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SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur politiker använder sig av media för att legitimera 

sina förslag och ståndpunkter för medborgarna. Genom användning av diskursanalys som 

teori och metod beskrivs de diskurser som uppkommer i citat där politiker är refererade eller 

citerade. För att kunna uppnå syftet har införandet av den nya signalspaningslagen (FRA-

lagen) under juni månad 2008 legat till grund för uppsatsens analysarbete. Granskningen har 

skett utifrån artiklar från fyra stora och medelstora svenska tidningar för att kunna analysera 

användningen av media och dess roll i det politiska systemets legitimitetsprocess.  

 Vid analysen framträder sju kategorier och diskurser för hur politiker argumenterar för ett 

införande av en ny signalspaningslag. Kategorierna sträcker sig över tidningsgränserna och 

har i uppsatsen benämnts som ”överhängande fara”, ”ni har fel”, ”en stärkt integritet”, 

”dags för beslut”, ”anpassning”, ”vi lyssnar” och ”det är färdigt nu”.  

 Uppsatsen uppvisar en relativt komplex bild över medias roll i beslutsordningen och hur 

legitimeringen där igenom formas. Det är genom massmedia politiker kan övertala och förmå 

medborgarna att tycka att det framförda förslaget är bra, vilket är ett måste för att den politis-

ka auktoriteten skall kunna kvarhållas.  

 Kategoriernas vikt i sammanhanget är mycket betydelsefull då dessa genom en medial 

envägskommunikation för med sig olika budskap och synvinklar av det specifika problemet. 

Tillsammans med den makt media har är det genom de utmålade kategorierna som politiska 

intressen kan vinna mark. Genom olika infallsvinklar används media som inkörsportar till 

medborgarna och den offentlighet som måste legitimera det politiska förslaget.  

 

 

  



2 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 Inledning ........................................................................................................................4 

1.1 Syfte .........................................................................................................................5 

1.2 Bakgrund och begreppsförklaring .............................................................................6 

1.2.1 Försvarets radioanstalt .......................................................................................6 

1.3 Tidigare forskning ....................................................................................................8 

2 Teori ...............................................................................................................................9 

2.1 Politisk teori och påverkan .......................................................................................9 

2.1.1 Offentligheten ................................................................................................. 12 

2.1.2 Legitimitet och media ...................................................................................... 13 

2.2 Diskursanalys som teori och metod......................................................................... 16 

2.2.1 Vad är en diskurs? ........................................................................................... 16 

2.2.2 Språket som system ......................................................................................... 18 

2.2.3 Kategorier ....................................................................................................... 19 

2.3 Frågeställningar ...................................................................................................... 20 

3 Metod och avgränsning ................................................................................................. 21 

3.1 Etiska, Epistemologiska och ontologiska reflektioner ............................................. 23 

4 Analys .......................................................................................................................... 25 

4.1 Konstaterade diskurser och kategorier .................................................................... 25 

4.1.1 Överhängande fara .......................................................................................... 25 

4.1.2 Ni har fel ......................................................................................................... 27 

4.1.3 En stärkt legitimitet ......................................................................................... 28 

4.1.4 Dags för beslut ................................................................................................ 29 

4.1.5 Anpassning...................................................................................................... 31 

4.1.6 Vi lyssnar ........................................................................................................ 32 

4.1.7 Det är färdigt nu .............................................................................................. 34 

4.2 Användningen av kategorierna för att uppnå legitimitet .......................................... 35 



3 
 

5 Konklusioner ................................................................................................................ 38 

5.1 Slutsats ................................................................................................................... 38 

5.2 Diskussion .............................................................................................................. 38 

5.3 Framtida forskning ................................................................................................. 42 

6 Referenser..................................................................................................................... 44 

Bilaga 1 – Lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, SFS 2008:717 

 
  



4 
 

1 INLEDNING 

Statens roll i samhället har varit en viktig del i uppbyggandet av välfärdslandet Sverige. Till 

skillnad från många andra länder har den skandinaviska politiken och välfärdsmodellen stuck-

it ut ur mängden bland de västerländska demokratiska systemen. En skandinavisk syn på sta-

tens makt och ansvar skiljer sig många gånger från andra länder. 

 Välfärdsstaten Sverige har varit uppbyggt på en unik blandning av kollektivism och indi-

vidualism, där lojaliteten till staten varit en grund för att systemet kunnat fungera. Samhällen 

är under ständig förändring och den svenska välfärdsstatens värderingsgrund och lojalitet har 

förflyttat sig. Den unika blandningen löses upp och samhällets värderingar och normer har 

förändrats. Det individuella har allt mer tagit över både i politik och i vardag då människor i 

allt högre grad ställs mot varandra där ens egen framgång har ett högre värde än andras väl-

mående. Ett exempel är hur synen på bidragstagare har förändrats från att vara en rättighet till 

en allt mer riktad misstro och skuldbeläggning av de som inte själva klarar att få ihop pengar 

till ett värdigt liv (de los Reyes 2006). 

 Misstron och synen på utanförskap har gett människor nya bilder av andra delar av be-

folkningen och andra människors liv. Kriget mot terrorism tillsammans med det individualis-

tiska inbördeskriget mellan individerna i det kollektivistiska Sverige har skapat en otrygghet 

och skepsis mot andra människor, vilket givit staten helt nya förutsättningar som trygghets-

skapare och maktelement gentemot befolkningen.  

 Inrättande av kontrollorganisationer är någonting som byggts upp mot denna skepsis och 

misstänksamhet, men kanske också en viktig del i skapandet av det skeptiska samhällsklima-

tet. Ett kontrollsamhälle har utvecklats där misstron mot individer har blivit allt mer utbredd. 

När osäkerheten ökar bland befolkningen har den statliga makten till viss del övergått till en 

kontrollinstitution som granskar och ifrågasätter för att kunna bevara en yttre trygghet i sam-

hället. Individualism, skepsis och otrygghet har skapat ett klimat där det inte längre går att lita 

på någon utan att det kontrolleras och granskas.  

 Enligt Aftonbladet lyser Sverige idag rött på den obundna organisationen Privacy Inter-

nationals karta över de länder som alltmer kränker och hämmar den personliga integriteten. 

Den världsomspännande organisationen som granskar hur bra garantier olika länder har mot 

”storebror ser dig” riktar stark kritik mot Sverige som får bottenbetyg på flertalet viktiga 

punkter. Sverige har sjunkit såpass lågt att vi ligger efter “…länder som Rumänien, Ungern, 

Slovenien och Portugal. Sverige spelar i samma liga som Sydafrika.” (Marmorstein et. al., 
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Aftonbladet 19/6-08:1). Det är en mycket oroade utveckling i Sverige, menar David Banisar 

på Privacy International i Aftonbladets nätupplaga (Marmorstein et. al., Aftonbladet 19/6-08). 

 Under det senaste året har förslag angående denna utveckling kommit från regeringen och 

riksdagens sida. Exempel på det är att Försvarets radioanstalt har getts ökade områden och 

resurser där den otrygga världssituationen lett till en utökad underrättelsetjänst.  

 Ytterligare förslag som tillkommit är tillsättandet av en utredning som skall utreda brotts-

bekämpning och behovet av att öppna upp PKU-biobanken för polisen. PKU, en biobank vid 

Karolinska sjukhuset som förvarar blodprover för de personer som är födda i Sverige efter år 

1975 i forskningssyfte har blivit ett allt attraktivare verktyg för polisen som idag inte får an-

vända biobanken vid brottsbekämpning. En sådan lagändring för med sig att polisen skulle 

kunna skapa ett DNA-register över 3,3 miljoner svenskar (Helte 2008).  

 Utvecklingen av de här ovan exemplifierade förslagen monteras på en samhällsbild av 

oro. Politiken har här fått en viktig roll då politiska partier många gånger bygger sin strategi 

på det negativa i samhället för att sedan med ord uppvisa att just deras politik kan omvandla 

det negativa till någonting positivt.  

 Socialantropologen och religionsvetaren Palmer (2008) diskuterar Sveriges nyliberalise-

ring och pekar på retorikens allt mer viktiga roll i det politiska klimatet. I sin artikel i Göte-

borgs-Posten pekar Palmer på den politiska omsvängningen som har skett i det svenska sam-

hällsklimatet, där samhället visar en ”…häpnadsväckande mottaglighet för nyliberala idéer.” 

(Palmer 2008:1). Riksdagsvalet 2006 var en början på en ny era i de politiska kampanjerna 

där reklambyråer och viktiga opinionsbildande institutioner som får en allt viktigare roll för 

valutgången. Hur språket används och vilka kategorier och diskurser som framkommer i den 

politiska opinionen blir allt mer intressant att analysera. I viss mån är det inte politiken och de 

politiska frågorna som är det viktigaste, utan formuleringar och utformningen av förslaget är 

den faktor som spelar störst roll i kampen för att vinna väljares förtroende. De textuella med-

len får en allt viktigare betydelse och det handlar till stor del om en ”…kamp om makten över 

tanken som yttrar sig i ett försök att kontrollera språkbruket.” (Boréus 1994:11). 

1.1 Syfte 

När nya statliga kontrollinstanser inrättas i ett samhälle blir retorik och argument från lagstif-

tande makt allt mer betydelsefulla. 

- Syftet med uppsatsen är att analysera hur politiker använder sig av media för att legi-

timera sina förslag och ståndpunkter för medborgarna. 
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1.2 Bakgrund och begreppsförklaring 

Vid val av inriktning i relation till syftet kommer uppsatsen att fokusera på en av de största 

och mest omdiskuterade politiska händelserna under år 2008. Genomförandet av en ny signal-

spaningslag, den så kallade FRA-lagen får bli exemplet att arbeta efter för att kunna besvara 

uppsatsens syfte. Lagens innehåll bestämmer hur FRA, Försvarets Radioanstalt, får använda 

signaler i kabel för att upptäcka hot mot Sverige. Underrättelseverksamheten får även sälja 

uppgifter om uppkommer genom signalspaning till andra länder. 

 Remissinstanser som bland annat justitieombudsmannen, Advokatsamfundet och SÄPO 

har kritiserat lagen för att vara allt för integritetskränkande och ser brister i avvägningen mot 

medborgerliga rättigheter som åsiktsfrihet och yttrandefrihet (Stenberg 2009).  

 FRA-lagen är intressant att granska i och med att den genomförts trots att kritiken har 

varit hörd både från privatpersoner och från intresseorganisationer (Stenberg 2009). För att ett 

förslag som väcker stark kritik skall kunna genomföras måste politikers ställningstaganden på 

något sätt legitimeras. Här finns centrum av uppsatsens problemområde och därför kommer 

fokus att läggas på hur denna process går till. 

 Förslagets tänkvärda dilemma har gjort att ämnet och debatten kring denna lag är intres-

sant att studera.  När frågor som rör den personliga integriteten uppkommer kan det ha en viss 

inverkan i hur beslutet tas emot av medborgarna och i hur legitimitetsprocessen bland de poli-

tiska partierna utvecklas. Framför allt när kritikers bild är att den personliga integriteten bryts 

ner och minskas. Dessa frågor är intressanta i ett demokratiskt samhälle och därför är det ex-

tra engagerande att analysera den politiska legitimitetsprocessen i just denna fråga.   

1.2.1 Försvarets radioanstalt 

Försvarets radioanstalt är en civil myndighet som lyder under Sveriges regering och Försvars-

departementet. Myndigheten bildades 1942 i samband med ett allt osäkrare Europa för att 

värna tryggheten och alliansfriheten framför allt för den svenska befolkningen och svenska 

medborgare både i Sverige och utomlands (Försvarets radioanstalt 2009). 

 Sveriges regering bestämmer vilka myndigheter som får ta hjälp av FRA i sitt arbete och 

omfattar i dag sju myndigheter där samtliga har verksamhet inom försvars och säkerhetsfrå-

gor. Myndigheterna är Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, Inspektionen för strategiska pro-

dukter, Tullverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Krisbered-

skapsmyndigheten. På uppdrag av någon av dessa åtta parter kan Försvarets radioanstalt be-

driva signalspaning. 
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 Utgångspunkterna är att bedriva signalunderrättelsetjänst och informationssäkerhets-

tjänst, där signalspaningen är den verksamhet som mest berör den enskilde.  

Signalunderrättelsetjänst handlar om att inhämta, bearbeta, analysera och rapportera underrät-

telser från telesändningar. FRA:s signalunderrättelsetjänst syftar bland annat till att ge infor-

mation och förvarningar om förhållanden i omvärlden som kan påverka landet i utrikes-, sä-

kerhets- och försvarspolitiska hänseenden. Det kan röra sig om eventuella hot mot Sverige, ut 

eller underrättelser om terrorism, internationell vapenhandel och smuggling (Försvarets radio-

anstalt 2009). 

Signalspaningen används alltså främst som en säkerhetspolitisk myndighet som ansvarar för 

Sveriges säkerhet. Verksamhetens andra utgångspunkt, informationssäkerhetstjänsten används 

till att bidra statliga myndigheter och statligt ägda bolag med information om säkerhetsläget 

och därmed har ett expertuppdrag inom informationssäkerhetsområdet. Genom säkerhetsana-

lyser och tekniskt säkerhetstänkande hjälper FRA statliga bolag och myndigheter att ta hand 

om känslig information, speciellt information som är eftertraktade från andra länder och in-

tressen. Syftet anses vara ”…att göra viktiga samhällsfunktioner mindre sårbara för till ex-

empel IT-angrepp. I detta arbete har vi stor nytta av den unika kompetens signalspaningen 

ger oss.” (Försvarets radioanstalt 2009).  

FRA ska: 

� tillgodose uppdragsgivarnas behov av underrättelser 

� stödja svenska förband i internationell tjänst 

� ge stöd i IT-säkerhetsfrågor 

� producera signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov 

� stödja Försvarsmakten i uppgiften att hävda vårt lands territoriella integritet 

� stödja Försvarsmaktens utveckling inom telekrigområdet (Försvarets radioanstalt 

2009) 

Uppsatsens fokus ligger på införandet av Lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverk-

samhet (SFS 2008:717) som utfärdades den 10 juli 2008 (se Bilaga 1). Till följd av en ny tek-

nik och nya säkerhetspolitiska hot kompletterades Lagen om försvarsunderrättelseverksamhet 

(SFS 2000:130) vilket förändrade signalspaningens reglering. Innebörden av den nyinrättade 

lagen (SFS 2008:717) är att FRA nu får inhämta signaler i elektronisk form. Detta är en för-

ändring mot tidigare lag där signalspaning inte fick ske i elektronisk form, som exempelvis 

via internet (Prop. 2006/07:63).  

”Inhämtning av signaler i tråd skall ske automatiskt. Sådan inhämtning får endast avse signaler 

som identifieras genom sökbegrepp.” (3§ SFS 2008:717).  
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Sökbegreppens omfattning och utformning kommer att ligga på regeringen som ger FRA rät-

ten att söka på de framtagna begreppen. Lagen innebär att all information genom tråd kommer 

att filtreras och enbart information som fastnar i nätet kommer att granskas. 

 Kritiken till denna lag har framför allt riktats mot den allmänna övervakningen som 

kommer att ske över medborgarna i och med att all information kommer att passera signal-

spaningens filtrering. Den personliga integriteten har varit ifrågasatt och som ovan nämnts har 

förslaget fått kritik från både medborgare och remissinstanser. Ett exempel är upplevelsen av 

hotet mot medias oberoende och yttrandefrihet samt rättsväsendets och åklagares arbetsmiljö. 

Åsiktsregistrering och en mer utbredd statlig kontroll har också varit en av farhågorna och 

kritik som riktats mot Lag om signalspaning i försvarsunderrättelsetjänst. 

1.3 Tidigare forskning 

Ämnet politisk legitimitet har tidigare behandlat, framför allt utifrån statsvetenskapliga per-

spektiv och med fokus på det politiska systemets funktionssätt. Ofta behandlar forskning i 

ämnet globala, regionala och kommunala verksamheter och hur dessa har ett demokratiskt 

stöd bland befolkningen. Med den inriktning av det politiska systemet som denna uppsats 

bygger på är tidigare forskningsmaterial relativt begränsat. 

Intresseväckande för denna uppsats är både forskning gällande demokrati, legitimitet och 

media. Kaid et. al. (2000) tar upp delar av uppsatsens teoretiska utgångspunkt där medias be-

tydelse för den politiska karriären är framträdande. Forskarna lägger fokus på TV-reklam som 

stadigt ökat som politiskt kommunikationsmedel i USA. Exempelvis så har presidentkampan-

jer allt mer inriktat sig på TV för att kunna föra ut sina argument och medborgarna och förfat-

tarna ser hur media blivit allt viktigare för att vinna makt. Medias betydelse och synen på den 

massmediala förändringen som skett förstärks med bland annat Staats (2004) som tolkar Ha-

bermas syn på media, där kommersialismen fått en ökad betydelse och blivit en del av den 

demokratiska krisen.  

Ytterligare forskning finns kring legitimitet och det politiska spelet. Oftast tas olika de-

mokratiska paradoxer upp till jämförelse och Honig (2007) tar upp en intressant vinkel av den 

politiska processen. När politiker hela tiden måste legitimera sitt arbete så ställer sig Honig 

frågan om vad som egentligen var först, de förnuftiga och kompetenta människor som grans-

kar makten och lagstiftningen, eller var det lagen som var först? Den demokratiska paradoxen 

blir en ond cirkel där människans mångfald aldrig kommer att kunna rymmas i lagar och be-

slut vilket gör att cirkeln och jakten på legitimitet aldrig tar slut. 
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2 TEORI 

Teoriavsnittet kommer att delas in i två olika faser som skall bidra till att uppnå uppsatsens 

syfte. Den första delen fokuserar på politik och påverkan där Jürgen Habermas teori om legi-

timitet och den politiska processen legat till grund för det teoretiska resonemanget.  Den poli-

tiska teorin övergår sedan i en andra del som behandlar diskursanalysen som teori och metod. 

2.1 Politisk teori och påverkan  

För att ett samhälle skall kunna fungera krävs det att det att det finns en stabil grundkonstruk-

tion att utgå ifrån. Habermas menar att samhällets grundstenar består av ett nät, konstruerat 

med hjälp av människors värderingar och normer. Det är detta grundnät som skapar tillit och 

trygghet i ett samhälle. Förvisso befinner sig samhället i utveckling och genomgår ständigt 

förändringsprocess, men mycket av grunden ligger kvar och bildar en form av underlag som 

vi kan socialiseras och utvecklas efter (Eriksen & Weigård 2000). 

 Denna grundstruktur är en självklarhet för att ett tryggt samhälle skall kunna uppstå, men 

det är viktigt att påpeka att grundstrukturens form och innehåll varierar över tid och rum. 

Normer om vad som är rätt och fel förändras och skiljaktigheter uppstår ständigt mellan olika 

länder och delar av världen. Det viktiga är inte att grundstrukturen är enhetlig på varje plats, 

utan att folket inom samma område har överensstämmande värderingar. Grundnätet är viktigt 

att bevara för en stabil trygghet då minsta lilla beröring kan få långtgående konsekvenser. En 

rubbning av grundnätet kan föra med sig vissa försvarsåtgärder från samhällets sida.   

 I och med att olika normer förekommer på olika platser spelar det politiska klimatet stor 

roll över hur samhällsklimatet utvecklas. Den politiska funktionen har en stark ställning i des-

sa frågor och Habermas menar att det finns olika tillvägagångssätt för politiken att påverka. 

Framför allt framhålls det kommunikativa handlandet som en allt viktigare maktfaktor i det 

politiska spelet (Månson 2007, Eriksen & Weigård 2000).     

”…mänsklig kommunikation är ett medium som har en rationellt förpliktigande karaktär och 

därmed kan samordna handlingar, alltså att aktörers handlingar i olika situationer är beroende 

av deras bedömning av giltigheten av andra aktörers utsagor.” (Eriksen & Weigård 2000:17). 

Makt i ett demokartiskt samhälle måste vara legitimerad vilket betyder att kommunikationen 

blir en viktig part i den demokratiska kampen över folket. Det kommunikativa handlandet är 

ett angeläget medel för att från politikers sida övertyga medborgarna. Problemställningen le-

der fram till en av de politiska paradoxer som uppkommer i ett demokratiskt samhälle, rela-

tionen mellan makt, inflytande och legitimitet. Makthavare och de förslag som en maktorga-
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nisation lägger fram måste på något sätt legitimeras för att makten skall kunna vidbehållas. 

Demokratisk makt är därmed ingenting absolut eller fullkomligt utan någonting föränderligt 

som ständigt prövas av en motpart. En ständig prövning som gör den politiska makten obe-

ständig och relativt ostabil där både makthavare och motparten är i beroendeställning av var-

andra. Paradoxen gäller framför allt där politiker är direktvalda av folket, vilket betyder att 

samtliga av de beslut som fattas måste legitimeras av medborgarna för att demokratin skall 

fungera (Habermas 1984, Eriksen & Weigård 2000).  

 Under många århundraden har makten kunna regerat ostört genom alltifrån kungar till 

religiösa ledare, samtliga som har byggt sin makt på överlägsenhet i lag och i religion. Dagens 

politiska klimat ser annorlunda ut då makten i det moderna samhället ständigt utsätts för 

granskning och opposition. Det har därmed skett en samhällsförändring där makten inte på 

samma sätt är lika självklar som tidigare. Legitimitetskravet på de beslutande organen har 

med samhällsförändringen ökat samtidigt som demokratiska reformer med bland annat ytt-

randefrihet och tryckfrihet har lett till att den moderna staten är beroende av offentligheten 

och det omgivande samhället för att kunna uppnå legitimitet (Månson 2007, Eriksen & Wei-

gård 2000). 

 Samhällsförändringarna har också skett i de politiska åsikterna och de politiska organisa-

tionerna. När maktens självklarhet upphävdes öppnades maktens korridorer och dess topp-

skikt upp för konkurrens. En ökad konkurrens som flyttade fokus från ett övergripande ansvar 

till ett mer kommersiellt tillstånd baserat på att vinna väljares förtroende genom retorik och 

legitimitet. Den tidigare synen på demokrati och politik där poltikens självändamål var att 

göra det så bra som möjligt för alla människor har därmed förändrats då egenintresse och 

makthavande fått en allt starkare betydelse och inflytande över den politiska ordningen. Den 

politiska maktens självklarhet har förvandlats till en konkurrensföreteelse bestående av PR-

byråer och retorik för att vinna legitimitet. Med den ständiga rivaliteten mellan politiska sidor 

och tidsfristen med nyval i baktankarna har legitimeringen och förtroendet blivit allt viktigare 

i det moderna samhället och i den moderna politiska ordningen. Kampen om makten har alltså 

blivit en central del i det moderna politiska landskapet (Habermas 1984, Eriksen & Weigård 

2000, Månson 2007).  

 Granskningen av de politiska besluten har varit en grund för att en modern demokrati 

skall kunna existera. Men när fokus förflyttas från målet att ge förslag för samhällets bästa, till 

självändamål och egoism har granskningen blivit politikens största motståndare. ”Offentlighe-

ten”, menar Habermas, är en viktig del i det demokratiska samhället där han hänvisar till att 

det är vid sammankomster människor emellan som politiska och objektivt granskande diskus-
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sioner kan uppkomma bland medborgarna. Med offentliga resonemang utan inblandning från 

högre makt menar Habermas att offentligheten är en oundviklig och viktig del i skapandet av 

politisk legitimitet (Habermas 1984, Eriksen & Weigård 2000). 

   

 

Centralt i de politiska teorierna är det Habermas kallar ”den politiska maktens kretslopp” där 

han klarlägger maktens omvandling och legitimitetsprocess (se Figur 2.1). Första steget i 

kretsloppet, den sociala makten betecknas som offentlighetens del i förloppet och dess ingång 

till makt och påverkan. Det är med medborgarna som politiska beslut kan framvaskas och det 

är i den sociala makten som beslut legitimeras och beslutsfattare övervakas och kontrolleras. I 

denna fas lägger politiker och makthavare fram sina argument och förslag för att möta opinio-

nen. Här granskas och ifrågasätts politiska förslag som inte håller måttet i bevis och argumen-

tation. Den integrativa rollen som offentligheten skapar spelar en viktig roll, men är inte avgö-

rande för ett genomförande av politiska beslut. Visserligen är gransknigen ett bestående inslag 

i den sociala makten, men en viktig del är inte att bara kunna påverka den politiska debatten, 

utan också att skapa den. Den sociala makten symboliserar det första fält där makthavare och 

medborgare möts och liksom den demokratiska paradoxen är i beroendeställning av varandra 

(Eriksen & Weigård 2000). 

 Den sociala maktens olika dimensioner kommer sedan koncentreras och omvandlas till 

en normativ makt vilket det andra steget, den kommunikativa makten beskriver. Detta sker 

vid en offentlig diskussion där resonemanget sker utifrån ett rättvist perspektiv. När den so-

ciala makten klarat sig igenom denna granskning och bedömning kan den kommunikativa 

makten tillslut övergå till en administrativ makt. Ytterligare prövning sker i detta tredje och 

sista steg då det politiska systemet behandlar frågan genom att iaktta den från ett resursper-

spektiv samt om frågan förtjänar ett officiellt stöd. Ytterligare hinder som Eriksen & Weigård 

(2000) tar upp är: ”…huruvida kraven går ihop med politiska program och administrativa 

och rättsliga kategorier.” (Eriksen & Weigård 2000:238).  

Social makt
Kommunikativ 

makt

Administrativ 

makt

Figur 2.1  Maktens omvandling i den politiska maktens kretslopp 



12 
 

 Vägen för att en offentlig uppfattning i den sociala makten skall kunna förverkligas i rea-

liteten är alltså komplicerad och omständig. Men offentlighetens makt i det politiska klimatet 

skall ändå inte underskattas.  

2.1.1 Offentligheten 

Ett för Habermas viktigt perspektiv i både den samhälleliga och politiska debatten är offent-

ligheten och dess inverkan på samhällsklimatet.  

”Offentligheten är den plats där det civila samhället är sammankopplat med den statliga 

maktstrukturen.” (Eriksen & Weigård 2000:244).  

Offentligheten placerar oss medborgare på den politiska kartan och Habermas menar att det är 

offentligheten som är politikens centrala del i legitimeringsprocessen. I det moderna samhälle 

som vi lever i bettecknas offentligheten som någonting som står utanför både staten och xet 

privata. Det är här samhällsproblem ventileras och politiken förändras. Att som politiker kun-

na motivera och förklara sina politiska ställningstaganden för berörda grupper är ett måste för 

att legitimitet skall kunna uppstå. Politiska förslag och åsikter presenteras genom olika kom-

munikationskanaler för att sedan låtas prövas av medborgarna. Offentlighetens stora arbete 

läggs ner i den sociala makten (se Figur 2.1) då diskussionen om både politikers förslag och 

medborgarnas förslag kan konfereras och prövas. Den massmediala kommunikationen spelar 

en stor roll i denna process i och med att den kommunikativa friheten är grunden till att of-

fentligheten har kunnat spela den roll den idag har (Habermas 2003, Eriksen & Weigård 2000, 

Månson 2007).  

 Denna kommunikativa frihet och offentlighet som medborgarna har i ett demokratiskt 

samhälle menar Habermas väger historiskt sett mycket tungt i de samhällsförändringar som 

skett. Eriksen & Weigård (2000) kan konstatera att det inte är politiker som kommit med de 

förslag som under historien har strävat efter jämlikhet och rättvisa. Inte heller när det gäller 

den ekonomiska marknadens regleringar och kvinnors rättigheter. Samtliga samhällsreformer 

har drivits på av utomparlamentariska grupper och aktioner som påverkat politiker att lägga 

förslag i rätt riktning. Habermas menar vidare att i dess betydelse kan vi därför ”…inte bara 

se offentligheten som ett ’varningssystem’ med sensorer utan också ett ’påverkanssystem’.” 

(Eriksen & Weigård 2000:235). 

 Offentligheten inom den politiska processen har en särställning gentemot andra aktörer i 

och med att offentligheten aldrig kan bli ansvariga för de beslut som tas, inte ens efter att be-
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slutet har påverkats och gått igenom den sociala maktens nät. Men denna oskyldighet gör ock-

så att objektiviteten bland offentligheten förstärks då samtliga nya politiska förslag och ämnen 

som uppkommer granskas och påverkas med objektiva ögon (Habermas 2003, Eriksen & 

Weigård 2000). 

  Det Eriksen & Weigård (2000) framför allt tar upp är synen på förnuftet och moralen. 

Beslut som helt eller enbart delvis bryter eller berör de moraliska värderingarna är svårast att 

legitimera. I samtliga beslut används moralen som måttstock bland offentligheten och det är 

genom det moraliska ställningstagandet offentligheten många gånger reagerar. Men detta per-

spektiv är ingenting övernaturligt som finns naturligt utan en följd av det offentliga. ”…det 

moraliska perspektivet skapas när man betraktar saker och ting ur ett offentligt perspektiv.” 

(Eriksen & Weigård 2000:237). Vidare menar författaren att det är de moraliska måttstockar-

na som ligger till grund i hur problematiken kring politiska beslut utvecklas.  

2.1.2 Legitimitet och media 

Habermas själv förklarar begreppet legitimitet med orden ”Legitimitet betyder en viss politisk 

ordnings välgrundade anspråk på att erkännas.” (Habermas 1984:125). Legitimiteten, menar 

Habermas vidare, är ett giltighetsanspråk men kanske framför allt en grund för att den rådande 

makten skall kunna vara stabil i ett modernt samhälle. Synen på legitimitet kan även uttryckas 

på andra sätt då Giddens (2003) istället beskriver legitimitetens innebörd som när undersåtar-

na accepterar de regerandes auktoritet. Men påpekar att auktoritet och makt inte är synonymer 

då statliga institutioner kan ha makt, men inte auktoritet och därmed inte legitimitet. Obero-

ende syn på legitimitet kan ett legitimitetsproblem både skada och beröva makten från dess 

nuvarande ledare (Habermas 1984, Giddens 2003). 

 Uppsatsens föregående stycke behandlade till viss del hur legitimiteten bland offentlighe-

ten är avgörande för de politiska besluten. Grundläggande för att ett politiskt beslut eller en 

handling skall kunna anses vara legitimt är att den är en konsekvens av legalitet. Eriksen & 

Weigård (2000) menar att legalitet i sin tur uppnås genom en demokratisk och rättvis lagstift-

ningsprocess.  Det demokratiska rättssystemet hänger därmed ihop med politiska strider och 

det viktigaste för att kunna uppnå legalitet i olika politiska beslut är att denna process skett 

tillsammans med offentligheten (Eriksen & Weigård 2000).  

 Det politiska systemet kan ses som uppbyggd på ”centrum” och ”periferi”. Centrum 

sammanfattar statsapparaten och dess olika former, alltifrån remissinstanser, politiska partier 

och expertkommittéer. Men denna kärna av makt är beroende av periferin för att kunna uppnå 
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legitimitet. Periferin betecknas här som det civila samhället och en rad andra påtrycknings-

grupper som finns på det politiska systemet.  

För att detta system ska kunna göra anspråk på legitimitet måste besluten kunna påvisas fram-

springa ur en kommunikation i periferi som förts in i den formella maktapparaten på ett proce-

duralt korrekt sätt. (Habermas 1996:356/Eriksen & Weigård 2000). 

Det finns olika sätt att se på den politiska legitimiteten och samtliga uppfattningar påvisar att 

”…politikens legitimitet har sin grund i makt snarare än i beslutets innehåll: rätt är i sista 

hand härledd från makt.” (Eriksen & Weigård 2000:20). I det moderna samhället har den 

politiska makten vridit sig till en mer utsatt institution där legitimiteten inte är lika självklar 

som tidigare.  Uppsatsen behandlade tidigare det offentliga (se 2.1.1) och hur medborgarna 

utgjorde en granskande och oppositionell makt. För att kunna vinna legitimitet måste därför 

politiker använda sig av argument för att förmedla sitt budskap och sina ståndpunkter (Eriksen 

& Weigård 2000, Habermas 2003). 

 Fokus i legitimitetsprocessen ligger på språket och hur argumenten används. Framför allt 

pekar författarna på hur argumenten byggs upp och hur stark dess ofelbarhet är. Ofelbarheten 

är ett av legitimitetsprocessens svagheter och någonting som bör undvikas. ”Om man under-

trycker en uppfattning, löper man risken att undertrycka en sanning. Att bestrida detta vore 

att göra anspråk på ofelbarhet.” (Hellesnes 1994:183). Den person som framlägger sina ar-

gument och påvisar dess riktighet och osjälviskhet har enligt författarna störst chans att vinna 

förtroende och därmed i slutändan legitimitet. 

 Uppkomsten av det moderna samhället har också fört med sig en förändring i media och 

medieutbytet. När journalister i den granskande och informativa dagspressen nu knöts till 

ekonomiska och kommersiella intressen förändrades tidningarnas uppdrag och dess objektivi-

tet. ”…ett liten grupp specialister som framför sitt budskap för masskommunikation och un-

derhållning av en okritisk publik.” (Eriksen & Weigård 2000:227). Den objektiva offentlighe-

ten och den öppna debattens ledare, det vill säga tidningarna, förlorade inflytande vilket fick 

effekten att beslut inom polititiken allt mer fattades bland introverta och slutna sällskap (Ha-

bermas 2003).  

 Uppsatsens tidigare avsnitt om media som offentlig part i maktsystemet kan samman-

kopplas med en mer ny och modern mediekommunikation som fått konsekvensen att media 

har tappat en del av det offentliga inflytandet. I Habermas politiska modell får den sociala 

makten ett minskat inflytande vilket gör att politiker fattar sina beslut med mindre inverkan 

från offentligheten. Den slutenhet som präglar politiska partier och den ökande rivaliteten 
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mellan intresseorganisationerna har gjort att medborgarna förskjutit delar av sin påverkan till 

att agera skiljemän i den politiska stridens hetta (Eriksen & Weigård 2000).  

 Även om medias objektivitet kan ifrågasättas så har med i ett västerländskt och demokra-

tiskt samhälle fram som ett kommunikationsmedel som ständigt förmedlar information till 

medborgarna. Medias kommunikation är en viktig del i hur vi uppfattar och tolkar olika hän-

delser som äger rum i vår vardag. De sociologiska undersökningarna som gjorts om massme-

dia och kommunikation visar på ett samband mellan media och ideologi. I ett allt mer nylibe-

raliserat samhälle uppkommer situationer där enbart media blir en länk mellan olika sam-

hällsgrupper. Medias särställning gör att dess information även får inflytande över personers 

värderingar och faktiska åsikter. Media sätter därmed gränser och öppnar portar genom dess 

påverkan på människors handlingar och tankar (McCombs 2006). Karl Marx menade att 

”Mäktiga grupper kan kontrollera de dominerande idéer och uppfattningar som cirkulerar i 

ett samhälle i syfte att legitimera sin egen position.” (Giddens 2003:394)   

Att media har denna påverkanskraft har lett till att kommunikationsmedlet används allt 

mer i både politiska och kommersiella syften. Uppsatsens tidigare stycke behandlade den 

granskande medias kommersialisering där offentligheten i högre utsträckning avpolitiserades 

och till viss del bildade en okritisk massa. Möjligheterna för att kunna manipulera människors 

åsikter ökar i och med detta vilket utnyttjas av maktens företrädare. Envägskommunikationen 

ger upphov till att ekonomisk starka intressen kan påverka opinionen i allt högre grad. En 

konsekvens av det nya medielandskapet är att lobbyismen ökar vilket får effekten att starka 

ekonomiska instanser med detta resonemang kan påverka politiska beslut och till och med att 

bidra till en uppnådd legitimitet. Medias suveränitet över vad som skall förmedlas, vilka åsik-

ter och diskurser som skall få företräde i media får också en konsekvens i det offentliga. En 

skevhet uppstår där ”hela” offentligheten inte får komma till tals utan enbart vissa delar av 

den får möjligheten att framhäva sina åsikter massmedialt. Enskilda grupperingar kan därmed 

få en större makt och i realiteten kanske inte representerar den sociala makten fullt ut, vilket 

kan leda till felaktiga politiska beslut och åtgärder (Eriksen & Weigård 2000).  

För att kunna motivera sina beslut för offentligheten är den politiska kommunikationen 

en viktig part i ett demokratiskt samhälle. Strömbäck (2000) menar att det finns tre kommuni-

kationsmodeller för politiska partier att nå ut med sina budskap och därmed tre sätt för välja-

ren att få en inblick i den politiska världen. Första sättet är att personen i fråga, i detta fall 

väljaren, skaffar information och kunskap från sina egna lärdomar och erfarenheter. Kan vara 

allt ifrån upplevelser till faktisk reell informationshämtning på eget bevåg. Ytterligare ett sätt 

är vid så kallad interpersonell kommunikation där information och insikter skapas genom 
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kommunikation och kontakt med andra människor. Det tredje och sista sättet, enligt Ström-

bäck (2000) är den massmediala kommunikationen som han även pekar på är central för samt-

liga aktörer och därmed får en särställning i den politiska kommunikationen. Därmed blir me-

dia en viktig del i den politiska strategin för hur partiet uppfattas, hur förslag legitimeras och 

därmed i allra högsta grad en viktig part i hur opinionen utvecklas. 

 Medias bild är därför viktig för det politiska klimatet skall utvecklas. Propaganda och 

åsiktsmanipulation blir återigen värt att nämna, men Habermas påpekar att en ökad manipula-

tion också får effekten att argumentationen också ökar i omfång. Makthavares inflytande över 

opinionsbildningen inom massmedial kommunikation genom åsiktsmanipulation och propa-

ganda menar Habermas är begränsade till språket. Eftersom propagandan framställs med 

mänskliga språkliga kategorier så finns den en möjlighet för motståndare att använda dess 

språk tillbaka. Ingen, varken makthavare eller medborgare har makten över språket och orden 

som förmedlare av åsikter. En allt högre utbildningsnivå i den västerländska världen bidrar 

också till att dämpa åsiktsmanipuleringens effekt (Eriksen & Weigård 2000).   

2.2 Diskursanalys som teori och metod 

Diskursanalysen skiljer sig aningen från andra mer klassiska metodformer inom samhällsve-

tenskapen. Istället för klara distinktioner mellan teori och metod använder sig diskursanalysen 

av ett paket där teori och metod är sammanfogade (Winter Jørgensen & Phillips 2007).  

 Denna länk mellan de olika delarna kommer att ligga till grund för kommande resone-

mang kring diskursteori och analys. Uppsatsen kommer att till stor del utgå från en kritisk 

diskursanalys.  

2.2.1 Vad är en diskurs? 

Allt det vi ser och upplever med våra sinnen tolkas och bearbetas av den person som upplever 

situationen. Varje människa har olika sorters erfarenheter och förförståelse som används i hur 

olika fenomen uppfattas. Därmed är all kunskap vi tar till oss alltid, på något sätt socialt kon-

struerad. Vad som är verkligt och klassas som sanning är beroende av plats och tid. Därmed är 

vår kunskap om världen aldrig objektiv i och med att bilden alltid är påverkad av yttre feno-

men. Ytterligare en viktig punkt är att diskurser uppkommer genom en begränsad mängd bok-

stäver, bilder, siffror och symboler. Denna begränsade mängd gör att vi lägger ihop den kun-

skap som diskursen förmedlar och tolkar därefter. Diskursens betydelse har diskuterats av 
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åtskilliga sociologer och andra forskare, och åsikterna om diskursens är fortfarande i viss mån 

delade (Börjesson 2003, Winter Jørgensen & Phillips 2007).  

 Den kritiska diskursanalysens företrädare, Faircloughs pekar på att diskurser är både kon-

stituerande och konstituerade och menar att  

”…diskurs är en viktig form av social praktik, som både reproducerar och förändrar kunskap, 

identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer, och samtidigt formas av andra so-

ciala praktiker och strukturer.” (Winter Jørgensen & Phillips 2007:71) 

Diskursanalys har som sagt inte samma gedigna bakgrund som andra former av undersök-

ningsmodeller men är ett viktigt sätt för att kunna mäta och granska fenomen, speciellt inom 

humaniora och samhällsvetenskap. Det handlar om att försöka göra en analys genom att 

sammanföra poststrukturalistiskt perspektiv med en mer fenomenologisk vinkel. Thörn (1996) 

menar att diskursbegreppet framförallt handlar om att se maktelement, vilket han förklarar 

som ”…makten att beskriva världen.” (Thörn 1996:4). Även att kommunikationen och sym-

bolernas betydelse måste ses i relation till vilka som använder dem.  Diskursen kan uppträda 

inte bara i text, utan kan även inrymmas i bilder och symboler samt andra företeelser som är 

förenade med varandra på ett sådant sätt att de omfattar samma ämne (Börjesson 2003, Thörn 

1996, Winter Jørgensen & Phillips 2007). 

 I relation till syftet och problembeskrivningen är diskurser också en maktfaktor. Som 

nämns tidigare har diskursen vissa ramar och tolkningarna sker efter en begränsad mängd 

data. Massmedia och politiker har därmed makten att förmedla en viss diskurs genom att välja 

ut vilken data som skall publiceras. I och med det första urvalet av och bilden av verkligheten 

kommer tidningsläsarna tolka en redan tolkad verklighet. Det som politiker framför är alltså 

redan en tolkad verklighet ur politikerns synvinkel. Tolkningarna sker alltså i flera led och för 

varje steg skaffar sig läsaren en bild av verkligheten med ett mindre antal data och snävare 

begränsningar än i tidigare led. 

 Ett grundläggande inledningsdefinition på diskurs är att det är ”…ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen /…/ Det finns alltså ramar för vilka presentationer som kan göras för 

att dessa ska bli betraktade som sanna, korrekta, rimliga eller vackra.” (Börjesson et. al.  

2007:13). Författarna menar vidare att ordet ”bestämt” har en viktig roll i och med att tolk-

ningen blir en diskurs först när den blir en förklaring av en verklighet vi själva på ett eller 

annat sätt kan relatera till (Börjesson & Palmblad 2007).    
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2.2.2 Språket som system 

”Diskursen döper och sätter värden, eftersom språkets huvudfunktion är att representera 

(något annat).” (Börjesson m fl 2007:10). 

Enligt Winter Jørgensen & Phillips (2007) utgår samtliga av de diskursanalytiska sätten som 

idag finns från en strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi. Språket är en viktig 

del av samhället och för ett postmodern samhälle. Men detta sätt att kommunicera involverar, 

precis som alla andra av våra handlingar och beteenden, normer och värderingar. Som fram-

kommit tidigare så omfattas diskursen av vissa ramar, och precis detsamma gäller den språk-

liga diskursen. Språket är uppbyggt på ett system, där människor i sin kommunikation förlitar 

sig på systemet. Att ordet ”bord” betyder en skiva med förslagsvis fyra ben är ingenting lo-

giskt eller naturligt, utan något vi skapat. Språket har alltså ett speciellt regelverk och en un-

derförståddhet som gör det användbart gentemot andra människor (Börjesson 2003, Winter 

Jørgensen & Phillips 2007).   

 Börjesson (2003) menar att språksystemteoretiker ser språket på två olika sätt. Det kan-

ske vanligaste sättet är att se språket som en kommunikationskanal för att förmedla informa-

tion och fakta. Men teoretikerna ser också språket som en betydande faktor i världens verklig-

hetsproduktion. Språket har en sådan viktig betydelse för vår verklighetsuppfattning att det är 

språket som skapar verkligheten. System jämförs med en maskin som ”...bidrar till att konsti-

tuera den sociala världen, inklusive sociala identiteter och sociala relationer.” (Winter 

Jørgensen & Phillips 2007:67). Författarna ser att det finns en fysisk verklighet men det är 

genom språket som världen får en innebörd och funktion (Börjesson 2003, Winter Jørgensen 

& Phillips 2007).  

 Beroende på exempelvis kultur, situation och tidpunkt tolkas språket olika och många 

gånger är det sammanhanget som ger språket och orden en specifik betydelse. Med hjälp av 

symboler styr språket våra tankar och sammanställer våra intryck till kategorier som hjälper 

oss att förstå och tolka världen. ”Våra språkliga kategorier fungerar styrande över tanken.” 

(Börjesson 2003:74). Citatet visar på att det är våra specifika sätt att uppfatta världen som 

också leder till våra värderingar (Börjesson 2003). 

 När det gäller de språkliga kategorierna i parallell med uppsatsens syfte så utmynnar 

sambandet i att den politiska rollen är att försöka påverka andra människor att ens egen upp-

fattning och diskurs är den sanna.  

 Den politiska uppgiften blir att försöka övertala människor och försöka att leda in dem i 

den ”rätta” diskursen, den politiska ideologins sätt att se och förstå samhället. Språket fram-
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ställs på ett övertygande sätt och politiken blir och använder sig av en diskurs där de konstrue-

rar en verklighet med bestämda ramar som i viss mån tenderar att eliminera andra sätt att tän-

ka.  

2.2.3 Kategorier 

”Verkligheten är bara tillgänglig för oss genom våra kategorier – och vår kunskap och våra 

världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten ’därute’ utan en produkt av våra sätt att ka-

tegorisera världen.” (Winter Jørgensen & Phillips 2007:11). 

Som framgår av föregående stycke är det bland annat kategorierna som styr våra tankar. 

Diskursteorins metodologi och analyserande innebär en vaksamhet och en uppmärksamhet 

vid analyserandet men även vid insamlandet av datamaterial. Som metod för en diskursanalys 

krävs det att jag som forskare är medveten om att dessa kategorier finns, men också försöka 

ringa in dem för att se vilken bild politikerna förmedlar.  

 Kategorier är aldrig neutrala utan varje kategori förmedlar en verklighetsbild och ett vär-

de. På så sätt finns det alltid någonting som står i motpart till den identitet en kategori beskri-

ver. Även om uppsatsens metod framför allt bygger på den kritiska diskutsanalysen med 

Fairclough i fokus så är Ernesto Laclau och Chantal Mouffes, två välkända forskare inom det 

diskursanalytiska området värt att nämna. Laclau och Mouffes bedömer kategoriernas olikhe-

ter som en del i spelet över att ha rätten att beskriva världen. Antagonism uppstår och till-

sammans kämpar de olika perspektiven för att avslutningsvis uppnå en form av hegemoni. 

Fairclough håller till viss del med i denna beskrivning men ser hegemonin även som en för-

handlingssituation där den dominerande kategorin kan samverka med motståndarna för att 

uppnå en ömsesidig förståelse över hur fenomenet tolkas. Detta betyder att hegemonin och 

kategorins bestämda värde aldrig är beständig utan kan förändras (Winter Jørgensen & Phil-

lips 2007).  

 I uppsatsen tas det fasta på de relationer som finns mellan kategorier och andra kategorier 

som uppkommer i det empiriska materialet. ”Kategoriseringarna gör något med världen /…/ 

det finns aktiviteter, handlingsmönster och dessutom värden knutna till varje kategori.” (Bör-

jesson 2003:91). Författaren menar att det exempelvis förekommer skiljaktigheter i värde när 

tidningar skriver om ”demonstranter” och ”militanta aktivister”. Beroende på vilket av orden 

som väljs vid en situation stimulerar olika kategorier och får oss att uppfatta situationen olika, 

även om ordet demonstranter övergriper de båda (Börjesson 2003).  
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 En viktig del i ett analyserande av diskurser är att se hur skribenten använder sitt språk 

för att övertyga och göra texten så verklighetstrogen som möjligt. Hur presentationen av sin 

text skapar ”fakta” och en bild över problemet som förs fram på ett sådant sätt att läsaren i 

största möjliga mån uppfattar skribentens diskursbeskrivning som sann. I en förmedlande text 

har många detaljer en roll att spela då även meningsuppbyggnaden och hur starka uttalandena 

är, exempelvis om texten är skriven i passiv eller aktiv form spelar roll i hur läsaren uppfattar 

texten  (Börjesson 2003). 

 Den metod som blir aktuell för min del inom analyserandet av passivformen blir en re-

flexiv och konstruktionistisk diskursanalys. Med denna form av analyserande ställer undersö-

karen frågor hur en förklarad verklighet i en text skulle kunnat se ut om andra ramar fanns vid 

det språkliga verklighetsskapandet. Likaså intressant kan vara när det uppstå skillnader vid 

jämförelser av material, samt vilka diskurser de olika kategorierna förmedlar (Börjesson 

2003).  

2.3 Frågeställningar  

Med hänvisning till de tidigare kapitlen kommer syftet att delas upp i mer specifika problem 

som uppsatsen kommer att förhålla sig till. Analysen kommer därmed att utgå från följande 

frågeställningar:  

- Vilka kategorier och diskurser framkommer i argumentationen av införandet av FRA-

lagen bland refererade och citerade politiker i svensk dagspress?  

- Finns det någon skillnad i vilka kategoriseringar som sker över tid, samt hur används 

de textuella medlen för att legitimera ett införande av FRA-lagen? 
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3 METOD OCH AVGRÄNSNING 

Med hänvisning till bakgrunden och problembilden kommer jag i denna uppsats att arbeta 

utifrån diskursanalys och textgranskning. I enlighet med syftet finns avsikten att utifrån 

diskursanalys analysera olika dags- och kvällstidningar för att analysera hur politiker som 

argumenterar för signalspaning formulerar sig i språk och skrift för att förmedla sin politiska 

ståndpunkt.  

 Det material som kommer att utgöra analysenhet i denna studie inriktar sig på artiklar, 

oavsett om de är skrivna av journalister eller politiker, men där politiker är refererade eller 

citerade. Det handlar alltså inte om att granska medias bevakning eller framställning utan med 

hänvisning till syftet enbart en studie av den politiska argumentationen och därmed politikens 

legitimitet. Min mening är att sedan föra samman de uttryck som används i diskurser och ka-

tegorier för att noggrannare se hur legitimitet skapas gentemot medborgarna. 

 Som hjälpmedel i att formulera de olika diskurserna användas de textuella medel som 

nyttjas för att få framställningen av signalspaningslagen att verka verklighetstrogen. 

Urvalsresonemanget har resulterat i att politikers uttalanden sällan skiljer sig mellan olika 

tidningar i och med att de ofta är refererade från samma källor. Efter att ha gått igenom under-

laget kan det konstateras att under den period som FRA-lagen debatterades yttrade sig inte 

många politiker och att ett yttrande gärna togs upp i mer än en tidning. För att få en mångfald 

och variation kommer uppsatsens empiri att utgå från följande tidningar.  

 Dagens Nyheter (DN) är Sveriges största och enda riksspridda morgontidning. Tidningen 

grundades 1864 och har en upplaga på 339 800 exemplar per utgivningsdag. Tidningen kon-

centreras på Stockholm men är som sagt riksspridd och har fyra stycken olika upplagor med 

mer lokalt innehåll.  

 Expressen grundades 1944 och har en upplaga på 320 400 papperstidningar per dag (TS 

2008, då inklusive de lokala upplagorna GT och Kvällsposten). De mer lokala upplagorna av 

Göteborgs Tidningen och Kvällsposten som ingår i Expressen har jag sett som en fördel att ha 

med och kommer därför liksom Expressen att ingå i urvalet.  

 Göteborgs-Posten (GP) är Västsveriges största tidning med en genomsnittlig upplaga på 

248 800 tidningar per utgivningsdag. Tidningen grundades 1813 och har sitt spridningsområ-

de framförallt runt Göteborgsområdet. 

 Sydsvenskan grundades 1848 och har sin verksamhet placerad i södra Sverige. Allra 

störst är tidningen kring Malmö och Lund samt har en upplaga på i genomsnitt cirka 130 000 

tidningar per utgivningsdag. 
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 Samtliga artiklar kommer att tas från tidningarna med publiceringsdatumet mellan 2008-

06-01 till 2008-06-30 för att försöka nå en bild av diskurserna som framkommer under juni 

månad. Tidningarna representerar kvällstidning, riksspridd morgontidning och mer lokala 

morgontidningar vilket bör ge ett bra utfall i analysen över hur politiker argumenterar i media 

för att legitimera sitt ställningstagande och beslut. 

 Viktigt att få fram är att jag i denna fråga inte har tagit tidningens politiska färg i beak-

tande i och med att det som analyseras i uppsatsen inte är politiska ställningstaganden från 

tidningens sida utan hur politiker argumenterar. Visst kan detta vara problematiskt i och med 

att tidningar själva väljer vilka citat och referenser som framkommer i tidningen, men jag har 

bedömt att i denna fråga fanns det ett så pass brett motstånd från både höger och vänster på 

den politiska skalan att tidningens politiska ställning i sig inte var avgörande för vilka argu-

ment som framkommer i tidningarna.   

 Som en ram för urvalet av artiklar har jag avgränsat mig till material där politiker tar 

ställning för signalspaningslagen i citat och referat. Däremot har den citerades politiska parti-

tillhörighet inte varit i fokus och kommer inte heller att framhållas i analysen, utan fokus lig-

ger på regeringsföreträdares samlade argumentation. Samtliga artiklar som behandlar signal-

spaning och FRA-lagen där politiker finns citerade eller refererade under juni månad 2008 

kommer att ingå i uppsatsen.  

 Metodförloppet kommer gå till så att artiklar väljs ut efter urvalet och i granskningen av 

dessa uppmärksammas citat och refereringar av politiker. Dessa citeringar, alternativt refere-

ringar från artiklarna i de olika tidningarna samlas under separata kategorinamn beroende på 

vilka argument politiker använder. Liknande argument samlas i en kategori som ligger till 

grund för en djupare analys (se Figur 3.1). 

 Efter analyserandet av vilka diskurser och tillhörande kategorier som uppkommer kom-

mer analysen uppnå en ny fas där jag kommer att analysera resultatet i förhållande till den 

politiska teorin för att återigen se och belysa politikens strävan efter legitimitet. 

 Uppsatsens mening är inte att analysera bakgrunden till de olika uttalandena, utan fokus 

kommer att ligga på en objektiv granskning av vilken bild argumenten förmedlar och hur ar-

gumenten är uppbyggda. Syftet implementeras genom att med de argument och kategorier de 

bildar kunna se hur legitimeringen av signalspaningslagen har gått till. Det handlar inte om att 

försöka hitta någon sanning eller verklighet utan uppsatsens avsikt är att objektivt granska 

legitimeringen av FRA-lagen.    
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3.1 Etiska, Epistemologiska och ontologiska reflektioner 

Media sägs vara den tredje statsmakten och enligt den teoretiska beskrivningen (se 2.1) anses 

media vara en viktig del i det demokratiska och poltitiska samhället (McCombs 2006). I och 

med medias ställning i ett demokratiskt samhälle kommer citeringar och refereringar från po-

litiska makthavare få konsekvenser för hur medborgare uppfattar den aktuella problemställ-

ningen. 

 Så här i en början är det visserligen problematiskt att spekulera och förutse utgången av 

undersökningen men ändå så finns en tro och ett hopp om att uppsatsen skall kunna ge en kla-

rare bild över den politiska legitimitetsprocessen och hur relationen till media används i denna 

process. Ytterligare hopp finns även om att den bild som uppkommer när materialet analyse-

ras skall kunna föra med sig någonting i framtiden, framför allt i hur människor skall tolka 

och granska politiska argument i fortsättningen. Fokuset på frågan om signalspaning är viktigt 

även i sig då det blir intressant att se vilka formuleringar och diskurser politiker använder sig 

av för att beskriva ett så pass omstridd och viktigt förslag. FRA-lagen och ämnets relativa 

känslighet gör frågan extra intressant att analysera. 

 När det gäller den etiska biten av undersökningen bedöms den att bli minimal i och med 

textanalysen som metodform tillsammans med att de citerade eller refererade själva har valt 

att uttrycka dessa åsikter. Med detta menas att politiker är vana och skickliga retoriker där de 

texter som kommer att granskas är en del av det politiska arbetet. Dessutom kommer inte nå-

Artiklar Kategorier 

Citeringar 

/refereringar 

Figur 3.1  Metodarbetet där citeringar och refereringar från artiklar 

åtskiljs och placeras in i kategorier 
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gon av politikerna, varken de nämns med namn eller inte i citaten, analyseras i och med att 

både namn och partitillhörighet i denna undersökning är oväsentligt.  

 Metodformen gör också att materialet redan finns sammanställt och inte har bearbetats 

innan själva analyserandet. Ingen enstaka person blir därför direkt utsatt för granskning. 

Självklart skall etiken tas i beaktande även om det inte berör på samma sätt som andra metod-

former kan göra, och det är fortfarande människor vi pratar om och deras åsikter. 

 Även om undersökningen inte berör något enskilt parti, utan mer inriktar sig på hur i det-

ta fall regeringen framställer sina förslag i media är det ändå viktigt att ha den etiska biten och 

validiteten i beaktande. Framställningen och det som framkommer i artiklarna, och därmed i 

denna uppsats är redan analyserade från journalisters sida och därmed kan exempelvis citat 

tagits från sitt ursprungliga sammanhang. Förutom i de artiklar som är skrivna av politiker 

finns inga adekvata referenser utan i detta fall får tidningarna stå för att citeringarna är tillför-

litliga.  
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4 ANALYS 

Analysen innefattar två olika faser och typer av analyser och bygger på varandra. Inlednings-

vis presenteras de diskurser och kategorier som genom citat och refereringar enligt denna stu-

die förekommer i svensk dagspress. Dessa kategorier kommer sedan att ligga till grund för en 

mer politisk analys av hur kategorierna används för att legitimera ett politiskt beslut.   

4.1 Konstaterade diskurser och kategorier   

Debatten präglas av många argument under en relativt kort tidsperiod och under analysen av 

urvalet framträder olika vinklar och sätt att se på lagförslaget. Inom varje diskurs förekommer 

de språkliga kategorierna som har använts för att förmedla den enligt de refererades alternativt 

de citerades legitimitet.  

 Under analysen av urvalsmaterialet kunde sju kategorier konstateras (se Figur 3.1). Vik-

tigt att påtala är att samtliga kategorier på ett eller annat sätt går in i varandra och därför del-

vis förespråkar liknande argument och ståndpunkter. Men i uppsatsen har fokus legat på att 

analysera och uppfatta vilka övergripande kategorier argumenten frambringar. Därmed finns 

en naturlig övergång mellan de olika konstaterade kategorierna.  

 Kategorierna har i uppsatsen benämnts som ”överhängande fara”, ”ni har fel”, ”en 

stärkt integritet”, ”dags för beslut”, ”anpassning”, ”vi lyssnar” och ”det är färdigt nu”. 

4.1.1 Överhängande fara 

”Flera händelser i vår omvärld /…/ [har] tydliggjort hur sårbart vårt öppna och demokratis-

ka samhälle är för attacker /…/ För att möta dessa hot i tid måste vi ha en effektiv signalspa-

ning. /…/ identifiera externa hot mot Sveriges säkerhet. Hotbilden mot Sverige är idag en helt 

annan /…/ vi måste uppgradera våra möjligheter att möta dessa hot.” (Enström, Expressen 

080617). 

”Numera är hotbilden en annan. /…/ att svenska intressen i första hand måste skyddas mot 

terrorattacker och hot som uppstår till följd av kriser i andra delar av världen. /…/ svenska 

liv kan räddas vid terrordåd.” (Lönnaeus, Sydsvenskan 080615). 

”det är viktigt att kunna signalspana inom ett bredare område än bara om militära hot, som 

terrorism.” (Rehn, Göteborgs-Posten 080615). 
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Hotet får en central betydelse i uppbyggandet av kategorin ”överhängande fara” och ordet 

används frekvent i argumentationen. Hotbildens värde mätt i styrka späs på med exempel där 

händelserna nämns i plural samt att terrorism både direkt och indirekt får stå som huvudmot-

ståndaren till den svenska friheten.  

 Det stora området terrorism bryts ner till lokala och aktuella argument som pekar på att 

”svenska liv kan räddas vid terrordåd” för att visa på att det är du och dina medmänniskor 

som skyddas. Nationalismen får här en roll att spela och viss argumentation bygger på utbred-

ningen av en mer nationalistisk samhällssyn där ”svenska intressen i första hand måste skyd-

das mot terrorattacker”. Genom denna retorik får argumentationen än en gång en mer slag-

kraftig sammanhållning där hotet inte bara förekommer på nationell och global nivå, utan 

även att det är du som läser texten ifråga som kan drabbas. 

 I argumentationen framkommer också en bild utav att hoten mot det svenska samhället 

och dess befolkning finns även om det idag inte är upptäckt. Det gäller att ”identifiera externa 

hot” mot Sverige. Det överhängande hotet skapar en bild där läsaren övertygas oavsett om 

läsaren har kunskap om Sveriges hotbild eller ej. Oavsett bakgrund slingrar sig argumentet 

runt läsaren och blir slagkraftigt i och med att det ger bilden av att hotet finns där oavsett vad 

du som läsare och medborgare vet eller tror. Argumentationen kring det övergripande hotet 

och det nationalistiska förstärks ytterligare med ett resonemang om lagens inverkan på svens-

ka militära förhållande. 

”…så bra information som möjligt till de svenska soldaterna som är ute på internationella 

uppdrag. /…/ säkra att riskerna för de medverkande soldaterna blir så små som möjligt.” 

(Enström, Expressen 080617). 

”…det handlar om att värna svenska soldaters liv utomlands…” (Ledareredaktionen, Syd-

svenskan 080629). 

Återigen används ordet ”svenska” som en del i de politiska uttalandena. Den överhängande 

faran gäller även svenska intressen utanför Sveriges gränser och fokus i argumentet ligger ett 

”vi” och ”dem” där ”vi” måste skyddas och därför måste vi alla vara med och bidra till vår 

egen säkerhet. Därför behövs denna lag klubbas igenom.  

 En parallell kan också dras till befolkningens relation till det militära och värnplikten, där 

vi alla på ett eller annat sätt känner någon som är eller varit inblandad i den svenska militären. 

När resonemangen kring svenska soldater uppkom så kanske även detta hade stor inverkan på 
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läsaren i och med att hotet återigen fördes ner på en lokal nivå där faktiska personer i läsarens 

närhet kunde skyddas. 

4.1.2 Ni har fel 

”…det människor reagerat på tycks i stor grad vara de farhågor som målas upp i debatten 

som inte stämmer med förslaget. Och det är ju ingen ny företeelse i samhällsdebatten…” 

(Rehn, Göteborgs-Posten 080615). 

”…försöker måla upp en bild av att det är steget in i övervakningssamhället /…/ De kunde 

inte ha mer fel. /…/ Myndigheterna har begränsande resurser och dessa måste användas för 

att undersöka den information som är relevant. ” (Enström, Expressen 080617).  

”När man förklarar hur det ser ut, att det handlar om signalspaning och inte massavlyssning 

av svenska folket, så finns det stöd…” (Cordenius, Expressen 080630). 

Den andra större kategorin som uppkommer är ”ni har fel” där argumentationen bygger på 

ett nekande och ett förklarande perspektiv. Till viss del även aggressiv retorik ”ingen ny före-

teelse i samhällsdebatten” där medborgarna och media tolkas som okunniga och förvrängande 

i sakfrågor. Uppkomsten av försvarssituationen är påtaglig där argumenten spretar isär och 

där ett argument delvis motsäger ett annat. ”Måla upp en bild” karaktäriserar språkets nyanser 

där uppförstorandet av felaktigheterna inte kan konkritiseras utan den citerade förmedlar en 

bild av att hela debatten är feluppfattad. 

 Argumenten är skrivna på ett sådant sätt att kritiken enbart kan uppfattas som svart eller 

vit, där hela den kritiska debatten är fel och att missuppfattningar inte kan ligga till grund för 

en ändring i lag. Relativt hårda och offensiva ordalag präglar denna kategori. Legitimiteten 

finns där bland folket, ”när man förklarar hur det ser ut, så finns det stöd”. Detta resonemang 

förmedlar en bild till människor att de som motverkar och kritiserar förslaget inte har förstått 

innebörden av förslaget och att de som insisterar i regeringens föreslagna lagförslag står med 

kunskapen. Genom folkets dumhet kan legitimitet vinnas eftersom det enbart är de som håller 

med som förstår vad förslaget har för innebörd.  

 Intressant är att se citatet ”…försöker måla upp en bild av att det är steget in i övervak-

ningssamhället /…/ De kunde inte ha mer fel. /…/ Myndigheterna har begränsande resurser 

och dessa måste användas för att undersöka den information som är relevant.” här ovan där 

argumentets kärna bygger på någon form av rimlighetsprincip som försöker förmedla en reell 

bild över FRA-lagens användningsområde. Även om detta citat även det kan ingå i kategorin 
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ni förstår inte så sticker det ut i mängden i och med att två argument som säger emot var-

andra sammanstrålar i en och samma text med en politisk författare. Språket används som 

tydliga legimitetsbarriärer som inriktar sig på olika människors uppfattning om FRA-lagen. 

Bilden som författaren i detta fall försöker skapa pendlar och två olika bilder kan uppkomma 

beroende på läsare. När argumentet att detta inte ”är steget in i övervakningssamhället” väck-

er förtroende används läsarens förnuft och sannolikhetsförmåga för att övertyga. 

”…signalspaningen [får] endast riktas mot utländska förhållanden som påverkar Sveriges 

säkerhet. Privat trafik mellan personer i Sverige kommer inte att påverkas av den nya lagen.” 

(Enström, Expressen 080617). 

”…handlar om utländska förhållanden och yttre hot mot Sverige.” (Rehn, Göteborgs-Posten 

080615).  

Kategorin ni har fel innehåller även tillrättavisande argument som mer konkret behandlar 

sakfrågorna. Återigen används argument som inte överensstämmer med andra och får en 

bredd som kan fånga olika personers övertygelse, men visar också på en vaghet bland de som 

är uppmärksamma. Som i resten av citaten under denna kategori tillämpas en mer offensiv 

språkföring med konkreta och mer åskådliga exempel. Formuleringarna är utformade att de 

ger direkta svar på den mest slående kritiken och därmed dämpar kritikens styrka. Förhopp-

ningarna kan därmed öka över att kritiken skall dämpas och att den citerades bild av lagför-

slaget höjs upp och tar över det negativa av lagen. Ingenting destruktivt nämns om lagen utan 

hela argumentationen inom denna kategori utgår från ett läge där enbart det positiva med la-

gen beskrivs och utvecklas. 

 Tillsammans bidrar citaten till en helhet och att en diskurs av kategorin ni har fel kan 

uppkomma. Bilden beskriver mer eller mindre att lagen är bra som det är och att människor 

som läser eller hör uttalanden måste inse att lagen behövs och att den kritik som cirkulerar i 

media enbart är felaktigheter och osanning om vad förslaget innebär.  

4.1.3 En stärkt legitimitet 

”…[att] man ’nu lagreglerar den militära signalspaning som har funnits utan lagstöd sedan 

andra världskriget’.” (Larsmo, Dagens Nyheter 080618).   

”Skillnaden med det nya förslaget är att signalspaningen kommer att regleras i lag. Det 

kommer att finnas /…/ tillståndsgivande instans som kommer granska de ansökningar /…/ 
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[och] en kontrollinstans som ska följa upp den spaning som bedrivs…” (Enström, Expressen 

080617). 

”…innehåller tillräckliga skyddsmekanismer som ska grantera den personliga integriteten.” 

(Enström, Expressen 080617). 

”En lag är 100 procent bättre än ingen lag alls…” (TT, Dagens Nyheter 080626).  

Denna kategori, ”en stärkt integritet” använder sig av argument som antyder att denna verk-

samhet redan idag finns och att lagen enbart reglerar denna. Ordet ”reglera” blir ett centralt 

ord i argumentationen och ger i sig en bekräftande bild av lagstadgandet som någonting be-

hövligt och nödvändigt. Det positiva genomsyrar argumentationens uppbyggnad och även i 

denna kategori använder sig de citerade politikerna sig av värderingar och det mänskliga för-

nuftet. Att det självklart är bättre att reglera denna form av verksamhet än att inte göra det 

alls. 

 Signalspaning framställs som någonting naturligt som förekommer vare sig vi vill eller 

inte och därför är detta förslag positivt eftersom den stärker den personliga integriteten. Lag-

formen blir i sig en identitetsstärkare ”en lag är 100 procent bättre än ingen lag alls” vilket gör 

argumenten för lagen starkare ur rättsäkerhetssynpunkt. Legitimiteten förstärks ytterligare 

med argument om flertalet identitetsskyddande mekanismer utöver själva lagregleringen och 

tillsammans får de citerade fram en bild över att denna lag är en del i bevarande av den per-

sonliga integriteten.  

 Att en bestämd tidsperiod används i argumentationen förmedlar en bild utav att signal-

spaning har förekommit länge nu och att beslut om en reglering av detta verktyg bör ha tagits 

tidigare. En räddande och heroisk insats kan därmed uttolkas och att denna regering tagit tag i 

frågan för en stärkt identitet. Läsaren skall kunna överta den argumenterades bild av proble-

met och se detta som en del i någonting positivt och inte negativt.  

4.1.4 Dags för beslut 

”Jag tror inte att en kampanj har någon påverkan nu. Det känns jättekonstigt att det kommer 

nu. Jag tycker att vi har haft en bra debatt innan…” (Cordenius, Expressen 080630) 

”Vi har haft tid att behandla det här lagförslaget i ett och ett halvt år, nu får vi ta beslut.” 

(Björklund, Göteborgs-Posten 080619).   
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”…dödades två svenska officerare i ett bombdåd i Mazar i Sharif. /…/ Enligt min uppfattning 

kan man inte utesluta att attentatet har föregåtts av kommunikation som hade kunnat fångas 

upp av trådbaserad signalspaning.” (Lönnaeus, Sydsvenskan 080615). 

”’Sanningen är att vi lever i en värld där statlig underrättelsetjänst av denna art är standard’ 

/…/ Så här har det alltid gått till.” (Lindström, Expressen 080619). 

”Det finns ett brett politiskt stöd att Sverige ska ha en fungerande underrättelsetjänst och 

signalspaning i demokratins tjänst.” (Cordenius, Expressen 080630) 

På samma sätt som föregående kategori finns det även i denna kategori ”dags för beslut” 

drag av en naturlighet som bakgrund till lagförslaget. Signalspaningen ”är standard” och att 

denna form av övervakning alltid har skett på detta sätt. Argumentet används som förklarande 

och sätter läsarens okunskap i fokus där politiker och människor från maktens sida får en 

överlägesenhet i att förklara vad som är sant. Både ordet ”sanning” och ”standard” i anslut-

ning till politiker, som mer eller mindre är de enda som har och får ha insyn i verksamheten, 

får ett högt förtroendevärde hos människor som själva inte är insatta i frågan. Samma argu-

ment påvisar även ett suveränt påstående som i sig är förklarande och innehåller en självklar-

het som tar död på kritik och andra åsikter.    

 Tidsperspektivet har en speciell betydelse i denna kategori i och med att resonemang 

bygger på att förslaget är inne i en avslutande fas. Legitimiteten förstärks med tidsaspekten i 

bakgrunden i och med att det visar på ett genomarbetat förslag. Men tidsaspekten kan även 

ses i andra delar av materialet då dags för beslut poängteras med att i argumentationen sätta 

stopp för ny kritik, ”jag tror inte att en kampanj har någon påverkan nu”. Ett offensivt tanke-

sätt som påvisar för läsaren att debatten nu har förts och att ändringar har justerats, därför 

finns inget mer att tillföra. Bilden av ett avslut i frågan får genom denna argumentation en 

retorisk verkan på kritiska röster.   

 Hänvisningen till en verklig händelse, ”dödades två svenska officerare i ett bomdåd” ger 

argumentet ytterligare legitimitet då det visar på att signalspaning behövs, men även att beslu-

tet behövs tas snarast möjligt för att svenska liv skall kunna räddas. Även om argumenten blir 

aningen lama i formuleringarna kring ”inte utesluta” och ”hade kunnat” ger den citerade en 

bild för läsaren och ett konkret exempel för hur lagen kunde ha använts. Nationalismen och 

förhållandet mellan ”vi” och ”dem” skapar den ”vi”-känsla som i mångas ögon har en ökad 

prioritet och därmed en ökad legitimitet i argumentet. 
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 Citatet om att ”det finns ett brett politiskt stöd” bland riksdagens partier är ytterligare en 

del i bilden av beslutets legitimering. Genom att peka på det breda stödet kan även den poli-

tiska oppositionen knytas samman med den process som föregått beslutet i fråga. Det kan 

även utläsas av citatet att även om hela oppositionen är emot detta förslag så finns ändå en 

övergripande positiv inställning till själva grunden i förslaget, alltså signalspaningen i kabel. 

Med det argumentet kan läsaren få bilden av att partier över blockgränsen är för signalspa-

ningen som sådan och därmed bör förslaget vara väl berett. Men framför allt och kanske vik-

tigast att det finns en välmening med lagen vilket kan göra att viss tidigare kritik hos läsaren 

kan negligeras. 

 En både medveten och undermedveten betydelse kan utläsas i argumentationen då denna 

kategori bygger mycket av sin retorik på en barmhärtighet och en önskan till kritiker att sluta 

med sina anmärkningar och sitt motstånd till lagen. Tidsperspektivet tillsammans med exemp-

let med svenska dödade soldater visa båda på en vädjan till motståndare att gräva ner 

stridsyxan och därmed kunna rädda liv. Bilden av signalspaningslagen som ett genomarbetat 

förslag i en avslutande process leder till att kategorin uppfattas som om att det är dags för 

beslut. 

4.1.5 Anpassning 

”…kommer det att bli mycket svårt att över huvud taget bedriva någon signalspaning om inte 

FRA:s verksamhet kan anpassas till den tekniska utvecklingen.” (Enström, Expressen 

080617). 

”Ska vi ha en signalspaning så ska den vara effektiv och ge resultat /…/ för att klara uppdra-

get att förvarna om de nya hoten måste FRA moderniseras…” (Lönnaeus, Sydsvenskan 

080615). 

”För att kunna ha en fortsatt underrättelsetjänst måste vi även kunna ha signalspaning i ka-

beltrafik…” (Syrén, Göteborgstidningen 080613) 

Kategorin ”anpassning” inriktar sig på att förmedla bilden av ett införande av signalspa-

ningslagen som enbart en anpassning. För att övertyga läsaren om denna bild använder sig de 

citerade sig av argument som bygger på underliggande varningar om vad som händer om 

FRA inte anpassas till dagens verklighet. Formuleringarna ”…kommer det att bli mycket svårt 

att över huvud taget bedriva någon signalspaning” och ”förvarna om de nya hoten måste FRA 

moderniseras” stärker lagens legitimitet och medborgarnas uppfattning om lagens nytta. Ar-
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gumenten får läsaren att tänka efter och själv inse vad som kan hända om hot inte upptäcks i 

tid. Tillsammans med den första kategorin ”den överhängande faran” skapar denna kategori 

en bild av att lagförslaget är nödvändigt för att terrordåd och yttre hot mot Sverige och svens-

ka intressen skall kunna undvikas. 

 Ordet ”anpassning” vilar på en uppfattning där den verksamhet som idag bedrivs är 

gammal och oanvändbar. Anpassningen blir inte någon större åtgärd utan bara en detalj i det 

stora hela som uppdaterar den svenska självständigheten och alliansfriheten. Att argumentera 

för att verksamheten enbart anpassas och hänvisa till ”den tekniska utvecklingen” kan ge ökad 

förståelse för läsaren som själv är medveten om de tekniska framsteg som skett under de se-

naste decennierna. Därmed används språket som en förlösande beskrivning över vilken bild 

den citerade vill förmedla, vilket blir en del i den legitimering som eftersträvas i argumenta-

tionen.   

 Lagens effektivitet belyses också vilket förstärker lagens nuvarande form och att änd-

ringar gör lagen kraftlös och ineffektiv. Anpassningen framställs som att vara till säkerhetens 

fördel vilket kan få effekten att lagens legitimitet stärks ytterligare.  Varningen om en kraftlös 

underrätelsetjänst som inte kan uppfånga externa hot mot Sverige blir ett effektivt argument 

där läsaren ställs i en obekväm situation. Alternativen som finns att välja mellan blir antingen 

att leva kvar i det förgångna med en signalspaning som inte skyddar Sverige mot yttre hot, 

eller att göra en anpassning och justering för att återupprätta en hållbar svensk underrättelse-

tjänst. Genom denna retorik flyttas fokus från lagförslagets innehåll och kritiken om lagens 

bristande integritetsskyddande mekanismer till ett resonemang om signalspaningslagens vara 

eller icke vara som arbetsform. Hotet om ett nej till lagförslaget i samband med anpassningen 

som behövs för en fortsatt säkerhet tar upp debatten på en helhetsnivå som kan dämpa de kri-

tiska uppfattningar läsaren kan inneha. 

4.1.6 Vi lyssnar 

”I centerpartiet har vi haft väldigt högt i tak och konstruktiva samtal…” (TT och Sydsvens-

kan 080619) 

”Efter omröstningen förklarade hon [Birgitta Ohlsson (FP)] partiets ledning lyssnat på kriti-

kerna.” (Björklund, Göteborgs-Posten 080619).  

”Vi får en ny myndighet som är utformad som en domstolsliknande nämnd /…/ Det tycker vi 

är väldigt viktigt.” (Zupanocvic, Sydsvenskan 080618). 
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”Det har varit ett svårt beslut. /…/ Vi inför kontrollstation och /…/ Därmed har vi de säker-

hetsventiler av den karaktären att jag kan acceptera det här. /…/ det är med mycket tungt 

hjärta som jag röstar ja.” (Lönnaeus, Sydsvenskan 080615). 

”Vi tar kritiken på allvar /…/ Det är viktigt att lyssna och ta det engagemang som finns i in-

tegritetsfrågorna på allvar.” (TT, Dagens Nyheter 080626). 

”Försvarsminister Sten Tolgfors gick upp i en replik och förklarade först att han hade stor 

respekt för Fredrick Federleys svåra ställningstagande. Sedan säger han att regeringen är 

beredd att föra ett antal tillägg till förslaget /…/ Vi har lyssnat på dem som haft invändning-

ar.” (Hellberg et. al., Dagens Nyheter 080618). 

”…vi [har] gjort flera förändringar för att möta kritiken…” (Rehn, Göteborgs-Posten 

080615). 

 ”…Staffan Danielsson sade sig lägga fram det kompletterande förslaget med stolthet. Med-

delarfriheten och källskydd ska behållas ograverat. /…/ Det är särskilt viktigt när det handlar 

om att ge tillstånd för spaning mot enskilda.” (Nandorf & Wanler Thelenius, DN 080619). 

En annan argumentationsgång finns i kategorin ”vi lyssnar” där de citerade framhåller ett 

lyssnande perspektiv gentemot läsarna. Argumentationen visar på att medborgarna är en vik-

tig del i demokratiprocessen och att politiker faktiskt tar till sig den opinion som bildats i den 

specifika frågan. Detta förklaras på olika sätt och med ”vi tar kritiken på allvar” har fokus 

flyttats från lagförslaget till en bredare syn på medborgarnas åsikter. Att det sedan är ”viktigt 

att lyssna” förmedlar bilden av att medborgarnas åsikter står relativt högt upp på listan av in-

stanser som har intresse i lagförslaget.   

 Ett förädlade av det beslut som fattas formas med beskrivandet av lyssnandet som central 

punkt i förändringsförslaget. Att påpeka ”partiets ledning” ger ytterligare legitimitet då med-

borgarna inte bara påverkat enskilda ledamöter i riksdagen utan även högsta ledningen har 

tagit del av kritiken och förändrat sig efter medborgarnas synpunkter. Intressant är också for-

muleringar som tyder på att de tycker att förändringarna och därmed kritiken varit viktig. På-

pekandet av att de förändringar som skett efter att politikerna har lyssnat samt de förändringar 

som kritiken konkret har förändrat i lagförslaget anser politiker vara ”väldigt viktigt”. Den 

lyssnande argumentationen använder kritiken som en faktor i legitimitetsprocessen av signal-

spaningslagen.  
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 Tillsammans skapar argumentationen ”det har varit ett svårt beslut” och ”med tungt hjärta 

som jag röstar ja” en mer mänsklig bild av beslutsfattarna. Detta kan som ett led i det lyss-

nande resonemanget få en vänligare och mindre hård bild av politiker som argumenterar för 

lagförslaget och därmed lättare kunna väcka legitimitet. Men även sammankopplingen med 

lagens säkerhetsventiler förmedlar en bild utav att det liggande förslaget är så pass genom-

tänkt och bra att det går att rösta igenom.  

 Mänskligheten framhävs också då beslutsfattarna i argumentationen värdesätter varandras 

åsikter och de invändningar som kritiska medborgare riktat, men som även regeringsmed-

lemmar har. Antalet tillägg framgår inte men att använda plural form utav antalet ger läsaren 

ett ökat förtroende att konkreta förändringar verkligen har skett. Dessa är i sin tur direkt kopp-

lade till kritiken i argumentationen vilket än en gång belyser medborgarnas vikt i det lyssnan-

de perspektivet.  

 Kritikens relevans i hur de förändringar som gjorts efter kritiken implementerats i det nya 

förslaget framhävs genom ”lägga fram det kompletterande förslaget med stolthet”. Ordet 

stolthet får en positiv klang som förmedlar en bild av ett förslag som är fulländat. Tillsam-

mans med att ”meddelarfrihet och källskydd ska behållas ograverat” får stoltheten ett konkret 

exempel som gör att legitimiteten stärks ytterligare. 

4.1.7 Det är färdigt nu 

”Statsministern säger att han hoppas att debatten ska lägga sig. /…/ vi avböjer att kommente-

ra [protesterna] och hänvisar till Sten Tolgfors” (Cordenius och Larsson, Expressen 080630). 

”Alla skulle tjäna på om debatten lade sig. /…/ ’Beslutet är ju fattat’…” (Ledareredaktionen, 

Sydsvenskan 080629). 

”Beslutet är ju fattat. Men det är ju det som de kritiserar. - Jo, det kan man göra, men beslu-

tet är fattat…” (Olsson, Kvällsposten 080626). 

Denna kategori behandlar ”det är färdigt nu” vilket är en kategori som skiljer sig lite i jäm-

förelse med de tidigare kategorierna som tagits upp i uppsatsen. Här finns argument med en 

spontan vädjan om ett slut i debatten. Argumentationen fokuserar på den tidslinje beslutspro-

cessen har följt och pekar på att ”beslutet är fattat”. Genom denna formulering förmedlas en 

bild med inriktning på en form av rimlighetsprincip där förståendet av att frågan inte längre 

kan påverkas dämpar kritiken och uppmanar till förnuft och reson.      
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 Att frågan fortfarande kan kritiseras accepteras med ett motargument innehållande ett 

resonemang som gör det omöjligt för kritiker att få något av sina nyinkomna förslag igenom. 

Att ”satsministern”, vilket är den person som får representera makttoppen inom politiken ”av-

böjer att kommentera” får också effekten att det är färdigt nu, det finns inget mer att kommen-

tera eller debattera. Det är i sig en relativt klargörande bild över det politiska läget och för-

medlar en syn på frågan till läsaren att vi har gjort så gott vi kunnat och kommit överens, vil-

ket betyder att en rimlig legitimitet redan skall ha uppnåtts. 

4.2 Användningen av kategorierna för att uppnå legitimitet 

Kategorierna som bygger på citat och refereringar blir en del i uppbyggandet av ett politiskt 

legitimt beslut. Under juni månad publicerades flertalet artiklar när det gäller frågan om infö-

randet av den nya signalspaningslagen, så kallade FRA-lagen. Bland de artiklar som ingår i 

urvalet är publiceringsdatumen följande. Den första perioden täcker in dagarna innan riks-

dagsbeslutet och att den andra perioden uppkommer i slutet av juni månad. Denna uppdelning 

kan vara intressant att tänka på i ett vidare perspektiv vid analyserandet av legitimitetsproces-

sen. Viktigt att ha i beaktande är hur vissa nyheter den 18 juni 2008 inte publicerades i tryckt 

tidning förrän den 19 juni, där av en rimlig förklaring till förskjutningen. 

 

 

 

Samtliga kategorier förutom ”anpassning” och ”det är färdigt nu” finns representerade både i 

det första och det andra tidsblocket. Argumentationen som rör kategorin ”anpassning” före-

kommer däremot enbart innan beslutet om signalspaningslagen togs. Kategorin ”det är färdigt 

nu” förekommer enbart efter att beslutet är fattat och koncentreras alltså till den sista tidsperi-

oden i Figur 4.2.  

  I analyserandet bör därför tidsperspektivet tas i beaktande i och med att vissa antydning-

ar kan ses i hur argumenten förändras. Detsamma när det gäller politiska yttranden i frågan, 

som koncentrerades till dagarna innan beslutet skulle fattas. Att artiklar enligt urvalet endast 

kunde finnas efter den 13 juni visar att debatten innan detta datum inte har präglats av politis-

ka kommentarer och uttalanden. Det mer kommersiella politiska systemet som Eriksen & 

Juni

301 5 10 15 20 25

FRA-lagen 

Figur 4.2 Datum under juni månad då urvalets artiklar publicerades.  
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Weigård (2000) behandlade syns i debatten då resonemanget tydligt kan förknippas med legi-

timitet. Klara paralleller kan också dras till Habermas politiska maktkretslopp där kategorier 

tydligt påvisat att offentligheten har haft en inverkan i den politiska beslutsordningen (Se Fi-

gur 2.1).   

 Vissa delar av den sociala makten kan inte redovisas i och med att urvalet enbart är foku-

serat på politikers argumentation, men ändå kan vi se att delar av sociala makten har haft en 

inverkan och varit så pass slagkraftig att kritiken och bristen på legitimitet fått konsekvenser i 

de kommande delarna i Habermas politiska kretslopp. Argument har gått igenom prövningen 

av den kommunikativa och även den administrativa makten. Kategorierna ”den överhängande 

faran”, ”ni har fel”, ”en stärkt identitet”, ”dags för beslut” och ”anpassning” kan relateras till 

perioden då politiker försöker att försvara sina lösningar och lagförslag som har framtagits till 

beslut. Det är här som politiker lagt fram sin argumentation och åsikter för att försöka legiti-

mera sitt eget ställningstagande. Samtliga av dessa kategorier är av försvarande och ibland 

även av offensiv karaktär där Habermas åsiktsmanipulation och propaganda till viss del kan 

urskiljas. Ytterligare tankvärda intryck är hur den offensiva karaktären också formar en bild 

av ofelbarhet. Någonting negativt enligt Hellesnes (1994:183) som pekade på att om ett påstå-

ende undertrycks så riskeras även en sanning att hindras (se 2.1.2). Ofelbarheten är framför 

allt påfallande i kategorin ”ni har fel” där argumenten används som ett medel för att visa att 

det enbart finns en rätt syn på förslaget där samtliga andra perspektiv och synsätt är felaktiga. 

Med hänvisning till de teoretiska utgångspunkterna Hellsnes (1994) beskriver kan detta förfa-

rande vara både positivt och negativt, men i längden överväger den negativa sidan.  

 Två kategorier, ”dags för beslut” och ”det är färdigt nu” används på ett nedtryckande sätt, 

där politiker använder makt till att argumentera för att enbart en viss social makt kan slå ige-

nom. Att den högst uppsatta personen som rör politiken, statsministern, inte vill kommentera 

utan hänvisar till försvarsministern ger också signalen att frågan redan är avgjord. På något 

sätt bevisar argumentationen hur makten alltid har sista ordet och parallellen till teoriavsnittet 

(se 3.1.2) och citatet ”…politikens legitimitet har sin grund i makt snarare än i beslutets in-

nehåll: rätt är i sista hand härledd från makt.” är påfallande. Att den oppositionella makten 

och offentlighetens inflytande över maktordningen är begränsad blir i sig en del av legitimi-

tetsprocessen i och med att argumentationen visar på att offentligheten har fått sin del av be-

slutet så att resten av förslaget måste kunna få fastställas av beslutsfattare. ”Centrum” har tagit 

del utav ”periferin” och kommunikationen mellan dem har kunnat påvisas, vilket kan uppfat-

tas som om legitimeringen och dess process är fullbordad.   
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 Eriksen & Weigård (2000) beskrev hur de moraliska måttstockarna har betydelse i hur 

lätt politiska beslut legitimeras och att frågor som berör moraliska avseenden blir problema-

tiska och engagerar offentligheten. Moralen kan här ha haft en sådan effekt i de förändringar-

na som gjordes och i kritikens relativt kraftiga genomslag i beslutsprocessen. Förslaget be-

handlar någonting som kan klassas som moraliskt viktigt och en självklarhet, den personliga 

integriteten och övervakning. Framställningarna i de ovan nämnda kategorierna inriktas på att 

tillbakavisa ”felaktiga” fakta och istället visar på att den personliga integriteten inte kränks, 

eller att vissa inskränkningar måste kunna få ske för vår egen säkerhet. Det moraliska tanke-

sättet och synen på den personliga integriteten kan ha haft betydelse i hur argumentationen 

förändrades till ett mer lyssnande och förstående attityd till kritiska medborgare. Därmed har 

den sociala makten, förmodligen med hjälp av moraliska och ideologiska svårigheter, kunnat 

få denna maktfas att bli mer normativ i det politiska systemet när det gäller frågan om infö-

randet av FRA-lagen.  

 Normer och moral är tätt sammanknutna och vilket kan förklara reaktionen och diskus-

sionen om den personliga integriteten. Yttrandefriheten ligger medborgarna varmt om hjärtat 

och bör kunna ses som en norm i det svenska samhället. Eriksen & Weigård (2000) hänvisade 

till Habermas som ser normer som grundstenar för samhället. När moralen är knuten till nor-

merna och poltitiska beslut inkräktar på dessa två områden kan slagkraften gentemot politi-

kerna och prövningen mot den kommunikativa och administrativa makten bli starkare. 

 Kategorin ”vi lyssnar” skulle därmed kunna utgöra övergången mellan den sociala mak-

ten och den kommunikativa makten. Delar av den sociala maktens yttranden har alltså nått en 

mer legitim nivå med en mer normativ giltig makt som är pass stark att delar av denna kan 

frambringa förändringar i förslaget. Den mer öppna och sympatiska hållningen till medbor-

garna är framträdande vilket tyder på att offentligheten har åstadkommigt ett förändringsbete-

ende i beslutsfattarnas tankar. Denna kategori ger också exempel i citaten under 4.1 på kon-

kreta förändringar vilket även kan ses som en övergång till det andra steget i det Eriksen & 

Weigård (2000) beskriver som Habermas figur över den politiska maktens kretslopp, den ad-

ministrativa makten (se Figur 2.1). När den sociala makten gjort att konkreta förändringar har 

skett i det slutgiltiga förslaget har samtliga av de prövningar som skett på vägens gång visat 

sig vara framgångsrika i den mån att offentligheten fått igenom i alla fall delar av sina krav.  

 

  



38 
 

5 KONKLUSIONER 

Konklusionerna och slutsatser utav uppsatsens syfte och problemställning sammanställs och 

kommer därefter också att diskuteras både utifrån egna tankar samt utifrån ett forskningsper-

spektiv för framtida efterforskningar. 

5.1 Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur politiker använder sig av media för att legiti-

mera sina förslag och ståndpunkter för medborgarna.  

Uppsatsen uppvisar en relativt komplex bild över hur denna form av legitimering formas in-

nan politiska beslut kan fattats. För att kunna fatta beslut som skall tillgodose medborgarna 

som är en garant för att legitimitet skall kunna uppnås använder sig politiker av media. Ge-

nom den massmediala kommunikationen formas olika budskap som tillsammans eller var för 

sig skall övertala och förmå medborgarna att tycka att det framförda förslaget är bra. Genom 

detta förfarande kan det offentliga, tillika medborgarna övertalas och den politiska auktorite-

ten kan kvarhållas.  

 Kategoriernas vikt i sammanhanget är betydelserika då dessa genom den massmediala 

formen av envägskommunikation, återigen tillsammans eller var för sig för med sig olika 

budskap och synvinklar att se det specifika problemet på. Tillsammans med den makt media 

har är det genom de utmålade kategorierna som politiska intressen kan vinna mark. Genom 

olika infallsvinklar används media som inkörsportar till medborgarna och den offentlighet 

som måste legitimera det politiska förslaget. Medias bredd används genom att olika kategorier 

framställs i de textuella medlen vilket för med sig att olika människor genom selektiv läsning 

uppfattar motiveringar som besvarar den specifika läsarens kritik. Bredden på argument som i 

urvalet förekommit tyder på att politiker genom media anstränger sig för att täcka in samtliga 

kritiska moment som kan hota den politiska legitimiteten. 

 Formen av media och argumentation som är en relativt ny företeelse i historien får kon-

sekvensen av en politisk kraft som ständigt söker efter legitimitet. Att samtliga kritiska röster 

besvaras visar på hur språket och den massmediala kommunikationen har ett stort värde i pro-

cessen av ett erkännande och en auktoritär legitimitet.  

5.2 Diskussion 

Uppsatsens slutsatser kan framför allt knytas till denna forskningsfråga och uppsats, medan 

det kan vara svårt att dra slutsatser i ett större perspektiv. Det är än en gång värt att nämna att 
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denna infekterade fråga är en av de större politiska händelserna under år 2008 och även under 

de senaste åren. Frågan sticker ut tämligen mycket vilket gör att det till vissa delar kan bli 

problematiskt att överföra slutsatserna på andra frågor. Men det som talar för är att uppsatsen 

fokuserade på en tydligt politisk fråga som det fanns så pass mycket material kring att den 

kunde granskas. Legitimitetsprocessen inträffar visserligen inte enbart vid större politiska 

strider utan processen och jakten efter legitimitet fortsätter i alla politiska beslut, men även i 

de politiska organisationerna oavsett maktposition i beslutande organ.    

 Samtliga delar av det analyserande är intressant i flera olika avseenden. Framför allt ar-

gumenten och hur dessa enskilda resonemang upplevs när de ställs mot varandra. Finns det en 

rimlighet i argumentens trovärdighet och vilka övergripande konsekvenser och slutsatser får 

kategorierna tillsammans? Uppsatsens har fokuserats på legitimeringen av beslutsprocessen 

och hur politiker har försökt att bilda en uppfattning och opinion över vad som är rätt. Men 

uppsatsens analys för med sig vissa svårigheter och frågetecken i denna process och hur pro-

cessen i detta fall har fortlöpt.    

 En frågeställning som är värt att uppmärksamma är hur en situation kan uppkomma där 

politiker har flera olika argument för sin egen ståndpunkt som inte är logiska tillsammans. 

Exempelvis argumenten här nedan som är hämtade från kategorin ”ni har fel”. 

”…försöker måla upp en bild av att det är steget in i övervakningssamhället /…/ De kunde inte 

ha mer fel. /…/ Myndigheterna har begränsande resurser och dessa måste användas för att un-

dersöka den information som är relevant /…/ signalspaningen [får] endast riktas mot utländska 

förhållanden som påverkar Sveriges säkerhet. Privat trafik mellan personer i Sverige kommer 

inte att påverkas av den nya lagen.” (Enström, Expressen 080617).  

I dessa argument menar den citerade att det inte är ett steg in i övervakningssamhället och att 

privat trafik inte kommer att kunna övervakas. Men samtidigt finns ett argument som tyder på 

att myndigheterna skulle kunna övervaka svenska befolkningen om de hade pengar till det, 

vilket i så fall betyder att lagförslaget visst stödjer en sådan form av användning. Oskiljaktig-

heter förekommer på fler ställen vilket inte stärker legitimiteten i det politiska beslutet, snara-

re tvärt om. Ytterligare ett exempel som är värt att lyfta upp är följande som är hämtade från 

kategorierna ”en stärkt integritet” och ”dags för beslut”. 

”…[att] man ’nu lagreglerar den militära signalspaning som har funnits utan lagstöd sedan 

andra världskriget’.” (Larsmo, Dagens Nyheter 080618).   
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”…dödades två svenska officerare i ett bombdåd i Mazar i Sharif. /…/ Enligt min uppfattning 

kan man inte utesluta att attentatet har föregåtts av kommunikation som hade kunnat fångas 

upp av trådbaserad signalspaning.” (Lönnaeus, Sydsvenskan 080615). 

Det första citatet av de två här ovan pekar på att denna form av signalspaning redan före-

kommer och har så gjort i många år, medan det andra påvisar att svenska soldaters liv kunde 

ha räddats om denna form av signalspaning hade förekommit redan idag. Med hänvisning till 

Lag om försvarsunderrättelseverksamhet (SFS 2000:130) och prop. 2006/07:63 har signalspa-

ning förekommit i lagtext tidigare, men undantag för den elektroniska. Citatet om att äntligen 

lagstadga den militära signalspaning som förekommit sedan andra världskriget bör därför ar-

gumentet enligt det resonemanget koncentrera sig på den elektroniska signalspaningen som 

förekommer genom tråd. Då uppstår även här en viss problematik kring argumentens san-

ningshalt vilket är mycket besvärande för det politiska systemet. Någon av de citerade bör 

enligt denna utgångspunkt utgå med falska fakta vilket gör det än värre i frågan som berör 

FRA. Ett lands försvarsunderrättelseverksamhet är ingenting som vanliga medborgare har 

kunskap om och inte heller insyn i. Detta betyder att beslutsmakten har ett fördelaktigt kun-

skapsövertag som gör att medborgarna hamnar i en svår underställd situation. I andra argu-

ment används offentlighetens okunskap som ett argument för FRA-lagen, då det poängteras 

att om offentligheten skulle förstå skulle lagen inte vara något problem.  

 Problemkomplexet kring argumentationens konstruktion väcker fler frågeställningarna 

som varför politiker inte har kunnat lyckas med att få fram en rättvis bild, men även hur ”in-

satta” politiker kan anklaga medborgarna för att inte ha kunskapen om lagen när de själva 

medvetet eller omedvetet använder faktafel för att övertyga offentligheten. I denna fråga så 

kan makt- och kunskapsövertaget varit en betydande del i hur legitimitet tillslut delvis kunde 

uppnås då beslut om regeringens proposition angående en förnyad signalspaning, den 18 juni 

2008 fastställdes. 

 Vikten som ofelbarheten enligt Hellesnes (1994) spelade i legitimeringsprocessen kan i 

denna utveckling ses på olika sätt. Argumentation inriktad på en diskussion som mynnar ut i 

att vara felfri kanske inte att löna sig i längden, men frågan är om det in har viss funktion i ett 

kortare perspektiv. Ofelbarheten handlar kanske i detta fall till viss del om härskarteknik i och 

med att ofelbarheten blir en form av överlägsenhet, vilket speciellt denna fråga som berör 

försvarshemligheter kan utmynna i. Denna del av försvarsunderrättelseverksamheten har inte 

medborgarna tillgänglighet till och den information som finns i debatten består i stora delar av 

den upplysning som makthavare gett offentligheten. För i upplägget av att vinna förtroende 
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användes många olika former av övertygelser som på ett sätt kan ses som desperation över att 

inte vinna utan förändringar av offentligheten.  

 I ett mer drastiskt perspektiv kan denna form av argumentation och oklarhet ses med en 

viss skepsis. Den säkerhet som var så viktig, och lagen som var tvungen att komma till för 

terrorismens utbredning samt den kritik som var så felaktig omvandlades helt plötsligt till 

någonting annat. Kritiken och tilläggsförslagen blev viktiga och nästintill grundläggande. Den 

integritetsskydd som var bra från början behövde plötsligt förändras och allt som var så fel 

och missvisande blev rättfärdigad kritik. Ur ett kritiskt perspektiv har legitimitetsprocessen 

fört med sig omsvängningar där det kan ses hur exempelvis säkerheten och hotet mot det 

svenska samhället inte var lika starkt som det hade utmålats, i och med att lagen nu kunde 

ändras. Samt beslutet som tar tvungen och viktiga att tas snarast möjligt blev nu plötsligt ett 

svårt beslut som togs med ett tungt hjärta. 

 Kanske är detta en effekt av det allt mer konkurrensutsatta politiska systemet där det gäll-

er att vinna väljare, som kanske helt enkelt är viktigare än både landets säkerhet och allians-

frihet? Där sittande regering först använder alla argument de har, sanna som osanna för att 

kunna vinna legitimitet utan inverkan från det offentliga? Habermas beskrivning om ett nytt 

samhällsklimat med den okritiska massan som genom kommersialismens underhållningsindu-

stri avpolitiseras kanske för med sig en ny form av propaganda och åsiktsmanipulation i och 

med att massan inte längre är lika svårövertalad. 

 I Utbildningsradions (UR) program ”Max 1800-tal” myntades uttrycket ”Demokrati är 

när folket slåss mot folket för folkets skull” och det kan ligga någonting i det. Habermas poli-

tiska process verkar stämma men att den politiska rivaliteten fått konsekvenser i hur processen 

utvecklas. 

 De textuella medlen visar sig har en stor inverkan på det politiska klimatet och i ett mo-

dernt samhälle verkar allt mer av den politiska legitimiteten förknippas med det Habermas 

uttryckte som det kommunikativa handlandet (Månson 2007, Eriksen & Weigård 2000). Det 

Börjesson (2003) behandlade om hur kategorierna är styrande över tanken kan i denna uppsats 

bekräftas vilket stärker diskursen som maktfenomen och även vikten av den diskursanalytiska 

analysformen inom det samhällsvetenskapliga området.  

 Det kan konstateras att kommunikationen är en stor del i och av det demokratiska sam-

hället. I denna uppsats tog urvalet inte hänsyn till det granskande materialets källa i och med 

att tidningens, respektive artikelförfattarens åsikter inte bedömdes påverka argumenten ifråga. 

Frågan om signalspaning visade sig vara omdebatterad i både vänster- och högerpress, men 

det är viktigt att påpeka att resonemanget enbart gällde denna specifika fråga. För när uppsat-
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sens slutsats visade på hur media används som kommunikationskanal från maktens sida så 

måste tidningens politiska färg tas i beaktande.  

 I andra frågor som är politiskt kontroversiell i den mån att en klar ideologisk splittring 

mellan de olika politiska partierna finns så kan det inte uteslutas att tidningens politiska färg 

har betydelse i hur legitimitetsprocessen utvecklas. Den politiska konkurrensen finns även 

bland media vilket kanske borde tas i beaktande i andra frågor. Frågor om media, som utåt 

sett har ett politiskt ställningstagande, och dess roll som legitimitetsbärare av olika politiska 

partier är värd att tänka på. För även om politiker kan använda argument som är propaganda 

och syftar till åsiktsmanipulering kan media både förstärka och försvaga den bilden. En annan 

form är helt enkelt att bilda en nytt synsätt, skapa en ny bild där använda fakta används till att 

vinkla texten på annat sätt. 

 Slutligen så kan den tidigare forskningen och framför allt Honig (2007) diskuteras och 

tanken om den demokratiska paradoxen som en negativ spiral blir allt mindre främmande. 

Men fenomenet med hönan och ägget följer också den bild som Habermas (Eriksen & Wei-

gård 2000) förmedlade, av att i det moderna samhället så är makten och offentligheten bero-

ende av varandra för att demokratin skall kunna upprätthållas. Den amerikanska politikens 

satsningar på TV-reklam är även den intressant i och med att i år var första året och första 

valrörelsen (EU-parlamentsval 2009) som det öppnades med politisk reklam i svensk TV. Den 

svenska utvecklingen av denna form av reklam vore intressant att följa och frågan är om of-

fentligheten förtrycks ytterligare med mer propaganda. För någonstans måste frågan ställas 

om människor då röstar på partiet för att de tycker att det är bra, eller är det enbart en åsikts-

manipulerad väljare? Om det senare är fallet, kan den politiska konkurrerande krisen gå mot 

sin egen död? Eriksen & Weigård 2000) pekade på att befolkningen genomskådar stora delar 

av den, men detta betyder att offentligheten måste vara aktiva i granskningen av politiska 

budskap. Ytterligare tankar kring en demokratisk kris där valdeltagandet sjunker och där sam-

hällsförändringar lett till ökad skepsis mot det politiska etablissemanget bör få en legitimitets-

kris i sig, vilket kanske än mer tär på den demokratiska ordningen. 

5.3 Framtida forskning 

Efter det resultat uppsatsen utmynnat i skulle det var intressant att gå längre och gå in djupare 

i problembilden. Framför allt att granska offentligheten och den debatt som föregick på mot-

ståndarsidan för att få en mer komplex bild av signalspaningsdebatten. Även om politiker och 

makthavare många gånger ligger i fokus skulle det vara en fördel att även granska dess mot-

ståndare i legitimeringsprocessen.  



43 
 

 Självklart är det svårt att fånga in samtliga mediekanaler som finns i vårt samhälle, men 

det vore intressant att se i andra medier hur de politiska åsikterna legitimeras. Ytterligare en 

tanke är att se det hela i en annan debatt för det kan vara svårt att dra slutsatser just i en fråga 

som var så pass stor och konfliktfylld. Vi får som sagt inte glömma bort att denna process 

pågår dagligen även om ämnet inte är så ifrågasatt som det var denna gången.  

 Diskussionen (5.2) behandlade medias politiska ställningstagande och hur denna i rela-

tion med den ständigt pågående legitimitetsprocessen kan få konsekvenser i hur legitimiteten 

utvecklas beroende på vems politiska ställnings legitimitet som skall väckas. Ur ett sådant 

perspektiv vore det intressant att se på hur vänster- respektive högerpress använder sin kom-

munikativa makt för att förmedla politiska argument och om det finns någon skillnad beroen-

de på vilken politisk sida argumentet yttrades. Sorterar borgerlig press ut socialdemokratiska 

argument som är svaga och därmed har en låg chans att väcka legitimitet och tvärt om? 

 I och med att tidningarna som fanns med i urvalet visserligen fångade in olika stora om-

råden på Sverigekartan kan det vara en fördel att även inrikta sig på små och lokala tidningar 

där lokala riksdagsledamöter kanske förmedlar en annan bild av problematiken och kanske 

använder sig av argument som riktar sig till en viss lokal publik. 

 Ser också att det i framtida forskning med fördel kunde redogöra mer för det moraliska 

effekten i legitimitetsprocessen. Denna uppsats riktade sig mot en fråga som i allra högsta 

grad berör moraliska frågor och frågan är om offentligheten reagerat och fått igenom den so-

ciala makten på samma sätt i fall som inte berör en moralisk ståndpunkt.  
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