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Förord 

Vi vill passa på att tacka de som hjälpt och stöttat oss med uppsatsarbetet. Tanya Jukkala i 

form av handledare som kommit med många bra synpunkter, våra opponenter som har 

kommit med värdefulla kommentarer. Vi vill även tacka alla runt omkring oss privat som har 

hjälpt oss och stöttat oss i arbetet med denna uppsats. 
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Sammanfattning 

Denna studie handlar om debatten om den statliga myndigheten Försvarets radioanstalt och 

den lag, kallad FRA-lagen som denna myndighet måste följa vid övervakning. Studien har 

gjorts utifrån ett kvalitativt arbetssätt. 

Syftet med studien är att undersöka om de teorier om makt och övervakning som Michel 

Foucault presenterade under 18- och 1900-talet är aktuella än idag. För att vi ska kunna göra 

detta har vi använt oss av nyhets- och debattartiklar från dagstidningarna Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet samt två videoklipp från Sveriges Television, innehållande intervjuer med 

FRA:s generaldirektör Dag Hartelius och brittiske frilansjournalisten Duncan Campbell. De 

frågeställningar vi använder oss av i studien riktar sig mot att hjälpa oss att undersöka om 

Foucaults och Benthams teorier kan användas idag och dessa är följande: Hur tar sig 

Foucaults teorier om övervakning och makt uttryck i dagens samhälle? 

På vilket sätt visar sig dessa teorier i debatten om FRA och FRA-lagen? 

Vår teoretiska utgångspunkt grundar sig i Michel Foucaults teori om makt.   

Resultatet som vi kommit fram till grundar sig i de teman som vi har utarbetat i de artiklar 

som vi använder oss av i studien som är: Skydd, personlig integritet, lagstiftning och 

samarbete och Foucaults begrepp som han använder i sin maktteori som är följande: 

Disciplinär makt, foglighet, och institutioner. I artiklarna hävdar förespråkarna å sin sida 

hävdar att FRA och FRA-lagen och den övervakning som myndigheten utför är positivt och 

nödvändigt i och med att dem finns till för att skydda de svenska medborgarna medan kritiker 

mot FRA och lagen hävdar att lagen och FRA:s arbetssätt kränker dem svenska medborgarnas 

personliga integritet. Dessa argument och teman har vi sedan kunnat ställa i relation till de 

begrepp som Foucault använder i sin teori och utifrån det diskutera och dra slutsatser.  

Nyckelord: Panoptikon, disciplinering, övervakning, makt, personlig integritet. 

Abstract 

This study is about the debate on the government authority Defence Radio Establishment and 

the law, called the FRA law which this authority must follow when monitoring. The study has 

been based on a qualitative approach.  

The purpose of this study is to examine whether the theories of power and control which 

Michel Foucault and Jeremy Bentham presented during the 18 and 1900s are still valid today. 
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For us to be able to do this, we have used news and opinion articles from newspapers Dagens 

Nyheter and Swedish Dagbladet and two video clips from Swedish TV, featuring in the 

interviews are FRA's Director-General Dag Hartelius and British journalist Duncan Campbell. 

The questions we use in this study are aimed at helping us to investigate whether Foucault and 

Bentham's theories can be used in today’s society. Our all-encompassing theoretical basis is 

based on Michel Foucault's theory of power.  

The result that we have arrived at is based in the items we use in this study, where the 

advocates for its part argues that the FRA and the FRA law and the supervision by the Agency 

is positive and necessary in that they are there to protect Swedish citizens while critics of the 

FRA and the law argue that the law and the FRA's approach violates the Swedish citizens' 

privacy. 

Keywords: Panopticon, Discipline, surveillance, power, personal integrity. 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna uppsats handlar om övervakning och makt i dagens samhälle, där vi baserar våra 

tankar och idéer på den franske filosofen Michel Foucaults och brittiske filosofen och juristen 

Jeremy Benthams tankebanor om makt och övervakning. Vi har valt att läsa in oss på debatten 

som handlar om den myndighet som den svenska regeringen har inrättat i syfte att övervaka 

vad som händer i omvärlden runt Sverige, kallad Försvarets radio anstalt och den lag som 

denna myndighet måste arbeta utefter som kallas FRA-lagen. Denna myndighet använder vi 

för att visa ett exempel på hur övervakningen i dagens samhälle kan se ut.  Resultatet som vi 

kommit fram till i studien grundar sig i de argument som förespråkare respektive motståndare 

till Försvarets radioanstalt de artiklar vi använt oss av i studien i kombination med vad 

Foucault har haft för tankar och reflektioner. I artiklarna framkommer det att förespråkarna, 

som består av framförallt politiker som sitter i dagens sittande regering, å sin sida hävdar att 

FRA och FRA-lagen och den övervakning som myndigheten utför är positivt och nödvändigt i 

och med att både FRA som myndighet och FRA-lagen som lag finns till för att skydda de 

svenska medborgarna medan kritiker mot FRA och lagen, som består utav framförallt 

journalister som granskat lagen och en opposition i den svenska riksdagen, hävdar att lagen 

och FRA:s arbetssätt kränker dem svenska medborgarnas personliga integritet i och med den 

typ av övervakning som Försvarets radioanstalt utför. Dessa argument har vi sedan kunnat 

sätta i ett större sammanhang tack vare Michel Foucaults vetenskapliga lärobyggnad. 
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1. Inledning 

Makt har ständigt varit aktuellt i samhället. Ända från sena1800-och tidiga 1900-talet kan 

man se bevis för detta när exempelvis filosofen Michel Foucault sin teori om övervakning och 

makt i samhället, där dem ville visa på ett maktspel och kontroll. I dagens samhälle finns 

liknande tendenser kvar, även om de tar sig uttryck på andra sätt idag än när Foucault 

presenterade sin teori, och det visar sig till exempel genom att den svenska riksdagen 

introducerade lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (i folkmun kallad 

FRA-lagen) som den 18 juni år 2008 röstades igenom och som kom att träda i kraft den 1 

januari år 2009. Denna lag om signalspaning har blivit omdiskuterad bland de politiska 

partierna där oppositionen (s, v, mp) ansåg att lagstiftningen i sin nuvarande form bör 

revideras eftersom den står i konflikt med grundlagens principer om rätten till fri och skyddad 

kommunikation. Det finns enligt oppositionen ett behov i Sverige av en välfungerande och 

effektiv underrättelsetjänst med hänvisning till de senare årens terrordåd i världen men 

lagstiftningen måste ta hänsyn till de svenska medborgarnas oro gällande intrång som berör 

den personliga integriteten och tillgodose betryggande rättssäkerhet. Den borgerliga alliansens 

svar på oppositionens kritik gällande den nuvarande lagstiftningen i FRA-lagen framställdes i 

en proposition om en ändring i lagen om signalspaning i försvarsunderättelseverksamhet 

(2008:717), en helt ny lag om Försvarsunderättelsedomstol och avslutningsvis en förändring i 

offentlighets och sekretesslagen (2009:400) och säkerhetsskyddslagen (1996:627). Alliansen 

menar på att dessa förändringar som trädde i kraft i slutet av 2009 har ökat integritetsskydd 

med en större rättssäkerhet genom att det blir Försvarsunderättelsedomstolen som utfärdar 

tillstånd för signalspaning. 

Frågan som väckte intresse hos oss som skrivit denna uppsats var om Foucaults teorier är 

aktuella idag och om lagstiftningen kring FRA-lagen från år 2009 fyllde den funktion som 

regeringen tänkte sig. Det har nämligen framkommit rapporteringar i media efter 2009 fram 

till 2013 där försvarets radioanstalts arbetsmetoder har ifrågasatts samt att den nuvarande 

lagstiftningen kan riskera att kränka den personliga integriteten. Men det finns även mindre 

kritiska röster som hävdar att lagen är rättsäker och att FRA:s arbetsmetoder inte strider mot 

rådande lagstiftning. Problematiken mellan det statliga intresset av att skydda nationen och 

dess medborgare från hot utan att kränka människors privatliv är ett ämne som inte enbart har 

diskuterats i Sverige. Det har förts en liknande debatt i amerikansk media angående materialet 

som den före detta CIA anställde Edward Snowden publicerade gällande den amerikanska 

statliga underrättelsemyndigheten National Security Agencys arbetsmetoder. Vi kommer 
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fokusera på att presentera Foucaults teorier och analysera debatten som förts i svensk media 

kring Försvarets radioanstalt, som genom implementerandet av FRA-lagen, får rätt att bedriva 

avlyssning på telefon och internet trafik som passerar inom och runtom Sverige. 

 

1.1 Syfte 

Vår tanke med detta arbete är att undersöka teorier om makt och övervakning. Syftet med 

denna uppsats är att försöka se om de teorier om övervakning och makt som filosofen Michel 

Foucault presenterade under 18- och 1900-talet fortfarande är aktuella idag. Vi kommer att 

använda oss av debatten kring FRA och FRA-lagen som ett exempel för att kunna ställa de 

teorier som presenteras i uppsatsen i relation till ett aktuellt fenomen idag.   

 

1.2 Frågeställningar 

Eftersom Foucaults teorier om övervakning och makt sträcker sig långt bak i tiden samt att 

syftet med uppsatsen är att undersöka om Foucaults och Benthams teorier fortfarande är 

aktuella idag, har vi valt att rikta våra frågor med just detta i åtanke. Dessa frågor är: 

Hur tar sig Foucaults teorier om övervakning och makt uttryck i dagens samhälle? 

På vilket sätt visar sig dessa teorier i debatten om FRA och FRA-lagen? 

 

1.3 Avgränsningar 

För att eliminera eventuella oklarheter om vad vi avser med uppsatsen och våra 

forskningsfrågor har vi valt att göra vissa avgränsningar och valt att definiera vissa begrepp. 

När vi skriver på vilket sätt teorierna visar sig menar vi på hur teorierna om makt och 

övervakning kan framtonas när man läser de nyhets- och debattartiklar som vi har valt ut att 

analysera i uppsatsen. Med debatt menar vi den process som innefattar en diskussion och 

sedan avslutas med en omröstning. Vi har valt att avgränsa oss till debatten om FRA och 

FRA-lagen på grund av att arbetet skulle bli väldigt stort och mer tidskrävande än nödvändigt 

om vi inte gör det. Vi gjorde även denna begränsning på grund av att debatten är det som 

intressant för oss att studera. 
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2. Försvarets radioanstalt 

Vi använder en stor del ut av denna uppsats till att analysera hur debatten förs kring FRA-

lagen och den svenska myndigheten FRA, det är därför lämpligt att ha kännedom om vilken 

sorts verksamhet myndigheten bedriver och vad FRA- lagen innebär. FRA är en svensk 

civilmyndighet som har två primära uppgifter vilka är signalunderättelseverksamhet och 

informationssäkerhet. I det här arbetet så kommer vi kommer främst fokusera på 

Signalunderättelseverksamheten i och med att det är den delen av verksamheten som det i 

huvudsak har förts en debatt kring där argumenten bygger på en diskussion som handlar om 

en balansgång mellan en prioritering av säkerhet respektive integritet. 

Vi kommer dock börja med att beskriva både Signalunderättelseverksamheten och 

informationssäkerheten för att ge läsaren en helhets bild över hur FRA som verksamhet 

arbetar då vi anser att det underlättar förståelsen för de argument som förekommer i artiklarna 

som vi har använt oss av i uppsatsen. 

 

2.1 Signalunderättelseverksamhet 

Signalunderättelseverksamheten avlyssnar och analyserar data som passerar kablar eller 

radiosignaler av olika slag genom "avlyssning". Den insamlade informationen kan sedan 

analyseras och användas för exempelvis underrättelser och förebyggande säkerhetsarbete. 

Syftet med Signalunderättelseverksamheten går, enligt FRA, passande ihop med deras vision 

som lyder "Alltid steget före" då den går ut på att samla in information om händelser i 

omvärlden som kan påverka det svenska riket inom säkerhets-, utrikes och försvarspolitiska 

aspekter. Verksamheten är även uppdelad i två olika huvudområden som utgörs ut av 

kommunikationsspaning och teknisksignalspaning där den första nämnda metoden används 

mot civila och militära mål för att inhämta information från signaler som kommer från 

telefoner, telegrafer och dataöverföringar. Informationen som har samlats in används sedan 

för att skapa rapporter som i sin tur ligger till grund för FRA:s underrättelseverksamhet för att 

exempelvis få kunskap om potentiella hot och andra länders militära förmåga i världen. Den 

senare metoden skiljer sig från den förra då den främst riktar in sig på teknisk signalspaning 

som utgörs ut av olika system som används för vapen, radar eller navigering, vilket i sin tur 

används av den svenska försvarsmakten.1  

 

                                                            
1 http://fra.se/verksamhet/signalunderrattelseverksamhet.68.html 
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2.2 Informationssäkerhet 

Informationssäkerhetsområdet innebär att FRA dels skall agera som stöd kring IT-tekniska 

frågor åt statliga myndigheter/statligt ägda bolag som i sitt arbete hanterar data som anses 

vara ”sårbar” för riket ur ett säkerhets- och försvarsperspektiv. Myndigheten ansvarar även för 

att tillhandahålla skyddsutrustning för att säkerställa att sådan information som kan räknas 

som sårbar kan skickas mellan civila myndigheter eller företag som klassas som viktiga för ett 

funktionellt samhälle.2 

 

2.3 FRA-lagen 

I och med att vi i denna uppsats undersöker debatten som har blossat upp gällande FRA-lagen 

så anser vi att det är relevant att säga några ord om den. Lagen i sin nuvarande form började 

gälla den 1 januari 2009 och är egentligen ett resultat av flera lagändringar samt en helt ny lag 

vilket är lagen (https://lagen.nu/2008:717) om signalspaning i 

försvarsunderrättelseverksamhet. Det är denna lag som informellt kallas för FRA-lagen och 

som har blivit omdiskuterad av såväl politiker, experter och enskilda personer. För att förstå 

varför denna debatt har blossat upp kan vi titta närmare på propositionen som ligger till grund 

för lagens uppkomst, nämligen propositionen En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet 

(2006/07:63). I den framför regeringen bl.a. ett förslag på en ny lag om signalspaning i 

försvarsunderättelseverksamhet där det framförs att signalspaning ska få bedrivas oavsett om 

signalerna transporteras via tråd eller trådlöst. Vidare framförs även ett förslag på att 

verksamheten ska modifieras till att hantera "yttre hot" istället för militära hot och enbart 

hantera utländska situationer. Vidare föreslås regler för att skydda den enskilda individens 

integritet. I propositionen framgår regeringens motivering till FRA-lagen där argumenten 

bygger på att det blir lättare att skydda sig mot terrordåd och bekämpa internationell 

brottslighet.3 

FRA-lagen och propositionen som låg till grund för dess uppkomst har dock kritiserats där vi 

kan ge ett exempel från ett PM från Justitiedepartementet från 2006-12-19. I Pm:et framgår 

det att så som lagen är utformad står den i konflikt med grundläggande rättsäkerhets och 

integritetsskyddsaspekter: 

”För att FRA skall kunna tillåtas avlyssna telekommunikationer i kabel krävs således befogenheter i lag 

som har tillräcklig precision och mot vilkas användning enskilda kan framställa klagomål. Befogenheter 

                                                            
2 http://fra.se/verksamhet/informationssakerhet.13.html  
3 http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/83/67/2ee1ba0a.pdf  



5 
 

att avlyssna och övervaka telekommunikationer finns i dag i rättegångsbalkens bestämmelser om 

förundersökningar av brott och i lagen om särskild utlänningskontroll. Avlyssning och övervakning 

enligt dessa befogenhetslagar riktas alltid mot en viss identifierad teleadress till vilken en 

brottsmisstänkt person kan knytas. Avlyssning av det slag som FRA avses bedriva omfattar dock alla 

telekommunikationer som över- förs i kabel över Sveriges gräns. En åtgärd av denna karaktär är 

självfallet avsevärt mer ingripande än avlyssning av en specifik teleadress. För att ett system som 

tillåter signalspaning i kabel skall vara godtagbart, måste detta alltså tillgodose särskilt högt ställda krav 

på rättssäkerhet.” 

http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Nyheter/JU%20synpunkter.pdf 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

Vi kommer i den här uppsatsen att förhålla oss till den franske filosofen och idéhistorikern 

Michael Foucaults teori om makt som ett hjälpmedel för att finna möjliga svar på våra 

problemfrågor. Vi har inriktat oss på hans tankar kring begreppen disciplinärmakt, foglighet 

samt institutioner. Den följande delen ger därför läsaren en introduktion till Foucaults tankar 

om makt för att sedan gå in djupare på de tre olika begreppen. 

 

3.1 Foucaults definition av makt 

Foucault talar om hur det finns olika typer av det han kallar för maktkonfigurationer som 

disciplinen, biomakten, suveränitetsmakten och slutligen governmentality. Foucault använder 

sig utav ett tillvägagångssätt för att analysera begreppet makt som går ut på att betrakta den 

som olika sorters tekniker där det ingår teknologier. Professorn Roddy Nilsson, författaren av 

boken ”Foucault – en introduktion” förklarar att Foucaults tanke med teknik syftar på en 

individs handlingar och teknologin förklaras som läran om en specifik teknik.  Nilsson 

beskriver teknologin lite mer utförligt genom att förklara den som en kunskap om hur en 

maktteknik används i ett visst syfte och därmed förväntas få vissa effekter .4 

Foucaults tillvägagångssätt när han analyserar makt är att han fokuserar på det han kallar för 

sanningen, det väsentliga enligt Foucault är att titta på hur sanningen produceras och inte 

lägga så stor fokus på vad som är rätt eller fel. Nilsson menar på att Foucault därmed är kritisk 

till de moderna föreställningarna om att det går att se sanningen på ett opartiskt och ett mer 

objektivt sätt samt att han inte håller med om att det går att separera kunskap från makt. 
                                                            
4 Nilsson, Roddy, Foucault – En introduktion s 80-81, Egalité, Malmö, 2008 
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Nilsson diskuterar vidare kring Foucaults argument om att sanningar produceras och visar 

detta genom att diskutera Foucaults synsätt att det i varje samhälle och tidpunkt i historien 

hade det han kallade för makt-kunskapsregimer som i sin tur producerar sina egna sanningar. 

Poängen med dem här argumenten är att visa på att sanningen produceras i förhållande till 

vem som innehar makten, som i sin tur präglas av den rådande diskursen. Vad som är sant i en 

tidsepok kan därför skilja sig i en annan period rent tidsmässigt. Foucault menade även att 

vetenskapen är det främsta medlet för att studera sanningen och han hade ett stort intresse av 

att studera institutioner som exempelvis fängelser på grund av att dem producerade 

sanningar5. 

Nilsson diskuterar det som Michael Foucault skriver om maktutövning i boken 

”Övervakning och straff”, där Foucault menade att den person som innehar makten för det 

mesta har en klar bild över vad han vill uppnå. Men Foucault menar, enligt Nilsson, att det 

däremot inte är möjligt att ha en full kontroll av de slutgiltiga konsekvenserna av handlandet. 

Denna oförutsägbarhet finns i alla möjliga sociala sammanhang och handlingar i livet6. 

Foucault hävdar även att makt inte enbart skall förknippas med hot eller fysiskt våld och 

menar att den är som mest effektiv när dess funktioner är dolda7. 

 

3.2 Disciplinär makt 

Foucaults första begrepp, den disciplinära makten, beskrivs av Foucault som en teknologi som 

kan användas på ett varierande sätt i samhället av myndigheter, institutioner och statliga 

organ.  Den är även grunden för hur makten ser ut i det moderna samhället och dess främsta 

egenskap är att den verkar normaliserande i samhället8. För att få en större förståelse för detta 

är det lämpligt att säga något om vad Foucault menar med begreppet normalisering. 

Normalisering innebär för Foucault att individer ständigt anpassar och korrigerar sig vilket 

producerar ett individualiserat beteende. Det här leder i sin tur till att det blir normen som styr 

individens beteenden där det görs en bedömning av vad som avviker från den rådande 

normen. Normaliseringens syfte blir därmed att peka ut vad som är rätt eller fel och att 

korrigera beteenden från det avvikande till det normala9. Den som försöker få en förståelse för 

                                                            
5 Nilsson, Roddy, Foucault – En introduktion s 82, Egalité, Malmö, 2008 
6 Nilsson, Roddy, Foucault – En introduktion s 87, Egalité, Malmö, 2008 
7 Nilsson, Roddy, Foucault – En introduktion s 89, Egalité, Malmö, 2008 
8 Nilsson, Roddy, Foucault – En introduktion s 100-101, Egalité, Malmö, 2008 
9 Nilsson, Roddy, Foucault – En introduktion s 90, Egalité, Malmö, 2008 
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Foucaults syn på normalisering bör genom Nilssons framställning se på den som att den 

verkar genom att den producerar individualitet och inte konformitet bland individerna. Det är 

först när den används i ett system som är normaliserande som den kan användas för att peka 

på skillnader hos individer10. 

I ett historiskt perspektiv var den disciplinära makten en ny sorts teknik som kom till under 

1800-talet där fokus för disciplineringen skiftade från människans kropp till själen. Istället för 

att utöva makt genom att fysiskt skada och tortera människokroppen var syftet med den 

disciplinära makten att med metoder som tvång, begränsningar och normalisering komma åt 

själen på människan. Normaliseringen påverkade även rättssystemen vid den här tidpunkten 

och fungerande genom två principer mot individen genom att dels agera dömande mot 

individen och tillföra den skuld, men även att göra en bedömning av själen. Nilsson förklarar 

vidare hur bedömningen av individen fick allt större inflytande, dels för på vilket sätt lagarna 

stiftades men också för hur dem tillämpades. Yrkesgrupper som läkare och psykiatriker fick 

ett större inflytande i den dömande processen genom att tillföra omdömen och beskrivningar 

av individer, såsom brottslingen. 11 

 

3.3 Foglighet 

Det andra begreppet som Foucault talar om är foglighet. Foucault diskuterar detta begrepp 

utifrån hur disciplinen verkar på människokroppen och diskuterar begreppet, som han hämtat 

från La Mettrie i skriften L’Homme-machine, där foglighet används i La Mettrie dressyrteori. 

”En foglig kropp är en kropp som kan underkuvas, begagnas, förvandlas och fulländas” 

(Övervakning och straff, 2001 s 160). Synen på kroppen och hur den kan formas ut av 

fogligheten dök upp under 1700-talet och synen på hur kroppens skall disciplineras med olika 

metoder var inget nytt påfund men den förde med sig en rad nya tekniker enligt Foucault. Till 

att börja med skulle kontrollen av kroppen ske genom att se på kroppens alla funktioner och 

rörelser och inte betrakta den som enbart en klump eller en stor massa. Det handlar om att 

förstå kroppens mekanik, hur den fungerar och titta på de små detaljerna, som attityder. 

Foucault diskuterar vidare hur fokusen bör ligga på krafterna bakom tvånget och inte hur dem 

uttrycker sig där vi tolkar det som att det exempelvis är drillen av kroppen som är det 

väsentliga. Avslutningsvis framhåller Foucault hur alltsammans kontrolleras. Han menar att 

                                                            
10 Nilsson, Roddy, Foucault – En introduktion s 104, Egalité, Malmö, 2008 
11 Nilsson, Roddy, Foucault – En introduktion s 102-103, Egalité, Malmö, 2008 
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det innebär ett konstant förtryck och en ständig övervakning som snarare gäller 

verksamhetens förlopp än dess resultat och som äger rum enligt en kodifiering där tid, rum 

och rörelser är så snävt inrutade som möjligt. 

Dessa metoder som gör det möjligt att ständigt kontrollera kroppens verksamheter och som 

vidmakthåller en självkontroll av dess krafter och påtvingar dem en förening av foglighet och 

nytta bildar det som kan kallas för disciplin.12   

 

3.4  Institutioner  

Ytterligare ett begrepp som Michel Foucault diskuterar är begreppet Institutioner. I sin bok 

Övervakning och straff presenterar Foucault Jeremy Benthams framföring av panoptikon 

(”det allseende ögat”), där den arkitektoniska designen utgörs ut av en byggnad med rum eller 

celler där individer separeras från varandra och där dem oavbrutet övervakas av en dold 

övervakare. Den schematiska arkitekturen av panoptikon består ut av en byggnad som är 

formad som en cirkel med ett torn i mitten. Placeringen med tornet i mitten gör det möjligt för 

den som befinner sig inuti tornet att övervaka cellerna utan att själv bli iakttagen. Foucault 

menar att den panoptiska modellen ändrar om principerna för den tidigare modellen ut av en 

"fängelsehåla" där tanken var att låsa in människor, beröva dem ljuset och dölja. I den 

panoptiska modellen används enbart principen om att låsa in människor men på ett sätt som 

skiljer sig från den typiska fängelsehålan eftersom att varje individ har en egen cell vilket 

fråntar dem möjligheten att komma i kontakt med andra fångar.13 

För att få en förståelse för vad som menas med den typiska fängelsehålan och ge läsaren en 

större förståelse för kontrasten mellan denna typ och Benthams panoptikon så är det rimligt 

att göra en historisk tillbakablick på fängelset. Lundgren gör detta på ett konsist och utförligt 

sätt i verket Panopticon där han går igenom hur det moderna fängelset kom till under 1700-

talet och präglades ut av den tidens upplysningsidéer. Om vi tittar på exempelvis England 

under den period som vi talat om ovan användes inte fängelset särskilt flitigt då de mest 

normala bestraffningarna var att tillfoga individen ekonomisk eller fysisk skada. Det var 

främst lösdrivare och människor som misstänktes för brott som fängslades. En fånge med 

mycket pengar kunde även köpa sig förmåner och bekvämligheter och till och med ett eget 

rum. Lundgren beskriver precis som Foucault hur det vanligaste sättet var att fångarna var 

                                                            
12 Foucault, Michel: Övervakning och straff s 161, Tredje upplagan, Arkiv Förlag, Lund 2001 
13 Foucault, Michel: Övervakning och straff s 233-234, Tredje upplagan, Arkiv Förlag, Lund 2001 
13   Lundgren, Frans: Panopticon s 9, Nora: Nya Doxa, 2002 
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samlade tillsammans i något som kan liknas vid ”grottliknande hålor” och beskriver 

fängelserna som ett miniatyr-samhälle och inte en välfungerande institution.14 

Det var under den senare delen ut av 1700-talet som nya tankar kring fängelsets funktion kom 

till i USA och England där tankarna kring straff där man tillfogar kroppen skada eller utsätter 

personen för skam ändrades eftersom att det ansågs att dem hade en nedbrytande effekt 

istället för att bygga upp individen. Fängelserna som en institution började nu ta form och 

dess principer byggdes upp kring John Lockes uttryck ”tabula rasa” (”ett oskrivet blad”). Det 

ansågs att individen var formbar och genom fostran var det möjligt att förändra människan 

och fängelset som det primära straffet mot individen fyllde en viktig funktion där idén kring 

att fången skulle isoleras från omvärlden och andra medintagna för att dels kunna bli formbar 

och inte bli fördärvad rent psykiskt och moraliskt15 . Vi har genom denna korta historiska 

genomgång försökt ge läsaren en förståelse för dels utvecklingen av fängelsets funktion som 

plats men även hur synen på fången har förändrats i ett historiskt perspektiv. Vi kommer att 

fortsätta vår diskussion om Panopticon och titta närmare på hur Foucault använder denna 

modell och hur han använder den för att analysera makt. 

Den främsta effekten av panoptikon utifrån Foucaults skildring är att den påverkar fångens 

medvetenhet om att han ständigt är övervakad vilket leder till att övervakningen aldrig slutar 

att upphöra och /.../"makten blir så fullkomlig att den inte behöver utövas" (Foucault s 235). 

Det är nämligen på det sättet att den som är fången i ett maktperspektiv förtrycker sig själv i 

och med vetskapen om att han ständigt är synlig och övervakad vilket avlastar behovet från 

den som övervakar att fysiskt behöva befinna sig i tornet vilket ger makten längre och mer 

koncentrerade effekter på individen som utsätts för den. Den är således en effektiv metod i 

och med att det bara behövs ett mindre antal övervakare för att kontrollera ett större antal 

människor.16  

För att fortsätta diskussionen kring övervakarens roll i Benthams panoptikon är det lämpligt 

att tala om den problematik som fanns kring vem som övervakar den övervakande. Frågan på 

det här problemet hanterades genom en hierarkisk struktur där övervakaren i fängelsets torn 

blev övervakad av chefsövervakaren som i sin tur hade föreståndarens blick riktad mot sig. 

                                                            
14 Lundgren, Frans: Panopticon s 12-15, Nora: Nya Doxa, 2002 
15 Lundgren, Frans: Panopticon s 15, Nora: Nya Doxa, 2002 
16 Foucault, Michel: Övervakning och straff s 235, 237, 240, Tredje upplagan, Arkiv Förlag, Lund 2001 
16   Lundgren, Frans: Panopticon s 76, Nora: Nya Doxa, 2002 
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Institutionen var även öppen för besökare och familjemedlemmar vilket i sin tur skulle ge en 

ännu större säkerhet för fångarna och minimera risken för maktmissbruk och en inkorrekt 

behandling.17 

Panoptikon kan användas på flera olika sätt och i flera olika sammanhang där ett exempel är 

när Foucault talar om hur den kan användas naturvetenskapligt inom sjukvården genom att 

användas som en metod för att titta på skillnader hos patienter där blicken riktas mot varje 

patient var för sig i sökandet efter eventuella symtom. Det här tillvägagångssättet gör det 

möjligt för läkaren att bedöma varje fall var för sig och motarbeta en eventuell förvirring från 

symtom av andra patienter. Ett annat sätt att använda panoptikon kan vara att studera hur 

effektivt en arbetare jobbar eller hur bra en elev presterar i skolan. Den är med andra ord en 

metod som kan användas när en individ vill utöva makt över flera personer genom att tvinga 

dem att utföra något eller använda sig ut av ett önskvärt beteende18. Foucault beskriver vidare 

fördelarna med panoptikon i sitt verk Övervakning och straff och betonar hur den inte enbart 

skall ses som något bestraffande utan till hur den faktiskt kan användas för att öka 

produktionen, förbättra ekonomin och sprida lärdom bland människorna i ett samhälle.19 

 

4. Tidigare forskning 

Det har skrivits flitigt om ämnet övervakning. Med det i åtanke kommer vi i denna del av 

uppsatsen presentera andra tidigare studier som handlar om samma ämne som denna uppsats. 

Dessa arbeten utnyttjar vi för att visa på vad andra forskare har skrivit och forskat om kring 

ämnet övervakning. 

 

4.1 Övervakad 

Vi har i vår ovanstående diskussion gjort ett försök att definiera Foucaults syn på begreppet 

makt och hur olika metoder kan användas för att utöva makt mot andra människor. Metoderna 

som vi har framfört är disciplinering, foglighet och hur institutioner kan användas för att 

kontrollera människor. Vi har även i detta sammanhang haft en fokus på den förändring som 

har skett från att rent fysiskt skada människokroppen till att kontrollera människor genom 

                                                            
17 Lundgren, Frans: Panopticon s 9, Nora: Nya Doxa, 2002 

18 Foucault, Michel: Övervakning och straff s 240, Tredje upplagan, Arkiv Förlag, Lund 2001 
19 Foucault, Michel: Övervakning och straff s 242-243, Tredje upplagan, Arkiv Förlag, Lund 2001 
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övervakning. Denna förskjutning är även något som Pär Ström tar upp i sin bok Övervakad: 

Elektroniska fotspår och snokarsamhället. Boken som vetenskaplig källa rent sociologiskt 

kan diskuteras då Ström har en bakgrund som ingenjör och debattör. Men hans kunskaper 

inom IT branschen och de resonemang som han för kring begreppen kontroll och övervakning 

kan vara användbara då vi menar att det finns likheter med Benthams och Foucaults teorier 

och en väg in till hur teorierna om makt och övervakning tar sig till utryck i dagens samhälle. 

 Ström diskuterar hur vi människor på olika sätt i vårt dagliga liv blir registrerade och 

övervakade. Genom teknikens framfart har det blivit allt svårare för människor i samhället att 

vara anonyma. Ett exempel som tas upp i boken är hur det har blivit mycket enklare att ha koll 

på var människor befinner sig när vi nu har gått från att använda oss av telefonkiosker till 

mobiltelefoner. Ström hävdar att vi människor dagligen lämnar elektroniska fotspår efter oss i 

samhället när vi använder datorer, bankomater och mobiltelefoner.20 

Ett argument som Ström använder sig av i sin diskussion är att det i samhället finns en balans 

mellan kontroll och personlig integritet. Staten kontrollerar sina medborgare för att förhindra 

hot som exempelvis terrordåd, 11 september i USA. Men detta medför även att människors 

personliga integritet hotas.21 I detta exempel visar sig det problem som Ström menar inte går 

att lösa helt och hållet. I och med att en offentlig myndighets två grundläggande syften är att 

uppnå en så effektiv offentlig förvaltning som möjligt samtidigt som den ska garantera 

medborgarnas och nationens säkerhet. För att uppnå detta krävs det enligt Ström en IT-

användning som används på ett sätt som i de flesta fall inkräktar på den personliga 

integriteten. 22 De slutsatser som författaren drar är att det inte är fel på den tekniska 

utvecklingen i sig utan att det är den som har makten vars möjligheter att använda tekniken på 

vissa sätt som bör begränsas.23 

 

 

4.2 Individers inställning till övervakning 

André Jansson skriver i “Perceptions of surveillance: Reflexivity and trust in a mediatized 

world (the case of Sweden)” att individers uppfattningsförmåga om risker för sin personliga 

integritet när det handlar om övervakning kan förklaras beroende på ålder och kön. Bland 

                                                            
20 Ström, Pär, Övervakad s 13, Liber AB, Malmö 2003 
21 Ström, Pär, Övervakad s 12, Liber AB, Malmö 2003 
22 Ström, Pär, Övervakad s 209, Liber AB, Malmö 2003 
23 Ström, Pär, Övervakad s 292, Liber AB, Malmö 2003 
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annat menar Jansson att män är mer skeptiska mot offentlig kameraövervakning jämfört med 

kvinnor och en liknande jämförelse mellan äldre och yngre individer där äldre individer i 

större utsträckning är skeptiska och även oroliga i relation till övervakning till skillnad från 

yngre. Yngre individer ser kameraövervakning som en integritetsrisk på samma vis som 

webbkameror eller sociala medier. En förklaring som Jansson presenterar är att ungdomar kan 

känna att de kan kontrollera användningen av sociala medier och att de kan hantera att deras 

identitet riskerar att bli stulen. 

Däremot uppfattas offentlig kameraövervakning i skolmiljön som ett större hot mot den 

personliga integriteten på grund av att den formen av övervakning inte går att kontrollera, till 

skillnad från användandet av webbkameror och sociala medier. 24 

 

Däremot anser Jansson att det är viktigt att studera på vilka sätt uppfattningen om 

integritetsrisken påverkar den sociala stratifieringen, vilket innebär en social uppdelning av 

individer i samhället i olika grupper, och reproduktionen i samhället. Jansson menar då att de 

individer som har högre status inte upplever någon stor oro kring en integritetsrisk jämfört 

med individer med lägre social status.25 

 

 

4.3 Övervakning, snart i ett hem nära dig 

I boken ”Övervakning, snart i ett hem nära dig” skriver författaren Anna Wigenmark m.fl. 

om olika aspekter om utökning av övervakning. En av dem som har varit med och skrivit 

boken är Alice Åström. Hon skriver i kapitlet ”Behöver vi alla dessa statliga kontrollmedel?” 

om att det har lagts fram ett flertal lagförslag som kan påverka den personliga integriteten 

samt att det visade sig i en enkät som integritetsskyddskommittén genomfört, att många 

människor accepterar dessa lagförslag utan större debatt, trots att de innebar tydliga 

inskränkningar på den personliga integriteten i tron att lagförslagen förbättrar den nationella 

säkerheten.26 Åström menar dock att integritetsskyddskommittén på samma gång konstaterat 

att skyddet för den personliga integriteten inte är tillräckligt stadgat i lagstiftningen27.  

                                                            
24 http://ejc.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/content/27/4/410.full.pdf+html  
25 http://ejc.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/content/27/4/410.full.pdf+html  
26 http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=YppJjTk-
fE8C&oi=fnd&pg=PT3&dq=%C3%B6vervakning+f%C3%A4ngelse++pdf&ots=rN3nNFC4g4&sig=M5LQYmA6wkCq
5o7NTuQl7eBgnYY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  
27 http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=YppJjTk-
fE8C&oi=fnd&pg=PT3&dq=%C3%B6vervakning+f%C3%A4ngelse++pdf&ots=rN3nNFC4g4&sig=M5LQYmA6wkCq
5o7NTuQl7eBgnYY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  
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Vidare menar Åström att hon helt och fullt stödjer statens arbete mot terror och andra hot mot 

en nation men att det kan ha varit för stort fokus på det och att det därför antagits ett stort 

antal lagförslag utan att ha tagit alla konsekvenser i beaktande. Hon menar att det därför inte 

är någon som tagit ett helhetsansvar och tänkt på hur lagförslagen påverkar individen, 

samhället och även demokratin. Åström menar dock att ett vanligt argument för övervakning 

är att den som utsätts för brott är den som verkligen får sin integritet kränkt men Åström 

ifrågasätter då om man kan jämföra kränkningar mot varandra och om staten inte har ett 

ansvar att göra sitt allra bästa för att skydda alla medborgare.28 Initialt skulle medborgarna 

vilja att staten gjorde allt de kan, enligt Åström, men om en metod, såsom användandet av 

övervakningskameror i hemmet, och vilka konsekvenser den metoden har, exempelvis att 

våldet i hemmen minskar, ifrågasätts metoden med motiveringen att priset på integriteten inte 

får bli för högt.29 

 

4.4 Välkommen till övervakningssamhället 

Kristoffer Gunnartz har skrivit boken ”Välkommen till övervakningssamhället” som 

handlar om övervakningen i dagens samhälle. I det fjärde kapitlet med rubriken slaget om den 

personliga integriteten ger Gunnartz två exempel på individers kamp för sin personliga 

integritet. Det första exemplet utspelade sig i den brittiska staden Brighton, där privatpersoner 

gjorde motstånd och demonstrerade mot stadens användning av övervakningskameror över 

hela staden. Gunnartz menar att människorna gjorde ganska påhittiga saker, såsom att lysa 

med en laserpenna eller knyta heliumballonger i lyktstolparna under kamerorna för att på så 

vis störa sändningen till stadens övervakningscentral, för att störa mottagningen i kamerorna. 

Men alla försök till att störa kamerornas mottagning var inte lyckade, enligt Gunnartz. 

Exempelvis menar han att en grupp människor misslyckades med ett försök att ta sig upp på 

taket på en byggnad för att förse en av polisens övervakningskameror med ballonger och att 

en annan grupp individer greps av polis efter att ha klättrat upp i kamerastolpar. Bakom dessa 

protester låg organisationen South Downs Earth First.30 

                                                            
28 http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=YppJjTk-
fE8C&oi=fnd&pg=PT3&dq=%C3%B6vervakning+f%C3%A4ngelse++pdf&ots=rN3nNFC4g4&sig=M5LQYmA6wkCq
5o7NTuQl7eBgnYY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  
29 http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=YppJjTk-
fE8C&oi=fnd&pg=PT3&dq=%C3%B6vervakning+f%C3%A4ngelse++pdf&ots=rN3nNFC4g4&sig=M5LQYmA6wkCq
5o7NTuQl7eBgnYY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  
30 Gunnartz, Kristoffer, Välkommen till övervakningssamhället s 76 - 77, Bokförlaget DN, Stockholm, 2007 
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Ett annat exempel som Gunnartz nämner rör en svensk universitets student vid namn Oskar 

Sandberg. Gunnartz beskriver i boken att Sandberg hittat ett projekt som gick ut på att skapa 

ett nätverk som hette Freenet där alla individer kunde vara anonyma samt där alla försök att 

censurera skulle vara meningslösa. Projektet hade startats av en annan student i Storbritannien 

och syftet med nätverket var, enligt Gunnartz, att ge tillbaka yttrandefriheten och det privatliv 

som hade gått förlorat. Att skapa ett nätverk där individer kunde vara helt anonyma tilltalade 

Sandberg men Gunnartz menar att myndigheterna i början av 1990-talet började bli oroliga 

över en potentiellt ökande frihet och teknisk kunskap hos enskilda individer och vad den 

nyinlärda kunskapen kunde leda till och så var kampen slaget om den personliga integriteten 

mellan individen och myndigheterna igång där individen försökte skydda sig från 

övervakning och kringgå exempelvis kopieringsskydd som musik och filmindustrin hade 

installerat medan myndigheterna försökte kontrollera och reglera den enskilde individen. 31 

 

4.5 Någon kan höra 

Kajsa Ekis Ekman, en litteraturvetare och frilansskribent, har bidragit med en text till boken 

”Någon kan höra” som har rubriken ”Livet under kameran”. I inledningen av kapitlet 

beskriver Ekman att hon ser det som att människan aldrig har varit så övervakad som nu och 

att sätta upp övervakningskameror är någon form av mode. Hon menar att varje 

fastighetsägare eller butiksägare vill sätta upp en kamera så fort denne upptäcker ett utrymme 

som är oövervakat, såsom att hyresvärden vill övervaka trapphus eller att en butikschef vill 

sätta upp en kamera för att kunna se vad anställda och kunder gör i butiken men även vad 

anställda gör i omklädningsrummet före eller efter jobbet.32   

Ett annat exempel som Ekman hänvisar till är att en kyrka i Luleå ville sätta upp en kamera 

inne i kyrkan för att vaktmästaren skulle kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt. Kyrkan i fråga 

fick sin begäran avslagen men Ekman hävdar att en sådan ansökan var en effekt av den 

lagstiftning, kallad lagen om allmän kameraövervakning, som kom under 1990-talets slut och 

att intresset för brottsförebyggande arbete och brottsutredning var större än att skydda 

integriteten hos individen. Det blev viktigare att bekämpa brott än att låta människor vara och 

Ekman menar att det markerade ett steg i en övergång mot nya kontrollmetoder då man 

                                                            
31 Gunnartz, Kristoffer, Välkommen till övervakningssamhället s 88 - 89, Bokförlaget DN, Stockholm, 2007 
32 Ekman Ekis, Kajsa, Någon kan höra – om avlyssning och övervakning s 81, Pockettidningen R, Stockholm, 
2006 
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tidigare, enligt lagen, varit tvungen att söka tillstånd och att ett sådant endast gavs om det var 

enda utvägen för att övervaka platsen.33  

Ekman menar att det finns två typer av övervakning inom den nya kontrollen, som hon väljer 

att kalla det. En där människorna inte ska veta att de är övervakade och en där individen, 

tvärtom, ska veta att han/hon är övervakad. I den första typen av övervakning menar Ekman 

att den som övervakar buggar, samlar in samtalslistor och ser hur en individs dataanvändning 

ser ut och att syftet med den typen av övervakning inte ska hindra människor från att röra sig 

fritt och göra det dem brukar. I den andra typen av övervakning däremot är det tvärtom, 

meningen att individen ska känna sig iakttagen och genom detta kontrollera sig själv och bete 

sig på ett sätt som övervakaren vill att individen ska bete sig på. 34  

Panoptikon är, enligt Ekman, ett bra exempel på den andra typen av övervakning och det är 

även panoptikon som vi tittar på i denna uppsats. 

 

5. Metod 

I den här delen av uppsatsen kommer vi att framföra vårt val av material och hur vi metodiskt 

har gått tillväga i vår analys av det empiriska materialet samt hantering av våra 

problemformuleringar. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

Vi har i den här uppsatsen valt att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt då vi vill få 

en djupare förståelse för det vi studerar. Detta får som följd att vi anser att en kvalitativ metod 

lämpar sig bäst för denna uppsats då denna typ av metod på ett bra sätt kan hjälpa oss att 

uppfylla syftet med uppsatsen på ett bättre sätt än en kvantitativ metod.  

 

5.2  Abduktion 

Peter och Britt-Marie Sohlberg skriver i sin bok ” Kunskapens former” om två olika typer av 

slutledningar, induktiv och deduktiv. Författarna menar att det är viktigt att hålla isär dessa 

                                                            
33 Ekman Ekis, Kajsa, Någon kan höra – om avlyssning och övervakning s 82, Pockettidningen R, Stockholm, 
2006 
Ekman Ekis, Kajsa, Någon kan höra – om avlyssning och övervakning s 83, Pockettidningen R, Stockholm, 200634  
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två slutledningar och definierar induktion som systematiserad erfarenhet och generalisering. 

Ett exempel på detta som författarna använder illustrerar är att solens upp och nedgång alltid 

har observerats vid horisonten och att man kan förutsätta att solen kommer vara där även 

fortsättningsvis. Men författarna menar att det finns ett visst mått av osäkerhet kring induktiva 

slutledningar och detta visar de när dem talar om sannolikhetsresonemang. Sohlberg och 

Sohlberg menar då att sannolikheten kan variera men aldrig riktigt uppnå 100 %, vilket 

innebär att det finns en möjlighet att världen kan se annorlunda ut imorgon jämfört med idag. 

35  

Deduktion definierar författarna som en logisk slutledning som baseras på förutsättningar, 

med villkoret att förutsättningarna är sanna, som kan agera startpunkt till en logisk slutsats. 

Ett exempel som författarna demonstrerar är en tabell där den första premissen antyder att alla 

människor är plågade, den andra premissen är Sune är en människa och det leder till 

slutsatsen att Sune är plågad. (ibid.) 

Men dessa två typer av slutledningar passar inte riktigt in i vår uppsats. Vi menar att det för 

vår del är bättre att använda oss av en tredje slutledning som Sohlberg och Sohlberg kallar för 

abduktion. Abduktion fokuserar, enligt författarna, på att fastställa sakförhållanden. 

Författarna menar att abduktiva slutledningar inte betyder slutledningar i formell logisk 

mening, utan att skapa abstraktioner som kan skapa sammanhang åt det vi observerar och 

därmed underlätta förståelsen för observationen.36 

 

5.3.  Motivering 

Varför har vi då valt att studera dessa filosofers teorier och FRA? Jo, eftersom Benthams och 

Foucaults teorier kom till för så pass många år sedan samt för att samhället i stort, 

oundvikligen, har utvecklats väldigt mycket ansåg vi att det var intressant att testa om dessa 

filosofers teorier om dåtidens samhälle även kan appliceras på det samhälle vi lever i dag, 

2014. I och med att debatten om FRA också är aktuell ansåg vi att den debatten kunde vara ett 

bra exempel att använda sig av för att kunna tydliggöra Foucaults och Benthams teorier.  

5.4  Urval 

Vi har i denna uppsats valt att fokusera på, som vi angett i syftet, Foucaults teorier om makt 

                                                            
35 P och B-M Sohlberg, Kunskapens former s 128 – 129, Liber AB, Malmö 2009 
36 P och B-M Sohlberg, Kunskapens former s 130, Liber AB, Malmö 2009 
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och panoptikon. Vi har även valt att använda debatten kring Försvarets radioanstalt och FRA-

lagen som uppkommit under början av 2000-talet som ett hjälpmedel. Inledningsvis sökte vi 

efter artiklar generellt genom att använda oss av sökmotorn Google. Vi gjorde en sökning av 

ordet FRA och valde sedan att titta under fliken ”Nyheter”. Vi fann en artikel med rubriken 

”FRA: Lagen var inte ett beställningsjobb” och efter att ha läst den artikeln väcktes vårt 

intresse för debatten och den pågående diskussionen om FRA i media. Utifrån denna artikel 

använde vi oss av specifika sökord som fanns i ovan nämnda artikel, såsom FRA-lagen, 

FRA:s talesperson Fredrik Wallin samt journalisten Duncan Campbell. Den första artikeln 

valdes slumpmässigt medan de övriga valdes strategiskt med tanke på att vi använde oss av 

specifika ord för att finna fler artiklar. Till slut hade vi valt fyra stycken nyhetsartiklar, två 

debattartiklar från Dagens Nyheter och Svenska dagbladet samt två videoklipp med intervjuer 

från Sveriges Television. Urvalet blev begränsat till antalet under forskningsprocessens gång 

på grund av att majoriteten av artiklarna innehöll samma eller väldigt lika information och 

detta fick följden att vi relativt fort uppnådde en teoretisk mättnad i och med att vi inte fann 

någon ny information. När vi inte kunde finna någon mer ny information, utöver den vi redan 

funnit, ansåg vi oss nöjda med det material som vi funnit. 

 

Artiklarna som har valts ut presenteras här i tabellen nedan: 

Tidningsutgivare Artikel och skribent  Publiceringsdatum

Typ av 

artikel 

Dagens Nyheter 

"FRA: Lagen var inte ett beställningsjobb" Juan 

Flores  13-okt-13 Nyhetsartikel

Dagens Nyheter 

”Sverige samarbetade med USA om FRA-lagen” 

Hans Rosén  13-okt-13 Nyhetsartikel

Dagens Nyheter 

"Snabbguide: Vad handlar FRA-lagen om?" Hans 

Rosén  24-aug-09 Nyhetsartikel

Dagens Nyheter 

”FRA-lagen medför massiv kartläggning av 

oskyldiga” Leif Nygren 02-sep-08 Debattartikel

Svenska 

Dagbladet "Sista ordet inte sagt om FRA" Tobias Olsson 14-okt-09 Debattartikel

Sveriges 

Television "Nye FRA-chefen intervjuas" Per Einarsson 11-nov-13 Videoklipp 

Sveriges "Duncan Campbell vittnade om FRA:s roll i 06-sep-13 Videoklipp 
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Television avlyssningsaffären"  

 

De artiklar som har valts ut att analyseras i uppsatsen har valts ut till förmån mot andra 

artiklar på grund av att vi ansåg att dessa gav oss den mest givande informationen. 

Exempelvis fann vi ingen annan artikel som kunde ge en lika bra eller bättre överblick över 

FRA-lagen än den som Hans Rosén skrivit med titeln "Snabbguide: Vad handlar FRA-lagen 

om?". Detta gav också följden att urvalet är så pass begränsat som det nu blev. 

 

5.5 Genomförande 

Syftet med denna uppsats är, som vi nämnt tidigare, att undersöka om Michel Foucaults teori 

om makt och panoptikon kan vara aktuell i dagens samhälle. För att kunna undersöka detta 

har vi använt oss av debatten som förts i media kring försvarets radio anstalt och FRA-lagen 

för att visa ett exempel på hur vi ser att ovan nämnda filosofs teorier är aktuella idag. Vi 

analyserade 5 stycken nyhets- och debattartiklar samt två videoinspelade intervjuer från 

Sveriges Television och ställde därefter artiklarna och videoklippen i relation till Foucaults 

teorier. Vi kunde utifrån detta dra slutsatser om och diskutera debatten i relation till de teorier 

som vi har använt oss av.  

 

5.6. Bearbetning 

Vi gjorde en transkribering av artiklarna då vi valde att skriva ut dem och kunde därmed 

undersöka innehållet i dem mer noggrant och fann nyckelord och utefter dem kunde vi skapa 

följande teman: Skydd, personlig integritet, lagstiftning och samarbete. Varje tema fick sin 

egen färg för att förenkla för oss att hålla isär våra teman. Skydd fick färgen grön, personlig 

integritet färgen blå, lagstiftning fick färgen röd och samarbete fick färgen gul. Vidare har vi 

redan tidigare i uppsatsen identifierat centrala begrepp i våra teoretiska utgångspunkter som 

Foucault använder sig av i sin teori. Dessa begrepp är: Disciplinär makt, foglighet, och 

institutioner som vi också har kunnat utnyttja. I analysen presenterar vi artiklarnas innehåll 

utifrån de teman vi utarbetat, för att därefter kombinera analysen och temana som vi har 

utarbetat i artiklarna med Foucaults begrepp i hans teori om makt i en resultatdel. 

Huvudsakligen har vi tittat på vad som har sagts i debatten, försökt hålla isär förespråkarna till 

FRA-lagen och motståndarna till densamma och försökt se om och i så fall hur artiklarna kan 
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kopplas till Foucaults teori. Men debatten om FRA är komplex och om vi inte haft utarbetade 

teman, hade vi haft troligen stött på större problem vid analysen av innehållet i materialet än 

vad vi nu har haft. Att vi dessutom kopplar de utarbetade temana till Foucaults begrepp 

underlättar för oss att koppla ihop debatten med våra teoretiska utgångspunkter.  

Patrik Aspers menar i sin bok ”etnografiska metoder” att det inte går att hålla materialet i 

huvudet eller i inspelningsbar form, utan att materialet måste presenteras i någon form av text 

på grund av att man riskerar att missa den viktiga reflektionen i materialet.37 

När vi analyserade videoklippen använde vi oss även här av en transkribering som vid 

analysen av artiklarna. Vi lyssnade på intervjuerna ingående och skrev ner det som sades och 

vilket tonfall som de intervjuade persona använde när de pratade. Vi är dock medvetna om att 

det kan finnas bättre sätt att göra det på då vi riskerar att fokusera för mycket på orden som 

sägs och kanske inte lika mycket på hur de intervjuade personerna uttrycker sig med tonfall 

och andra aspekter som märks i text.   

 

5.7. Bedömning av datakvalitet – Reliabilitet och validitet 

En central del när man skriver en uppsats som denna är validitet och reliabilitet. Esaiasson, 

Giljam, Oscarsson och Wängerud definierar i boken ”Metodpraktikan” validitet som 

”frånvaro av systematiska fel” 38. I samma bok definierar författarna reliabilitet som 

”frånvaro av slumpmässiga och osystematiska fel”39 

När vi började leta material upptäckte vi att det har skrivits väldigt mycket om debatten 

rörande Försvarets radioanstalt och FRA-lagen har varit ständigt återkommande i olika 

medier. Ett problem som vi stötte på var dock att majoriteten av alla artiklar vi läste skrev om 

i princip samma sak, därför blev vårt urval begränsat till dem ovan valda artiklarna. I och med 

det begränsade urvalet kan bedömningen av datakvaliteten bli lite problematisk. Men i och 

med att vi anser att våra teoretiska utgångspunkter och vårt material går ihop på ett bra sätt 

kan vi göra bedömningen att vår studie har en relativt hög validitet. Vi kan naturligtvis inte 

veta helt säkert att så är fallet och detta är vi medvetna om i och med att SVT exempelvis 

sällan avslöjar sina källor. Men vi gör denna bedömning baserat på att SVT, som nyss 
                                                            
37 Aspers, P: Etnografiska metoder sid 155 – 156, Gyllene snittet, Helsingborg, 2011 
38 Esaiasson, P, Giljam, M, Oscarsson, H och Wängerud, L: Metodpraktikan, sid 63, Nordstedts Juridik AB, 
Stockholm, 2011    
39 Esaiasson, P, Giljam, M, Oscarsson, H och Wängerud, L: Metodpraktikan, sid 70, Nordstedts Juridik AB, 
Stockholm, 2011    
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användes som exempel, själva har gjort intervjuer med den brittiska frilansjournalisten 

Duncan Campbell och FRA:s generaldirektör Dag Hartelius, som ni kan läsa om i 

analysdelen. På samma bas gör vi bedömningen att även reliabiliteten är relativt hög. 

Ett problem som kan uppkomma är att ett litet fel någonstans kan leda till att både validiteten 

och reliabiliteten sänks. Därför har vi försökt vara så tydliga som möjligt i våra förklaringar 

för att det inte ska uppstå några oklarheter och för att andra forskare ska kunna utnyttja 

samma forskningsprocess med metod, teorier och material som vi.  

 

6. Resultat och Analys 

I denna del gör vi först en sammanställning av våra utvalda artiklar för att på ett så 

överskådligt vis som möjligt visa på vad som faktiskt sägs i debatten, både bra och dåligt. För 

att kunna göra detta och för att underlätta läsningen kommer vi att dela in artiklarna i dem 

teman som vi har funnit i texten när vi har studerat och analyserat artiklarna. Dessa teman är: 

Skydd, lagstiftning, samarbete samt personligt integritet. Materialet som valts ut består utav 

tre nyhetsartiklar från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, två debattartiklar från innan 

nämnda dagstidningar och två videoklipp innehållande intervjuer från Sveriges Television. 

Därefter försöker vi i resultatet sätta artiklarna och Foucaults begrepp Disciplinär makt, 

foglighet, och institutioner i relation till varandra. 

Analys 

6.1 Skydd 

Med rubriken ”Snabbguide: Vad handlar FRA-lagen om?” ger Dagens Nyheter en kort 

sammanfattning om vad FRA-lagen handlar om och innebär. Tidningen inleder artikeln med 

att förklara att ” Underrättelseverksamheten breddas från en inriktning mot militära hot till 

yttre hot i vidare mening, där även terrorism, skydd av svensk trupp i utlandet, spridning av 

massförstörelsevapen, hot mot den tekniska infrastrukturen med mera ingår.”40, vilket 

innefattar trafikförbindelser via internet och telefon.  

Vidare förklarar artikeln att den trafik som FRA får tillgång till rangordnas genom att använda 

specifika sökord för att sortera fram det viktigaste och att reaktioner kan komma på ord eller 

språk. Utöver det kan reaktioner komma på telefonnummer, IP-adresser och liknande. All 

                                                            
40 http://www.dn.se/nyheter/politik/snabbguide-vad-handlar-fra-lagen-om/ 
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denna trafik analyseras sedan av anställda på Försvarets radioanstalt.41 

De som försvarar lagen menar att internet idag är den största kanalen för kommunikation och 

att FRA:s arbete måste anpassas utifrån detta, enligt artikeln, för att på ett så effektivt sätt som 

möjligt kunna motarbeta terrorister och annat som kan hota Sverige och dess medborgares 

säkerhet. Å andra sidan hävdade motståndarna mot lagen att FRA och den massövervakning 

som lagen skulle innebära att medborgarnas fri- och rättigheter kränktes.42  

 

6.1.1Intervju med Campbell 

Aktuellt gjorde den 6/11 2013 en intervju under en nyhetssändning en med den brittiske 

frilansjournalisten Duncan Campbell som kallats som vittne i et av Europaparlamentets 

utskott som avslöjade svenska FRA:s roll i den amerikansk-brittiska avlyssningen av 

internet.43 

Enligt Campbell är Sverige den mest värdefulla samarbetspartnern utöver de 5 engelsktalande 

länderna som samarbetar för att avlyssna människor. Han menar att FRA:s arbete går ut på att 

avlyssna kablar under havet och satteliter och att det finns ett erkännande från FRA att dem 

har övervakning men att den bara används för att skydda landet. Campbell tror inte på det här 

argumentet och menar att det aldrig stämmer när det gäller övervakning. 

Campbell menade att det har framkommit uppgifter från The Guardian om att NSA och 

GCHQ samarbetat för att knäcka system där människors privata sjukhus- och bankuppgifter 

förvarats. Campbell påpekade intervjun att Sverige fyller en viktig roll genom att hjälpa till att 

täcka det övervakningshål som finns i östersjöområdet och ger Amerikanarna och Britterna en 

möjlighet att få tillgång till data som dem sedan knäcker eller försöker att göra det. 

Campbell hävdade i intervjun att han ansåg att myndigheter som FRA ska ha ett speciellt syfte 

och det är att skydda landet mot grov brottslighet och terrorism. Det innebär inte att man ska 

ingå hemliga avtal med andra länder och företag för att kontinuerligt snappa upp all 

information och koder. Campbell menade att ”De har tappat allt sinne för proportioner, 

balans och rättfärdigande, vilka är grundförutsättningar för våra demokratiska samhällen”44 

och syftade på myndigheter som FRA, NSA och GCHQ. 
                                                            
41 http://www.dn.se/nyheter/politik/snabbguide-vad-handlar-fra-lagen-om/ 
42 http://www.dn.se/nyheter/politik/snabbguide-vad-handlar-fra-lagen-om/ 
43 http://www.svtplay.se/klipp/1446096/duncan-campbell-vittnade-om-fra-s-roll-i-avlyssningsaffaren 
44 http://www.svtplay.se/klipp/1446096/duncan-campbell-vittnade-om-fra-s-roll-i-avlyssningsaffaren  
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FRA får inte spionera på folk i Sverige. Detta har medfört att FRA kan köpa eller byta sådan 

information med andra länder och det verkar som att det är det dem gör, enligt Campbell. 

Tack vare detta kan länder som samarbetar med övervakning kringgå lagstiftningen i sina 

egna länder genom att spionera på varandra och sedan ha ett utbyte av informationen. 

Campbell anser att myndigheterna i och med detta tillvägagångssätt omformulerat normerna 

gällande mänskliga rättigheter och anser att det bör redas upp.45 

De former de samarbetar på gör att oavsett hur de regleras så blir hemlighetsmakeriet 

ogenomträngligt. Om de vill att det ska framstå som att de följer lagen och inte spionerar på 

sina landsmän kan de ta hjälp ut av sina samarbetspartners.  Att förneka det med hänvisning 

till sekretessen kring internationella avtal. Man hade inte kunna kringgå detta om våra länder 

hade respekterat mänskliga rättigheter istället för att stödja underrättelsetjänsternas strävan 

efter total övervakning.46 

 

6.2 Lagstiftning 

I en artikel i Dagens Nyheter, under rubriken ”FRA: lagen var inte ett beställningsjobb”, 

bemötte FRA Duncan Campbells tidigare uttalanden.  FRA:s talesperson Fredrik Wallin 

hävdar i artikeln att FRA-lagen inte tillkom till följd av ett samarbete med USA utan på grund 

av att Sveriges behov behövde tillfredsställas med en sådan lag. Wallin uppgav två 

anledningar till att lagstiftningen var tvungen att ändras och dessa var för det första att den 

tekniska utvecklingen gått framåt då den trafik som FRA behöver tillgång till går igenom 

kablar och inte via satelliter och för det andra att Europakonventionen krävde att varje land 

hade en klar och tydlig lagstiftning på just övervakningsområdet. Hur lagstiftningen såg ut 

rent praktiskt kunde dock inte Wallin svara på grund av att ”det inte är FRA som stiftar 

lagar”.47  

Enligt DN hade Campbell påstått att Sverige och Israel låg på samma nivå gällande samarbete 

med USA och Wallin svarade: ”Vi har en samverkan med andra länder, det finns ett tydligt 

lagstöd för det. De kan ibland vara ett specifikt underrättelseområde, tekniska frågor, utbyte 

av rapportering eller råmaterial. Men exakt hur vi samarbetar med vilket land är inte en 

öppen uppgift”. Wallin svarade även på kritiken att FRA kan gå runt lagen tack vare dess 

                                                            
45 http://www.svtplay.se/klipp/1446096/duncan-campbell-vittnade-om-fra-s-roll-i-avlyssningsaffaren  
46 http://www.svtplay.se/klipp/1446096/duncan-campbell-vittnade-om-fra-s-roll-i-avlyssningsaffaren  
47 http://www.dn.se/nyheter/sverige/fra-lagen-var-inte-ett-bestallningsjobb/ 
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internationella samarbete med att hävda: ”Det har ofta påståtts i debatten att vi genom det 

internationella samarbetet kan runda FRA-lagen, men det stämmer inte. All information som 

vi hanterar måste vi ha tillstånd för från Försvarsunderrättelsedomstolen”.48 

Artikeln avslutas med en kort kommentar från försvarsministern och moderaten Karin 

Enström som påstod, likt Fredrik Wallin, att samarbetet mellan FRA och dess 

samarbetspartners ”hålls inom ramarna för en tydlig lagstiftning” men hon ville inte uttala 

sig om Campbells påståenden om att Sverige samarbetat med USA och Storbritannien i 

samband med att FRA-lagen kom till.49  

Dagens Nyheter rapporterade den 13/10 2013 i artikeln ”Sverige samarbetade med USA om 

FRA-lagen”, att Sverige hade ett strategiskt samarbete med USA och Storbritannien som låg 

bakom uppkomsten av FRA-lagen i Sverige. Campbell menade under en utfrågning hos EU-

parlamentet att Sverige genom detta samarbete blev en ”nyckelpartner till amerikaner och 

britter” vad gällde spioneri på internet och för att stödja upp argumentet hänvisade Campbell 

till dokument som Edward Snowden hade offentliggjort. Campbell menade att  

”När det gäller mängden underrättelser som Storbritannien och USA får in från andra länder globalt 

är Sverige på samma nivå som Israel, ett annat land som samlar information från internet i mycket 

stor skala. Precis som Israel fyller Sverige i ett tomrum på världskartan: Sverige kontrollerar 

kablarna genom Östersjön medan Israel har tillgång till dem i östra Medelhavet. Sverige är ett av ett 

30-tal länder som har tredjepartsavtal om underrättelsesamarbete med Five Eyes, de fem 

engelskspråkiga länderna”.50 

 

6.3 Samarbete 

Debatten kring FRA-lagen ledde till att riksdagsledamöterna i försvarsutskottet gjorde ett 

besök hos FRA i början av november 2013 för att få information om den signalspaning som 

FRA bedriver. I artikeln med rubriken ”Politiker försvarar FRA:s signalspaning” skriver 

Dagens Nyheter om politikernas besök och deras reaktioner efter mötet med FRA. 

Sammantaget visar Dagens Nyheters artikel att riksdagsledamöterna var nöjda med mötet och 

med vad dem fick veta av FRA och att de hade förtroende för FRA:s  ledning. I artikeln 

intygade försvarsutskottets vice ordförande Cecilia Widgren bland annat att diskussionerna 

                                                            
48 http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-samarbetade-med-usa-om-fra-lagen/   
49 http://www.dn.se/nyheter/sverige/fra-lagen-var-inte-ett-bestallningsjobb/ 
50 http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-samarbetade-med-usa-om-fra-lagen/  
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hade handlat om samarbete med andra länder, vilket även diskuterats tidigare. Hon menade att 

”Om vi ska ha möjlighet att motarbeta terrorism och andra hot så bygger det på att vi har 

kunskaper och det får man genom samarbete”.51 

Vidare framkom det i artikeln att hanteringen av trafikdata togs upp och Centerpartisten 

Staffan Danielsson ställde en fråga om specifikt detta till FRA- ledningen och hävdade att 

”Man redovisade sitt arbete och jag är tillfreds med svaren”52. Danielsson menade att dem 

trafikdata som FRA får in inte används för underrättelseinhämtning, utan med syfte för 

utveckling av tekniken. Widgren var även hon nöjd med vad politikerna hade fått veta av 

FRA och hävdade att ” Vi har fått god kunskap om alla de redskap som används. Det här är 

väldigt tydligt reglerat och det finns en tydlig parlamentarisk insyn”.53   

6.3.1 Intervju med Hartelius 

FRA: s generaldirektör Dag Hartelius intervjuades av Sveriges Television kort efter att han 

tillträtt. Enligt Hartelius är FRA:s viktigaste syfte att bidra till Sveriges säkerhet, ge svenska 

regeringen ett så bra underlag som möjligt för att varna om utvecklingar i omvärlden, och 

fatta så bra beslut som det är möjligt baserat på det material som FRA har tillgång till.54 

De tre största och viktigaste områdena som FRA har ansvar för, enligt Hartelius, är att värna 

om Sveriges integritet, säkra miljön för svenska soldater och ta sitt internationella ansvar 

genom att bidra till att undvika hot. Tre andra områden som Hartelius hävdar att FRA har 

hand om är att följa IT-hot, cyberattacker samt dataintrång där syftet är att hjälpa svenska 

myndigheter.55 

Hartelius förklarar att FRA arbetar genom att bedriva en avlyssning på olika typer av signaler 

som kan vara av militär men även av allmän karaktär.  

FRA baserar sitt arbete utifrån en tydlig inriktning från regeringen om hur en uppgift skall 

lösas och hur arbetet skall gå till. FRA går sedan till Försvarsdomstolen för att inhämta 

tillstånd och sedan vidare till försvarsunderättelsetjänsten för att få åtkomst till det material 

som behövs och efterfrågas för att lösa uppgiften.56 

Hartelius hävdar att FRA inte får använda information om svenskar i Sverige men om detta 
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händer så måste informationen förstöras enligt den svenska lagstiftningen. Däremot kan FRA 

hjälpa Säpo med underrättelseverksamhet om en svensk befinner sig utomlands och kontaktar 

någon i Sverige om det finns en misstanke om terrorism. FRA får inte heller hjälpa till att 

samla in information som gäller brott.57 

FRA har ett samarbete med olika länder i världen och Hartelius hävdar att dem enbart 

samarbetar med demokratiska länder. Vilka länder som FRA har ett samarbete med kan 

Hartelius inte yttra sig om och hänvisar till att det råder sekretess. FRA har ett avtal med 

samarbetsländerna för att se till att känslig information som kan skada Sverige inte hamnar i 

fel händer. Hartelius säger dock att avtalet bygger på ett förtroende mellan 

samarbetsländerna.58 

6.3.3 Utbyte av information mellan underrättelsetjänster 

De riktlinjer som gäller för utbyte av information mellan underrättelsetjänster är att dem skall 

följa regeringens intresse och samtidigt inte orsaka skada för Sverige. Ingen annan 

organisation får direkt tillgång och det sker en noggrann gallring innan någon information ges 

ut.  Hartelius menar att ”Vi gör vårt yttersta för att det inte skall ske”.59 

Hartelius har ingen åsikt om Edward Snowdens agerande att offentliggöra dokument från 

NSA men påpekar att debatten om övervakning är viktig men att densamma bör hållas så 

saklig som möjligt och betonar att öppenhet, säkerhet och integritet hör ihop. Hartelius 

diskuterar vidare att Sverige är en öppen demokrati med en lagstiftning som ger individen en 

rätt att ta del utav offentliga handlingar. Hartelius menar att han vill vara så öppen som 

möjligt gentemot de svenska medborgarna men att lagstiftningarna sätter en gräns för hur 

öppen han och FRA kan vara.60 

6.4 Personlig integritet 

Dagens Nyheter publicerade i september 2008 ”FRA-lagen medför massiv övervakning av 

oskyldiga”. Leif Nygren, författaren av artikeln ger en tydlig bild om vad han anser om lagen 

och dess innebörd i samband att den infördes. Nygren inleder artikeln med påståendet 

”Riksdagsledamöterna visste inte att de röstade för att FRA får rätt till kartläggning av 

väldigt många medborgare på individnivå” samt att den nya lagen tillsammans med äldre 

regelverk gav FRA tillåtelse att registrera ”alla medborgares sociala nätverk”. Genom att 
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titta i olika register, menar Nygren, att FRA kan veta mer om en människas liv än individen 

själv och att FRA har rätt att skicka den informationen vidare till en underrättelsetjänst i ett 

annat land.61  

Nygren hävdar att FRA inte enbart använder sig av olika register, utan kombinerar registren 

med sociogram som visar relationer mellan individer och organisationer, vilka hemsidor som 

besöks osv. för att på så vis kunna kartlägga en individs sociala liv.62   

Nygren menar vidare att:  

”Två frågor har framstått som obesvarade i FRA-debatten. För det första, hur kan FRA tillgodogöra sig 

information om alltfler väljer att hårdkryptera sin kommunikation? Trenden har varit och är att det blir allt 

lättare att kryptera i förhållande till hur kryptoforcerande datorapplikationer utvecklas. FRA har själv uppgett 

att detta inte är något oöverkomligt problem eftersom de enligt egen utsaga inte behöver undersöka innehållet i 

kommunikation för att avgöra om det är relevant för närmare granskning”.63 

Den andra frågan handlade om vad som händer med all trafik som överförs till FRA. Svaret 

ligger i kartläggning av sociala nätverk med tekniker såsom sociogram, som kan beskrivas 

som en karta över en individs sociala liv. Nygren menar att varje individ har ett eget specifikt 

sociogram. Via dessa sociogram kan FRA skilja på exempelvis den ensamstående mamman 

från det homosexuella paret. Dock hävdar Nygren att  

”Inriktningen, och därmed den nödvändiga kartläggningen av människor och grupperingar, styrs av de yttre hot 

som politikerna angett: internationell terrorism, annan stats agerande mot Sverige, IT-beroende, 

försörjningskriser, miljöhot, etniska eller religiösa konflikter, stora flykting- och migrationsrörelser samt valuta- 

och räntespekulationer.”64  

Med hänvisning till The Guardian som fått ta del av en rapport från MI5 i Storbritannien, 

hävdar Nygren att övervakning fungerar bäst mot individer som inte vet om att de är 

övervakade, eller mot individer som inte kan skydda sig mot övervakningen. Han menar att de 

förhoppningar som finns för att tekniken med övervakning ska förebygga terrorism är 

överdriven. Nygren hävdar, med rapporten från MI5 som stöd, att det inte finns någon 

specifik väg in i våldsam extremism och att en terrorist kan dölja sina spår på ett effektivt sätt 
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medan den oskyldige medborgaren står försvarslös inför en liknande kartläggning.65 

Nygren fortsätter med kritiken och hävdar att han inte tror att riksdagsledamöterna har blivit 

informerade om de databaser och sociogram som FRA använder i och med att han hävdar att 

varken regeringen eller FRA uttalat sig offentligt om dessa. Vidare anser Nygren att den form 

av dataanalys som FRA ägnar sig åt kränker den personliga integriteten och att de som 

försvarar lagstiftningen har försökt att förmildra skadan av kränkningen mot den personliga 

integriteten genom att hävda att det inte är människor som behandlar all data, utan datorer. 

Det är just detta som gör Nygren kritisk då han menar att vad som ter sig vara ofarlig 

information kan leda till att en individs hela liv kartläggs genom användningen av statistik. 

Nygren avslutar artikeln med att hävda: 

 ”Vi har ingen invändning mot signalspaning i etern mot rena militärkommunikationssystem, dvs. 

kommunikation mellan örlogsfartyg, stridsflygplan, stridsvagnar och infanteri. Vi har heller ingen invändning 

mot teleavlyssning mot terrorister och brottslingar enligt rättegångsbalkens ordinarie regelverk som grundas på 

brottsmisstanke och domstolsbeslut”. 66 

 Däremot anser Nygren att lagen inte borde användas med syftet att ha tillåtelse att avlyssna 

oskyldiga.67 

I mitten av oktober 2009 publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel med rubriken ”Sista 

ordet inte sagt om FRA”. Denna artikel handlade om diskussioner i riskdagen mellan 

oppositionen och regeringen gällande omformandet av FRA-lagen för att skydda den 

personliga integriteten i större utsträckningen än tidigare. Däremot hävdade kritiker att det 

fortfarande var möjligt till massavlyssning på grund av att luckor i lagen. Opositionen menade 

att detta skapade ett övervakningssamhälle medan regeringen på sidan sida ansåg att kritiken 

som framfördes var oseriös. Tobias Olsson, artikelns författare menade att regeringen hade 

svårt att tysta ner kritiken på grund av att lagen var otydlig, vilket även skapat osäkerhet hos 

de egna leden.68  

Ytterligare kritik kunde riktas mot regeringen som anklagades för att inte vara tillräckligt 

tydliga när det framkom att signalspaningen gjorde mer än att bara kartlägga yttre hot. Olsson 

hävdar i artikeln: 
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 ”I åtta punkter listar regeringen för vilka syften signalspaningen får ske. Det handlar bland annat om att 

kartlägga yttre militära hot mot Sverige och allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer”. Men efter de 

åtta punkterna följde ett stycke som sade att ”Signalspaning får även ske för att ”följa förändringar i 

signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet” samt för att ”fortlöpande utveckla den 

teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag”.69 

FRA var dock tydliga med att hävda att den typen av verksamhet inkluderades i det 

integritetsskydd som riksdagen röstat igenom och att FRA var tvungna att söka tillstånd hos 

försvarsunderrättelsedomstolen för att få tillgång till information, att de inte får samla in trafik 

från Sverige samt att FRA själva inte styrde inriktningen på signalspaningen.70 

 

Resultat 

 Hur kan då de ovan nämnda temana kopplas till Foucaults teori? Ett exempel på detta är 

Foucaults begrepp disciplinär makt som vi ser kan kopplas ihop med temana skydd till viss 

del genom artikeln ”Snabbguide: Vad handlar FRA-lagen om?” då författaren av artikeln 

skriver att: ”Underrättelseverksamheten breddas från en inriktning mot militära hot till yttre 

hot i vidare mening, där även terrorism, skydd av svensk trupp i utlandet, spridning av 

massförstörelsevapen, hot mot den tekniska infrastrukturen med mera ingår.”71, men 

framförallt med temat lagstiftning. Som vi skrev om på sidan 4 menar Foucault att den 

disciplinära makten kan styras på olika sätt genom införandet av exempelvis myndigheter, 

institutioner samt statliga organ och vi kan se en koppling mellan den disciplinära makten och 

lagstiftningen tack vare att den svenska staten har och använder sig av en lagstiftning som 

bland annat disciplinerar individer i det svenska samhället när denne inte följer de lagar och 

regler som stiftats.  

Vi kan även se en koppling mellan temat samarbete och Foucaults begrepp foglighet. 

Foucault menar att kontrollen av människokroppen inte skulle betraktas som en klump eller 

massa, utan alla funktioner och rörelser skulle studeras och förstå detaljer, såsom attityder, se 

sidan 5. På ett liknande sätt kan det samarbete som FRA har med andra länder leda till att de 

också kan studera människan och ta hjälp av den information som samlats in för att förstå en 

individs attityd, istället för att iaktta individen som man gjorde under tiden Foucault 

presenterade sin teori. Detta blir tydligt då man läser och lyssnar på SVT:s intervju med 
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FRA:s generaldirektör Dag Hartelius. På samma sätt kan även temat personlig integritet 

kopplas tack vare FRA:s olika metoder, såsom användandet av register och sociogram som 

Leif Nygren hävdar i debattartikeln ”FRA-lagen medför massiv övervakning av 

oskyldiga”.   

Temat personlig integritet kan även kopplas till Foucaults begrepp institutioner. När Foucault 

förklarar Benthams teori om panoptikon hävdar han bland annat att placeringen av tornet i 

mitten gör det möjligt för den som befinner sig i tornet att övervaka cellerna, utan att själv bli 

iakttagen, se sidan 5. Detta kan vi koppla till temat personlig integritet då vi läser artikeln 

”FRA-lagen medför massiv övervakning av oskyldiga”, då FRA på samma sätt som 

övervakaren i tornet i fängelset, enligt Foucaults modell, kan iaktta och övervaka individer i 

samhället, utan att själv bli sedd. Det kan även finnas en koppling mellan ovan nämnda tema 

och Foucaults institutionsbegrepp då fången i fängelset är medveten om att denne ständigt är 

iakttagen, se sidan 6, och att debatten i Sverige uppkommit då svenskarna också har blivit 

medvetna om att någon iakttar och övervakar dem och att övervakningen hela tiden fortgår.  

 

7. Diskussion 

I denna del av uppsatsen kommer vi diskutera Foucaults och Benthams teorier och debatten 

om FRA och FRA-lagen. 

Det finns både gott och ont att säga om FRA och FRA-lagen, detta visar sig i debatten. Vid 

närmare läsning av artikeln ”Snabbguide: Vad FRA-lagen handlar om”, kan det ju 

uppfattas som positivt att underrättelseverksamheten breddas till en mer generell inriktning, 

där en målsättning är att beskydda och att man då bevakar Internet då det är det enklaste sättet 

att kommunicera, istället för att endast ha en militärinriktning, även om arbetet för att säkra 

svenska militärers säkerhet utomlands antagligen kommer fortsätta. 

Vidare skulle en annan positiv faktor kunna vara att Sveriges regering och svenska 

myndigheter verkligen ser till att skydda sina medborgare och tillgodoser Sveriges behov 

genom att se till att ha koll på vilken datatrafik och annan kommunikation som passerar till 

och från Sverige. Dessutom blir det ju ännu bättre om man på samma gång följer 

Europakonventionens krav på att alla länder har en lagstiftning som täcker 

övervakningsområdet, vilket FRA:s talesperson Fredrik Wallin hävdar i artikeln ” FRA: 

lagen var inte ett beställningsjobb”. Men kan Sverige få hjälp med att skydda sig och 
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samtidigt hjälpa andra länder att göra samma sak, tycker vi att det inte ska vara några problem 

med att FRA samarbetar med andra underrättelsetjänster för att få information som kan vara 

relevant för svensk säkerhet och samtidigt ge samma sak tillbaka, trots att det är en metod 

som är skarpt ifrågasatt. Dessutom kan ett samarbete med andra länder nästan ses som en 

förutsättning, vilket ni kan läsa om i artikeln ”Politiker försvarar FRA:s signalspaning” där 

försvarsutskottets vice ordförande Cecilia Widgren hävdade att ”Om vi ska ha möjlighet att 

motarbeta terrorism och andra hot så bygger det på att vi har kunskaper och det får man 

genom samarbete”, för att en nation ska kunna skydda sig från globala hot. 

Något annat som kan vara positivt är det som FRA:s generaldirektör uttrycker i intervjun med 

SVT, att FRA inte får lyssna på svenskar och att om FRA gör detta måste det materialet, 

enligt svensk lagstiftning, förstöras omedelbart. Det tyder ju ändå på att FRA följer den 

svenska lagstiftningen och borde kunna föra med sig att svenska medborgare borde kunna 

känna sig trygga. Alla dessa ovan nämnda argument används i den svenska debatten för att 

legitimera FRA-lagen.   

Precis som det finns mycket positivt enligt dem som förespråkar FRA-lagen i debatten, finns 

det lika mycket motståndare mot densamma. Bland annat menar motståndare i artikeln 

”Snabbguide: Vad FRA-lagen handlar om” att sättet som FRA arbetar på och FRA-lagen 

skulle innebära att individers integritet kränks vid den typ av massavlyssning som FRA 

arbetar utifrån. Dessutom kanske svenska medborgare inte känner sig helt trygga om FRA-

lagen ger FRA möjlighet till, som Leif Nygren uttrycker det i artikeln ”FRA-lagen medför 

massiv övervakning av oskyldiga” ”rätt till kartläggning av väldigt många medborgare på 

individnivå”. Utöver detta är det säkert ändå lätt för brottslingar och terrorister att hålla sig 

undan och skydda sig mot den formen av övervakning och kartläggning som FRA ägnar sig åt 

jämfört med den enskilde och förutsatt oskyldiga medborgaren, enligt Nygrens artikel, i och 

med att målet för FRA kan tyckas vara att övervaka utan att, likt panoptikonmodellen synas. 

Det är på detta sätt som vi ser att Foucaults och Benthams teorier visar sig i debatten som förs 

i Sverige idag. 

Dessutom ser ju FRA och FRA-lagen ut att ha skapat ännu mer osämja mellan dagens 

regering och opposition än tidigare, trots att FRA-lagen omformats, enligt artikeln ”Sista 

ordet inte sagt om FRA”, och att den personliga integriteten fortfarande inte är bättre 

skyddad trots en omformning. Dessutom kan det ifrågasättas hur effektiv FRA-lagen faktiskt 

är om lagen är så otydlig att tron på den kan ifrågasättas inom regeringen, enligt artikeln ovan. 



31 
 

Det skickar inte direkt lugnande signaler till dem som kritiserar FRA-lagen i debatten. 

Hur kan då debatten kopplas ihop med Foucaults maktteori som vi använt oss av i denna 

uppsats? Om vi följer kedjan nedifrån och upp så har vi längst ner FRA som liknar det 

Foucaults talade om i sin diskussion om makt och läkare och psykologer används i en 

dömande juridisk process som experter där dem ger omdömen och beskrivningar av 

individen.  Genom användningen av vårt teoretiska perspektiv ser vi likheter hos myndigheten 

FRA och diskussionen som förs av Foucault om disciplinär makt. För att ge en bakgrund till 

det här argumentet kan vi återgå till debatten om FRA där ett av de huvudsakliga syftena med 

myndigheten är att den ska hjälpa till att skydda Sverige och dess medborgare från hot som 

exempelvis terrorism.  

Vi har tidigare i uppsatsen diskuterat vilka metoder FRA använder sig av i sin verksamhet där 

vi förklarade signalspaningsverksamheten som en metod som används för "avlyssning" av 

individer. Som vi har diskuterat i teoridelen menade Foucault att den disciplinära makten 

används av myndigheter, statliga organ och institutioner och är grundläggande för den makt 

som används i moderna samhällen. 

Vidare så anser vi att det även går att finna liknelser mellan hur FRA:s verksamhet är 

uppbyggd och Foucaults teori och Benthams modell. Det går enligt vår åsikt att betrakta FRA 

som fångvaktaren i den cirkelformade fängelsebyggnaden med ett övervakningstorn i mitten. 

Där det finns en möjlighet för vakten att kontinuerligt övervaka och granska individerna utan 

att själv bli sedd. Det är även till följd av detta som vi ser att Foucaults teorier tar sig uttryck i 

dagens samhälle, mycket till följd av FRA som statlig myndighet och dess arbetssätt.   

 Om detta är ett hållbart argument kan man fundera över, för att stödja detta påstående och 

inte sväva ut allt för mycket i diskussionen kan vi hänvisa till att det finns flera olika svenska 

anonymiseringstjänster. Ett exempel är Mullvad som marknadsför sig på sin hemsida genom 

att säga att dem värnar om individernas personliga integritet och tillhandahåller en tjänst som 

gör detta möjligt att skydda sig mott FRA:s massavlyssning genom kryptering. 

"Trafik som passerar FRA:s avlyssningsstationer krypteras så att det inte går att läsa den eller se vem 

du kommunicerar med. Informationen skickas till en av Mullvads servrar ute i Europa och släpps först 

därefter ut på internet i sin ursprungliga form, på tryggt avstånd från FRA. Med trafik som inte 

passerar FRA:s avlyssningsstationer görs ingenting." (https://mullvad.net/sv/protection/#fra)  

Ett annat exempel på en anonymiseringstjänst är Relakks som på sin hemsida marknadsförs 

genom följande: "Skydda dig och din familj mot övervakning. Bevara enkelt din integritet på 
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Internet med dolt IP-nummer via Proxy och VPN-kryptering" (https: 

www.relakks.com/faq/about/).  

Även bredbandsleverantören Bahnhof i Sverige tillhandahåller i sitt bredbandsutbud en vpn 

tjänst kallat Integrity vilket ger användaren en möjlighet att surfa anonymt på internet72. 

Dessutom kan FRA ses som en mellanhand mellan regeringen och de svenska medborgarna 

då FRA kan ses på ett liknande sätt som fångvakterna i Benthams panoptikonmodell med det 

vakande ögat, där fångvaktaren övervakar fångarna utan att synas.  

I och med att vi idag har Facebook, Twitter och andra sociala medier är vi ändå både är 

övervakade och övervakar andra. Den typen av underförstådd övervakning verkar dock inte 

upplevas som disciplinerande på något sätt om man jämför med Benthams panoptiska schema 

i fängelset.  

Ganska intressant att det är okej att andra individer övervakar varandra men så fort det 

kommer fram att en myndighet övervakar individer är det inte längre lika accepterat som när 

individerna själva ständigt tittar på sina vänners uppdateringar i sociala medier. Skulle kunna 

bli en rätt intressant diskussion om det är mer okej att individer övervakar varandra jämfört 

med att en stor myndighet som den svenska regeringen övervakar alla individer i det svenska 

samhället med hjälp av en organisation som Försvarets radioanstalt.   

Att ha en lag som FRA-lagen blir också en svår balansgång för dem som ska arbeta utefter 

den. Tänk dig att du balanserar på en knivspets. Går man för långt ut ramlar man av och då 

kränker lagen den personliga integriteten men går man inte tillräckligt långt ut kan kanske 

FRA och regeringen inte göra sitt jobb fullt ut, vilket är att skydda den svenska medborgaren 

från yttre hot.  

 

8. Slutsatser 

I denna del av uppsatsen presenterar vi våra slutsatser om debatten gällande FRA- lagen och 

teorierna som presenterats i uppsatsen.  

De slutsatser som kan dras ur det som vi har skrivit om i uppsatsen är att det går att applicera 

Foucaults och Benthams teorier om makt och panoptikon på dagens samhälle, vilket gör att de 
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också fortfarande kan ses som aktuella än idag. Även om samhället ser annorlunda ut idag 

jämfört med när teorierna först introducerades finns det fortfarande ett behov av att 

kontrollera och övervaka människor, dock kanske med ett annat syfte. En annan slutsats är att 

debatten i sig ens förs är ett bevis för att Foucaults teorier är aktuella idag i och med att det 

uppenbarligen finns ett behov av att övervaka andra. Vad gäller just den debatt som vi 

studerat finns det som vid andra debatter två sidor. Ena sidan anser att lagen är något positivt 

som ska bidra till att svenska medborgare ska kunna känna sig trygga i och med införandet av 

lagen medan den andra sidan hävdar att FRA-lagen är något negativt på grund av att den 

personliga integriteten påverkas negativt då individen inte längre kan hålla något personligt 

för sig själv längre, utan det är alltid någon som vet vad du gör eller tycker och tänker. Den 

personliga integriteten kränks till följd av att lagen kan te sig oförutsägbar då lagen är relativt 

ny och har applicerats på en gammal lagstiftning. Detta kan skapa en rädsla hos individer som 

blir rädda och osäkra i samband med att de blir övervakade. Om man utgår från en 

panopticonliknande modell så är alla misstänkt skyldiga från början och bara det kan skapa en 

stor osäkerhet hos individer. 

 Men när nu kriminalitet och terror, enligt artiklarna från debatten, ser ut att ha flyttat ut på 

internet kan det då vara positivt att hålla koll och övervaka dessa kanaler för information. 

FRA kan då fungera som ett redskap för att övervaka just den typen av informationsflöde. 

Men dem övervakningstekniker som FRA använder sig av skulle kunna upplevas som den 

moderna tidens disciplinering av individerna själva, vilket kan leda till att människor 

begränsar vad dem uttrycker sig om på internet. Men idag erbjuder fler och fler företag 

krypteringstjänster, likt Freenet som Gunnartz skriver om eller VPN, som vi talat om tidigare 

i uppsatsen, vilket kan tyda på att människor känner en upplevd rädsla för att den personliga 

integriteten kränks vilket även har diskuterats i debatten av exempelvis Nygren och att den 

enskilde individen därför vill ge sig själv en form av motmakt gentemot svenska staten. I och 

med detta kanske den svenska staten känner en form av rädsla inför något hot som kan 

uppkomma i framtiden men som inte är aktuellt ännu idag. 

Debatten om FRA och FRA-lagen har som ni kanske märkt skapat många starka reaktioner. 

Det är i och för sig positivt att den svenska staten gör sitt yttersta för att skydda sina 

medborgare men samtidigt kan dem ha en tendens att gå för långt i sitt arbete när lagen inte 

fungerar optimalt. Frågan är då var gränsen går för vad staten och FRA får och inte får göra. 

Det gör att det blir en svår balansgång för staten och FRA att göra sitt jobb. För antingen gör 

dem inte tillräckligt för att skydda medborgarna eller så gör de för mycket och kränker en 
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individs personliga integritet.  

Frågan är då vad som ska prioriteras, Sveriges säkerhet eller en individs privatliv? 
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Rättsningsprotokoll 

1. Stavning och grammatik 

– Genomsökt uppsatsen i Microsoft Words automatiska stavningskontroll och 

åtgärdat fel. 

2. Referenser 

– Uppdaterat referenslistan för en mer enhetlig standard. 

3. Korrigering av kommentarer från examinator: 

– Ändrat formulering av texten för att tydligöra att Bentham enbart framförde en 

modell/ritning av panoptikon. Avsikten har därmed varit att fokusera på 

Foucaults tankar om makt och hur skissen av panoptikon kan användas i detta 

sammanhang. 

– Sidan 4. I avsnitt 2.3 har propositionen: En anpassad 

underrättelseverksamhet kursiverats för att tydligöra att det är titeln på 

propositionen. 

– Sidan 6. I avsnitt 3.1 har en korrigering gjorts för att tydliggöra att Nilsson 

diskuterar i sin bok hur Foucault definierar begreppet makt . 

– Sidan 5. Tagit bort formulering om Benthams panoptikon . 

– Sidan 18. Ändrat mening så att det framgår tydligare att ett visst antal artiklar 

används i uppsatsen för att vi märkte att vi fick en tidig mättnad i materialet som 

studerades. 

– Sidan 28. Resultatet har utvecklats genom att utöka antalet hänvisningar till de 

artiklar som har använts i uppsatsen i ett försök att stärka våra argument. 
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– Sidan 30. Tagit bort ett stycke som inte var relevant för uppsatsen. 

– Sidan 33. Lagt till ett tydliggörande vid slutsats om kryptering.  

4. Rubrik 

- Ändring av rubrik för hela uppsatsen 

 

 
 
 
 
 
 


