbetet mot internationell 
terrorism. På det nationella planet föreslås en tydlig svensk strategi mot alla former av 
internationell brottslighet och terrorism samt gemensamma riktlinjer skapas för genomförande av 
större insatser. Det viktigaste är att bli bättre på att avslöja, upptäcka och bevaka personer man 
misstänker är inblandade i terrororganisationer. Därigenom förhindrar man att nya attacker kan 
genomföras. En utökad lagstiftning skulle göra planering och finansiering av stöd för 
terrorverksamheter olagligt.  

 
Moderaternas och Folkpartiets attityd mot det internationella samfundets åtgärder mot 
terrorismen förefaller som mer slagkraftig än Vänsterpartiets. Medan de två förstnämnda betonar 
vikten av ett bredare internationellt samarbete med gemensamma riktlinjer och lovordar 
Storbritanniens hittills genomförda åtgärder, anser Vänsterpartiet att hoten från terrorismen inte 
kan likställas inom Europa och USA då förutsättningarna skiljer sig ganska mycket mellan USA 
och de olika europeiska länderna. Både Folkpartiet och Moderaterna uttalar mer positiva tankar 
till ett internationellt samarbete där EU, FN och NATO är de ledande parterna i arbetet för en 

                                                 
58Strategi mot internationell terrorism, s. 6 
59Ibid. s.10 
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mindre konfliktfylld värld. Vänsterpartiet påpekar att en sådan tillvaro är möjlig, men att den 
rådande säkerhetspolitikens attityd istället vidmakthåller hatet mot väst.   
 
Den senaste tidens förslag för införande av olika metoder för övervakning och kontroll av 
personer som är misstänkta för terrorinblandning har lett till en stor debatt om huruvida de här 
metoderna kränker den personliga integriteten.  Vänsterpartiet för fram en ståndpunkt som utgår 
ifrån att den övervakningsverksamhet som har varit i funktion hittills, strider mot vad som anses 
vara laglig övervakning. Många av de som har varit särskilt utsatta för den här typen av 
övervakning är svenska medborgare med utländsk bakgrund som har sett hur sådana metoder 
kan få negativa effekter.  Bland annat har dessa medborgares tillgångar omedelbart frusits efter 
terrordåden på World Trade Center i New York den 11: e september, då de misstänktes för olika 
grader av inblandning i terrororganisationer. De parter, däribland också Vänsterpartiet, som har 
kritiserat den skärpta övervakningen och andra liknande metoder, menar att Sverige nu befinner 
sig i ett läge där det måste avgöra om det ska följa många andra länders exempel och distansera 
sig från rättsamhället eller vara förebild för andra stater i frågan om terrorbekämpning.  
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Kapitel 5: Diskussion 
 
Den svenska politiska diskussionen verkar präglas av en ovisshet kring hur terrorismen som 
problem borde hanteras nu och i framtiden. Utifrån de texter som har stått i fokus i den här 
undersökningen har Folkpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet olika uppfattningar om hur 
terrorismen borde bekämpas och hur de olika åtgärderna ska vara utformade. Partierna får på så 
vis stå för de delade meningarna som kännetecknar den rådande debatten. 
 
Det största problemet som utkristalliserades från analysen av de tre partiernas texter är, enligt 
min mening, avsaknaden av en konkret definition av terrorismen. Vad skall menas med 
terrorism? Partierna använder sig av flitigt av termen men tolkar den på olika sätt, och skapar på 
så vis sina egna definitioner. Om den svenska politiken präglas av sådana fria tolkningar kan 
konsekvenserna bli allvarligare än man tror.  
 
Efter den 11: e september har flera svenska medborgare, efter införd lagskärpning, blivit 
misstänkta för inblandning i terrorstämplad verksamhet. I och med terrorattackerna i New York 
har Sverige aktivt tagit del i det internationella arbetet mot terrorismen, och därmed har också en 
del förändringar skett i den svenska terrorlagstiftningen. Nu ska fler framtida ändringar i den 
svenska lagstiftningen göra det möjligt för säkerhetspolisen att övervaka och lättare få reda på 
information om de personer som anses vara misstänkta.  
 
I Sverige har de aktuella lagarna om övervakning och telefonavlyssning skapat en livlig debatt om 
den personliga rätten till integritet och om huruvida lagen inskränker på individernas frihet. 
Frågan är om vi som medborgare ska vara beredda på att offra en del av vår frihet och våra 
demokratiska rättigheter för att staten ska kunna skydda den frihet som vi enligt Moderaterna 
”ofta tar för given”.60 Vänsterpartiets, Folkpartiets och Moderaternas idéer och tankar om 
terrorbekämpning skiljer sig på många punkter i den frågan. Deras olikheter har även visat sig i de 
texter som har använts i den här studien. Medan Folkpartiet och Moderaterna har fokuserat på 
att skildra kampen mot terrorismen som en strid mot det ”yttre hotet”, så har Vänsterpartiet en 
negativ attityd mot den riktning som den svenska anti-terrorpolitiken har börjat gå mot, den 
politik som enligt Vänsterpartiet hotar att urholka demokratin och de mänskliga rättigheterna.  

Det är möjligt att partiernas olika ståndpunkter till terrorbekämpning har sin grund i deras 
ideologiska bakgrunder. Därför är det oerhört viktigt vilka värderingar som läggs i samtalen om 
terrorism. Alla tre partierna betonar vikten av att kriget mot terrorismen förs inom ramar för 
frihet och respekt för lagen och de mänskliga rättigheterna. Att döma utifrån deras texter är deras 
definitioner av frihet och integritet dock ganska så nyanserade. Exempelvis kan de tydliga förslag 
som Folkpartiet för fram tolkas som både begränsande och inskränkande.  

                                                 
60 Strategi mot internationell terrorism, s. 3. 
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Bland många av de förslag som förs fram i partiernas texter är demokratidiskursen en av de mest 
framträdande. Det framgår tydligt att demokratibegreppet är en stor del av 
terrorbekämpningsdiskursen. Arbetet mot terrorismen inkluderar införande av demokrati i de 
oroliga delar av världen där man anser kan finnas mest grogrund för terroristorganisationer, och 
det är något som partierna understryker väldigt ofta. Enligt min mening kan det här skapa en bild 
av ett samfund som ska föra över värderingar till delar av världen där, enligt västerländska mått, 
demokratiska värderingar står lågt i kurs. Det västerländska perspektivet av debatten är för övrigt 
väldigt tydligt i texterna. Terrorismen är det nya hotet som västvärlden ska skyddas sig mot men 
som det inte riktigt finnas någon definierad bild av. En oklar bild av terrorismen kan i sin tur 
också göra det svårare att kontrollera terrorismens spridning i världen. Som Moderaterna påpekar 
i sin text Strategi mot internationell terrorism så är bilden av terrorismen som yttre hot inte längre lika 
aktuell, istället vill man nu komma åt nationella organisationer och föreningar som misstänks för 
att på olika sätt, oftast finansiellt, bidrar till terrorverksamhet. Problematiken i det ganska så 
utvecklade arbetet mot terrorismen i Sverige är just hur man i arbetet ska komma åt ”bovarna” 
men samtidigt undvika att oskyldiga personer drabbas. En tydligare definition av ”terrorism” och 
”terrorstämplad verksamhet” kan därför skapa mer bestämda ramar och regler för hur det 
svenska arbetet ska vara utformat men också hur det internationella samarbetet i kampen mot 
terrorismen ska genomföras. Det politiska parti som är styr landet är oftast det mest tongivande i 
säkerhetspolitiska frågor. I frågan om terrorbekämpning har Socialdemokraternas roll varit 
oerhört betydelsefull den senaste tiden, särskilt då en rad olika åtgärder som kan knytas till 
kampen mot terrorism har diskuterats och tagits i bruk. Partiet har även visat på en stor vilja att 
vara med och bidra i det världssamfund som, med sina gemensamma värderingar i grunden, har 
som mål att göra slut på terrorismen.  
 
Värderingarnas roll har visat sig utgöra en stor betydelse i diskussionerna om kampen mot 
terrorismen. De är även mycket framträdande i de politiska dokument som stod för den 
analytiska grunden för min studie. Mänskliga rättigheter, yttrande- och tryckfrihet och demokrati 
används flitigt av Vänsterpartiet, Moderaterna och Folkpartiet, men skillnaden är hur partierna 
betonar dem och i vilka kontext de sätter begreppen. Resultatet av årets riksdagsval kan därför ge 
en föraning om vad som kan ske i framtiden med frågan om terrorbekämpning och vad Sverige 
får för roll i det internationella samfundet. Den socialdemokratiska regeringen, med 
justitieministern Thomas Bodström i spetsen, har än så länge blivit ganska hårt kritiserad för sin 
hantering av säkerhetspolitiska frågor och den stora mängd anti-terrorlagar som införts på relativt 
kort tid. Men främst har kritiken vänts mot de olika instansernas verksamhet och hårda attityd i 
deras arbete, bland annat då SÄPO. Terrorbekämpning och de metoder som används av i arbetet 
är än så länge nya och oprövade för Sveriges del. Detta, ihop med påtryckningarna från 
omvärlden, kan resultera i en anti-terrorpolitik där målet är viktigare än medlet. I försök att få 
bukt med terrorismens spridning i världen och för att komma åt de riktiga bovarna riskerar man 
därför att många oskyldiga personer blir felaktigt dömda.   
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