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Sammanfattning 
Uppkomsten av FRA-lagen är en följd av ett ändrat säkerhetspolitiskt läge som varit under utredning 

till följd av terroristdåden den 11 september 2001. Processen kring FRA-lagen är ett av det mest 

uppmärksammade politiska beslut i modern tid. Den präglades av en stor medial bevakning och ett 

väldigt stort folkligt engagemang. Syftet med denna uppsats är att med ett rationellt 

aktörsperspektiv analysera det strategiska utrymmet som funnits hos de aktörer som deltog i 

beslutsprocessen kring lagen. För att förklara aktörernas agerande har vi använt oss av spelteori och i 

viss utsträckning inriktat studien kring partidisciplin, avseende enskilda ledamöter i Riksdagen. 

2005 utfördes en departementsskrivelse som tog upp behovet av en förändrad 

underrättelseverksamhet, med denna som underlag formulerade den borgerliga regeringen 

proposition 2006/07:63 (En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet). Den del av propositionen 

som skulle komma att bli föremål för stor debatt var delen om signalspaning i kabelburen trafik. 

Under processen så stod det klart att det fanns stor splittring i frågan, mellan opposition så väl som 

inom den borgerliga alliansen. 2007 togs det första beslutet i kammaren som slutade i att större 

delen av propositionen blev uppskjuten ett år. Under detta år var splittringen inom alliansen, och då 

främst inom Centerpartiet och Folkpartiet, allmänt känd. För att hålla ihop alliansen användes en 

blandning av partipiska och kompromiss. Inom Moderaterna finns exemplet på hur partipiskan kan 

användas som tydligast, nämligen genom att partiledaren Reinfeldt hotade med sin avgång om någon 

inom partiet gick honom emot.  

Inom oppositionen rådde det i stort enighet om att det fanns alltför stora brister inom integritets- 

och rättsäkerhetsområdet, det lades motioner och motförslag och motståndet skulle vara under hela 

processen. I juni 2008 skulle frågan slutligen avgöras, detta skedde under relativt dramatiska former. 

Det fanns flera faktorer som bidrog till det, bland annat var det endast fyra röster som skiljde blocken 

åt. Avvikare från främst Centerpartiet och Folkpartiet skulle spela huvudrollerna i slutskedet innan en 

kompromiss slutligen nåddes, och endast en borgerlig ledamot röstat emot lagen. Oppositionen höll 

konsekvent sin kritiska linje, trots att man från alliansens sida i slutskedet hade implementerat en 

relativt stor del förslag från Vänsterpartiet.  

Slutsatsen av uppsatsen är att det strategiska spelet har begränsats av partidisciplinen och att många 

olika förhandlingstaktiker har nyttjats för att få sin vilja fram. De sätten som varit förekommande är 

hot om att inte följa partilinjen, partipiska, kompromiss, ultimatum och självbindning. På individnivå 

så var motiven präglade av tre saker, egen övertygelse, representation av sin valkrets och ”plikten” 

att följa partilinjen. Det skulle visa sig att man med hjälp av alla dessa verktyg lyckades hålla ihop 

alliansen och därmed sin majoritet för att slutligen införa lagen om signalspaning (2008:717), även 

känd som FRA-lagen. 

Alliansregeringen fick igenom sitt lagförslag, men inte helt utan kostnader. På vägen förlorade man (i 

omröstningen) två ledamöter (Lindberg och Ohlsson) och var nära att förlora en tredje (Federley). 

Man var också tvungen att kompromissa i den proposition som man från början hävdade var 

komplett. Vilka ev. långsiktiga skador detta åsamkat de olika partierna hör inte till denna analys, men 

vi har observerat att det under processen fanns splittringar inom Centerpartiet, Moderaterna och 

Folkpartiet.  
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1. Inledning 

FRA-lagen är ett av vårt lands mest omtalade politiska beslut i modern tid. Beslutsprocessen 

var under stor bevakning av massmedia och det allmänna intresset var med nutida mått ett 

sällsynt engagerande fenomen gällande en enskild lag. En orsak till detta skulle kunna vara 

att svenskarna är flitiga internetanvändare (5:e plats i världen1) och då FRA-lagen har en 

potentiell stor påverkan på internet, där fler och fler interagerar, är det allmänna intresset 

tämligen logiskt.    

FRA-lagen i korthet innebär att det genomfördes ändringar i två lagar, en ersattes och att en 

ny lag instiftades, denna skulle kunna kallas för ”huvudlagen”; Lag (2008:717) om 

signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (mer om detta senare). Följderna av detta 

är att Försvarets Radioanstalt har befogenhet att inhämta elektronisk information gällande 

trafik i kabel och i etern, dock är spaning i etern ingenting nytt utan det har pågått så länge 

man bedrivit signalspaning. Målet för spaningen är trafiken som går genom Sverige, alltså får 

inhämtning inte ske när både avsändare och mottagare finns i Sverige. Vidare måste detta 

ske på uppdrag av regeringen eller myndighet, den information som signalspaningen berör 

kan sammanfattas till svenska säkerhetsintressen. Denna översiktliga beskrivning kommer 

dock att problematiseras för läsaren under uppsatsens gång. 

Den offentliga debatt som pågick handlade om behovet av att modernisera den svenska 

underrättelsetjänsten och samtidigt om balansgången mellan den förstnämnda och att 

bevara den personliga integriteten. I riksdagsdebatterna så behandlade man även frågan om 

gränsdragningen mellan den polisiära och den militära verksamheten. Fallet berör också 

grundläggande demokratiska principer gällande statens roll och den personliga integriteten, 

vilket ur ett statsvetenskapligt perspektiv är intressant och högst relevant att studera. Det 

huvudsakliga syftet är att nå en förklaring hur processen gick till ur ett aktörsperspektiv. 

Leif Lewin skriver - ‘’Man kan inte förstå hur politiska beslut kommer till, om man inte 

systematiskt även studerar beslutsfattarnas strategiska motiv för sitt handlande’’2. Ur denna 

bok har vi hämtat delar av uppsatsens utförandemodell, och detta citat visar på relevansen 

av analyser som just denna, med hänsyn till den statsvetenskapliga disciplinen. Uppsatser 

inom olika discipliner har skrivits om FRA-lagen, men vi har inte hittat uppsatser som 
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behandlar ämnet med just denna metod, som bygger på ett aktörsperspektiv samt rational-

choice teori. 

Fallstudier över historiska händelser råder det ingen brist på. En av de kanske mest omtalade 

inom statsvetenskapen som bl.a. använt sig rational-choice teori för att identifiera strategier 

och motiv hos beslutsfattare är Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis 

(Allison & Zelikow, 1999) som på ett föredömligt sätt bl.a. använder sig av rational-choice för 

att förklara aktörernas handlande. Denna är ett väldigt tydligt exempel på användbarheten i 

denna typ av fallstudier, vi återkommer till Allison och Zelikow senare.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Vi har valt att analysera processen utifrån de aktörer som var direkt inblandade. Genom att 

studera aktörernas handlingar och val, utifrån ett specifikt teoretiskt perspektiv, kan vi 

rendera förklaringar om varför dessa aktörer agerade som de gjorde. Vidare kan man även få 

en överblick över politikers handlingsutrymme i kontroversiella frågor där 

meningsskiljaktigheter inte endast finns mellan opposition och regering utan också inom 

partier. Det är detta som är det potentiellt mest intressanta i fallet, att titta på 

partidisciplinen och ta reda på vilka olika strategier som användes.     

Uppsatsens syfte är att utföra en fallstudie kring den beslutsprocess som ledde fram till den 

s.k. FRA-lagen, samt att utröna vilka aktörerna var i denna process och vilka motiv samt 

alternativ de hade för sitt handlande.  

Med hjälp av teoretisk anknytning (rational-choice) ämnar vi att förklara aktörernas motiv 

och strategiska handlingsutrymme, samt utifrån detta förklara det slutgiltiga valet av politisk 

strategi.  

Huvudfrågeställning 

Hur kan den politiska processen bakom FRA-lagen förklaras ur ett rational-choice perspektiv? 

Denna huvudfrågeställning operationaliseras med tre frågeställningar, dessa används som 

analytiska verktyg och redovisas i metodkapitlet. 

Syftet med analysen är att skänka en ytterligare förståelse i processen och insikt i det 

strategiska tänkandet som kan ha förekommit hos aktörerna, som i det här fallet är partier 
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och riksdagsledamöter/statsråd. En ytterligare aspekt som uppsatsen kommer att behandla, 

är att öka förståelsen kring hur partidisciplinen förändrar den enskilda aktörens strategiska 

handlingsutrymme. Som uppsatsen kommer att visa, så har partidisciplinen spelat en stor 

roll bakom kulisserna hos partierna och blocken.  

1.3 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till det strategiska handlande som berör 

ledamöter, statsråd och partier som är direkt inblandade i beslutsprocessen i Sveriges 

Riksdag. Vi gör denna avgränsning för att det är denna grupp analysenheter som tillsammans 

utgör Sveriges lagstiftande organ och således är givna som aktörer, det finns också stor 

kvantitet information tillgänglig. Urvalet medför att det finns god och pålitlig information, då 

den till största del består av information från riksdagsprotokoll och andra officiella 

dokument. Att införa andra personer i analysen; så som generaldirektörer, politiker utan 

direkt riksdagsanknytning och andra offentliga personer tror vi medför risk att vända 

informationsbasen till en mer spekulativ form, då den till största del består av medial 

rapportering och inofficiellt material. Men vi utelämnar också denna grupp människor, som 

kan ha viss påverkan på processen, för att fokusera på att behandla kärnan av 

beslutsprocessen i riksdagen. Denna avgränsning görs också för att undvika att ge sig in i en 

institutionell och/eller organisatorisk analys. Detta är ett intressant teoretiskt perspektiv 

som kan användas, men det finns inte utrymme till en sådan omfattande analys inom ramen 

för en C-uppsats. Att införa mer än ett teoretiskt perspektiv, i syfte att eftersträva skilda 

förklaringar till en händelse och ytterligare problematisering, kan sägas berika analysen än 

mer. Dock så sätter formatet för en kandidatuppsats vissa gränser i ambitionsnivå, vilket gör 

att vi måste hålla oss till ett teoretiskt perspektiv. Ytterligare en förklaring för lämpligheten i 

just rational-choice perspektivet ges i metodkapitlet. 

För att få ett bredare spektrum kring den text som uppsatsen ämnar analysera, så har vi valt 

att även inkludera den debatt som aktörerna förde i media. På grund av praktiska skäl, och 

det format som en kandidatuppsats tillåter, så har vi valt att avgränsa oss till de 

debattartiklar (och dylikt) som ledamöterna har skrivit i pressen. Vi anser att dessa texter är 

av en mer samlad, utstuderad och officiell karaktär än t.ex. radio- eller TV-debatter. I en 

debattartikel har aktören (ledamoten, statsrådet) en större chans att planera sina 



6 
 

uttalanden efter strategi och preferens, det är även ett lättare sätt för aktören att uttala sina 

individuella preferenser, hellre än partiets officiella linje.  

Analysen syftar inte till att bedöma eller ta ställning till lagstiftningen, det är processen som 

vi anser är det intressanta och som är föremål för denna uppsats. 

1.4 Disposition 

Dispositionen är ”traditionell”, så tillvida att den följer en struktur som är vanlig inom denna 

disciplin. Uppsatsens redan berörda inledningsdel redogjorde för det valda ämnesområdet 

samt vår vetenskapliga ansats och ämnets statsvetenskapliga anknytning. Därefter följde 

syftesdelen med problemformulering samt vårt sammanfattande tillvägagångssätt. Närmast 

följer kapitlet som berör teorianknytning och metod. Rational-choiceperspektivet och dess 

bakgrund förklaras, samt hur detta perspektiv har tillämpats i uppsatsen.  

Efterföljande del är ett bakgrundskapitel som grundligt redogör för de moment i processen 

som är av avgörande karaktär och relevant för uppsatsen. Efter detta presenteras det 

material som senare skall komma att analyseras. Presentationen av materialet sker i en 

kronologisk ordning dock med en uppdelning mellan media- och riksdagsdebatt i två olika 

perioder. Dessa perioder är de tidsperioder som skiljs åt av de två kammardebatterna som 

fördes i riksdagen 2007 och 2008.  

Även analysdelen är uppdelad efter samma kronologiska ordning som nämnts tidigare, samt 

en indelning efter de perioder som nämnts innan. I denna del sker dock en uppdelning 

mellan analys mellan enskilda personer och partier som aktörer. I analysdelen så använder vi 

spelscheman för att tydligare illustrera våra resonemang och aktörernas handlingsutrymme.  

Uppsatsen avslutas med en kortare reflektionsdel samt ytterligare diskussion i det resultat 

som analysen har presenterat. I denna del ingår även en diskussion kring nya frågeställningar 

och framtida forskning samt alternativa tillvägagångssätt. 

2. Teori och Metod 

Det teoretiska perspektiv som används i denna fallstudie är Rational Choice (rational 

agent/actor). Denna har sitt ursprung i ekonomisk teori, där den används för att förutse 

beteenden hos konsumenter genom att studera deras preferenser och anta att de alltid 
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söker efter att vinstmaximera eller kostnadsminimera3. Denna teori har även fått stark 

förankring inom statsvetenskapen, där den först började användas inom studier kring 

valbeteende och konkurrens mellan partier (Anthony Downs4). Röster för partiet förväntas 

ge den högsta nyttan och partier antas endast vara motiverade av begäret att 

inneha/behålla makten. De konkurrerar genom att ändra sitt partiprogram5. Downs 

pionjärskap har gett upphov till en mängd olika varianter av teorier som även har spritt sig 

till andra humanistiska disciplinområden.  

Leif Lewins verk Ideologi och Strategi, som fokuserar på att studera rationellt politiskt 

handlande har i denna uppsats varit givande för att hitta både inspiration och verktyg. Leif 

Lewins förklaringsmodell är en del i den teoretiska utgångspunkten för denna studie. Lewins 

bok ger stort utrymme för spelteori vilket kan vara ett nyttigt verktyg för att förklara 

aktörers olika agerande. Spelteori innebär att aktörerna väljer mellan olika alternativ med 

hänsyn till motspelarens preferenser/val av strategi. Spelteori kan appliceras på vitt skilda 

scenarion från det mest kända ”Fångarnas dilemma” till exempelvis kärnvapenstrategi som 

var mest aktuell under kalla kriget.  

2.1 Grundpelare i rational-choice teorin 

I Allison & Zelikows fallstudie identifierar man fyra kärnkoncept6, eller grundpelare, i 

rational-choice teorin. Dessa grundpelare är något vi har använt för att utforma de 

frågeställningar som operationaliserats för att besvara huvudfrågeställningen.  

 Vilka är aktörerna, hur såg deras mål och motiv ut? 

 Hur handlade aktörerna, vilka alternativ fanns? 

 Vilka följder/konsekvenser gav handlingarna upphov till? 

Nedan förklaras vad vi menar med de nyckelord som förekommer i dessa frågeställningar.  

Mål och motiv 

De intressen och värderingar som en aktör besitter omvandlas till en nyttofunktion som 

representerar efterfrågan eller nyttan hos de alternativa konsekvenserna. Aktören förväntas 

rangordna de konsekvenser som kan tänkas komma av varje separata handlande.  
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Alternativ 

Inför varje individuell situation så måste aktören välja mellan ett antal alternativ som finns 

till förfogande. Ett alternativ för olika sätt att handla på kan innebära flera olika separata 

handlingar, men de alternativ som finns är fortfarande så pass olika att de är skilda från 

varandra.    

Konsekvenser 

Varje alternativ kommer med en specifik konsekvens, eller ett resultat. Här kan variationer 

uppstå i hur pass korrekt aktören uppskattar konsekvenserna.  

Val/beslut 

Det rationella valet, eller beslutet, gör aktören genom att välja det alternativ vars 

konsekvenser rankas högst i dennes nyttofunktion.   

2.1.1 Antaganden kring aktören 

Med valet av rationellt agerande som teori är vissa antaganden givna vad det gäller aktören. 

För att kunna anses vara rationell så måste aktören uppfylla vissa kriterier. Dessa anges 

nedan.  

 Aktören måste kunna rangordna sina preferenser och måste uppfylla kravet om 

transitivitet d.v.s. om a föredras framför b och b framför c, så måste också a föredras 

framför c. 

 Aktören strävar efter att maximera sin nytta. Denna vill förverkliga så mycket som 

möjligt av sina preferenser utan att dennes position försvagas på sikt. 

 I och med att vi utgår främst ifrån Lewins rationalistiska förklaring så är det viktigt att 

påpeka att det i detta ingår en komponent som inte nödvändigtvis finns i traditionell 

rationalistisk teori. Denna komponent är; att det alltid finns ett visst 

handlingsutrymme för politiker, om än hur litet det må vara. Exempel på detta 

handlingsutrymme skulle kunna vara ekonomiska resurser eller politisk kutym7.  

Herbert Simon gör en distinktion mellan två typer av implementering av rational-choice; 

comprehensive (allsidig) rationality och bounded (bunden) rationality, där det sistnämnda 

begreppet används för att erkänna de oundvikliga begränsningarna i kunskap och 
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beräknings/bedömningsförmåga som aktörerna står inför. När man talar om bounded 

rationality som hänvisar man mer till att aktörer försöker att uppnå en sorts belåtenhet i sina 

valda strategier, hellre än att söka strategin som vinstmaximerar/kostnadsminimerar. 

Begränsningar i tid, kunskap och systemets utformning gör att vissa högt rankade (absolut 

vinstmaximerande) strategier eller preferenser inte är gångbara i situationen. 

Comprehensive rationality bygger på antaganden om att aktören har full vetskap om alla 

möjliga alternativ och utvärderar alla konsekvenser korrekt för att få det resultat som är det 

nyttomaximerande8. Detta ter sig mer vara idealet att sträva efter i tillämpningen av 

rational-choice teorin, snarare än en pragmatisk sådan.  Det Simon lyckas med är att 

ytterligare problematisera rational-choice teorin och visa hur viktigt det är att inse aktörens 

brister i att avläsa situationen. I det fall som berörs av uppsatsen så kommer vår ansats i 

stort att appliceras enligt bounded rationality som även liknar den ansats som Lewin 

använder sig av.  

2.2 Metodologisk struktur 

Fallstudier används inom de flesta forskningsområden för att systematiskt studera en 

specifik företeelse, t.ex. en händelse, en person, en institution, en grupp osv. Sharan 

Merriam beskriver fyra grundläggande egenskaper i en kvalitativ fallstudie – den är 

partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv. Olika forskare föreslår olika definitioner 

av fallundersökning, men de fyra grundläggande egenskaperna som Merriam föreslår 

stämmer mer eller mindre överens med de flesta författare som vi stött på som har skrivit 

om terminologin i fallundersökningar.  

I stora drag kan man säga att en av de fyra grundläggande egenskaperna kräver att en 

fallstudie är; tillägnad en specifik händelse, företeelse eller person vars fall är viktigt för att 

åskådliggöra en företeelse eller ett problem. Beslutet att hänge sig till kvalitativa fallstudier 

innebär att man snarare inriktar sig på insikt, upptäckt och tolkning snarare än 

hypotesprövning9. Att fallstudien skall vara deskriptiv innebär att resultatet av 

undersökningen lämnar en beskrivning av fallet som är omfattande, att den innehåller en 

bokstavlig beskrivning av det som studerats. Det heuristiska inslaget kommer av att man 

lyckas ge läsaren en ökad förståelse av den händelse som har studerats samt att öka läsarens 

erfarenhet. Med denna metod utan hypotesprövning följer att ingen manipulation av 

variabler sker.  
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De begrepp, generaliseringar och hypoteser som uppstår kommer ur den information som 

utgör ramen för det som studeras. Genom att upptäcka nya relationer, begrepp och 

förståelser ur informationen som finns tillgänglig har man också uppfyllt kravet om 

induktivitet, vilket är utmärkande för kvalitativa fallundersökningar10. Esaiasson m.fl. 

beskriver att man med en fallstudiedesign skall basera den på minst två analysenheter11. 

Dessa analysenheter säger man kan röra sig om såväl analysenheter i tiden (före och efter) 

som i rummet (två olika organisationer, personer). De analysenheter som används i denna 

fallstudie är dels de politiska partier som sitter i riksdagen, dels de individuella ledamöterna. 

Särskiljningen mellan partier och ledamöter använder vi för att påvisa eventuell friktion 

mellan de individuella ledamöterna och partidisciplinen. På detta sätt kan man säga att vi 

följer den fallstudiedesign som Esaiasson talar om, men i detta fall är inte analysenheterna 

lika tydligt avgränsade som kanske Esaiasson skulle föredra. I det fall som rör denna uppsats 

kan vi identifiera såväl analysenheter i tid som i rum. Detta kommer av att vi dels undersöker 

ledamöternas strategi och motiv både före och efter ett avgörande skede, samtidigt jämför 

vi ledamöters motiv mot varandra, men även internt mot det riksdagsparti de tillhör.  

2.3 Kvalitativ textanalys 

Esaiasson identifierar två huvudtyper av kvalitativ textanalys; den som ämnar systematisera, 

och den som ämnar kritiskt granska12. Då denna uppsats kan liknas vid en beskrivande analys 

så vet vi att vi måste lyfta fram och tydligt identifiera det väsentliga innehållet i vad 

aktörerna säger, samt att ställa samman aktörernas ståndpunkter genom hela processen. 

Detta gör att vi, enligt Esaiasson befinner oss i två olika typer av systematiserande 

undersökningar, dels den som syftar till att logiskt ordna, och dels den som syftar till att 

klargöra tankestrukturen.  

De analytiska redskap som vi använder oss av i den kvalitativa textanalysen är de frågor som 

beskrivits i metodkapitlet: 

 Vilka är aktörerna, hur såg deras mål och motiv ut? 

 Hur handlade aktörerna, vilka alternativ fanns? 

 Vilka följder/konsekvenser gav handlingarna upphov till? 

Genom dessa preciserade frågor så är det möjligt att logiskt ordna aktörernas ståndpunkter i 

kategorierna – för eller emot lagförslaget.  
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3. Empirisk del 

Bakgrund - Ett förändrat nationellt säkerhetsläge  

Under bakgrundsdelen förklaras omständigheterna som gav upphov till den lag som kom 

att benämnas som FRA-lagen. Genom att gå igenom det långa tidsspannet som lagen har 

varit under beredning förklaras de olika parternas anknytning till lagen. Denna del i 

uppsatsen kan ses som inledningen på det material som vi senare skall komma att 

analysera.  Materialet är sammanfattat och presenteras i kronologisk ordning, med egna 

underkapitel för skeden i processen som är av stor vikt för processens utfall.   

Uppkomsten av FRA-lagen kan härledas tillbaka till utredningsdirektivet Dir. 2001:120. Beslut 

om detta direktiv togs den 20:e december 2001 och var en följd av terroristattentaten den 

11 september 2001 i USA. I korthet innebar direktivet att myndigheter och övriga offentliga 

organs förmåga att hantera terroristattentat eller andra extraordinära händelser skulle 

utredas. Vidare skulle lagstiftningen som berörde dessa händelser undersökas i syfte att se 

om dessa var tillfredställande gällande att effektivt bekämpa tidigare nämnda fenomen13. 

Detta direktiv resulterade i SOU 2003:32 (Sveriges beredskap efter 11:e september) som 

överlämnades till dåvarande Justitieminister Thomas Bodström (s) i mars 2003. Utredningen 

kom fram till att vissa förändringar krävdes i lagstiftningen som den såg ut då, för att bättre 

kunna hantera hot mot rikets säkerhet. Dessa förslag på förändringar kan härledas till FRA-

lagen i form av att rekommendationerna berörde underrättelsetjänst och andra 

säkerhetspolitiska frågor14.   

Alldeles innan terrorattentaten mot USA så beordrades en utredning om en översyn av 

verksamheten vid Försvarets Radioanstalt (FRA). Beslut om denna utredning togs den 6 

september 2001 av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Utredningen (SoU 

2003:30) överlämnades i mars 2003. I korthet så kom utredningen med slutsatsen att det 

måste ske ett utökat samarbete med övriga militära institutioner samt en nyinvestering i 

teknisk utrustning. Man sade även att den rättsliga reglering som berör FRA:s verksamhet 

skall vara föremål för annan utredning. Utredningen tog kort upp problematiken med 

nuvarande lagstiftning och behovet av att tydligt klargöra vem som är berättigad till 

signalspaning och vem som skall vara föremål för det samt vilka metoder som kan nyttjas15.  
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3.1 FRA-lagen hamnar på dagordningen 

Ingvar Åkesson, som under 2003 var med i utredningsgruppen som skrev FRA - En översyn 

(SoU 2003:30), blev under hösten 2004 generaldirektör för FRA. Enligt journalisterna Anita 

Kratz och Torbjörn Nilsson så samarbetade Åkesson med tjänstemän på 

försvarsdepartementet med Ds 2005:3016. Promemorian som lade grunden för den 

proposition som skulle komma att kallas ”FRA-lagen”. Detta PM var en departemental 

skapelse. Det förefaller vara så att inget tryck fanns från vare sig ministrar eller regering för 

departementsskrivelsen. Det gjordes försök att lyfta förslaget till regeringsnivå, men den 

dåvarande socialdemokratiska regeringen satte stopp för förslaget.  

I samband med den borgerliga regeringens tillträde 2006 så gjordes ett nytt försök att lyfta 

Ds 2005:30 till en proposition, dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg hävdade att han 

försökt få med Socialdemokraterna i samband med detta, men förgäves17. Den 9:e februari 

2007 så inhämtade regeringen Lagrådets yttrande avseende departementsskrivelsen. 

Lagrådet angav i sitt yttrande rekommendationer gällande tre av de fyra förslagen till 

lagändringar; ändringen gällande sekretesslagen (1980:100) lämnades utan erinran18. 

Lagrådets yttrande kom även med vissa kompletteringar gällande 

försvarsunderättelseverksamheten – att denna skall bedrivas på så sätt att individers 

integritetsrättigheter står i balans med det allmännas rätt och skyldighet att svara för 

nationella säkerhetsintressen. Det skall även finnas en lämplig kontrollverksamhet med 

tillräckliga resurser för att hindra missbruk av all signalspaning19. Efter Lagrådets yttrande 

lämnade regeringen in förslaget som proposition 2006/07:63 – En anpassad 

försvarsunderättelseverksamhet, den 8:e mars 2007.  

3.2 Debatten uppstår i riksdag1 och media 

3.2.1 Bordläggningsdebatten 

Riksdagen samlades den 12:e mars 2007 för en bordläggningsdebatt som traditionellt sker i 

samband med propositioner. Den var för sin art en hätsk debatt där Thomas Bodström (s) 

gick på offensiven och yttrade sitt missnöje över propositionen, främst gällande FRA och 

dess verksamhet. Enligt Bodström så skulle FRA:s verksamhet expanderas alltför 

omfattande, till följd av att det gavs befogenhet att avlyssna i kabel. Socialdemokraterna 

                                                           
1
 Gällande riksdagsdebatterna så behandlas ledamöterna som företrädare för partiet om ej annat anges. 
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(enligt Bodström) ansåg att det fanns behov av att utöka FRA:s lagliga mandat samt resurser 

för signalspaning i kabel, men man tyckte att rättsäkerheten inte var tillräcklig gällande 

avvägningen mellan integritet och insamling av information. Han anklagade även regeringen 

för att ha ”smugit in” försvaret i propositionen20, detta i form av att försvaret skulle få en 

mycket stor roll i brottsbekämpningen. Bodström yrkade i sitt anförande på att 

propositionen borde ha lagts fram i två olika förslag, där i den ena behandlar frågan om 

FRA:s mandat att utöva signalspaning i kabel, och den andra behandlar frågan om försvarets 

framtida roll i brottsbekämpning.  Bodström avslutade med att säga att socialdemokraterna 

skall komma med ett förslag om en balanserad avvägning mellan rättsäkerhet och behovet 

av signalspaning. Han uppmanade den socialdemokratiska riksdagsgruppen att rösta emot 

lagförslaget.  

I bordläggningsdebatten framgår det tydligt att de som representerar oppositionspartierna 

(Bodström (s), Kaplan (mp), Eriksson (mp), Alice Åström (v)) var emot propositionen, men 

även att det fanns ett behov av att se över FRA:s mandat till att avlyssna i kabel. Hos 

oppositionspartierna fanns även kritik mot den sammanblandning mellan militär och polisiär 

verksamhet som man trodde skulle ske om propositionen fick gehör. Både Eriksson och 

Åström hade i grunden samma invändningar som Bodström yttrade.  

De personer som representerade alliansregeringen (Enström (m), Widman (fp), Nordin (m) 

var för propositionen. Allan Widman (fp) inledde dock en diskussion kring hur lätt det kan 

vara att missbruka det nya mandatet hos FRA, samt den potentiella risken för demokratiska 

värden som föreligger med en alltför omfattande bevakning21. Karin Enström (m) sade att de 

(moderaterna) i likhet med lagrådet anser att propositionen har en godtagbar balans mellan 

skyddet för individens privata rättigheter och rätten samt skyldigheten att svara för den 

nationella säkerheten22.  

Kristdemokraterna samt Centerpartiet var inte närvarande vid bordläggningsdebatten. 

Denna bordläggningsdebatt var inte särskilt relevant för utkomsten av propositionen, 

eftersom utskotten ännu inte hade lagt fram sina betänkanden, men debatten var en god 

indikator på hur partierna ställde sig i frågan – så här tidigt i processen. För att tydligare se 

vart någonstans vi befinner oss i processen så kan läsaren titta på illustrationen i bilaga 1.   
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Nu fortsätter vi med att berätta om tiden efter detta, vi kommer redogöra för de 

förändringar i form av ändring, tillägg eller liknande som har kunnat observeras hos 

aktörerna, det kommer även tillkomma ett flertal namn i debatten. 

3.2.2 Media – första perioden (årsskiftet 2007 – sommar 2007) 

I det här skedet så var det ganska uppenbart att debattklimatet var öppnare (i förhållande till 

hur det skulle bli), och (borgerliga) ledamöter upplevde det som att det fanns utrymme för 

förändring och diskussion. Henrik Von Sydow (m) skrev i en debattartikel på DN debatt, den 

11:e januari 2007, att Mikael Odenbergs förslag hörde hemma i papperskorgen och att man 

skulle akta sig för att bygga upp en kontrollstat23.  

I en nyhetsartikel i tidningen Metro, den 16:e mars 2007, så kunde man läsa om att Reinfeldt 

hotade med att avgå om han inte fick med sig alla moderata ledamöter på sin sida24, detta 

ultimatum från Reinfeldts sida bekräftas också av författaren och journalisten Torbjörn 

Nilsson25. Något som ytterligare bekräftar detta scenario, var det faktum att Reinfeldts 

pressekreterare vid förfrågan inte nekade den påstådda händelsen utan i en intervju yttrade: 

”Jag kan säga att Fredrik Reinfeldt var väldigt tydlig med att det nu är dags att gå till beslut i 

den här frågan.”26. Inom moderaterna stod det nu klart att man som ledamot inte borde 

avvika från partilinjen, det torde också ha gett viss påverkan på allianspartierna. 

Efter bordläggningsdebatten började ledamöter och ministrar att i media föra en diskussion. 

Först ut var Mikael Odenberg dåvarande försvarsminister och en av de viktigare aktörerna 

genom hela processen om FRA. Han verkade aktivt genom debattartiklar både som 

upphovsman och som respondent till andras artiklar. Försvarsministerns inställning var föga 

förvånande av positiv art när det gällde propositionen, de problem som hävdats angående 

integritetsfrågor var inget som Odenberg höll med om. Han hävdade att alla synpunkter 

gällande integritet och behovet av spaning i försvarssyfte hade tagits i beaktning under 

propositionens beredning27. ”Lagen har lagts fram med syftet att skydda vårt land och våra 

grundläggande fri- och rättigheter. Inte det omvända”28, sade Odenberg som svar till en 

insändare i Göteborgsposten.  

FRA som fråga sågs av många som en större försvarsfråga och den svenska traditionen om 

brett samförstånd var något som Odenberg, men också andra eftersträvade. Bland dessa 

fanns två ledamöter från Folkpartiet, Gunnar Andrén och Nina Larsson, som även dem var 
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aktiva i media under samma period. I en gemensamt skriven debattartikel anklagade de 

socialdemokraterna för att bete sig inkonsekvent, när de ena stunden kom med kravpunkter 

för att gå med på propositionen och i andra stunden sade att man inte tänkte gå med på en 

uppgörelse29. Andrén och Larsson uttalade vikten förslaget hade för den nationella 

säkerheten (utan att för den skull uttalat något fullt stöd), bland annat beskrev de debatten 

kring processen som ett spel för galleriorna, som kanske skulle komma att kosta människor 

livet om förslaget motarbetades. Handelsministern Ewa Björling (m) var väldigt tydlig 

gällande förslaget, i en debattartikel i Sydsvenskan sade hon - ”Som engagerad i kampen 

mot den internationella terrorismen är det därför en självklarhet för mig att stödja 

regeringens förslag.”30 De två senast nämnda debattartiklarna visar på hur olika starkt och 

tydligt aktörerna uttrycker sig om propositionen, även om båda kan antas vara för 

lagförslaget.  

Allan Widman (fp), som figurerade i bordläggningsdebatten tidigare, skrev senare också 

debattartiklar om ämnet. Han beskrev händelserna runt propositionen som en smärtsam 

process inom partiet. Han talade också om signifikansen i att bevara arvet efter Lars 

Leijonborg och hur kontrasten mot det gamla folkpartiet hade blivit alltför stark.31 

Av de artiklar i tidningar under perioden mellan bordläggningsdebatten och 

kammardebatten den 14 juni -07, som har analyserats så var det bland dessa bara Fredrik 

Schulte (m) som uttryckt sig negativ till propositionen. ”Att inrätta ett verktyg som möjliggör 

en generell avlyssning av hela svenska folket är principiellt felaktigt” - sade Schulte. ”Trots 

detta kommer jag att rösta för förslaget och mot min egen övertygelse” 32. Vidare sade han 

att alla politiker någon gång måste rösta mot sitt samvete p.g.a. partikompromisser, och vad 

han kallade den politiska verkligheten. Ett tydligare exempel på att följa partidisciplinen går 

knappast att finna.  

3.3 Kammardebatt och en ”symbolisk” votering – 13:e juni -07  

Vid detta tillfälle i processen så hade försvarsutskottet lämnat in sitt betänkande (FöU:10) till 

riksdagen. Det som kammaren stod inför nu var att, med bakgrund av detta betänkande, 

rösta om propositionen borde bifallas eller inte. Propositionen innefattade två lagändringar 

och ett lagförslag. På dagordningen fanns också tre motioner, skrivna av Alice Åström (v) 

m.fl., Peter Eriksson (mp) m.fl. och Ulrica Messing (s) m.fl. Både Messing och Erikssons 



16 
 

motioner kan sammanfattas väldigt kort med att de yrkade på avslag på propositionen. 

Åström hade dock en mer utförlig motion med många förslag på hur rättsäkerheten skulle 

förstärkas. Det framfördes kritik till att det endast var inriktningen på signalspaningen som 

skulle anges och att FRA själva kunde utforma sökbegreppen, samt att det var regeringen 

och inte en myndighet som skulle ge tillstånd till avlyssning. Ytterligare punkter som Åström 

m.fl. yrkade på var förbättring hos är procedurer kring personuppgifter och 

kontrollverksamheten. Slutligen så avslutades motionen med att yrka på bordläggning.  

I denna, den första kammardebatten var det främst personer ifrån försvarsutskottet som 

debatterade och vi reserverar oss för att inte alla redovisas. Bodström och Odenberg var 

också aktiva i debatten, de framförde sina argument men avvek sedan innan debatten var 

avslutad. De deltagande var i huvudsak ledamöter i försvarsutskottet och debatten som 

sådan var inte särskilt lång, detta då det stod klart vid denna tidpunkt att propositionen 

skulle vilandeförklaras. Detta kunde åstadkommas p.g.a. det minoritetsskydd som finns i 

samband med den lagstiftning som kan beröra eller berör grundlagar. Minoritetsskyddet 

innebär att det krävs 5/6 majoritet för att en lag skall kunna röstas igenom. Lagändringar 

hänvisas då till Konstitutionsutskottet för bedömning om det strider mot nuvarande 

grundlagar.  

I denna debatt representerades Socialdemokraterna av Peter Jonsson, men även Thomas 

Bodström deltog. De hävdade att propositionen innehöll alltför många brister inom 

integritets- och rättssäkerhetsområdet. Jonsson hävdade att man inom försvarsutskottet 

hade samförstånd, men att alliansen i samband med kammarbehandlingen avvek från 

denna, han påpekade också att det var viktigt med samförstånd (blocköverskridande) i 

frågor inom det här viktiga politikområdet33. Bodström kritiserade regeringen för att lägga 

fram i princip samma förslag som hans regering sa nej till. Han kritiserade borgarna för att de 

inte varit öppna för enighet då man inte hört av sig till försvarsutskottets ordförande och att 

Odenberg använt begrepp som nullitet gällande honom själv och Ulrica Messing. Han påstod 

att det finns många borgerliga ledamöter som också var djupt kritiska till förslaget och att 

vissa sagt det öppet till honom. Odenbergs uttalande om att propositionen inte skulle 

påverka människor avfärdar Bodström som nonsens, vidare ville han tydligt uttrycka att vi (s) 

var för FRA men att det krävdes förbättringar i förslaget och att dessa nu göras till följd av 

bordläggningen34.  
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Vänsterpartiets representant Alice Åström var positiv till att det skett förändringar sedan 

Säpo och Rikspolisstyrelsen riktat kritik, dock var hon kritisk till att man inte inväntat 

huvudbetänkandet från Integritetsskyddskommittén35, hon hänvisade till delbetänkandet 

kommittén lagt där man enigt kommit fram till att den personliga integriteten inte varit högt 

prioriterad. I övrigt så var proportionaliteten mellan skydd för individen och insamling av 

information ett stort problem enligt Åström36.  

Miljöpartiet företräddes av försvarsutskottsledamoten Peter Rådberg som var kritiskt till en 

definition i lagtexten, nämligen ”yttre hot”. Han menade att den inte kan definieras och att 

det skulle vara regeringen eller försvarsministern och inte en domstol som gjorde 

gränsdragningen, vilket han ansåg högst olämpligt. Rådberg sade att diskussionen egentligen 

handlade om vilken information som skall få inhämtas och procedurerna kring detta. Den 

tidigare nämnda Integritetsskyddskommittén hade enligt honom ignorerats av både 

nuvarande regering och den förra. Att inte invänta dessa slutsatser var oavsett politisk 

läggning högst förvånande enligt Rådberg37. 

Från Moderaternas sida deltog Karin Enström, ledamot i försvarsutskottet samt 

försvarsminister Mikael Odenberg. Enström menade att debatten innehöll många överdrifter 

och felaktigheter och hon hade hoppats på stöd från Socialdemokraterna. Enligt henne 

handlade ärendet om två saker; en utökning av ändamålen för 

försvarsunderrättelseverksamhet och en ny lag som möjliggjorde spaning i kabel. Flera skydd 

för individen fanns, vidare yttrade hon hur hotbilden förändrats sedan tiden för vilken 

underrättelseverksamhetslagstiftningen var utformad för. Enström kritiserade oppositionen 

och påstod att de endast var ute efter att förstöra och försena ärendet så långt som möjligt, 

detta menade hon stöds av att endast delar av förslaget kan appliceras under reglerna för 

vilandeförklaring38. Försvarsministern var av åsikten att beredningen avseende 

propositionen var gedigen, detta därför att den hade två SOU och en Ds bakom sig vilka var 

brett remissbehandlade. Vidare sade Odenberg att frågan legat på regeringens bord sedan 

2003. Han påstod att han haft handen utsträckt under hela processen, men att ingen från 

oppositionen tagit den. Odenberg sträckte sig så långt att han ansåg att agerandet från 

oppositionen var något helt annat än skydd för enskildas integritet, då det vi denna tidpunkt 

inte fanns några restriktioner för FRA:s spaning i etern39 (vilket skulle införas med 

lagförslaget).  
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Centerpartiets ledamot i försvarsutskottet, Staffan Danielsson, ansåg att den förra 

regeringen var passiv i denna fråga. Påståendena från Bodström, att förslaget inte har någon 

utredning bakom sig, var enligt honom en inkompetensförklaring av den socialdemokratiska 

regeringen snarar än den nuvarande. Han sade också att beslut endast blir så bra som 

möjligt och att de förbättras fortlöpande40. 

Allan Widman, ledamot från Folkpartiet, delade Danielssons åsikt att i princip samtliga krav 

som Socialdemokraterna ställde i utskottsförhandlingarna hade uppfyllts. Han sade också att 

det i signalspaningslagen fanns en strängare proportionalitetsskrivning än i 

rättegångsbalken. Att Alice Åström och vänsterpartiet inte imponeras av lagrådet, där våra 

högsta domare dragit slutsatsen att det finns godtagbart skydd enskildas rättigheter och 

nationella säkerhetsintressen, ansåg han som jurist förvånande41.  

Kristdemokraterna yttrade sig för första gången i en kammardebatt om detta ämne. Else-

Marie Lindgren, ledamot i försvarsutskottet, yrkade på bifall för utskottets förslag i dess 

helhet. Kristdemokraterna uttryckte att de hade bidragit till ändringar som stärkte integritet 

och rättsskydd, och att de ansåg att detta var viktiga frågor. Vidare sade Lindgren att 

regeringens förslag var fullt godtagbart med de tillägg som utskottet hade gjort, men hon 

kände stor besvikelse över Socialdemokraterna som enligt henne visat prov på osedvanligt 

obstruerande42.  

Allianspartierna delade alltså i denna kammardebatt en positiv hållning till utskottets 

beredning. Många av de argument till varför propositionen skulle bifallas återkom mellan 

alla de borgerliga partierna och alla verkade vara eniga i detta skede. Oppositionen var enad 

i att få till en vilandeförklaring och arbetade, enligt egen utsago, för att på gemensam linje 

stärka integritetsskyddet i förslaget. De, precis som alliansen, lånade argument mellan 

partierna i blocket och visade en enad front.  

Resultatet av voteringen, som skedde dagen efter kammardebatten, slutade i att lagförslaget 

om signalspaning i försvarsunderättelseverksamhet hänvisades till försvarsutskottet, för att 

där vila i minst tolv månader, från den 11:e juni 2007. Det fanns en majoritet för utskottets 

förslag, men då vissa delar i propositionen inbegrep mänskliga fri- och rättigheter (enligt KU), 

som omfattas i RF 2 kap 12§ (enligt yrkande från KU), så krävdes en kvalificerad majoritet på 

fem sjättedelar för bifall.  
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Lagändringarna i lagarna 2000:130 och 1980:100 (Sekretesslagen) bifölls. Men, lagändringen 

som gällde lagen 2000:130 (Lagen om elektronisk kommunikation, avseende 6 kap. 19§ och 

21§) skulle hänvisas till KU (om mindre än fem sjättedelar röstade för bifall) för att pröva om 

en vilandeförklaring i 12 månader var tillämplig – vilket också skedde. Alla motioner avslogs. 

En indikator på brist partidisciplinen hos Centerpartiet var det faktum att Fredrick Federley 

avstod sin röst i omröstningen43. 

3.3.1 Media – andra perioden (2008) 

Denna mediaperiod innefattar även yttringar i media som gjorts efter omröstningen. Detta 

material har förts in under denna rubrik för att tydliggöra vissa konsekvenser som några 

aktörer stod inför. 

Under perioden efter beslutet i kammaren den 14:e juni 2007 och i samband med 

kammardebatten den 17:e juni 2008 så förekom det en fortsatt debatt i media. Denna 

period av mediadebatt benämner vi från och med nu som ”den andra perioden”. Flera 

aktörer var aktiva i att skriva debattartiklar i diverse tidningar, samtidigt skedde en 

upphettning ju närmare dagen för beslut man kom.  Sprickbildningarna inom vissa partier 

skulle visa sig bli mer tydliga. Med detta som bakgrund så vi kommer redogöra för hur 

preferenserna och den svåra avvägningen mellan partilinjen och den egna åsikten såg ut.  

Mediadebatten perioden mellan våren och sommaren 2007 omfattade främst partiåsikter 

från Alliansen i form av bl.a. Odenberg (m), Allan Widman (fp), och Fredrik Schulte (m) som 

var den enda som framförde kritik mot förslaget. De övriga inläggen kan sammanfattas i 

korthet som ett försvar för propositionen och riktad kritik mot oppositionen i form av att de 

inte var samarbetsvilliga. Att denna period inte var särskilt aktiv gällande uppmärksamhet i 

media, berodde troligen på att det var kammardebatten och det följande kammarbeslutet 

under juni månad som skulle bli startskottet för debatten på riktigt. 

Den aktör som kanske varit av störst intresse i media under det vi benämner som ’den andra 

perioden’, var Fredrick Federley (c). Hans kritik mot förslaget framstår som det mest 

signifikanta exemplet på en aktör som avviker från partidisciplinen. Dock fanns det även 

andra aktörer som kanske inte hade fått lika stort medialt intresse men som kanske desto 
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mer, var av intresse för vår analys. Dessa personer var Birgitta Ohlsson (fp) och Camilla 

Lindberg (fp).  

Federley sade till Dagens Nyheter, den 13:e juni, att han ännu inte bestämt sig, men 

berättade att av lojalitet till sin partigrupp och partiledare, borde rösta för bifall på 

propositionen. Vidare sade han också att om han skulle följa sina väljares åsikter så måste 

han rösta emot propositionen44. Detta tyder på att Federleys preferenser var tudelade, och 

att valet stod mellan partilinjen eller att utgå från sin position som förtroendevald.  

En annan centerpartist som hade liknande åsikter som sin kollega Federley var Annie 

Johansson, som redan under första perioden uttryckte missnöje över integritetsskyddet. Då 

var det ett helt annat läge än under sista veckan innan omröstningen, Odenberg var benhård 

och det skulle inte ske några förändringar. Då Johansson kände sig nöjd med det slutliga 

förslaget efter hårt arbete tillsammans med Federley och andra liberaler röstade hon för. 

Dock var hon inte lika nöjd med att kallas för förrädare av motståndare till lagen45.    

En annan aktör som uttryckte sig negativt till propositionen, och inte fullt följer sin partilinje, 

var Birgitta Ohlsson. För att påvisa varför hon inte följde partilinjen så ser vi i den slutgiltiga 

voteringen (2008-07-18) att hon avstod sin röst. Hon uttryckte inte sin preferens i media 

innan omröstningen, vad vi har kunnat utröna. Den 21:a juli 2008 så uttryckte hon i Svenska 

Dagbladet sig negativt till lagen. Hon sade bland annat att kränkningen av integriteten sker 

vid den tidpunkt då staten får tillträde till teletrafiken och förringas inte av automatiserade 

sökord46. Detta uttalande i media var ett av få som kan visa att hon inte följde 

partidisciplinen hos folkpartiet i frågan. 

Camilla Lindberg, också folkpartist, uttalade sig kritiskt mot regeringens proposition. I en 

debattartikel, skriven tillsammans med partikollegen Agneta Berliner, efterlyste hon 

ytterligare integritetsskydd i form av specialdomstol, informationsbegränsningar och 

tydligare lagstiftning47. Med tanke på detta uttalande och det faktum att hon röstade emot 

förslaget, så är slutsatsen att hon gick emot partidisciplinen otvivelaktig. Hon angav att 

hennes egen övertygelse samt hennes valkrets i Dalarna, som var kritiska till förslaget, var 

skälet till att rösta emot48.  
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Flera personer uttalade sig i debattartiklar i tidningar under den här perioden. Men dessa 

aktörers preferenser hade, enligt uttalandena, inte förändrats sedan den första perioden av 

mediadebatt.  

3.3.2 Kammardebatt – den 17:e juni 2008 

Föregående redogörelse för mediadebatten bör ha gett läsaren viss uppfattning om frågans 

alltmer ökande intresse och politiska betydelse under perioden från sommaren 2007 fram till 

sommaren 2008. Sällan har ett lagbeslut fått så stor medial bevakning och folkligt 

engagemang som under denna period när FRA-lagens öde skulle bestämmas. Det som var 

ämne för debatt var försvarsutskottets nya betänkande FöU:14 som innehöll vissa 

förtydliganden jämfört med FöU:10, dock kvarstod uppfattningen utskottet hade våren 

200749. Splittringar rådde inom Alliansen, och inom denna främst hos Folkpartiet och 

Centerpartiet. Debatten i helhet har många likheter med den första kammardebatten, 

många argument och åsikter skulle komma att upprepas. Vi kommer i linje med uppsatsens 

syfte att fokusera på splittringarna och eventuella nya åsikter. Om inget annat nämns så 

kvarstod aktörernas preferenser och åsikter. I vissa fall kan det dock vara nyttigt att upprepa 

vissa aktörers ställningstaganden.  

Anders Karlsson, Socialdemokraterna, ansåg att förslaget även efter vilandeperioden var 

detsamma, och menade på att inga av de förbättringar som de krävde hade implementerats 

till försvarsutskottets beredning. Socialdemokraterna ansåg också att det bör tillsättas en 

parlamentarisk kommitté för att stärka integritetsskyddet (alla socialdemokrater i kammaren 

instämde i detta anförande). Karlsson sade också att inga försök hade gjorts från regeringen, 

under vilandeperioden, att ta kontakt med Socialdemokraterna50. 

Alice Åström, ledamot Vänsterpartiet, tog upp faktumet att det endast krävdes fyra mandat 

för att ändra majoriteten. Sakfrågan hade hamnat i skymundan av det politiska spelet, 

menade hon. Vidare sade hon att borgerliga ledamöter som sympatiserar med oppositionen 

hade varit utsatta för hårda påtryckningar i riksdagen, men också i den offentliga debatten. 

Åström delade ut kritik till Centerpartiet och Folkpartiet då hon menade att denna lag 

rimmade illa med Centerns öppenhetsmanifest, detsamma gällde för den liberala traditionen 

som Folkpartiet haft. Hon gjorde en jämförelse med att det krävs domstolsprövning samt 

misstanke om grovt brott för buggning, men detta lagförslag gör det möjligt att avlyssna alla 
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utan misstanke om brott. Hon påstod att det inte fanns några rättssäkerhetsgarantier (detta 

har hon yttrat tidigare, men nu i ljuset av den nya utskottsberedningen). Hon var tydlig med 

att Vänsterpartiet kommer att rösta emot lagförslaget då det var oförändrat sedan tidigare.  

Miljöpartiets Peter Rådberg talade om propositionen som ett av de viktigaste besluten på 

årtionden, att det handlade om grundläggande demokratiska rättigheter – att man har rätt 

till skyddat privatliv som ej får utsättas för godtyckliga intrång. Han menade på att detta 

handlade om en anti-terrorlag och att – ”det är som att skjuta mygg med kanon”. Han angav 

tre skäl för Miljöpartiets avståndstagande; målet med lagstiftningen var vagt, 

formuleringsändringen från ”yttre militära hot” till ”yttre hot” gav upphov till lucka i lagen 

samt att nationsgränserna på nätet är svåra att tydliggöra51. Lage Rahm (mp) uttryckte viss 

sarkasm över att han förstod det som att försvarsutskottet skulle samlas dagen efter, 

anledningen till hans sarkasm var att han läst riksdagsordningen när det gäller hur man 

sammankallar utskott. Han fortsatte med att säga att utskottsmötet faktiskt bör anslås 

senast kl. 18 dagen före, och kallelsen skall ha gått ut till alla ledamöter och suppleanter. 

Han menade på att man försökte få igenom beslutet så fort som möjligt genom att utnyttja 

alla kryphål i riksdagsordningen, för att snabbt ta ett försvarsutskottsbeslut52 

I Karin Enströms (m) anförande så inledde hon med att debatten innehåller många 

överdrifter och osanningar, och att man som lagstiftare måste ta ansvar – även när det är 

obekvämt. Hon visste att det var många Socialdemokrater som tyckte att det var att bra 

förslag, och att det var detaljer som gjort att man inte kunnat enas under våren53. Första 

tecknet på att det finns meningsskiljaktigheter, om än små, var att Hans Wallmark (m) 

instämde med kritikerna till viss del och han hoppades att deras engagemang skulle 

fortsätta. Han sade att han inte yrkade någonting på utskottets betänkande. Inger René54 

instämde i detta anförande. 

Oppositionen gör det lätt för sig i frågan genom att säga nej, medans regeringen tar sitt 

ansvar och skyddar landet samtidigt som vi måste bevaka och skydda integriteten – yttrade 

Staffan Danielsson, Centerpartiets ledamot i Försvarsutskottet. Han ansåg att det fanns mer 

att göra och debatten skulle fortsätta, men någon gång måste detta regleras. Han menade 

också på att diskussionen endast behandlade ena sidan av myntet, som var frågan om 

integritetsskydd – frågan om vad som ligger till grund för förslaget hade inte lyfts fram. Han 
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ansåg alltså att det hade existerat en obalans i debatten. Vidare menade han på att 

lagförslaget var förenligt med grundlagen, enligt regeringen, KU, JU och ett enigt lagråd55. 

Fredrick Federleys (c) tvekan mot propositionen fanns kvar, och var fortfarande det starkaste 

fallet av avvikande från partilinjen. I kammaren talade han lite om hans tankegångar kring 

omröstningen, bland annat att om han skulle rösta för förslaget skulle oppositionen göra det 

tydligt för alla hur hård partipiskan är i de borgerliga partierna. Vidare har han enligt egen 

utsago varit tydlig med sin kritik men att han också samtidigt varit tvungen att väga in 

möjligheten att in i det längsta påverka besluten i rätt riktning. Han menade att det var tack 

vare aktivt agerande från Centerpartiet som det lagts till en kontrollstation och ett politiskt 

insynsråd till propositionen. Han yrkade på återremiss, och om det skulle falla så skulle han 

yrka på avslag56. Annie Johansson (c) hade i likhet med Federley svårigheter att bestämma 

sig i frågan. Hon sade att många hade satt sin tilltro till henne gällande liberala värderingar i 

riksdagen och hon beskrev att det inte var något lätt beslut för någon i Centerpartiet. 

Förslaget som det skulle tas ställning till bör återremitteras för ytterligare integritetsskydd 

och grundläggande förbättringar, sade hon. Vidare uttryckte hon att hon yrkade på avslag, 

om detta inte återemitterades. Alla i Centerpartiet instämde i detta anförande57. Sten 

Tolgfors, försvarsminister, sade att han var öppen för att göra tillkännagivanden om 

kammaren skulle besluta för återremiss58  

Folkpartiet, likt de övriga borgerliga partierna, uttryckte i mångt och mycket sin ursprungliga 

argumentationslinje. Allan Widman var den folkpartist som hade figurerat i tidigare 

kammardebatter, men kom i denna debatt inte med några argument som inte nämnts 

tidigare. Inte heller fanns det något i denna debatt som kunde visa på splittringar inom 

Folkpartiet. Detsamma gällde för Kristdemokraterna, som yrkade på bifall på propositionen 

och vars argumentation var densamma som innan. 

3.3.3 Kammardebatt 18:e juni 2008 - Avgörandet 

Det hade gått mindre än 24 timmar sedan förslaget återremitterades och kammaren 

samlade sig för att ta det slutgiltiga beslutet i ärendet. Det betänkande som skulle behandlas 

var FöU:15 som innehöll några ytterligare punkter som berörde integritetsområdet i 

jämförelse med FöU:14 som var underlag för debatten och beslutet dagen innan.  
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Debatten som sådan kommer inte att redovisas på samma sätt som de tidigare utan det som 

följer är en sammanfattning av blockens replikutbyten. Detta därför att inga nya preferenser 

kunde iakttas i själva debatten, och man hade i partierna positionerat sig så tydligt att det 

var nu två läger. Detta dock med två ledamöter som undantag.   

Alliansen inledde kammardebatten med att presentera betänkandet och menade att man 

tillfört ytterligare förstärkande åtgärder på integritets- och rättsäkerhetsområdet. Vidare 

sade man att sex av sju partier var för ett större mandat för signalspaning, man förstod inte 

Åströms (v) uttalande om att ytterligare kontrollorgan var risk i sig.  

Oppositionen kallade det hela för ett skådespel för att blidka folket och ansåg att det var 

exakt samma lagförslag som för ett år sedan. En intressant notering är att Widman (fp) vid 

frågan om det är samma lagförslag som för ett år sedan svarar ja59. Dock påpekade han att 

beslutet som fattas skulle komma att förenas med krav på regeringen att innan lagens 

ikraftträdande lämna 10 punkter på hur de förbättringar som föreslagits skall 

implementeras. Kritiken riktades även mot tillkännagivandet att regeringen skulle 

återkomma med åtgärder, detta därför att tillkännagivandet i sig inte förpliktade regeringen. 

Skulle de inte återkomma så kommer denna lag att gälla. 

Röstningsfördelningen visas nedan: 

Votering 

143 för utskottet (80(m), 23(c), 21(fp), 19(kd) 

138 för res.  (105(s), 1(fp, Camilla Lindberg), 19(v), 13(mp) 

1 avstod (fp, Birgitta Olsson) 

Frånvarande 67  

Därmed gick lagförslaget igenom. 
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4. Analys 

Denna del av uppsatsen kommer att följa det kronologiska upplägget som redogjorts i 

bakgrundskapitlet, där vi även illustrerat processens huvudsakliga gång med ett schema 

(bilaga 1). Detta upplägg är nödvändigt därför att de olika momenten i sig skapar regler 

och förutsättningar för momentet efter. När det kommer till att separera ledamoten som 

aktör från partiet som aktör, så kommer partidisciplinen att spela en roll i aktörens 

(ledamotens) handlingsutrymme.  

Analysen av de två omröstningarna som har skett i processen, som vi anser är avgörande 

skeden, delas upp och ges varsin rubrik, och benämns som Moment 1 och 2. 

Huvudmomenten illustreras av spelmatriser där resultaten och aktörernas positioner 

redovisas.  

4.1 Bordläggningsdebatten analys 

I bordläggningsdebatten så ser vi aktörernas första ställningstaganden och preferenser i 

officiell form. Denna debatt använder vi inte som ett strategiskt spel, utan mer för att kunna 

hitta de ursprungliga ställningstagandena, vilka vi behöver för att kunna jämföra dessa under 

processens gång med de ställningstaganden som uttrycks senare.  

Bodström, som representerade Socialdemokraterna, var väldigt tydlig med att visa sin 

position när han sade att han skulle råda den socialdemokratiska riksdagsgruppen att rösta 

emot förslaget. Motiven hos Socialdemokraterna är alltifrån uppenbara. Det som de själva 

nämner som orsak till den negativa inställningen till förslaget är bristen på rättsäkerhet och 

skydd mot integritetskränkning. Man kan dock diskutera om inställningen även kan bero på 

att propositionen bygger på en departementsskrivelse (Ds 2005:30) som Socialdemokratiska 

regeringen var upphovsman till från början, och som nu drivs av alliansregeringen. Därför 

kan det finnas en viss prestigeförlust i att gå med på ett förslag som man själv valde att 

skjuta på när man var i regeringsställning. Om man bedömer detta argument som troligt så 

kan man förstå att alternativet till att gå med på förslaget inte är att föredra för 

socialdemokraterna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet delade samma argument som Bodström 

(s) i denna debatt och kan därför, som närmast, förklaras som att vara emot propositionen.  

Efter bordläggningsdebatten så var alliansen, i all väsentlighet enade. Förespråkare inom 

alliansen uttryckte även att förslaget var tillräckligt utredd som det var, och borde röstas 
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igenom. Allan Widman (fp) förde fram en diskussion om risken för missbruk av detta nya 

mandat hos FRA, men var i grunden för förslaget. Propositionen kom trots allt ifrån 

regeringen och detta borde ses som motiv nog för att alla i alliansen (med partier som 

aktörer) skulle stödja förslaget. 

Efter bakgrunden kan man identifiera följande tre huvudsakliga preferensordningar gällande 

proposition 2006/07:63 (En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet); (1) För, (2) 

Förändra och (3) Emot.  

Preferensordningen efter bordläggningsdebatten ser ut som följande: 

 (1) För propositionen – (m), (fp) 

(3) Mot propositionen – (s), (v), (mp) 

(c) och (kd) var inte närvarande 

4.2 Moment 1 

De spelmatriser som vi kommer att använda delas upp genom två huvudspel och ett 

exempel på ett partidisciplinspel (spelmatris 1). Huvudspelen är kopplade till 

kammardebatterna sommaren 2007 och 2008, de syftar till att illustrera partiernas 

alternativ, beslut och konsekvenser. Det bör noteras att det finns underlag som inte kan 

användas med tillräcklig validitet, och därför så är det endast inom vissa partier som vi kan 

utföra denna partidisciplinsanalys. Att det inte går att observera splittringar i någon större 

utsträckning inom vissa partier, behöver inte betyda att det inte har förekommit. Bristen på 

underlag är en naturlig följd av att mycket sker bakom stängda dörrar, och att splittringar 

inom partier inte är något man skyltar med.  

Spelmatris 1 – Reinfeldts ultimatum till moderaterna 

 

 Vika sig 

 

Stå på sig 

                       Vika sig 3, 3 2, 4 

                    Stå på sig 4, 2 1, 1  

 

Spelmatrisen ovan visar den situation som rådde inom Moderaterna i det tidigaste skedet. 

Siffrorna motsvarar den nytta man erhåller av respektive alternativ. Det bästa för aktörerna 

Moderata kritiker 

Reinfeldt 
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är att de själva står på sig och att den andra viker av, det näst bästa är att båda viker av och 

således möjliggör en kompromiss. Det näst sämsta är att själv vika av och att den andra kör 

på och det sämsta utfallet är om båda kör på vilket resulterar i en kollision. 

Bakgrunden till detta spel är dels att Henrik von Sydow (m) i en debattartikel uttryckte sig 

mycket kritisk till propositionen och ansåg att den borde hamna i papperskorgen. Fredrik 

Schulte (m) var ytterligare en kritiker om än inte lika bestämd och tydlig, vår tolkning är att 

dessa inte var de enda kritikerna men det var dessa som uttalade sig officiellt. Moderaterna 

hade uppenbarligen inom partiet vitt skilda åsikter i frågan vid den här tidpunkten. Reinfeldt 

sammankallade ett partimöte där han gav ett ultimatum, antingen så skulle alla gå på hans 

linje eller så skulle han avgå.  

Reinfeldts val att binda sig var en mycket instabil strategi, om han inte fick de övriga att 

samarbeta så skulle konsekvenserna bli påtagliga. Om detta hade blivit fallet kan man bara 

spekulera i konsekvenserna, men det hade uppenbarligen åsamkat stor skada hos 

Moderaterna och kanske även alliansen. Skulle han ändå vikt sig så skulle hans förtroende 

skadas, kanske framförallt inom partiet och alliansen. Lagförslaget skulle förmodligen falla, 

då det endast skiljde fyra röster mellan blocken i kammaren. 

För den enskilda ledamoten fanns också stora risker, om de höll kvar vid sin åsikt så fanns 

faran att partiet skulle ha lidit stora förluster om Reinfeldt skulle avgå. De själva riskerade att 

bli utfrysta då de sannolikt skulle anses vara olojala och opålitliga, detta hade fått både korta 

och långsiktiga konsekvenser. De kortsiktiga skulle kunna vara att de ”hamnar utanför” och 

förlorar sin reella makt, på lång sikt kan man tänka sig att de hade förlorat sin riksdagsplats. 

Att vika av har också sina konsekvenser, de förlorar själva förtroende av väljarna och de är 

tvungna att överge sin egen övertygelse. Konsekvenserna av att man som ledamot viker av 

och följer partiets linje har mer personliga följder än om man står på sig. Alternativet ”stå på 

sig” är istället något som kommer att påverka partiet negativt, men kanske gynna en själv 

(det är dock väldigt svårt att uppskatta den potentiella vinsten). Om man då anser att 

partiets förtroende och inflytande är viktigare än den personliga (potentiella) vinningen samt 

den egna övertygelsen, så måste man vika av.  

Det visade sig att Reinfeldts ultimatum i stort fick partiet enat. Dock kunde man observera 

enstaka kritiska uttalanden efter ultimatumet. Därför kan man också se att kritikerna inom 
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Moderaterna tvingade att vika sig för statsministern eftersom man antingen anade att 

statsministern var fullt villig att gå fullfölja sitt ultimatum. Det kan även ha varit så att man 

inte trodde på ultimatumet men att skadorna som skulle komma av att gå emot partiet inte 

var värt den potentiella vinsten. 

4.2.1 Kammardebatt juni 2007 – Den första kampen mellan blocken 

Denna del av moment 1 illustreras inte som ett spel, likt föregående del. Detta beror på att 

processen låste sig i ett dödläge där i princip det enda resultatet kunde bli en bordläggning. 

Detta berodde på att det inte fanns tillräcklig majoritet för att undvika minoritetsskyddet, 

och det fanns heller inte tillräcklig majoritet för att rösta ned propositionen. 

I denna framställning kan det tidigt konstateras att det egentligen endast fanns ett parti som 

inte uttalade sig som att man erkände att det fanns ett behov av en ny signalspaningslag, 

detta parti var miljöpartiet. Resterande sex partier fördelades mellan (1) Alliansen och (2) 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.  

Både Socialdemokraterna och Moderaterna uttryckte en vilja till samarbete i 

kammardebatten den 13:e juni 2007, man anklagade också varandra för att man inte försökt 

ta kontakt mellan partierna, och på så sätt nå en enighet i detta viktiga politiska område. 

Vänsterpartiet uttryckte också en vilja att diskutera mellan blocken, men i debatten så 

pratades det främst om ett samarbete mellan alliansen och Socialdemokraterna. 

Moderaterna föreföll inte alls vara intresserade av Vänsterpartiet, vilket med tanke på att 

vänsterpartiets motion innehöll specifika förslag på ändringar och inte yrkade på avslag på 

propositionen (till skillnad från S och MP), får anses lite förvånande.       

Det strategiska utrymmet som fanns för alliansen och Socialdemokraterna var att ingå i 

förhandlingar kring propositionen, något som båda ignorerade. Detta kan mycket väl bero på 

att inget ytterligare hade tillförts till betänkandet sedan bordläggningsdebatten och man var 

också medveten om att ärendet skulle vila i ett år. Detta gjorde att det fanns utrymme, 

främst för oppositionen, att få ytterligare tid att påverka ärendets form. Andra potentiella 

motiv kan ha varit att Socialdemokraterna såg en chans att vinna politiska poäng med att stå 

på sig och gå regeringen emot.  
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Alliansen uttryckte missnöje över att lagen försenades i och med vilandeförklaringen, men 

samtidigt så tog man tillfället i akt och hävdade att man nu kunde förbättra t.ex. 

integritetsskyddet i förslaget ytterligare. Detta trots att man tidigare hävdat att förslaget var 

acceptabelt som det var, och att det byggde på tidigare väl genomförda utredningar. 

Alternativen som fanns för borgarna var att man kunde ha förhandlat med 

Socialdemokraterna och infört ändringar i betänkandet FöU:10, eller som man gjorde, att 

lägga fram förslaget för omröstning. Fördelarna och nackdelarna med de olika alternativen 

är inte helt enkla att utröna.  

Gällande nackdelar kunde en förhandling ha lett till för många eftergifter och de som nyttjat 

partipiskan skulle framstå som att de vikit ner sig. Å andra sidan skulle man fått en 

lagstiftning klar ett år tidigare och den skulle haft bred förankring och förmodligen 

uppfattats som mer legitim.  

Eftersom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, i kammardebatten, framställde en 

bordläggning som något positivt då det kan återremitteras, så kan man dra slutsatsen att de 

hade preferensen ”förändra”. Miljöpartiet uttryckte dock inte detta, utan var endast emot 

förslaget. 

Den nya preferensordningen ser då ut som följer: 

(1) För: (m), (c), (fp), (kd) 

(2) Förändra: (s), (v) 

(3) Emot: (mp) 

Det vi kan notera är att det skett ett skift mot förändring gällande Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet. Vi kommer dock inte lägga alltför stor vikt vid just detta moment i processen 

därför att, som tidigare nämnts, utgången av omröstningen i förväg var tämligen säker – det 

skulle bli en vilandeförklaring. Detta p.g.a. det minoritetsskydd som är stipulerat, i 

kombination med konstitutionsutskottets uttalande att ärendet berör grundläggande fri- och 

rättigheter gjorde att handlingsutrymmet var mycket begränsat för alla parter. 

4.3 Moment 2 

Det är nu, när vi går in i det andra momentet som man på riktigt kan börja jämföra och 

analysera olika åsikter och splittringar. Likt föregående moment, så läggs även detta upp på 
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det sätt att vi först redogör för den enskilda aktörens preferenser och handlingsutrymme 

med hänsyn till partidisciplinen. För att sedan förklara det hela med en spelmatris. Detta 

kommer till skillnad från det första momentet också tillämpas på partierna vid de två 

omröstningarna. Kammardebatten ägde rum i juni 2008. 

4.3.1 De sista tvekande 

De i alliansen som i den sista kammardebatten hade uttalat sig kritiskt till lagen, och talat om 

sig själva som obestämda, var Fredrik Schulte (m), Hans Wallmark (m), Inger René (m), 

Fredrick Federley (c), Annie Johansson (c), Camilla Lindberg (fp) och Birgitta Ohlsson (fp) 

(utöver dessa, nämns andra personer som hade uttryckt sig kritiskt dock har inte dessa 

kunnat bekräftas på tillförlitligt sätt). Av dessa kan vi gallra ur fyra aktörer som är mest 

intressanta då de kan anses som avvikande från partilinjen ända fram till den sista 

omröstningen. Dessa fyra var Federley, Lindberg, Johansson och Ohlsson.  

Federley förde ett emotionellt anförande där han talade om sina motiv och åsikter. Detta 

anförande föreföll påverka alliansen till den grad att Tolgfors uttryckte sig som att en 

återremiss, som kunde förstärka propositionen ytterligare, kunde vara lämpligt om det var 

kammarens vilja. Debatten den 17:e juni slutade med att propositionen återremitterades till 

försvarsutskottet för ytterligare beredning. Dagen efter samlades kammaren återigen för att 

besluta om det nya försvarsutskottsbetänkandet. 

Federleys uttalade motiv var att kunna följa sin liberala övertygelse och värna om 

integriteten, samtidigt som han ju också inte var nöjd med lagförslagets tidigare form. 

Johansson uttryckte liknande tankegångar och hade arbetat nära Federley under processens 

gång, därför behandlar vi dem som likvärdiga. De hade då tre möjliga alternativ – att 

antingen rösta för eller emot förslaget, eller att avstå sin röst. Konsekvenserna att rösta för 

förslaget är att de tappar sitt förtroende hos den väljarskara som ansåg att de är 

förpliktigade genom sin tidigare ståndpunkt. Att istället rösta emot förslaget skulle innebära 

att de tappade förtroende eller få en svagare ställning i sitt eget parti, de riskerade att bli 

utfrysta och förlora inflytande i framtida uppdrag. Genom att avstå sin röst skulle de hamna i 

något sorts mellanläge mellan de två, och på så sätt förlora ett visst förtroende hos båda 

läger (väljare och parti). När utskottet lämnade sitt sista betänkande så valde de att rösta 
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för. Federley sade att han litade på att regeringen skulle genomföra de tillkännagivanden 

som tillagts och att förslaget nu var acceptabelt. 

När det gäller Lindberg och Ohlsson så kan vi inte annat än konstatera att deras motiv, 

alternativ och konsekvenser var i princip identiska med ovanstående Johansson och 

Federley. Skillnaden hittar vi i hur de i själva verket valde att rösta, Lindberg var den enda 

borgerliga ledamoten som röstade emot förslaget och Ohlsson var den enda som avstod sin 

röst. Ohlsson har uppenbarligen andra kriterier än centerpartisterna då hon avstod p.g.a. att 

hon inte var nöjd med lagen och konstaterade kort efter beslutet att en kränkning av 

integriteten sker så fort FRA får tillgång till trafiken.  

De skäl som Lindberg anger till varför hon röstade emot förslaget var sin egen samt sin 

valkrets övertygelse. Hon var alltså den enda som gick emot partilinjen hela vägen och ansåg 

att de eventuella konsekvenser som detta val innebar, utfrysning från partiet m.m., inte 

vägde tyngre än hennes valkrets eventuella missnöje. 

I spelmatrisen nedan ämnar vi att illustrera dessa fyra aktörers, samt alliansens, strategiska 

handlingsutrymme samt nyttovärden. Det scenario som utspelar sig i matrisen är att 

alliansen kunde ändra sin position och utveckla propositionen på så sätt att man fick med sig 

dessa avvikare (alternativ ”ändra position”). Alternativt kunde man välja att ”stå på sig” och 

ignorera deras hot. ”Avvikarna” (Federley, Johansson, Lindberg och Ohlsson) kunde på 

samma vis antingen välja att ändra sin position och gå med på alliansens lagförslag, eller stå 

på sig och ta konsekvenserna av detta.   
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4.3.2 Huvudspel 1 - Avvikarna 

 

 Ändra position Stå på sig 

             Ändra position 3, 3 2, 4 

                    Stå på sig 4, 2 1, 1 

 

Federley och Johansson väljer att ändra position p.g.a. utskottets nya betänkande 

överensstämmer i tillräcklig grad med deras preferenser. Alliansen måste alltså också anses 

ha ändrat sin position (om än marginellt) då de har gett vissa nya tillkännagivanden. Detta 

gör att vi hamnar i slutläget som är det näst bästa för de båda aktörerna 

(Federley/Johansson och alliansen) i övre vänstra hörnet av matrisen. Detta gör att båda 

aktörer (Alliansen och Federley/Johansson) når en viss vinst av deras agerande. Alliansen får 

över Federley och Johansson på sin sida och stärker därigenom chansen för att 

propositionen skall gå igenom samtidigt som man stärker partiets sammanhållning. Federley 

och Johansson vinner ett större inflytande i partiet och får igenom sina önskningar, samtidigt 

som man slipper en utdragen konfrontation med det egna partiet. Denna kompromiss är det 

alternativ som både parter vann lika mycket på.   

Lindberg och Ohlssons scenario var mer komplext än Federley/Johansson eftersom de 

krävde ett förslag från regeringen som inte kommit upp bordet. De har heller inte det stöd 

bakom sig som krävs för att kunna påverka utgången, eller få igenom en till remissomgång. 

Detta gör att deras preferenser inte kan tillgodoses och således har de inget alternativ att 

rösta för. De kan endast avstå eller rösta emot. Resultat blir då också att lagförslaget går 

igenom, men Ohlsson avstår sin röst och Lindberg väljer att rösta emot. De anser då att 

riskerna för utfrysning och förlorat förtroende inom partiet inte väger tyngre än att vika sig 

och bortse från sina övertygelser. Därför har dessa personer inte samma nyttovärden som 

illustreras i matrisen. 

4.4 Den sista striden mellan blocken 

Oppositionen stod på sig i frågan och vill ha till ytterligare utredningar eller bättre 

integritetsskydd och rättssäkerhet. De syftade då på en rad olika frågor som måste 

förbättras t.ex. att regeringen är de som ger tillstånd till avlyssning, att den interna 

Alliansen 

Avvikare från partlinjen 
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kontrollen av FRA inte är tillräcklig samt att man borde ha ett organ som överser 

integritetsfrågan i FRA:s arbete. Man når inget beslut efter att försvarsutskottets 

betänkande (FÖU:14) har debatterats, och ärendet återremitterades till utskottet för vidare 

beredning.  

Alliansen hade vid detta tillfälle observerat hur vissa personer i Folkpartiet och Centerpartiet 

fortfarande var tveksamma till förslaget, och att oppositionens motstånd var oförändrat. De 

alternativ som man då stod inför var att antingen stå på sig, eller lägga till ändringar i 

propositionen. Konsekvenserna av dessa alternativ var; om man står på sig så riskerar man 

att förlora vissa ledamöter i alliansregeringen och förlora propositionen, samt om man viker 

sig så blir man tvungen att hänge sig till oppositionens krav vilket kan ses som en politisk 

förlust. Deras första prioritet var att få igenom lagförslaget samtidigt som man höll ihop 

alliansen – vilket skulle leda dem till att gå tillbaka till utskottet och lägga till vissa punkter.  

Dagen efter hade alliansen kommit med ett nytt betänkande där lagen (signalspaningslagen) 

var densamma, men man hade förtydligat en rad olika formuleringar och lagt till en 

domstolsnämnd som skulle ge tillstånd för avlyssning. Man hade också tillagt en 

integritetsombudsman samt tillkännagivit från regeringens sida att man under hösten skulle 

komma med förslag på hur ytterligare förbättringar skulle implementeras. Dessa 

förändringar behövde nödvändigtvis inte endast bero på trycket ifrån oppositionen och 

enstaka ledamöter, det stora mediala intresset och den folkliga opinionen var också en 

faktor att ta med i bedömningen. Det hade vid detta tillfälle vuxit ett stor folklig opinion mot 

lagen, denna hade manifesterat sig i demonstrationer på gator och torg, men även stora 

protester på internet förekom. 

Oppositionen hävdade dock, även efter dessa tillägg, att lagförslaget var detsamma och att 

ändringarna var godtyckliga. Man yrkade återigen på avslag eller återremiss. Detta trots att 

många av de tillägg som gjorts kunde härledas till Åströms (v) motion i kammardebatten 

2007, och borde stämma väl överens med de preferenser hon hade vid den tidpunkten. 

Vänsterpartiet måste ha ändrat preferenser eller röstat emot av principsak – man kan även 

anta att de vid det här laget insett att de inte hade något att vinna på att rösta för då det 

fanns en majoritet för förslaget. Däremot så kunde man vinna på det folkliga motståndet 

genom att rösta emot, detta gällde hela oppositionen.   
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I matrisen nedan visas läget inför FöU:15 som var det sista betänkandet, oppositionen insåg 

att slaget var över och att deras linje inte skulle få stöd. I det läget så var det ur strategisk 

synpunkt meningslöst att rösta annat än emot, man kunde bara förlora på det. Det fanns en 

stark opinion mot lagen och oppositionen har under hela processen varit denna opinions 

främsta företrädare, att då göra något annat än att rösta emot skulle endast resultera i 

förlust ur alla aspekter. 

Spelmatrisen visar att oppositionen högsta nyttovärde alltid utföll, oavsett vad alliansen 

gjorde, genom att rösta emot. Alliansens högsta nyttovärde gavs genom att de stod på sig 

och röstade för, men att någon hade ändrat position i det här läget var högst osannolikt.  

4.4.1 Huvudspel 2 - Blockstriden 

 

 För Emot 

            Ändra position 1, 2 2, 3 

                    Stå på sig 4, 1 3,3 

 

Alliansen hade nu avvärjt hotet från avvikarna och hade fått med sig alla centerpartister 

genom de ändringar som hade gjorts. Oppositionen och några få osäkra ledamöter inom 

alliansen var nu de enda som stod emot lagförslaget. Resultatet blev att vi hamnar i det 

nedre högra hörnet av matrisen, vilket var det näst bästa för både oppositionen och 

alliansen. Det sämsta utfallet för alliansen hade varit om man ändrat förslaget och 

oppositionen hade röstat för – detta pågrund av att man då hade givit efter för oppositionen 

när man ändå haft majoritet i frågan (övre vänstra hörnet i matrisen).  

Anledningen till att slutresultatet bara var det näst bästa för alliansen beror på att 

legitimiteten för lagförslaget skulle vara större tack vare ett brett samförstånd. Det är av just 

denna anledning man efterfrågat stöd från åtminstone Socialdemokraterna under hela 

processen.  

5. Slutsatser – Avslutande ord 

De ursprungliga frågeställningarna som satts upp för uppsatsen var koncentrerade till 

aktörernas motiv, handlingsutrymme och slutligen beslut samt konsekvens. Analysen visar 

Alliansen 

Opposition 
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att aktörernas motiv i vissa fall var svåra att tolka, de är i huvudsak en konsekvens av 

blocktillhörighet. Oppositionen var emot propositionen under hela processen, det är dock 

oklart om motivet hos oppositionen har varit att förbättra lagförslaget eller att vinna opinion 

och driva en politisk agenda. Alliansen som helhet har under processens gång uttryckt 

behovet av FRA-lagen och dels ”förbättrat” lagstiftningen efter att man stött på hårt 

motstånd och haft problem i de egna leden. Förändringarna har gjorts främst för att få lagen 

mer legitim snarare än för att förbättra. Alternativen för alliansen har varit att antingen 

”köra på” och inte ta hänsyn till kritik från oppositionen eller att försöka kompromissa, man 

kan säga att man valde ett alternativ som är ett mellanting av de båda. Man implementerade 

förändringar, men de var i praktiken relativt små och oppositionen höll samma linje (emot) 

under processens gång.  

På individnivå så var motiven präglade av tre saker, egen övertygelse, representation av sin 

valkrets och partidisciplin. I slutändan skulle endast två ledamöter gå emot sina partier och 

antingen rösta emot förslaget eller lägga ner sin röst.    

Det är inte helt enkelt att påstå vem som gick segrande ur processen. Alliansregeringen fick 

igenom sitt lagförslag, men inte helt utan kostnader. På vägen förlorade man (i 

omröstningen) 2 ledamöter (Lindberg och Ohlsson) och var nära att förlora en tredje 

(Federley). Man var också tvungen att kompromissa i den proposition som man från början 

hävdade var komplett. Vilka skador detta har tillfört på de olika partierna hör inte till vår 

analys, men att det har skett splittringar inom Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet är 

säkert.  

Det vi kan göra i denna del är att ta upp de eventuella kort- och långsiktiga konsekvenser 

som kan tänkas rimliga. På ett personaktörs perspektiv så bör Federley ådragit sig stora 

förluster i förtroende hos opinionen då han i sista stund vek sig och gick på partilinjen. Man 

kan tänka sig att han har reducerat skadan inom partiet – en skada som han dock själv 

inducerade. Denna skada kan vara både kort- och långsiktig. De andra avvikarna verkar inte 

ha lidit någon större skada ifrån de egna leden då de flesta av dem fortfarande har likvärdiga 

eller större uppdrag inom regering och riksdag. Hos väljarkåren har säkerligen Camilla 

Lindbergs förtroende stärkts då hon stod kvar vid sin åsikt.  
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Alliansen kan ha vuxit starkare genom implementeringen av partipiskan. Ett sådant drastiskt 

användande av denna som Reinfeldt stod för kan fortfarande leva kvar i partiets kollektiva 

minne och än i dag ha sin undermedvetna påverkan på partidisciplinen. Reinfeldts position 

som statsminister bör också vara stärkt inom alliansen om föregående resonemang är 

korrekt.  

Oppositionen har lyckats bli de som är minst förknippade med FRA-lagen, även om både 

socialdemokraterna och Vänsterpartiet tidigt erkände behovet av en förnyad 

signalspaningslag. På kort sikt är det troligt att oppositionen, efter processen, vann opinion 

på grund av detta. På längre sikt är det väldigt svårt att se hur processen kommer att 

påverka oppositionen, bland annat på grund av att debatten har klingat av.   

Det som uppsatsen visar är hur det politiska spelet mellan regering och opposition på många 

sätt fördröjt en fråga som det rått viss konsensus kring, samt hur detta har orsakat friktion i 

partiernas sammanhållning. För att hålla partilinjen enad har man använt drastiska politiska 

medel som lyckats, men även haft potential att splittra en majoritet i regeringsställning. 

Debatten kring detta ämne lever fortfarande, om än i begränsad utsträckning.  
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http://www.regeringen.se/content/1/c4/34/88/0e15ee0d.pdf
http://www.sweden.gov.se/sb/d/8670/a/78367
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Bilaga 1.  
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Bilaga 2 - sammanfattningar av de olika FöU-beredningarna 

Sammanfattningarna är direkt urklippta från utskottets egna sammanfattningar, och är tagna ifrån 

riskdagens hemsida. 

FÖU. 10 

Utskottet anser att regeringens förslag bör kompletteras med ytterligare rättssäkerhets- och 
kontrollmekanismer när det gäller 

– Uppräkningen för vilka ändamål signalspaning skall få bedrivas, 

– Tillämpningen av tillståndsgivningen (inriktning, behov, proportionalitetsbedömning, uppdragsgivare 
och sökord), 

– Förstöring av uppgifter, 

– Årlig rapportering från regeringen samt 

– Kontrollstation. 

Därmed förstärks enligt utskottet skyddet för enskilda personer ytterligare utöver regeringens förslag. 

FÖU.14 

Utskottet utgår från att regeringen meddelar närmare föreskrifter i förordningsform om ytterligare 
rättssäkerhets- och kontrollmekanismer när det gäller 

– En precisering av för vilka ändamål signalspaning skall få bedrivas inom ramen för den föreslagna 
lagstiftningen, 

– Hur tillämpningen av tillståndsgivningen (inriktning, behov, proportionalitetsbedömning, 
uppdragsgivare och sökord) skall ske, 

– Hur förstöring av uppgifter skall genomföras. 

– Utskottet utgår därutöver från att regeringen 

– Lämnar årliga rapporter till riksdagen, 

– Redovisar en kontrollstation 2011. 

– Därmed förstärks enligt utskottet skyddet för enskilda personer ytterligare utöver regeringens förslag. 

 

FÖU.15 

Utskottet anser att regeringen skall meddela närmare föreskrifter i förordningsform om ytterligare 
rättssäkerhets- och kontrollmekanismer när det gäller 

– En precisering av för vilka ändamål signalspaning skall få bedrivas inom ramen för den föreslagna 
lagstiftningen, 

– Hur tillämpningen av tillståndsgivningen (inriktning, behov, proportionalitetsbedömning, 
uppdragsgivare och sökord) skall ske, 

– Hur förstöring av uppgifter skall genomföras. 
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Bilaga 2, forts. 

Utskottet anser att lagen om signalspaning skall kompletteras på följande sätt: 

– Att tillstånden enligt signalspaningslagen beslutas av en ny domstolsliknande nämnd, 

– Att den domstolsliknande nämnden skall fatta beslut om tillstånd för användande av sökbegrepp 
hänförliga till fysiska personer, 

– Att regeringen och Regeringskansliet skall ta integritetshänsyn vid sina beslut om inriktningen. 

– Utskottet anser att regeringen senast under hösten 2008 skall återkomma med förslag till ändringar i 
signalspaningslagen i dessa delar. 

Därutöver skall regeringen 

– Lämna årliga rapporter till riksdagen, 

– Redovisa en kontrollstation 2011. 

Enligt utskottet skall vidare ett särskilt uppdrag lämnas till Datainspektionen om att fram till kontrollstationen 
2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Till Datainspektionen skall en särskild 
referensgrupp knytas, med personer som nomineras av riksdagspartierna. Regeringen skall också tillsätta en 
kommitté som utifrån skall följa FRA:s verksamhet generellt från ett integritetsperspektiv fram till 
kontrollstationen. Kommittén skall bestå av parlamentariker. Kommittén skall tillsätta ett integritetsombud, 
som har till uppgift att vid tillståndsprövningen bevaka integriteten för personer bosatta i Sverige. 

Vad utskottet anför om ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer bör riksdagen tillkännage för 
regeringen som sin mening. 

Därmed förstärks enligt utskottet skyddet för enskilda personer ytterligare utöver regeringens förslag. 


