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Sammanfattning	

Försvarad demokrati är ett arbete som genom en diskursanalys tar sig en närmare titt på debatten år 
2008 om en utökad FRA-lag med sikte på att kritiskt analysera hur partierna med hjälp utav olika 
diskurser behandlar och vrider begrepp för att få dem att överensstämma med den egna idén om hur 
vi bör förhålla oss till hotet. Arbetet kommer också reflektera över hur vi i en allt mer flytande 
modern värld försöker göra det flytande och okända fast för att på så sätt få någon typ utav kontroll 
över det samhälle som vi skapat oss. Genom att belysa de politiska diskurserna kring hot och 
demokrati i debatten om en utökad FRA-lag bidrar arbetet till att skapa en förståelse kring hur 
människor i en demokrati med demokratiska ideal så som integritet samt tryck- och yttrandefrihet 
genom relationen till hot accepterar att bli systematiskt och storskaligt övervakade utav sin egen 
stat. Därav också övervakade av sin egen demokrati.  

 

Nyckelord	

FRA-lagen, Diskursanalys, Övervakning, Post-modernism, riksdagsdebatt. 	

	

	

	

	 	



	

	

	

	

Förord	

Arbetet inom detta ämnesområde har visat sig vara otroligt lukrativt. Därav har jag som författare 
ständigt varit tvungen att avväga olika ingångar och perspektiv då möjligheterna att öppna nya spår 
under vissa tidpunkter visat sig vara betydligt fler än vad jag från början kunnat föreställa mig. 
Därför har också den svåraste delen av arbetet just varit att välja ut vilka teoretiska perspektiv och 
vilka ingångsvinklar som tillslut skulle passa arbetets syfte bäst. Jag vill rikta ett tack främst till min 
handledare Mathias Martinsson Fil Dr, universitetslektor vid Linköpings Universitet som genom 
handledningen bidragit till att leda uppsatsen i rätt riktning. Jag vill också rikta ett tack till mina 
nära och kära som under den mest kritiska tiden varit stöttande och behjälpliga. Slutligen vill jag 
också rikta ett stort tack till min programkamrat Tobias Holmberg som varit behjälplig med 
korrekturläsning och utformning utav den språkliga delen i arbetet.   

Arbetsområdet har inom sin tid inte bara visats sig vara otroligt lukrativt utan har också tampats 
med en tämligen flytande karaktär där begrepp och empiri i förhållandet till de teoretiska 
perspektiven haft en så otroligt diffus karaktär att jag vid flertalet tillfällen tvivlat på om det 
överhuvudtaget går att komma fram till någon typ utav poäng i arbetet. Men efter många sena 
kvällar och lite mänsklig naiv övertygelse så har bilden inom tid blivit allt klarare och mer 
strukturerad för att till sist leda fram till detta arbete. Arbetet i sig har till sist visat sig kunna säga 
betydligt mer om vår samtid än vad jag till en början kunde föreställa mig. Samtidigt som det allt 
mer flytande resultaten fallit på plats har de också i förhållande till varandra blivit både begripliga 
och vettiga vilket lett vidare till att detta arbete nu faktiskt mot alla odds är moget för att 
presenteras.  
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Inledning  
Det moderna samhället är ett minst sagt intresseväckande ämne. Inte minst för att det är just det 
samhället som vi idag lever i. Samtidigt har detta moderna samhälle hemsökts av en vision att det 
skulle bli det allt mer perfekta samhället. Zygmunt Bauman beskriver denna vision i sin bok 
flytande rädsla som ett språng framåt där det moderna samhället kan kontrolleras utifrån 
vetenskapen och därav lämna farhågor, överraskningar, elände och katastrofer bakom sig. Ett 
samhälle som är fritt från det ting som skapar rädsla och osäkerhet. Bauman beskriver hur denna 
vision snarare utvecklades till en lång omväg samt att vi fyra hundra år senare fortfarande inte nått 
detta samhälle1 utan vi är snarare som han antyder fast i en livslång kamp mot rädslan som uppstår 
utifrån farhågor och hot.2 Utifrån denna postmoderna samhällssyn som framträder utifrån Zygmunt 
Baumans skrifter ämnar arbete lyfta fram begreppet rädsla och sätta detta i kontext med det faktum 
att vi dagligen accepterar mer och mer övervakning. Författaren David Lyon beskriver i sin bok 
Surveillance after September 11 hur individerna i samhället efter detta apokalyptiska event blivit 
mer och mer mottagliga för faktumet att vara övervakade.3 Med rädslan som denna dag medförde 
gav vi också vår tillåtelse till detta. Moderniteten har fört med sig otroliga nya möjligheter. 
Information och kommunikation flödar dagligen genom våra allt mer tillgängliga datorer samtidigt 
som världen globaliseras och krymper. Individer är inte länge beroende av den geografiska 
gemenskapen för att kunna kommunicera. Samtidigt som denna guldålder av informationsutbyte 
frodas väcks också en rädsla för vad det egentligen är man skapar och vad det kan användas till. 
Samtidigt som tillgången på information och kommunikation växer ser vi också hur rädslan för 
hotet växer. Den personen som gömmer sig i mängden utav information vars intention saknar 
bakgrund i nationella intressen. Dessa hot är relativt ospecifika men påverkar ändå vår 
misstänksamhet och vår integritet. Denna uppsats kommer att fokusera på den legitimerande 
övervakningen och relationen till hotet. Där utav fokusera och problematisera det Post-moderna 
samhället och dess snabba utveckling. Vi kommer i arbetet följa den politiska diskursen om hot och 
säkerhet i friktion med anonymitet och integritet. Därmed också problematisera huruvida vi tvingas 
in i en allt mer övervakad värd där rädslan för hotet legitimerar våra begränsade möjligheter till 
integritet. Arbete ämnar behandla frågan om varför vi accepterar att våra rättigheter dekonstrueras i 
säkerhetens namn. För att besvara denna fråga kommer jag vända mig till den debatt som fördes i 
samband med ändringen i FRA-lagen 2008 samt det motstånd som formellt presenteras mot det 
rådande samhällsklimatet. Vi kan bevittna en betydande utveckling i metoder för övervakning på 
flygplatser och liknande inte minst i vår vardag. Men det som gör denna uppgift så intressant är just 
hur denna typ av expanderande övervakning görs legitim i de demokratiska politiska organen som i 

                                                   
1 Zygmunt Bauman, Flytande Rädsla, (Göteborg, 2008) s 8f. 

2 Zygmunt Bauman, Flytande Rädsla, (Göteborg, 2008) s. 14. 

3 David Lyon, Surveillance after September 11, (Cambridge, 2003) sid 1ff. 
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vår verklighet styr våra vardagliga liv, därför vill denna uppsats problematisera samt analysera hur 
denna typ av legitimitet behandlas och skapas. 

Syfte		

Syftet med arbetet är att belysa och problematisera hur ökad övervakning kan accepteras i ett 
demokratiskt samhälle. Genom att kritiskt analysera debatten i riksdagen om en utökad FRA-lag 
2008 syftar arbetet till att skapa en ökad förståelse kring hur övervakning legitimeras i vårt högsta 
politiska organ och därför också accepteras i samhället. Vidare syftar arbetet till att belysa 
framträdande begrepp som terrorism och hot samt hur dessa begrepp i debatten fylls med innehåll 
för att övertyga medborgarna om att ökad övervakning är en bra sak.   

Genom insamling och analysering utav det empiriska materialet ämnar uppsatsen att föra en 
analytisk diskussion utifrån de argument och utsagor som framträder för att söka svar på varför vi 
accepterar övervakning som egentligen inkräktar på våra demokratiska rättigheter, samt diskutera 
problematisera och analysera dessa utsagor i kontext med relevanta samhällsteoretiska perspektiv. 
Arbetet ämnar vidare belysa huruvida den politiska diskussionen som förts i debatten kan sättas i en 
kontext där visionen om hot och säkerhet kan förstås som ett sätt att legitimera det framväxande 
övervakningssamhället.  

Utifrån att applicera en argumentationsöversikt samt en diskursanalys på debatten om en utökat 
FRA-lag i riksdagen 2008 syftar uppsatsen till att kartlägga de argument och visioner som får 
medborgare i ett demokratiskt samhälle att offra de demokratiska idealen utifrån rädsla och hot samt 
problematisera och analysera hur dessa argument förts för att legitimera den allt mer reducerade 
integriteten och växande övervakningen.  

Frågeställningar 	

Detta arbete kommer att utgå ifrån fyra frågeställningar. Dessa frågeställningar ämnar styra arbetet i 
en riktning som kan göra det möjligt att behandla syftet med arbetet. Därav kommer också fokus 
riktas mot att så långt som möjligt besvara dessa frågor.  

De utvalda frågorna är följande: 

 
Vilka begrepp kan ses som centrala i debatten?  
 
Hur fylls de centrala begreppen med innehåll utifrån de politiska grupperingarna?  
 
Vilken typ utav samhällsdiagnos framställs i det empiriska materialet?  
 
Vilka åtgärder föreslås och hur legitimeras dessa åtgärder utifrån relationen till rädsla och 
osäkerhet?  
  



3 

Avgränsning 	
Övervakning är ett stort ämne som ständigt växer sig större i form av ny teknik och nya möjligheter 
men också nya hot och nya rädslor som ständigt driver på utvecklingen och kvantiteten av 
utrustning och metoder. Därav kan det anses nödvändigt att tydligt begränsa arbete utifrån det 
riktlinjer som kan anses vara relevanta för att uppfylla arbetets syfte. Utifrån det har jag valt att i ett 
första steg fokusera kring den digitala övervakningen som i arbetet också kommer refereras till som 
signalspaning där syftet är att plocka upp signaler för att avlyssna konversationer i digitaliserad 
form. Utöver det avser inte uppsatsen att behandla den typ utav reell övervakning som kan 
preciseras som gränskontroller och övervakningskameror. Dels för att arbetet i så fall riskerar att bli 
alldeles för omfattande och för att det analyserade materialet tämligen tunt behandlar denna typ utav 
övervakning och är därför inte aktuellt för denna uppsats. Vidare har jag i ett andra steg valt att 
fokusera mitt arbete kring den debatt som fördes om en utökad FRA-lag den 17 juni 2008, för att få 
ett tydligt forum att avgränsa empirin utifrån. Anledningen till att debatten den 17 juni har valts är 
att detta datum är dagen innan riksdagen röstade om förslaget den 18 juni. Därför kan det antas att 
just denna dag utgjorde ett slut på debatten innan man tog beslutet där de starkaste motiven och 
argumenten för och emot framträtt då diskussionen under en tid varit igång. Denna debatt kan alltså 
tolkas som en höjdpunkt i diskussionen omkring denna FRA-lag. Genom att avgränsa empirin till 
riksdagsdebatten har arbetet samtidigt också uteslutit material från till exempel dagstidningar och 
liknande. Just dagstidningar skulle kunna vara ett mycket intressant och givande empiriskt material, 
men detta ämne som fokuserar på tidningarnas rapportering och ställningstaganden till lagförslaget 
är tämligen väl behandlat i andra arbeten. Jag kommer att återkomma mer till dessa i avsnittet 
tidigare forskning. Genom att tidningarna som sagt är relativt väl analyserade av andra stärker det 
också mitt syfte att titta på just riksdagen i stället för att se vilka slutsatser som kan dras utifrån 
denna debatt. Då uppsatsen omsätter en förhållandevis stor mängd empiriskt material har jag valt att 
utesluta vissa delar i materialet. Det som utesluts är delar som inte är relaterat till syftet. Till 
exempel har personliga intriger mellan ledamöter samt diskussioner om vem som gjort vad för att 
samarbeta ansetts icke intressant i förhållandet till syftet och därmed också uteslutits ur uppsatsen. 
Mycket utav detta gallras också ut genom argumentationsöversikten.  

Etiska aspekter  	

Eftersom att det empiriska materialet som behandlas i uppsatsen är publikt och tillgängligt för 
allmänheten ses inga större etiska problem i arbete. Utsagorna kommer därför att preciseras med 
namn och politisk tillhörighet då det gynnar uppsatsens syfte att hålla isär personer och politiska 
partier. Därför ser jag inga etiska problem eftersom att uppsatsen i sig inte kommer producera mer 
information om materialet och dess aktörer än vad som riksdagen redan publicerat. Jag vill också 
hävda att studiens relevans är högst påtaglig då det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt att 
granska och kritisera de som har makten. Denna uppsats ämnar som tidigare nämnts problematisera 
hur man utifrån politiska intressen fyller olika centrala begrepp med innehåll som sedan kan ligga 
till grund för den politik som man vill föra. Därav kan de slutsatser som dras i detta arbete bidra till 
en ökad förståelse för hur man som åhörare blir övertygad och hur vi också övertygas om vad som 
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måste göras. Trots att tidningar och andra medier dagligen granskar och rapporterar om makten 
anser jag att även den akademiska världen bör göra det samma. Som ett slags komplement. En 
akademisk granskning kan också producera en annan mer vetenskaplig och teoretisk kritik än vad 
medierna gör. Inte då menat att mediernas granskning på något sätt skulle vara bristfällig men den 
akademiska kritiken kan på ett sätt ta vid där medierna kliver av och genom det utveckla och 
problematisera det rådande samhällsklimatet ytterligare. Jag vill också påpeka att det utifrån ett 
historiskt perspektiv är viktigt att kritisera och problematisera makten och regeringar i en 
demokrati. Tillexempel har vi Tysklands utveckling under mellankrigstiden där ett demokratiskt 
samhälle förvandlades till en nazistisk totalitär diktatur helt i enlighet med och med hjälp av 
demokratin, vilket ger medborgaren ytterligare belägg för att förhålla sig kritisk mot makten. 
Slutligen vill jag också påpeka att jag är ytterst medveten om att jag som författare också är en del 
utav diskursen då jag genom text, produktion och konsumtion deltar inom ramarna utav diskurser 
rörande ämnet. Därav påverkar min egen text också den diskursiva strukturen och jag själv blir en 
del utav diskursen. I min mening finns det ingen tydlig väg runt detta problem utan det är snarare 
något som man i en diskursanalys får lära sig att leva med.   

Metod 	
Utifrån det valda empiriska materialet kommer denna uppsats ta grund utifrån en 
argumentationsöversikt. Denna metod ämnar inte vara en analysmetod. Utan är i stället en metod 
för att bryta ut och strukturera upp de centrala argumenten i diskussionen utifrån det empiriska 
materialet. Därefter ämnar arbetet att ta med sig centrala begrepp från översikten för att sedan 
genom en kritisk diskursanalys tematisera hur dessa begrepp fylls med innehåll av de utsagor och 
argument som framkommer i texten.  

Argumentationsöversikt 	

Argumentationsöversikten är inspirerad av metoden argumentationsanalys. Översikten går ut på att 
strukturera upp de argument som finns i det valda materialet för att på så sätt få en översikt utav vad 
det är som diskuteras och vilka påståenden som är för eller emot en tes.4 Denna metod är lukrativ 
för arbetets syfte då den tydligt strukturerar upp argumenten som förs i det empiriska materialet och 
på så sätt kan arbetet genom att applicera denna typ utav metod urskilja centrala teman och begrepp. 
Framför allt ger metoden mig möjligheten att metodmässigt urskilja begrepp som jag sedan kan 
bära vidare in i en diskursanalys i stället för att jag själv ska välja ut de begrepp och teman som jag 
själv anser vara intressanta. Dessutom undviker jag att mina personliga intressen påverkar vilket 
empiriskt material som skulle lyftas fram. Därefter är det möjligt att påstå att jag genom att göra en 
argumentationsöversikt kan minimera risken att mina egna intressen färgar uppsatsen. Denna metod 
är också bra för att få en översikt om vad det är som diskuteras. Därav underlättar den det 
metodologiska valet av centrala delar i det empiriska materialet.  

                                                   
4 Gunnar Björnsson, Ulrik Kihlbom, Anders Ullholm, Argumentationsanalys (Stockholm, 2015) s. 57f. 
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Kritisk Diskursanalys  	

I boken Diskursanalys som teori och metod pekar Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips 
på att en kritisk diskursanalys ämnar belysa diskursens tre delar, vilka utgörs av: texten, den 
diskursiva praktiken samt den sociala praktiken. Textdelen utgör själva texten i sig och dess 
lingvistiska utformning. Därefter finns den diskursiva praktiken som utgörs utav textproduktion 
samt textkonsumtion. Den tredje dimensionen utgörs utav den sociala praktikens nivå. Alltså hur vi 
handlar utifrån diskursen vilket enligt författarna är problematiskt att bara genom en diskursanalys 
säga något om då denna nivå också omfattas utav icke diskursiva element. Därför bör denna del 
kompletteras med relevant teori.5 Därav kommer detta arbete utifrån det valda empiriska materialet 
som utgör textdelen applicera en diskursanalys för att få en godare kunskap om hur olika individer 
och partier i debatten förhåller sig till och använder diskurser för att få igenom sina budskap. Med 
det kan detta resultat behandlas utifrån relevant samhällsvetenskaplig litteratur och teori. Just denna 
del utav social praktik kommer i detta arbete näst intill uteslutande fokusera kring Zygmunt 
Baumans teorier om det postmoderna samhället och vårt förhållande till rädslan. Utöver det skriver 
Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips att ”Det centrala målet med den kritiska 
diskursanalysen är att kartlägga förbindelserna mellan språkbruk och social praktik samt att ”Fokus 
läggs på de diskursiva praktikernas roll i upprätthållandet av den sociala ordningen och i social 
förändring”6 vilket gör den kritiska diskursanalysen extra relevant för arbetets syfte. Då syftet är att 
se hur man i riksdagsdebatten försöker sälja in det nya lagförslaget, alltså en social förändring. 
Eftersom att man vill få folk att acceptera mer övervakning och mindre integritet.  Den kritiska 
diskursanalysen ämnar därefter behandla de centrala begrepp och ämnen som i 
argumentationsöversikten tas upp. För att få en förståelse om hur dessa begrepp och liknande byggs 
upp utifrån utsagorna. Därför anser jag att denna metod är den metod som bäst kan tillämpas för att 
uppfylla syftet med arbetet då jag i min uppsats vill fokusera kring hur övervakning legitimeras så 
anser jag det vara högst relevant att genom denna metod belysa och problematisera diskursen om 
övervakning och hur det genom diskursen kan legitimeras.  

Eftersom att analysens fokus kommer riktas mot begrepp så kan det vara nödvändigt att också 
nämna att det finns starka influenser från diskursteorin. Arbetet kommer att arbeta utifrån 
nodalpunkter, tecken, element och flytande signifikanter vilka enligt Marianne Winther Jörgensen 
och Louise Phillips utgör själva etableringen utav en diskurs.7 Diskursteorin gör det alltså möjligt 
att bryta upp de centrala begreppen och se hur dessa begrepp byter innehåll beroende på vilken 
diskurs som använder sig utav dem. Genom att applicera en diskursanalys kan arbetet behandla hur 
olika diskurser tampas om olika flytande begrepp för att legitimera den egna diskursen över den 

                                                   
5 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys, (Lund, 2013) s. 74f. 

6 Winther Jørgensen, Phillips, s. 76. 

7 Winther Jørgensen, Phillips, s. 33ff. 
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andra.8 En ytterligare anledning till att just den kritiska diskursanalysen valts är att denna typ av 
diskursanalys inte uppfattar sig själv som politiskt neutral.9 Då det ligger i arbetets syfte och 
bakgrund att kritiskt granska hur de politiska diskurserna skapar ett samtycke om övervakning och 
därmed legitimerar själva övervakningen så är det tämligen problematiskt att vara neutral i denna 
ansats. Uppsatsen ämnar leta efter ett konstruerat samtycke samt hur makten övertalat oss. Där 
utöver kan det anses vara svårt att ha denna ansats och samtidigt brottas med visionen om att vara 
helt obunden. Dock har tillexempel argumentationsöversikten byggts in som en motvikt till detta för 
att behandlingen utav det empiriska materialet inte skall vara utifrån egna intressen. Utöver det ger 
den kritiska ansatsen i en kritisk diskursanalys arbetet möjligheten att vara just kritiskt till det som 
utöver översikten kommer fram.   

Teori 	
Arbetet kommer ur en teoretisk synvinkel att utgå ifrån Zygmunt Baumans teoretiska perspektiv på 
samhället som Post-modernt. Samt också från författaren David Lyon som i stora teoretiska drag 
behandlar individens förhållande till det nya övervakningssamhället. Dessa teoretiska perspektiv har 
valts för att tillsammans med resultatet av den kritiska diskursanalysen kunna behandla det som 
tidigare benämnts som den sociala praktiken. För att kunna dra slutsatser om varför vi handlar som 
vi gör. Där utöver kommer arbetet också behandla förhållandet mellan det kända och det okända. 
För att behandla denna relation har arbete hämtat en figur från författaren Slavoj Zizeks bok Irak: 
att låna en kittel där Zizek beskriver de fyra formerna utav vetande. Nämligen det vi vet att vi vet, 
det vi vet att vi inte vet, det vi inte vet att vi vet samt det vi inte vet att vi inte vet.10 Slavoj Zizek är 
professor vid European Graduate School. Någon vidare utveckling utav resterande del utav boken 
kommer inte vara aktuellt i detta arbete utan boken kommer bara användas för att förstå relationen 
mellan olika typer av vetande.  

Zygmunt Bauman och det postmoderna samhället	

Zygmunt Bauman är Emeritus Professor på Univerity of Leeds11 och har med sina post-moderna 
teorier inspirerat en stor del utav den teoretiska delen i detta arbete. Bauman beskriver oftast det 
post-moderna samhället som flytande där livet flyter från den ena utmaningen till den andra med det 
gemensamma draget hos dessa utmaningar att dem i de flesta fall är kortlivade och tillfälliga.12  Det 
han menar med att leva i just ett post-modernt samhälle är att vi från dag till dag ställs inför nya 
utmaningar med nya problem och nya lösningar. Därav den flytande termen. Bauman beskriver 
också hur förhoppningen på vårt samhälle har utgått ifrån en vision om att vi skulle kunna tygla 
                                                   
8 Winther Jørgensen, Phillips, s. 37. 

9 Winther Jørgensen, Phillips, s. 70. 

10 Slavoj Zizek, Irak, (Stockholm, 2014) s. 15.  

11 Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, (Cambridge, 2012) s. Bokomslaget. 

12 Zygmunt Bauman, Flytande Rädsla, (Göteborg, 2008) s. 12f. 
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rädslan, där man då tolkat rädslan som en engångsaffär. Det vill säga att om vi löser alla problem 
som bidrar till rädsla kommer inte heller nya rädslor kunna uppstå. Men Bauman pekar på att 
rädslan i sig snarare har blivit lika flytande som samhället i övrigt och som de faktorer som orsakar 
den,13 samtidigt som saker och ting blir allt mer flytande blir det också allt mer okontrollerbara, som 
Bauman själv uttrycker det. 

What all these features of fluids amount to, in simple language, is that liquids, unlike 
solids, cannot hold their shape.14  

Arbetet ämnar använda denna typ utav synsätt och teori som en bas och genomgående tema för att 
genom dem kunna få en ökad förståelse kring hur olika teman och begrepp kan vara just flytande 
och föränderliga. Därefter hur vi påverkas, reagerar och handlar utifrån denna flytande karaktär.  

Bauman beskriver det flytande moderna samhälle som att leva från en kris till den andra där vi 
genom att ta itu med ett känt problem också skapar oss ett okänt antal okända problem.15 Utifrån 
detta kan vi se på FRA-lagen som ett sätt att ta itu med ett problem och samtidigt ställa oss frågan 
om hur många okända problem vi skapar, vilket i sig kommer diskuteras vidare i de avslutande 
reflektionerna. Arbetet kommer specifikt influeras utifrån Zygmunt Baumans bok Flytande rädsla 
samt boken Flytande modernitet.  Men också ifrån böckerna Europa ett oavslutat äventyr och På 
spaning efter politiken.  

David Lyon och det framväxande öppna övervakningssamhället. 	

David Lyon är professor i sociologi vid Queen´s university. Kingston, Ontario.16  Lyon beskriver i 
sin bok Surveillance after September 11 hur övervakningssamhället förändrats efter just det 
terrordåd som inträffade den 11 september 2001 där olika former av övervakningsstrukturer som 
tidigare varit dolda under ytan plötsligt mynnat ut i vår vardag och där vår medvetenhet och 
acceptans mot dem också har ökat.17  Detta kommer att utgöra en grund i arbetet just att 
medvetenhet och intresset för övervakningen har ökat. Denna teori utgör också en grundpelare för 
arbetet i sig. Eftersom arbetet ämnar behandla hur debatten och sättet att tala om hotet gör det 
verkligt. Därefter skulle vår omedvetenhet om övervakningen göra detta syfte obesvarbart. Det 
viktiga i detta är hur vi har fått ett allt mer öppet övervakningssamhälle där övervakningen 
legitimeras och accepteras vilket i sig också utgör en stor grund i arbetet. Lyon skriver också om en 
”culture of suspicion” som framför allt är betydligt mer framväxande efter 11 september där vi 
genom vår misstänksamhet mot varandra också blir övervakare.18 Vidare menar Lyon att Culture of 

                                                   
13 Zygmunt Bauman, Flytande Rädsla, (Göteborg, 2008) s. 14. 

14 Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, (Cambridge, 2012) s. 2. 

15 Zygmunt Bauman, På spaning efter politiken, (Göteborg, 2000) s. 152. 

16 David Lyon, Surveillance Studies, (Cambridge, 2007) s. Bokomslag. 

17 David Lyon, Surveillance after September 11, (Cambridge, 2003) s. 1ff.    

18 David Lyon, Surveillance after September 11, (Cambridge, 2003)  s. 10. 
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suspicion eller misstänksamhetskulturen genom den sorg och hämndbegär som uppstod efter 
terrordåden 11 september kan liknas med en snöbollseffekt19 där alltså kulturen funnits tidigare men 
genom detta event sattes snöbollen i rullning och växte sig större tills den idag i stort sett misstänker 
och övervakar alla. Misstänksamhetskulturen är intressant för mitt arbete eftersom att den utgör en 
förklaring också utifrån en acceptans. Att man måste skydda sig mot hotet som man inte vet vem 
det är och som uppenbarligen kan smyga sig igenom den övervakning som för tillfället används och 
därefter legitimeras mer övervakning genom rädsla och okunskap och att avvika från systemet kan 
kanske vara lika problematiskt som att åka fast i det. Därav en kultur utav acceptans och legitimitet 
utifrån rädsla, hot och säkerhet. 

 

I boken Surveillance Studies använder sig David Lyon utav termen Post 9/11.20 Han hävdar också 
att denna term ligger i stark kontext med Zygmunt Baumans post-modernism. Att den flytande 
karaktären av samhällsstrukturer som Bauman beskriver också går att finna i utvecklingen utav 
övervakningen. Lyon skriver att panopticon övervakning (som, bland annat, Foucault talar mycket 
om) var fixerad vid platsen och dess betydelse. Utöver det antyder Lyon att övervakningen idag 
snarare är lätt och mobil.21 Den finns bland annat i våra telefoner, mobiler och datorer. Därav anser 
Lyon att övervakningen, som är Post 9/11, också starkt är förknippad med Zygmunt Baumans 
teorier om samhället som Post-modernt.22 Lyons teorier lägger också en bakgrund i detta arbete som 
syftar på att undersöka varför vi accepterar att våra demokratiska ideal inskränks och rent av kränks, 
utifrån relationen till hotet och behovet utav säkerhet. Lyon beskriver vidare hur högteknologiska 
bolag gör miljardvinster på att utveckla dessa system och apparater för ändamålet att bevaka.23 Med 
denna samhällsbild eller samhällsdiagnostik vill jag föra diskussionen vidare in på hur den svenska 
riksdagen legitimerar den ökade övervakningen samt vilka argument som används för att övertala 
sina medborgare om att delta i denna allt mer växande struktur.  

Bakgrund 	
För att läsaren skall få en förståelse för vad som ligger till grund för det valda ämnet och den valda 
problemformuleringen så ämnar detta avsnitt att presentera och summera de samhällsteoretiska 
perspektiv som ligger till grund för arbetet och problematiken. I detta avsnitt kommer tidigare 
arbeten inom liknande teman lyftas upp för att klarlägga den vetenskapliga kontexten runt det valda 
ämnesområdet. Avsnittets huvuduppgift är att lägga en teoretisk grund att stå på i den vidare 

                                                   
19 David Lyon, Surveillance after September 11, (Cambridge, 2003) s. 44f. 

20 David Lyon, Surveillance Studies, (Cambridge, 2007) s. 46. 
21 David Lyon, Surveillance Studies, (Cambridge, 2007) s. 179f. 
22 David Lyon, Surveillance Studies, (Cambridge, 2007) s. 180. 
23 David Lyon, Surveillance Studies, (Cambridge, 2007) s. 47.  
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diskussionen om utvecklingen utav övervakningssamhället. Då specifikt till debatten om en utökad 
FRA-lag som arbetet ämnar behandla.  

Vad är FRA-lagen och vad vill man ändra? 	

Detta avsnitt ämnar inte att på djupet analysera och problematisera själva lagen i sig då det riskerar 
att bli en allt för ingående teknisk fördjupning vilket inte är syftet med arbetet. Utan i stället ämnar 
jag att övergripande presentera lagen för att den icke insatte skall få ett grepp om vad uppsatsen 
handlar om. Den som är intresserad av en djupare förklaring uppmanas därefter att läsa FRA-lagen 
och dess motioner 2008 för en mer kontextuell bild. Själv anser jag att följande förståelse är det 
nödvändiga för att sätta resonemanget i en kontext. Då uppgiften avser att belysa diskursen och inte 
själva lagen. Dock kan en som tidigare nämnt grundläggande förklaring vara nödvändig för en 
förståelse i senare resonemang och kontext. FRA står för Försvarets radioanstalt. Det är dock icke 
att förknippa med försvaret. FRA är en institution som alla andra institutioner i landet. Den drivs 
utav regeringen och syftar till att främja så väl regeringen som polisens arbete, försvarsmakten samt 
SÄPO och nationella polisens intresse.24 Det vill säga att de lika väl kan jaga piratkopierare som 
kärnvapensmugglare och allt där i mellan. Regeländringen i denna kontext innebär att få 
signalspana i kablar. Karin Enström (M) uttrycker följande.  

Varför måste man ha en ny lag? Varför måste man ha möjlighet att få signalspana i 
kabel? Det är ju det som det handlar om. Teknikutvecklingen har gjort att en allt mindre 
del av signaltrafiken går i etern. Bedömningen i dag är att mindre än 5 procent av all 
trafik går i etern. All övrig signaltrafik går i kabel. Det innebär att vi i dag riskerar att 
missa mer än 95 procent av signaltrafiken. Teknikutvecklingen i sig gör det alltså 
nödvändigt att skapa en teknikneutral signalspaningslag. Lagen om signalspaning 
omfattar signalspaning för försvarsunderrättelseändamål, oavsett om signalerna befinner 
sig i etern eller i kabel.25  

Lagens ändring antas inte i detta tillfälle utgöras utav mer än så. Därav kan vi se att det finns en lag 
om att man får spana i den så kallade etern, alltså i luften, men man får inte spana i kabeltrafik. 
Därför vill man utöka detta till att gälla alla typer av teknik, alltså en tekniskt neutral lag. Då man 
bara har ca 5% utav all informationen i det som man innan lagen fick spana i. Man vill alltså 
utveckla den efter den rådande samhällsutvecklingen. Ett sätt att hinna ikapp samtiden med några 
steg. I materialet framkommer också att det man vill göra är att applicera sökord som ett slags filter 
i denna digitala värld för att på så sett fånga upp intressanta objekt. Värt att nämna är också att det 
bara är signaler som går över gränsen som är de signaler man vill spana på. Alltså inte inhemsk 
trafik som bara går inom landets gränser. Djupare än så ämnar inte arbete behandla lagen då de 
tekniska delarna inte är intressanta för syftet.  

                                                   
24 FRA, Verksamhet, http://www.fra.se/verksamhet.4.html  (2016.05.29)   

25 Karin Enström (M) anf.98. Riksdagens arkiv och registratur, Riksdagens protokoll 2007/08:130 Tisdagen den 17 juni.  

 



10 

Tidigare forskning 	

I detta avsnitt ämnar arbetet reflektera och problematisera likheter och skillnader kring liknande 
forskningsprojekt som i dess kontext härrör till det valda temat i denna uppsats för att få en 
övergripande bild utav vad som studerats tidigare samt vilka slutsatser som tidigare har dragits inom 
ämnesområdet.  

FRA-lagen: en jämförande studie av tre dagstidningars rapportering om ett 
riksdagsbeslut	

Först ut vill jag nämna avhandlingen vid namn FRA-lagen: en jämförande studie av tre 
dagstidningars rapportering om ett riksdagsbeslut. Där författaren Carl Johan Åberg jämför 
Aftonbladets, Svenska dagbladets och Dagens nyheters olika rapporteringar kring debatten om 
lagförslaget. Denna avhandling utgår ifrån förhållandet till hotet som farligt och framför allt rädslan 
för terrorism och extremism.26 Detta gör uppsatsen både intressant och nödvändig att nämna och 
behandla i detta arbete, då båda arbetena har sitt ursprung i relationen till hotet. Därefter har min 
egen uppsats och Åbergs arbete valt olika vägar för insamling av empiriskt material. En nämnvärd 
tanke från Åbergs arbete är medias reaktioner kring dagarna runt den politiska omröstningen om 
lagförslaget. Åberg beskriver hur de tre stora dagstidningarna, trots de olika politiska inriktningar 
de företräder, under perioden 11-25:e juni uttrycker ett starkt gemensamt motstånd mot 
lagändringen.27 Vi kan alltså se hur media bildar en sorts pakt mot lagförslaget. Som sedan sätt i 
relationen till teorier om att media kan påverka demokratin och dess politiska beslut. Denna uppsats 
är skriven utifrån en kvalitativ textanalys, därefter vill jag hävda att genom att analysera den 
politiska spelplanen, det vill säga riksdagen, kan jag komplettera och utveckla detta fält samt att jag 
genom en argumentationsöversikt kan djupare strukturera och problematisera debatten. Utöver det 
kan mitt arbete genom en diskursanalys också behandla de diskurser som skapas och reproduceras 
utifrån riksdagsledamöternas utsagor samt att genom nya teoretiska perspektiv bredda och utveckla 
problematiken kring debatten.  

Politiken bakom FRA-lagen: Analys ur ett rationellt perspektiv.  	

Det andra arbetet som jag ämnar ta i betänkande inom mitt valda tema är den vid namn Politiken 
bakom FRA-lagen och är skriven utav Daniel Thorelius och Niklas Lidbom. Författarna använder 
sig även här av en kvalitativ textanalys. Uppsatsen handlar om de olika aktörernas motiv i debatten. 
Arbetet är brett och behandlar såväl medias rapportering som den politiska debatten i riksdagen. Det 
som gör denna uppsats extra intressant för det ämne jag själv tänkt behandla är att den drar 
slutsatser kring de politiska motiven och debatten. Uppsatsen hävdar bland annat att 
blocktillhörighet var ett starkt motiv för hur man bör rösta. Samt att det politiska spelet har lett till 
att beslutet på denna fråga har fördröjts trots att det har funnits stark enighet i riksdagen om grunden 

                                                   
26 Carl Johan Åberg, FRA-lagen (Växjö, 2015) s. 1. 

27 Carl Johan Åberg, FRA-lagen (Växjö, 2015) s 22. 
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att införskaffa lagen i någon form,28 men det som kanske är mest intressant utifrån mitt valda 
ämnesområde är att författarna hävdar att Alliansen som ämnade driva igenom förslaget snarare 
arbetade utifrån att legitimera förslaget i debatten än att faktiskt förbättra det.29 Det vill säga, att 
legitimeringen tar större plats än att ändra lagen så den får bredare stöd. Detta är en slutsats och 
tanke som jag kommer bära med mig in i mitt arbete för att vidare utveckla.  

 

  

                                                   
28 Daniel Thorelius, Niklas Lidbom, Politiken bakom FRA-Lagen, (Linköping, 2010) s. 34ff. 
29 Daniel Thorelius, Niklas Lidbom, Politiken bakom FRA-Lagen, (Linköping, 2010) s. 34f. 
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Analys  
Analysen kommer först att ta avstamp i debatten om en utökad FRA-lag för att få en preciserad 
reflektion om hur diskursen om legitimerad övervakning förs i vår högsta politiska instans. Denna 
analys ämnar inte gå in i de exakta tekniska detaljerna kring signalspaning då det inte 
överensstämmer med syftet, utan skall i stället fokusera kring diskursen utav utvidgad övervakning. 
För att få en insikt i vad det är som diskuteras i debatten och hur det legitimeras.  

Begreppet	legitimerad	övervakning		

Begreppet, legitimerad övervakning, är ett begrepp som jag själv genom litterär översyn och 
problematisering har tagit i bruk. Det ämnar precisera de faktorer som fått oss att uppfatta 
övervakning som okej, att det är legitimt och ett måste i det digitala samhället som moderniteten har 
fört med sig. Den legitima övervakningen är alltså det pris vi betalar för vår allt mer öppna och 
globaliserade kommunikation. Detta begrepp kommer delvis ifrån ordspråket; Har du inget att dölja 
har du inget att frukta. Mer konkret ämnar begreppet legitimerad övervakning att precisera den 
övervakning som vi genom konsensus väljer att acceptera och därefter ser som legitim.  

Ja-	och	Nej-sidan		

Förslaget att ändra eller utveckla FRA-lagen lades fram utav den då sittande regeringen. Vilket var 
Alliansen där Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet ingick. Därav var 
också deras partier för detta lagförslag och yrkade på att det borde röstas igenom. Samtidigt var den 
då sittande oppositionen emot detta lagförslag. Det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
samt Miljöpartiet. Trots att partierna var tydliga med på vilken sida man stod fanns det dock 
personer inom de enskilda partierna som gjorde motstånd och avvek från partiprogrammet. I 
uppsatsen kommer det antas att de citerade personerna följer partilinjen. Om en person tillskrivs 
med (M) för moderaterna kommer det då antas att personen är för lagförslaget och så vidare. Citeras 
en person som avviker från partilinjen kommer detta i texten tydligt att framgå.  

Argumentationsöversikt  

För att ta mig an den stora mängden material som insamlats för arbetet ämnar uppsatsen att genom 
en argumentationsöversikt gallra ut de argument som är genomgående i materialet. Genom att 
tillämpa en tes har jag kunnat plocka ut de argument som förts mot och för denna tes i materialet 
och på så sätt kunnat få en övergripande bild utav vilka argument som förts av för- och emot- sidan 
i diskussionen. Tesen som behandlats har varit följande: FRA-lagen bör utökas. Därutöver har 
argumentationsöversikten strukturerat förda argument från det båda sidorna. När detta material 
sammanställts så kan vi tydligt se att diskussionen och debatten främst utgår ifrån fyra övergripande 
teman. Det första är ansvaret för att bevara demokratin. I denna diskussion förs argument kring 
konflikten där mer övervakning inskränker på de demokratiska värdegrunderna. Argument kring att 
vi måste ta ansvar för att skydda våra medborgare och vår demokrati är genomgående här. Samt en 
diskussion där man fyller begreppet demokrati med innebörd, eftersom att detta är en diskussion 
som ständigt återkommer i olika former i materialet har jag valt att lyfta detta tema vidare in i 
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analysmetoden. Därutöver finns också en stark debatt om vad det är som är hotet. Alltså vad det är 
vi är rädda för. Här tillhör argument som bygger upp hotet som verkligt eller fiktivt, och detta tema 
har jag också valt att lyfta vidare in i min analys. Jag anser också att detta tema kan ge en bild utav 
rädslan och hur den kan användas på det politiska planet. Det tredje temat är relationen till vår 
omvärld där argument kring vad andra länder står i förhållande till Sverige, men också idéen om 
den territoriella gränsen i en digitaliserad värld. Utifrån syftet kan detta också vara något som anses 
intressant och eftersom att det är genomgående i materialet kommer detta också lyftas vidare till en 
diskursanalys. Det tredje temat behandlar rädslan för missbruk utav systemet. Detta avsnitt handlar 
om hur vi ska skydda oss mot det hot som vi själva skapar genom att applicera denna nya FRA-lag 
och den osäkerhet och rädsla inför ett sådant system samt definitioner av staten som god eller ond 
och även det risker man tar genom att bygga ut lagen. Detta material kommer också lyftas in i 
analysen eftersom att det kan anses fylla uppsatsens syfte.  

Dragkampen om begreppet demokrati 	
För att dra i gång den analytiska delen av detta arbete ämnar uppsatsen att först ta avstamp i 
demokrati-begreppet. Utifrån det valda empiriska materialet och argumentationsöversikten kan det 
läggas märke till att det finns en viss oenighet kring begreppet och vad, samt hur man tillskriver 
detta begrepp med innehåll. Med detta på fötterna ämnar arbetet dyka djupare i hur begreppet 
demokrati byggs upp i debatten. Därav flyttas nu fokus mot det som kallas för nodalpunkter kring 
begreppet demokrati. Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips definierar en nodalpunkt 
som ”ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilket det får sin 
betydelse.”30 Vänder vi då blicken mot materialet kan vi se hur det som kan anses vara Ja-sidan 
behandlar begreppet demokrati utifrån framträdande nodalpunkter. Karin Enström från 
moderaterna, som även sitter som ordförande i försvarsberedningen, försvarar den nya utökade 
FRA-lagen med bland annat detta argument:  

Det är nämligen så att en utav de uppgifter vi har som lagstiftare är att ta ansvar även när 
det är obekvämt.31 

Vi kan se hur Karin Enström i debatten om en FRA-lag av denna dignitet kan tillämpas i ett 
demokratiskt samhälle även fyller demokrati-begreppet med ett ansvar. Vilket är genomgående för 
det som kan anses vara Ja-sidan i debatten.32 Vi har bland annat Staffan Danielsson (C) som 
uttrycker följande;  

Vi måste ta ansvar för att skydda riket mot allvarliga yttre hot33  

                                                   
30 Winther Jørgensen, Phillips, s. 33. 

31 Karin Enström (M) anf. 98. 

32 se Staffan Danielsson (C) anf.111, Allan Widman (Fp) anf.124, Else-Marie Lindgren (Kd) anf.137. 
33 Staffan Danielsson (C) anf. 113. 
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Här framstår återigen vår plikt att ta ansvar och även för att skydda det demokratiska samhället. 
Därefter kan vi lägga till begreppet skydda/säkerhet som en nodalpunkt eftersom att denna åsikt 
också återkommer i materialet.34 Det är här viktigt att notera att det är skyddet mot landet som 
behandlas. Begreppet används också som skydd utav integriteten. Vidare ger Karin Enström uttryck 
för att demokratin också innefattar en skyldighet att skydda sig. I detta citat;   

Men det är en rätt och en skyldighet som regering och riksdag har att skydda våra 
medborgare och skydda våra intressen.35 

Vi kan även se att Centerpartiet instämmer i detta.36 Genom denna utsaga fylls alltså begreppet 
demokrati med en vision om att det är hotat och måste skyddas. På så sätt kan vi också se att 
begreppet demokrati fylls med andra begrepp som ansvar, skyldighet och säkerhet/skydda. Genom 
att dessa begrepp sätts i sammanhang med begreppet demokrati byggs det också en konstruktion där 
relationen mellan dessa begrepp är högst relevant för att förstå hur det i relation till varandra blir 
relevanta i just denna diskurs.37 Utifrån det empiriska materialet kan vi alltså urskilja tre 
framträdande nodalpunkter kring begreppet demokrati vilka utges utav Ansvar skyldighet samt 
skydd och säkerhet. Därefter kan dessa begrepp eller nodalpunkter struktureras likt denna figur nr 1.  

  

 

 

 

   
  

Figur(1) Ja-sidans vision om vad begreppet    
demokrati innehåller.  

Här efter ämnar arbetet byta fokus till motsidan. Alltså den sidan som sätter sig emot den nya FRA-
lagen. För att se hur deras behandling utav begreppet demokrati fyller samma funktion som Ja-
sidan. Peter Rådberg (Mp) uttrycker följande:  

Ni säger att ni ska ta ansvar för allt hemskt som skulle kunna hända, om det så kostar oss 
just det som ni säger att ni vill värna- det öppna samhället.38  

Ur detta citat går det att tyda att demokratin är ett öppet samhälle eller i alla fall inbär att samhället 
ska vara öppet och inte övervakas. Vilket också går att se inom Vänsterpartiet som också står för 
                                                   
34 se Allan Widman (Fp) anf.124, Else-Marie Lindgren (Kd) anf.137, Sten Tolgfors (M) anf. 142.   

35 Karin Enström (M) anf.102. 

36 se Staffan Danielsson (C) anf. 111.  

37 Winther Jørgensen, Phillips, s. 35.  
38 Peter Rådberg (Mp) anf. 97. 
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Nej-sidan.39 Utifrån det kan begreppet öppet samhälle adderas till det vi kallade för figur (1). Fast 
på en motståndssida. Utifrån Wiwi-Anne Johanssons (V) och Anders Karlssons (S) utsagor i 
debatten kan två andra begrepp ifrån motståndssidan utvinnas. De uttrycker följande:  

 

Blir det ett ja till regeringens förslag riskerar vi nu en övervakningslag som strider mot 
grundläggande demokratiska rättigheter, som upphäver meddelandeskyddet och därför 
undergräver press- och yttrandefriheten i Sverige.40  

Det förslag som regeringen nu lägger på riksdagens bord innebär att FRA ska få söka av 
trafik i kabel. Det rymmer möjligheter till starkt integritetskränkande åtgärder riktade mot 
enskilda.41  

Utifrån dessa uttalanden kan begreppen rättigheter och integritet också plockas ut som två begrepp 
som talar emot lagen och samtidigt fyller begreppet demokrati med innehåll som talar mot förslaget 
om en utökad FRA-lag. Begreppet rättigheter42 är också genomgående i debatten. Precis som 
begreppet integritet.43 Där efter kan figur (1) utvecklas till denna figur (2).  

Emot FRA-lag         För FRA-lag   

 

 

 

 

 

 

Figur (2) vad demokrati innebär för Ja och 
Nej sidan.  

Här blir det tydligt att det finns en konflikt i begreppet demokrati och att det behandlas utifrån olika 
mindre begrepp som kallas för nodalpunkter som tillskrivs begreppet demokrati, där vissa begrepp 
eller nodalpunkter då kommer från Ja-sidan och vissa ifrån Nej-sidan.  

                                                   
39 se Alice Åström (V) anf. 95,   

40 Wiwi-Anne Johansson (V) anf. 180. 

41 Anders Karlsson (S) anf. 94. 

42 se Kalle Larson (V) anf. 155, Lage Rahm (Mp) anf. 194, Anders Karlsson (S) anf.94.  

43 se Alice Åström (V) anf. 95, Peter Rådberg (Mp) anf. 97.  
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Diskursen	om	demokratiska	ideal	och	diskursen	om	hotet,	två	diskurser	i	Konflikt:		

I detta avsnitt ämnar arbetet behandla den kamp som råder mellan Ja- och Nej-sidan för att peka ut 
hur olika begrepp tenderar att hamna i ett drag-läge mellan de olika sidorna, samt hur dessa sidor 
anstränger sig för att vinna över begreppet på just deras sida. Enligt boken diskursanalys som teori 
och metod anses ett begrepps betydelse variera beroende på inom vilken diskurs det behandlas.44 
Utifrån detta kan slutsatsen dras att demokrati är ett begrepp som utvecklas utifrån vilken diskurs 
den hamnar i. I detta exempel är det en politisk diskurs. Det kan även brytas ner i en diskurs om 
behovet utav ökad säkerhet alltså Ja-sidan som är för den nya FRA-lagen samt en alternativ diskurs 
som utges utav alternativet alltså Nej-sidan, de som är emot en ny FRA-lag. Winther Jörgensen och 
Phillips benämner dessa begrepp som flytande signifikanter. En flytande signifikant förklaras som 
ett element som är extra utsatt för tillskrivningar.45 Där utöver kan vi se hur demokrati begreppet 
blir flytande utifrån dess tillskrivningar. Var sida försöker dra detta element mot den sida de 
förespråkar genom att fylla det med nodalpunkter eller tecken som bäst fyller det egna intresset. Där 
utöver kan vi tillskriva begreppet demokrati med en karaktär som flytande signifikant som byggs 
upp utav dessa olika nodalpunkter från de olika diskurserna. Utifrån Winther Jörgensen och Phillips 
kan en nodalpunkt både vara just en nodalpunkt samtidigt som den blir ett element. Ett element i sin 
tur är ett tecken som är öppet för tillskrivning.46 Det vill säga att nodalpunkterna i sig också kan ha 
karaktär som öppna för tolkningar och tillskrivningar. Därav vill jag åter vända blicken mot figur nr 
2, för att påpeka att de element som tillskriver demokratibegreppet också har olika karaktär. Vi kan 
se att begreppet öppet samhälle kan ses som ett tecken då det är relativt klart vad det betyder samt 
att det är en del utav demokratin. De är inte heller flytande då Ja-sidan inte motsätter sig det på 
något högre plan.47 På denna sida finns också integritetsbegreppet som också kan tolkas som ett 
tecken. Det används starkt utav Nej-sidan för att fylla demokrati-begreppet med en faktor som 
strider mot den utökade FRA-lagen. Detta tecken accepteras också ifrån Ja-sidan.48 Till exempel 
uttrycker Staffan Danielsson (C) som är för en utökad FRA-lag följande:  

Det här innebär intrång i den personliga integriteten. Det är alltså en allvarlig fråga.49  

Därmed är begreppet fast och accepterat där det ligger på mot-sidan. Därmed är det också ett tecken 
och inte ett element.  På samma sätt behandlas Ja-sidans argument där vi kan se att det råder en viss 
konsensus till begreppet ansvar. Alla partier håller med om att denna lag måste regleras men man 
har lite olika syn på hur det bör göras. Begreppet ansvar blir också ett element när Alice Åström (V) 
uttrycker följande:  
                                                   
44 Winther Jørgensen, Phillips, s. 35. 

45 Winther Jørgensen, Phillips, s. 35. 

46 Winther Jørgensen, Phillips, s. 35. 

47 se Allan Widman (Fp) anf. 124, Hans Wallmark (M) anf. 161. 

48 se Sten Tolgfors (M) anf.171, Finn Bengtsson (M) anf.200. 

49 Staffan Danielsson (C) anf. 113. 
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Har vi inte som lagstiftare när vi stiftar lagar ett ansvar att se längre än till dagens 
samhälle,50  

Detta då i kontext med att makten inte kanske alltid är god. Därutöver skulle jag vilja benämna 
begreppet ansvar som ett svagt element då ansvaret pekar på att vi bör göra något men det mest 
diskuteras vad. Som i exemplet ovan försöker motståndarsidan vinna över begreppet men det är 
ändå relativt fast. Begreppet skyldigheter som stark relaterar till begreppet ansvar är i diskussionen 
tämligen bundet till Ja-sidan därav kan vi förstå det som ett tecken. Därefter kan det tänka sig vara 
intressant att titta lite närmare på begreppet Rättigheter. Katarina Enström (M) uttrycker följande;  

Det handlar om vår rätt och vår skyldighet att försvara Sverige, svenska intressen 
och svensk trupp utomlands.51 

Genom detta citat kan vi se hur Ja-sidan försöker vinna över begreppet Rättigheter från Nej-sidan 
till Ja-sidan. Därmed kan begreppet tillskrivas en karaktär som ett element. Det finns alltså en 
konflikt i vad rättigheter är och vad det innebär.52 Där utöver tolkar de två olika diskurserna detta 
begrepp på olika sätt samt tillskriver det olika betydelser. Rättigheter i diskursen om demokratiska 
ideal är som tidigare nämnt rättigheter att inte bli övervakad, rättigheter att ta kontakt med medier 
anonymt och liknande. Lägger vi i stället elementet rättigheter i den rivaliserande diskursen om hot 
det vill säga Ja-sidan ser vi att rättigheter innefattar vår rätt att försvara oss och där med legitimerar 
en utökad FRA-lag. 

   Emot FRA-lagen.        För FRA-lagen  
  

 

 
 

        

 

 

Figur(3) elementens karaktär som flytande. 

Dessa utsagor som framkommit utifrån det empiriska materialet är alltså två rivaliserande diskurser. 
Därav kan vi se hur begreppen innefattar olika betydelser i de olika diskurserna. Där kan det också 
anses råda en konsensus mellan diskurserna om begreppen öppet samhälle samt integritet. Båda 
diskurserna ser på dessa begrepp med samma innebörd. Det spelar alltså inte så stor roll vilken av 
diskurserna som behandlar begreppen utan de betyder samma sak i båda. Samtidigt som vi har den 

                                                   
50 Alice Åström (V) anf.138. 

51 Katarina Enström (M) anf. 98.  
52 se Helena Riviere (M) anf. 188 för ytterligare konflikt om begreppet rättigheter.  
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starka konflikten kring de andra begreppen där tillexempel rättigheter och ansvar innefattar olika 
saker beroende på vilken utav diskurserna som använder sig av dem. Därav kan slutsatsen dras att 
det finns en friktion mellan dessa två diskurser och att det är relativt oklart vad dessa element 
betyder beroende på var vi placerar dem eller allra mest vem som använder dem. Alltså någon från 
Ja- eller Nej-sidan.  

Rädsla, hot och demokratiska ideal  	
Detta avsnitt ämnar dyka djupare in de två diskurserna som i tidigare avsnitt presenterats. Nämligen 
diskursen om demokratiska ideal samt den diskurs som behandlar skyddet mot hotet. Utifrån 
resultaten som framkommit i de tidigare avsnitten går det att urskilja att dessa två diskurser ligger i 
en konflikt med varandra där de tampas över begreppen som utgör element för att föröka göra 
elementen till moment där det blir entydiga och stärker den egna diskursens intressen. Om vi då 
bygger ut de tidigare använda figurerna till en figur som också innefattar själva diskurserna så kan 
vi se hur dessa diskurser påverkar de begrepp som behandlas i debatten. Jag har här också byggt in 
begreppet rädsla som jag ämnar komma till senare i detta avsnitt.  

 Emot FRA-Lag      För FRA-Lag 

Figur (4) De bakomliggande diskurserna.  

David Lyon beskriver samma typ utav politiskt dilemma som framtår i materialet då starkast utifrån 
Nej-sidan. Han menar att idéerna om att fritt kunna delta i de demokratiska öppna samhället är 
under attack från den växande övervakningskulturen.53 Det vill säga att man inte fritt, utan att bli 
övervakad, lägre kan delta i samhället. Det kanske inte alltid är just staten som registrerar oss. Men i 
detta tekniksamhälle blir man ständigt registrerad. Vad man googlar på, vart man handlar med sitt 
kreditkort, och så vidare.  

                                                   
53 David Lyon, Surveillance after September 11, (Cambridge, 2003) s. 155. 
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Genom att bryta ut Hotet som en egen diskurs som tidigare gjorts, går det att uttyda att det också 
ligger en konflikt i begreppet hot. Mer specifikt kring vad hotet är. Finns det eller finns det inte? Ja-
sidan som är de som starkast representerar denna diskurs beskriver hotet som följande.  

Oroande är också utvecklingen av gränsöverskridande terrorism och annan brottslighet, 
hot mot våra IT-system och spridning utav massförstörelsevapen. 54 

I debatten i övrigt går det också att se hur diskussionen fokuserar kring just dessa fyra begrepp som 
fyller begreppet hot med innehåll.55 Därav är det också möjligt att urskilja dessa begrepp som 
nodalpunkten i diskursen om hotet som farligt. Därför kan vi ställa upp det som denna figur nr 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur (5) Diskursens legitimering utav 
hotet  

  

Begreppet hot ligger också i friktion med den andra diskursen om demokratiska ideal. Peter 
Rådberg (Mp) uttrycker bland annat följande; 

…den förre Säpochefen Anders Eriksson, säger att terrorhotet mot Sverige är mycket 
lågt.56 

Peter Rådberg (Mp) beskriver det som ett hot som är fiktivt. I alla fall är digniteten utav hotet fiktiv. 
Och denna syn framkommer också utav andra utsagor i debatten57 där man anser att hotet är just 
fiktivt är opreciserat. Peter Rådberg (Mp) uttrycker vidare;  

Du pratar själv om begreppet yttre hot, men du kan inte definiera begreppet yttre hot. Du 
är otroligt vag.58  

                                                   
54 Else-Marie Lindgren (Kd) anf.137. 

55 se Karin Enström (M) anf.98, Staffan Danielsson (C) anf.111, Allan Widman (Fp) anf. 124, 
56 Peter Rådberg (Mp) anf.129. 

57 se Lage Rahm (Mp) anf.194, Anders Karlsson (S) anf.135.  
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Även här uttrycks yttre hot som ett vagt begrepp som vi inte vet om det verkligen existerar. Men vi 
kan också se hur begreppet behandlas på annat sätt genom Wiwi-Anne Johanssons (V) anförande.  

Vi har inte röstat ännu, och hotet mot vår integritet finns fortfarande kvar.59   

Här kan det uttydas att hotet i motståndsdiskursen är hotet mot integriteten, alltså själva lagförslaget 
i sig. Där efter kan begreppet hot behandlas också som en så kallad flytande signifikant. Enligt 
Winther Jörgensen och Phillips kan en flytande signifikant förklaras som ett element som är extra 
utsatt för tillskrivningar.60 Begreppet hot blir alltså flytande mellan dessa två diskurser.  Båda 
diskurserna gör så att säga anspråk på signifikanten som genom två olika synssättet betyder olika 
saker. Därmed kan figur (5) uppdateras till följande.    

 Emot FRA-Lag                Emot FRA-Lag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur (6) diskursiv konflikt kring begreppet hot.  

Rädsla som något Flytande 	
Under denna rubrik ämnar arbetet att återgå till figur (4) för att behandla begreppet rädsla som i 
figuren lagts i underkant och med sina dubbelpekandepilar symboliserar en slags oklarhet och 
flytande karaktär. Zygmunt Bauman behandlar begreppet rädsla som flytande i hans bok vid namn 
just Flytande Rädsla.  Bauman beskriver tre typer utav förhållanden till rädsla. Där de två först är 
karakteriserande för de flesta djuren. Nämligen flykt eller strid, men här framstår också en tredje 
typ av respons på rädsla nämligen en hopplöshet eller handfallenhet där man inte bryr sig om den 
och systematiskt blundar för de hot man möter.61 Bauman beskriver också tre typer utav rädslor. 
Den första som hotar ägodelarna, försörjningen genom tillgången på ett jobb samt den egna kroppen 
                                                                                                                                                                         
58 Peter Rådberg (Mp) anf.121. 

59 Wiwi-Anne Johansson anf.180. 

60 Winther Jørgensen, Phillips, s. 35. 
61 Zygmunt Bauman, Flytande Rädsla, (Göteborg, 2008) s. 9. 
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i sig utifrån överlevnad vid sjukdom och liknande. Sedan finns det en rädsla som hotar den sociala 
hierarkin, personens ställning i samhället och så vidare, men Bauman beskriver också en mer 
intressant karaktär utav rädsla. Nämligen den rädslan som vi inte vet mycket om. En rädsla för att 
det finns något mystiskt och farligt där ute som hotar oss.62 Denna typ utav rädsla beskriver han 
som den gråa zonen där kraftverk exploderar och börser kraschar. Denna typ utav rädsla 
karakteriseras också utav hur saker som man tror är fasta visar sig vara flytande. Tillexempel 
beskriver Bauman hur ett stort företag kan gå i konkurs och ta med sig tusentals jobb. Jobb som vi 
trodde alltid skulle finnas där, alltså fasta jobb som vi behöver för att försörja oss.63  Denna typ utav 
rädsla är vidare tänkt att appliceras i arbetet. I det empiriska materialet kan vi finna indikatorer på 
att denna typ utav osäkerhet finnas. Karin Enström (M) uttrycker tillexempel följande:  

Dagens säkerhetspolitiska hot, eller hot som kan få säkerhetspolitiska konsekvenser är 
idag av en helt annan karaktär än under kalla kriget. Hoten är oftast gränsöverskridande, 
asymmetriska, icke-militära och kan komma från icke-statliga aktörer64 

Detta citat behandlar hotet men antyder mest vad det inte är. Det är inte samma som under kalla 
kriget. Det har ingen territoriell begränsning, det är inte militära och så vidare. Där av går det att dra 
ett likhetstecken till Baumans gråa zon. Eftersom att Enström frånskriver begreppet de karaktärer 
som skulle kunna göra det fast. Rädslan drivs utav att egentligen inte veta. Vi vet inte när de 
kommer hända, vad som kommer hända eller vem som kommer göra det. Vi vet bara att det finns en 
fara där ute. Fredrik Federley (C) som för övrigt går emot sitt parti och yrkar avslag på förslaget 
uttrycker följande:  

Samtidigt står vi inför nya hot mot vår säkerhet. De senaste årtionden har vi sett ondska i 
form utav terror som på många sätt gjort vardagen osäker för många människor. Många 
känner en befogad oro då terrorn är skoningslös och kan drabba vem som helst och var 
som helst. Hoten kan handla om bomber, gift, gaser, biologiska stridsmedel och mycket 
mer som endast hat och ondska kan skapa.65  

Detta är också ett exempel på den gråa zonens rädsla och den oklarhet som finns där eller som 
Bauman själv uttrycker det.  

Det finns också den tredje och kanske mest skrämmande zonen, en grå och ännu namnlös 
zon, varifrån allt ohyggligare farhågor sipprar ut och hotar att förgöra våra hem, 
arbetsplatser och kroppar genom katastrofer, inte alltigenom naturliga, inte alltigenom 
mänskliga, naturliga och mänskliga på samma gång, men inte riktigt någotdera.66  

                                                   
62 Zygmunt Bauman, Flytande Rädsla, (Göteborg, 2008) s. 10f. 

63 Zygmunt Bauman, Flytande Rädsla, (Göteborg, 2008) s. 11. 

64 Karin Enström(M) anf.98. 
65 Fredrick Federley (C), anf.170. 

66 Zygmunt Bauman, Flytande Rädsla, (Göteborg, 2008) s. 11. 
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Federley (C) uttryckte i det tidigare citatet en stark ovisshet där hotet kan drabba vem som helst och 
var som helst vilket också blir karakteriserande för denna typ utav rädsla. Då uppkommer frågan 
hur denna rädsla behandlas i det empiriska materialet? Det har tidigare presenterats att den finns i 
debatten, men i nästa avsnitt ämnar arbetet att dyka djupare i hur de olika diskurserna behandlar just 
denna rädsla.  

Att ge hotet ett ansikte 	

Vi kan se på rädsla som en slags variabel till hot. Det finns ingen rädsla utan ett hot och det finns 
inget hot utan en rädsla. Där av behöver vi veta vad hotet är. Slavoj Zizek beskriver i boken Irak: 
att låna en kittel, fyra former utav vetande. Det vi vet att vi vet, det vi vet att vi inte vet, det vi inte 
vet att vi vet och det vi inte vet att vi inte vet.67 Det vi vet att vi vet är alltså sådana saker som vi 
känner till. Utifrån materialet är en sådan sak att det finns terrorism. I debatten är båda sidor 
överens om detta. Där efter finns det också enligt Zizek det vi vet att vi inte vet. Alltså det vi känner 
till att vi inte känner till. Där kan vi skriva in saker som vilka terroristerna är, när nästa attentat 
kommer att hända samt var det kommer hända. Partierna och representanterna för de olika sidorna 
är även här enade om att vi inte vet detta. Därefter finns det också det vi inte vet att vi inte vet. 
Enligt Zizek innehåller denna del de saker som vi inte har en aning om.68 Där av kan vi inte heller 
skriva in något i denna typ av vetande, eftersom att vi inte vet vad som finns där. Som pilarna i 
nedanstående figur visar försöker sedan Ja-sidan antyda att vi genom FRA-lagen kan flytta runt 
saker i denna figur. Om vi börjar övervaka så kanske vi kan fiska upp en och annan sak ur rutan det 
vi inte vet att vi inte vet, och därav kanske placera det i det vi vet att vi inte vet eller till och med det 
vi vet att vi vet. Där utöver går det att se hur de två rivaliserande diskurserna skiljer sig åt. Ja-sidan 
hävdar att de genom denna lag kan fiska upp saker och nya kunskaper ifrån det vi inte vet att vi vet 
och placera dessa i de två andra mer trygga rutorna. Samtidigt som man också vill flytta så mycket 
som möjligt från det vi vet att vi inte vet till det vi vet att vi vet. Där utöver hävdar då Nej-sidan att 
man genom lagen inte kan göra detta i den dignitet som det skulle behövas, och att man därav 
riskerar att i stället skada de demokratiska idealen. (Se figur 6) 

 

 

 

 

 

 

.  

                                                   
67 Slavoj Zizek, Irak, (Stockholm, 2014). s. 15f. 

68 Slavoj Zizek, Irak, (Stockholm, 2014) s. 15f.  
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Figur (7) var vi placerar hotet i förhållande till vad vi vet om det.  

Vänder vi åter våra blickar till den flytande signifikanten, hotet, som behandlas tidigare i arbetet 
kan vi se hur diskurserna också arbetar utifrån figur (7). Som tidigare nämnt benämns detta begrepp 
som en flytande signifikant då det råder stor oenighet kring vad hotet är och framför allt om vi vet 
vad hotet är eller inte. (se figur 6) Diskursen om hotet som verkligt strävar efter att genom 
nodalpunkterna fylla begreppet hot med innehåll och på så sätt antyda att vi vet vad det är. Därefter 
försöker också diskursen placera begreppet under just det vi vet att vi vet. Samtidigt som diskursen 
om demokratiska ideal det vill säga de som är emot lagförslaget försöker placera hotet i den sektor 
som utgörs utav det vi vet att vi inte vet. Det vill säga att vi vet att vi inte vet vad hotet är. Genom 
att se på kampen mellan diskurserna på detta sätt går det att få en förståelse kring vad det innebär att 
ge hotet ett ansikte. Genom att hotet i diskursen blir närmare och mer påtagligt kan det också antas 
att rädslan för hotet ökar. Så genom att flytta hotet i denna överstående figur till den sektion som 
bäst faller inom diskursens intressen kan också rädslan legitimeras. Samtidigt som detta också går 
att göra i motsatt riktning. Genom att tillexempel lägga hotet i sektionen det vi vet att vi inte vet så 
blir hotet mindre påtagligt då vi inte vet vad det är.  

Utöver det har vi också den ruta som utgörs utav det vi inte vet att vi vet. Den ruta som Zizek 
beskriver som den undermedvetna kunskapen.69 Alltså saker som vi känner till men i princip själva 
väljer att bortse från. Under det vi inte vet att vi vet kan vi sticka in en vision om att vi egentligen 
inte kan skydda oss mot hotet. Vi kan genom detta lagförslag, tillexempel göra något för att skydda 
oss, men hotet i sig kommer så småningom hitta en väg runt vårt skydd. I boken Europa- ett 
oavslutat äventyr beskriver Bauman hur vi likt djur bygger våra bon. Vi gräver febrilt för att skydda 
oss mot hotet. För att stärka boets försvar och boets kapacitet för att så gott som det går stå emot en 
eventuell attack. Bauman beskriver också hur boets säkerhet aldrig kommer bli fullständig.70 Kan 
då slutsatsen dras att vi alla lever och verkar utifrån en kamp mot vår rädsla, en kamp som i 
Baumans mening inte går att vinna, utan det finns alltid ett nytt ställe att arbeta på för att stärka 
boets säkerhet, kan vi också förstå att denna undermedvetna tanke finns. Det spelar kanske inte så 
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70 Zygmunt Bauman, Europa (Göteborg 2015) s. 105ff. 
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stor roll hur många övervakningskameror vi sätter upp. Hotet eller faran, den man vill undvika eller 
hitta, kommer i sig hitta nya vägar att ta sig in. Men utifrån denna rädsla bygger vi också vidare på 
boet som i detta fall mest kan liknas med samhället. Genom nya lagar, regler och metoder försöker 
vi ständigt skydda oss från det som vi upplever hotar oss.  Att det i själva verket inte går att skydda 
sig framkommer inte utav förståeliga skäl i debatten då detta i sig skulle göra vår ständiga kamp 
mot rädslan meningslös. Utan vi fortsätter på spåret mot totalt skydd, som alla andra djur också gör. 
Bauman beskriver i stället hur vår ständiga utveckling och förnyelse i kampen mot rädslan är det 
som får oss att känna oss säkra.71 Därav kan en inte allt för långdragen slutsats bli att vi 
undermedvetet vet att vi aldrig kommer kunna vara helt säkra. Men som Bauman antyder så är det 
just byggandet och förnyelsen samt skapandet utav dessa faktorer som en ny FRA-lag, nya rutiner, 
nya material, som bidrar till just detta uppbyggande. Därför kan vi från ett tillfälle till ett annat 
någon gång på vägen titta oss själva i spegeln och säga att, nu blev vi ytterligare lite säkrare. Enligt 
Bauman är de det som får oss att känna oss säkra.72 Vänder vi blicken tillbaka till figur (7) går det 
också att se hur detta arbete febrilt pågår. En ständig kamp om hur vi kan fiska upp ting ur rutan det 
vi inte vet att vi inte vet för att få över så många av dem som möjligt till det vi vet att vi inte vet 
som vi sedan lika febrilt arbetar runt för att i ett ytterligare steg kunna flytta till det vi vet att vi vet. 
En ständig kamp om trygghet och säkerhet. Så som nu, då och antagligen för alltid. Är det då 
möjligt att placera Baumans tanke som en undermedveten drivfaktor. Alltså att vi kan känna oss 
säkra om vi uppnår full säkerhet vilket vi sannolikt aldrig kommer att göra. Men vi kan också känna 
oss säkra genom att ständigt bygga ut våra säkerhetsåtgärder. Då utifrån en undermedveten tanke på 
att vi aldrig kommer att kunna vara helt säkra som i sig också utgör en drivkraft att bygga på 
säkerheten.73  Är det då möjligt att placera denna tanke i det vi inte vet att vi vet så kan vi samtidigt 
få ett helt nytt sammanhang på de resterande delarna i denna figur (nr 7). Där det blir möjligt at se 
hur det som tidigare i analysen och i debatten sätts ut som ensliga pilar där vi vill drar något från det 
vi inte vet att vi inte vet till det vi vet att vi inte vet samt vidare från det vi vet att vi inte vet till det 
vi vet att vi vet inte bara är enskilda linjära drag utan i själva verket, i ett större perspektiv, är en 
cirkel som febrilt snurrar likt många andra saker. Genom att vi undermedvetet i så fall vet att vi inte 
kan skydda oss fullt ut mot faran eller hotet är det möjligt att, likt det Bauman antyder, förstå 
upplevelsen ”säkerhet” som en bieffekt utav övertygelsen om att man faktiskt med rätt medel kan 
uppnå full säkerhet.74 Vi vet alltså undermedvetet att det är i princip omöjligt att uppnå en full och 
fast säkerhet men drivs ändå av denna övertygelse att det på något vänster ska kunna gå. På så sätt 
kan vi se hur denna tanke, detta undermedvetna också driver oss att utforska det vi inte vet att vi 
inte vet för att flytta upp så många utav dessa ting som möjligt till det vi vet att vi inte vet. Och 
sedan vidare från det vi vet att vi inte vet till det vi vet att vi vet. Där vi då har uppnått en säkerhet 
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72 Zygmunt Bauman, Europa (Göteborg 2015) s. 105ff. 
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mot hotet. När vi vet att terrorister kapar flygplan, kan vi då utifrån denna kunskap handla och 
bygga in ett system med övervakningskameror, metalldetektorer och check Points för att eliminera 
det hot som uppstår. När detta hot väl är eliminerats kommer vi tillbaka till vårt undermedvetna 
plan där vi inte vet att vi vet att vi aldrig kan skydda oss fullt ut mot hotet vilket i sin tur leder oss 
tillbaka till övertygelsen om att vi faktiskt kan det. Därav går vi också tillbaka, och med nya medel 
återigen börjar gräva i det vi inte vet att vi inte vet för att upprepa denna cirkel. För att sedan ta fram 
nya metoder och material som kan få oss in i ett nästa steg utav säkerhet. På så sätt är inte denna 
figur nr (7) enstaka linjära drag utan det kan också förstås som en cirkel.  

Rädsla som en flytande Indikator 	

Efter det som diskuterats under tidigare rubrik kan vi alltså förstå rädsla som flytande, då i starkt 
förhållande till hotet. Men hur svarar vi då på rädsla? Återgår vi till Bauman och hans tankar om 
rädsla, har vi åter de tre alternativen. Flykt, strid eller ignorans.75 Detta blir också påtagligt i 
diskurserna. När vi upplever rädsla utifrån hotet kan vi antingen välja att fly, slåss eller ignorera det. 
Tar vi först avstamp i den legitimerande diskursen utav hotet alltså Ja-sidan kan vi se hur denna sida 
reagerar på rädslan utifrån hotet genom att gå till strid mot det. Man föreslår en handlingsplan om 
hur vi skall göra för att bemöta detta hot. Nämligen avlyssna kabeltrafik. Samtidig kan vi också se 
hur Nej-sidan och diskursen om demokratiska ideal har en mer ignorant hållning till hotet, eftersom 
att denna diskurs anser att vi inte vet vad hotet är och därför inte kan ta dessa totalitära åtgärder 
vilket leder oss tillbaka till Baumans tankar om den tredje och gråa zonens rädsla.76 Där vi inte vet 
vad som kommer hända, var det kommer hända eller när det kommer hända. Som också besvaras 
utav den tredje typen utav respons på rädsla utifrån att eftersom vi inte vet något om den kan vi inte 
göra något mot det. Där efter kan vi inte bara tolka relationen till rädsla som flytande utan också 
som indikerande i detta sammanhang. Där efter kan vi återgå till figuren och placera begreppet 
rädsla som en flytande indikator i nederkanten.  

När Bauman beskriver den grå zonens rädsla förklarar han det som den zon som vi inte vet vad den 
innehåller.77 Därav är det möjligt att se att den grå zonens rädsla också är starkt representerad 
utifrån rutan det vi inte vet att vi inte vet. (se figur 7) Bauman skriver att vi dagligen upptäcker nya 
faror och genom att vi just dagligen upptäcker dessa nya faror kan vi också förstå varför vi fortsätter 
gräva i denna ruta som utgörs utav det vi inte vet att vi inte vet.78 Så länge det nappar kan vi anta att 
det finns fisk kvar i sjön. Ju fler hot vi då fiskar upp och får kunskap om, som vi där efter kan lägga 
i det vi vet att vi vet desto mer kan vi anta att det finns fler fiskar (Hot) i denna sjö som vi behöver 
ha kunskap om för att skydda oss mot.  
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Figur (8) 
Rädsla som flytande indikator i 
kampen mellan diskurserna. 

Där efter är det möjligt att uttyda hur starkare rädsla förhåller sig till hotet. Blir rädslan mer påtaglig 
förstärks hotet och diskursen om hotet som värkligt och farligt blir starkare. Därmed blir också 
diskursen mer legitim samtidigt som vi kan se att ju mindre rädsla vi har desto starkare blir 
diskursen om demokratiska ideal vilket i sig grundar sig i om vi kan placera in hotet i det vi vet att 
vi vet eller det vi vet att vi inte vet. Utifrån var vi placerar det går det också att uttyda att rädslan 
även påverkas av hur diskurserna behandlar begreppet. Där av blir pilarna som symboliserar 
förhållandet till diskursen också dubbelpekande då diskursen påverkar och tolkar rädslan samtidigt 
som rädslan i sig påverkar diskursen. Sammanfattningsvis vill detta säga att lite rädsla gör att den 
nya FRA-lagen framstår som ett hot mot demokratin, men mycket rädsla gör att nya FRA-lagen 
framstår som ett sätt att möta hotet mot demokratin från tillexempel terroristerna. Där av slutsatsen 
att rädslan fungerar som en indikator på hur mycket övervakning som vi kan acceptera. Denna 
slutsats går också att koppla till David Lyon tankegångar där han hävdar att terrordåden den 11 
september relaterade till en större utbredning utav acceptans mot övervakning. Lyon beskriver det 
som att dåden gjorde det legitimt att köra över alla befintliga regler som fanns gällande bevakning 
utav de egna medborgarna.79 Därav är de möjligt att se hur dåden 11 september genererar en stor 
mängd rädsla som får hotet att bli mer påtagligt vilket senare leder till högre acceptans utav 
övervakning.  
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Avslutande reflektion och slutsatser 
Denna uppsats har utarbetats utifrån att skapa förståelsen kring hur ökad övervakning kan 
accepteras i ett demokratiskt samhälle. Hot och demokratiska ideal har satts i relation till 
diskursernas olika tolkningar och ständiga kamp att legitimera och stärka sig själva. I arbetet har det 
framkommit hur begrepp och ideal byter sida utifrån vilken diskurs som behandlar dem samt hur 
förhållandet till rädsla kan förstås som avgörande utifrån vilka typer av åtgärder som vi anser vara 
nödvändiga. Detta kapitel ämnar också behandla resultatet i analysen på ett bredare plan samt i 
kontrast med relevanta samhällsvetenskapliga teorier, för att samtidigt kunna basvara de 
frågeställningar som jag valt att ställa till det empiriska materialet. Till att börja med kan vi ta 
avstamp i den första frågeställningen. Nämligen; Vilka begrepp kan ses som centrala i debatten? 
Till att börja med har debatten kantats mycket runt begreppen demokrati och Hot. Analysen visar att 
dessa två begrepp är det som kan ses som centrala. Runt dessa begrepp finner vi också begrepp i 
form utav nodalpunkter, vissa mer flytande än andra, men i kontrast med de huvudsakliga 
begreppen är dessa begrepp också centrala då det fyller hot och demokrati med innehåll. Där av kan 
slutsatsen dras att de centrala begreppen också utgörs utav öppet samhälle, rättigheter, integritet, 
ansvar, skyldigheter samt säkerhet/skydd.  

Diskursiv konflikt 	
Låt oss då vända blicken till den andra frågeställningen. Nämligen; Hur fylls de centrala begreppen 
med innehåll utifrån de politiska grupperingarna? Utifrån analysen är det möjligt att urskilja två 
typer utav diskurser som ligger i konflikt med varandra. Nämligen diskursen om demokratiska ideal 
samt diskursen om ett legitimt hot, där då den förstnämnda representerar Nej till FRA-lagen och den 
sist nämnda representerar Ja till FRA-lagen. Det framkommer också hur dessa diskurser tampas om 
det begrepp som är centrala i debatten. Där av har begreppen olika betydelser beroende på vilken 
diskurs eller vilken sida av debatten som behandlar dessa begrepp. Där efter kan vi utifrån analysen 
se hur de begrepp som tolkas vara nodalpunkter i många fall blir flytande mellan dessa diskurser 
och där av blir innebörden i sig också flytande. Tar vi tillexempel begreppet hot så går det att uttyda 
hur detta begrepp varierar i innebörd beroende på vilken sida, Ja eller Nej till FRA, som behandlar 
hotet. Utifrån att detta begrep precis som demokratibegreppet är så pass flytande som analysen visar 
hamnar debatten också i en kamp om att göra begreppet mindre flytande. 

Där av vill man placera dessa centrala begrepp i just; det vi vet att vi vet; eller det vi vet att vi inte 
vet. Genom modellen som Slavoj Zizek presenterar om vetanden80 är det möjligt att förstå vad det 
innebär att ge hotet ett ansikte samt förstå hur diskursen om hotet som legitimt och värkligt försöker 
göra detta flytande begrepp fast för att vi så där efter ska kunna handla utifrån detta. Blir begreppet 
hot fast inom en diskurs kan vi också dra en slutsats om hur vi skall förhålla oss till hotet. I denna 
kontext då vilken typ utav FRA-lag som är nödvändig. Men vad vi kan se utifrån analysen är vi 
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ännu långt ifrån en sådan slutsats. Utifrån denna typ utav oenighet och i många fall mångtydighet 
som framkommer i debatten blir begreppet hot fast i den gråa zonens rädsla och är där av ständigt 
flytande. Ständigt uppträdande i nya former och som Bauman beskriver det finns det inte någon 
gräns i den uppfinnelserikedom som finns inom denna zon och nya diagnoser och faror upptäcks 
dagligen samtidigt som andra försvinner eller byter form.81 Med detta på fötterna kan det rimligtvis 
hävdas att de centrala begreppen fylls genom de nodalpunkter eller underbegrepp som tidigare 
presenterats. Men det kanske mest intressanta här är just den mångtydighet som finns hos 
begreppen och hur det i många fall används på både ja och nej sidan.   

Den negativa världsbilden. 	
Där efter kan vi växla över till nästa fråga nämligen frågeställning nummer tre vilket lyder som 
följande. Vilken typ utav samhällsdiagnos framställs i det empiriska materialet? Till att börja med 
är det inte komplicerat att hävda att det är en relativt negativ samhällsdiagnos.  Partierna är tämligen 
enade om att förslaget är negativt för integriteten och till viss del hotar de ideal som finns i ett 
demokratiskt samhälle. Debatten handlar snarare om hur mycket demokrati vi kan offra för att 
skydda demokratin i sig. Där efter råder det en konflikt utifrån hotet, hur starkt det är och där efter 
hur hårt vi måste skydda oss.  Det går att urskilja hur Ja-sidan presenterar demokratin och landet 
som hotat, och att vi alla lever i en slags fara. Bauman skriver i boken flytanande rädsla om, vad 
han kallar, den negativa globaliseringen.82 Detta kan tolkas som en bieffekt utav globaliseringen. 
Samtidigt som globaliseringen har fört med sig mycket gått växer nu också den negativa sidan fram. 
Bauman menar att samtidigt som vi genom globaliseringen inte längre är reglerade och begränsade 
inom tid och rum på samma sätt som förr, utan är mer fria att kommunicera eller resa snabbare och 
snabbare över större och större avstånd så kan vi också se hur denna globala tillvaro också blir mer 
och mer okontrollerbar. Därav kan faror som inte låter sig kalkyleras uppstå i det han menar är en 
allt mer oreglermässig miljö.83 Denna syn på en negativ sida utav globaliseringen som är just 
otroligt svår att faktiskt få någon typ utav kontroll över kan starkt liknas med det problem och 
samhällsdiagnoser som ställs i det empiriska materialet. Starkast då ifrån Ja-sidan men även från 
Nej-sidan.  

Legitimering utav övervakning 	
Den Fjärde och sista frågeställningen lyder. Vilka åtgärder föreslås och hur legitimeras dessa 
åtgärder utifrån relationen till rädsla och osäkerhet?  Det är tämligen enkelt att uttyda de åtgärder 
som föreslås för att behandla den tidigare nämnda samhällsdiagnosen. Åtgärden är i detta fall en 
utöka FRA-lag där FRA då ges tillåtelse att, med viss reglerad form, spana i signalkabel. Från Nej-
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sidan är det relativt tomt på motförslag. Man kritiserar mest regeringens förslag. De åtgärder som 
Nej-sidan faktiskt presenterar är just att rösta emot förslaget till det läggs fram i en ”bättre” form. 
Vad bättre i sig är framgår aldrig men vi kan mellan raderna läsa att man inte vill inskränka på 
integriteten samt att man vill ha en mer reglerad spaning än vad som lagts fram med förslaget. I 
analysen framgår det också att begreppet rädsla spelar en stor underliggande roll i debatten. Genom 
att applicera Baumans teorier om den gråa zonens rädsla kan vi också få en förståelse kring hur 
partierna väljer att hantera denna rädsla. Utifrån det empiriska materialet och partirepresentanternas 
utsagor har analysen pekat på att det är just den gråa zonens rädsla som behandlas i materialet. Där 
utöver lyckades arbetet också dra en slutsats om hur partierna förhåller sig till denna gråa zon. 
Bauman beskriver som tidigare nämnt flykt, strid och ignorans som tre olika sätt att bemöta 
rädsla,84 vilket vi kan se att den politiska sidan som säger Ja till FRA-lagen kan representera strid, 
samt att den sidan som säger Nej till FRA-lagen utgörs utav det som Bauman beskriver som 
ignorans eller snarare i detta fall en handfallenhet.85 Då utifrån att eftersom att vi inte vet vem eller 
vad som hotar oss kan vi inte heller göra så mycket åt det. Där blir då kopplingen mellan 
handfallenhet och den grå zonens rädsla tydlig. Där efter kan vi se hur rädslans kvantitativa struktur 
påverkar hur vi uppfattar hotet. Ju räddare vi är desto starkare och tydligare blir hotet och där av 
kan också diskursen om hotet som legitimt och värkligt också växa sig starkare och denna typ utav 
övervakningslag kan legitimeras.  Där av kan en inte allt för långdragen slutsats dras att mängden 
övervakning som vi accepterar alltså den legitimerade övervakningen är starkt knyten till hur vi 
utifrån rädsla uppfattar begreppet hot.  

Det är också möjligt att genom en annan synvinkel se på det som om Nej-sidan representerar strid, 
för att de tar strid för de demokratiska idealen. Detta blir då helt beroende på vilket begrepp man 
ställer sig i. Utifrån de demokratiska idealen, eller i begreppet hotet som terrorism. I min slutsats 
har jag valt att ställa mig i begreppet hotet. För att se hur vi reagerar när vi utsätts utav ett hot från 
tillexempel terroristerna och därav blir slutsatsen som ovan att det är Ja-sidan som representerar 
strid och Nej-sidan som är passiv.  

Jag ämnar också som avslutning på detta svar till denna fråga behandla begreppet internationell 
terrorism. Utifrån Zizeks modell med fyra typer utav vetande86 kan vi likna den internationella 
terrorismen med den ubåtsjakt som under tidigare år bedrivits på svenskt territorium. Om man ser 
ubåten som ett hot kan vi dra följande slutsatser. Vi vet att vi vet att den är där, men vi vet att vi inte 
vet vilket land den tillhör. Vi kan ha teorier om vem det är och vad det är som döljer sig under ytan 
men vi kan aldrig veta för vi kan inte se den. På samma sätt kan vi förhålla oss till begreppet hot i 
denna kontext. Vi vet att vi vet att det är där men vi vet att vi inte vet vad det är eller vem som utgör 
hotet. Vi kan tro oss veta att det rör sig om internationell terrorism, gränsöverskridande brottslighet 
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eller något annat utav de begrepp som tillskrevs hotet utifrån den legitimerande diskursen. Men vi 
kan aldrig veta fram tills att den eller det har antingen slagit till eller hittas utav de som letar efter 
detta hot. När hotet väl har identifierats i form utav att al-Qaida kapar ett plan och tar på sig 
ansvaret eller att just en sovjetisk ubåt kör på grund i skärgården eller liknande kan vi förstå vad det 
är, vem det är och vad avsikterna är. Men nästa dag är det en ny ubåt i vattnet som vi inte ser och 
vet lika lite om som den första. Vi kan anta att det är ytterligare en sovjetisk men kan aldrig veta. 
För vi ser den inte. På så sätt kan vi se hur hotet mot vårt samhälle i diskursen och verkligheten blir 
en aning antagande och ytterst flytande, som Bauman själv uttrycker det.  

Fluids travel easily. They flow, spill, run out, splash, pour over, leak, flood, spray, drip, 
seep, ooze; unlike solids, they are not easily stopped.87  

Då och då får vi ibland indikatorer på vad hotet är och vem som utgör det. Tillexempel i form utav 
ett en grupp tar på sig ett terrordåd, men nästa dag är det lika osäkert vilken grupp som kommer att 
begå nästa. I analysen framgår att den legitimerande diskursen, alltså Ja-sidan, tampas med och tar 
fasta på dessa indikatorer för att göra det flytande begreppet fast och där efter kunna handla, och där 
av också göra övervakningen legitim.  

Några övergripande funderingar, slutsatser och frågor till framtida arbeten. 	

En intresseväckande fråga som skulle kunna ställas till resultatet men som vi antagligen kanske 
aldrig riktigt kan hitta svaret på är om diskurserna om en legitimerad övervakning är skapad utifrån 
tesen om behovet utav en utökad FRA-lag eller om tesen i sig är skapad utifrån diskursen. Det vill 
säga om regeringen anser sig behöva lagen för att skydda sina medborgare och där efter utvecklar 
en diskurs om hotet som legitimt för att stärka sitt förslag samt utifrån denna diskurs skapa en 
legitim övervakning som vi kan acceptera, eller om denna diskurs om hotet bildats utan relation till 
visionen om behovet utav mer övervakning vilket senare mynnat ut i just vision om behov utav mer 
övervakning. Detta går i min mening inte att dra några slutsatser kring utifrån detta material och 
analys men skulle kunna vara ett ämne att ha i tankarna för framtida arbeten inom detta tema.  

Utöver det slutsatser som dragits går det också att se hur vårt samhälle redan har en stark acceptans 
mot övervakning. Tidigare i arbetet presenterades David Lyon och hans vision om att samhället 
efter 11 september attackerna blivit mer integrerat i övervakning. Där av att man accepterar det 
faktum att det finns där,88 vilket vi också kan slå samman med arbetets slutsatser kring rädsla som 
flytande. Det är inte speciellt problematiskt att påpeka samt anta att detta event ledde vidare till en 
slags rädsla för terrorister och terrorattentat. Tolkar vi då denna rädsla och denna händelse som en 
indikator som stärker Ja-sidans argument är det möjligt att se hur rädslan genom detta event blir mer 
påtaglig och stärker acceptansen för en ny bredare FRA-lag. På så sätt kan också slutsatserna som 
dras runt och visas i figur (6) stärkas därför att det finns en likhet i det Lyon skriver och vad 
analysen kommer fram till vilket är att ju närmare och mer påtaglig rädslan blir ju mer accepterar vi 
                                                   
87 Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, (Cambridge, 2012) s. 2.  

88 David Lyon, Surveillance after September 11, (Cambridge, 2003) s. 1ff.   
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övervakningen i vår vardag. Bauman beskriver hur staten har grundat sin rätt att regera 
medborgaren genom ett löfte om att skydda denna och landet samt påpekar att nu när staten inte 
längre är i stånd till att hålla löftet och att skydda medborgaren flyttar de fokus från den sociala 
säkerheten till den personliga säkerheten.89 Med detta i tanken är det möjligt att uttyda detta i 
resultatet utav analysen. Medan Nej-sidan ser hot mot demokratiska ideal som den stora faran byter 
den andra diskursen det vill säga Ja-sidan fokus där det handlar om att skydda medborgaren från 
hotet. Det är alltså i den slutligen segrande Ja-sidan där fokus riktas mot den personliga säkerheten 
främst, i stället för att faktiskt fokusera på den sociala säkerheten som utgörs utav yttrandefrihet och 
andra demokratiska ideal som därefter får kliva åt sidan. Samtidigt som Nej sidan är kvar i sin 
handfallna reaktion om hopplöshet. Bauman presenterar också att den generation som är bäst 
tekniskt utrustat i mänsklighetens historia samtidigt är den generation som är starkast hemsökt utav 
otrygghet och hjälplöshet90 vilket leder vidare i en tanke om huruvida vi själva kan kontrollera det 
vi skapar. Där av går det att utläsa en konflikt där demokratin har hamnat i friktion med sig själv, 
där mänsklighetens teknologiska landvinningar inom information och kommunikationstekniken inte 
bara har förminskat rummets dimensionella inverkan på tid, då vi kan skicka ett mail till Asien 
under minuten, utan också har som Bauman påpekar skapat sig just en okontrollerbar värld.91 Då 
denna teknik kan anses vara en revolution bland de demokratiska idealen som yttrandefrihet och 
opinionsbildning har det också skapat en dimension som är i princip helt oreglerbar. Vilket vi nu 
bevittnar inte bara vara ett otroligt verktyg för den demokratiska medborgaren utan samtidigt anses 
vara till lika stor fördel för den laglösa och icke demokratiska personen som i vår högteknologiska 
tidsålder sprider skräck genom sin anonymitet i mängden och vår okunskap om personens 
intentioner avsikter och metoder. Därefter kan vi återigen ställa oss frågan om vi vidare har 
kontrollen över vad vi skapar? Utifrån uppsatsen kan vi ge det enkla svarat att vi inte har det. Eller 
snarare tror vi oss i alla fall inte ha det. Genom lagförslaget försöker staten snarare desperat hinna 
ikapp och få kontroll över en allt mer oreglermässig värld, vilket i sig leder vidare in på hur de 
demokratiska idealen som samhället under århundranden byggt upp inte längre leder vidare mot nya 
digniteter utan i stället krymper utifrån de egna idéerna. Det vill säga att när demokratin inte längre 
går att skydda som den är kan vi i stället omforma demokratin och i det här fallet förminska den. 
Alltså klippa bort de delar som i sig utgör faran. I detta fall har meddelandeskyddet, att staten inte 
får läsa våra mail, brev och andra konversationer, denna idé har i sig själv blivit faran.  Det vi då 
gör är att klippa bort denna gren utav det demokratiska samhället och på så sätt kan vi skydda 
demokratin genom att faktisk avskaffa delar av den. Allt för vår och våra närståendes bästa.  

För att knyta ihop denna säck ska jag slutligen återgå till figur (7) och ståndpunkten att det finns ett 
undermedvetet om att det är våra handlingar som skapar terrorism. Bauman skriver om ett fenomen 
som han kallar för Titanic syndromen, där han beskriver hur isberget i sig inte är ett hot där det 
                                                   
89 Zygmunt Bauman, Flytande Rädsla, (Göteborg, 2008) s. 10. 
90 Zygmunt Bauman, Flytande Rädsla, (Göteborg, 2008) s. 117. 
91 Zygmunt Bauman, Flytande Rädsla, (Göteborg, 2008) s. 114. 
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ligger och flyter mitt ute i havet. Det är först när vi kommer körande med vår lyxkryssare och kör 
rakt in i detta isberg som isberget blir ett hot. Där utöver var det vår egen avsaknad utav 
handlingsplan och kvantitativa mängd utav livbåtar som lade grunden till själva skräcken.92 Där 
efter kan vi ställa oss frågan om hur många fler isberg som vi kommer kollidera med i jakten på 
hotet? Vilka sedan i sig själva kommer börja utgöra hot. Hur många människor och demokratiska 
ideal kan vi köra över i jakten på terrorister innan människorna vi kör på och kolliderar med ställer 
sig upp och tar smällen? Likt isberget. Och där av blir ett nytt hot i sig själva.  
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