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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Sverige är medlem i EU, och omfattas därför av EU:s regelverk och lagstiftning när nya regler 

ska utformas och införlivas för medlemstater inom EU.
1
 Svenska staten antog proposition 

2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område, även kallad Ipred. Lagen 

infördes i svensk lagstiftning den 1 april 2009. 

 

Ipred-lagen är en samlingsbeteckning för ett flertal juridiska förändringar inom rådande 

immateriella rättigheter. Ipred är en initialförkortning för Intellectual Property Rights 

Enforcement Directive – ett EU-direktiv som trädde i kraft från och med 2004. 

Direktivet syftar till att stärka rättigheterna för medlemsstaterna och ska ge en mer enhetlig, 

likvärdig och hög skyddsnivå för bland annat rättighetsinnehavare inom film- och 

musikbranschen i EU. 

 

Ipred ger bland annat upphovsrättsinnehavare mandat att via domstol få ut information från en 

internetleverantör om vems IP-adress som använts vid intrång, det vill säga spridning av 

upphovsrättsskyddat material, exempelvis film och musik. Domstolen har till uppgift att se till 

den enskildes integritet och rättsinnehavarens förlust eller behov.
2
 

 

Den 25 februari 2009 samlades samtliga riksdagspartier (mandatperioden 2006-2010) för att 

debattera Ipred-lagen i plenisalen. Riksdagspartierna talar då hur de ställer sig till utskottets 

förslag till riksdagsbeslut.
3
 De borgliga partierna (allianspartierna) bestående av Moderata 

samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna som innehade 

regeringsställning och stod bakom proposition 2008/09:67, med en majoritet i riksdagen. 

Oppositionspartierna Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet var tydligaste mot regeringens 

proposition och röstade mot förslaget.
4
Argumentationen var främst att konsekvenserna skulle 

bli negativa för medborgarna och samhället. Att individer skulle drabbas av övervakning från 

rättighetsinnehavare på internet och att rättssäkerheten skulle hotas genom att oskyldiga kan 

                                                 
1Proposition 2008:09:67. Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG, sida 1-3 
2Gleisner, Ann-Sophie. 2012. IPRED-lagen. NE. 
3 Björlin, Pontus.2013. Beslutar om lagar. Sveriges Riksdag. 
4 Olsson, Tobias. 2009. Riksdagen debatterade IPRED. SVD. 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GW01NU11&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GW01NU11&doctype=bet
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dömas i domstolar. 
5
 Sveriges socialdemokratiska arbetarparti valde däremot att rösta för 

propositionen.
6
             

1.2 Problemformulering 

Grundläggande för lagförslaget Ipred är att det tillhör en komplicerad gränsdragning som 

måste göras i en demokrati och i en rättsstat, mellan individens rätt till integritet och 

samhällets (kollektivets) rätt till insyn för det allmänna goda. Ipred-lagen berör hur svenska 

staten infört lagstiftning där ansvar måste tas för offentlighetens och statens rätt att införa 

civilrättsliga ambitioner på immaterialrättens område. Den komplicerade gränsdragningen i 

lagförslaget blir att uppmäta integritetsaspekten för medborgaren, samt att förstärka statens 

rätt till insyn. Ipred-lagen är inte den första lagen som behandlar relationen mellan den 

personliga integriteten, samt individens frihet och offentlighetens insyn.  

 

Professor David H. Flahertys forskning behandlar den offentliga debatten om problematiken 

hur integriteten bland medborgarna behandlas i en demokrati. Vidare behandlar Flaherty hur 

staten ska ha möjligheter till insyn samtidigt som den ska beakta medborgarens rättigheter i 

ett samhälle vid lagstiftning.
 7

 Flaherty påvisar att diskussionen om övervakning och den 

personliga integriteten relaterat till bland datalagen och datainspektionen även har skapat 

debatt under 1980-talet. Politiska partier som Socialdemokratiska arbetarpartiet och Moderata 

samlingspartiet diskuterade frågor om frihet och reglering när datalagen diskuterades. I 

Sverige har det alltså tidigare skapats en politisk debatt mellan partierna i riksdagen, med 

andra ord en offentlig debatt om dataskydd eller personlig integritet som har varit närvarande 

hos politiker.  

 

Tidigare lagstiftning inom detta område är bland annat datalagen som antogs år 1973 i 

Sverige, med syfte att kunna garantera mer skydd hos medborgare gällande integriteten. 

Lagen kom till ur den tidigare offentliga debatten om statens och andra aktörers roll kring 

insamling, behandling samt hur användning av bland annat medborgares personuppgifter i 

register skulle vara. 
8
  

 

Mot bakgrund av tidigare forskning relaterat till lagstiftning som rör statens roll och 

medborgarnas rättigheter, fokuserar min studie på införandet av Ipred-lagen 25 februari 2009. 

                                                 
5 Protokoll 2008/09:77 25 februari. Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG, 18-25 
6 Ibid, 9-12 
7 Flaherty, David H. 1989. Protecting Privacy in surveillance societies. University of North Carolina Press, 371-379 
8 Ibid, 93-103 



3 

 

Ipred är ett EU-direktiv som implementerats inom EU:s medlemsstater, vilket gör att 

lagförslaget skiljer sig från datalagen från 1973 som uppstod ur en inhemsk debatt.  

 

Mot den bakgrunden av att det har tidigare skapats konflikter mellan bland annat staten och 

medborgarna. Av denna anledning kommer fokus att riktas på att via ideologianalys 

undersöka riksdagspartiernas position i frågan om lagförslaget Ipred i riksdagen. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att med utgångspunkt i en ideologianalys analysera riksdagsdebatten den 25 februari 

2009, för att därefter förklara partiernas positioner utifrån deras grundläggande ideologiska 

värderingar. Jag kommer alltså att analysera regerings- och oppositionspartiernas 

ståndpunkter och ställningstaganden kring lagförslaget Ipred, för att hitta vilka värderingar 

partierna har.  

 

För att kunna besvara syftet lyfts följande frågeställningar fram: 

 

 Hur ser riksdagspartiernas värderingar ut kring Ipred-lagen i riksdagsdebatten? 

 Hur påverkar ideologier riksdagspartiernas syn eller värderingar kring Ipred? 

 

1.4 Avgränsning 

Ipred är ett lagförslag som består av omfattande lagändringar inom områden som bland annat 

upphovsrätt och fildelning i Sverige. I denna studie blir avgränsning att via en ideologianalys 

bedriva studien. Att se till vilka värderingar, idéer samt åsikter som har förankring i ideologier 

från debatten i den parlamentariska representationen. Valet att göra en avgränsning till 

riksdagsdebatten beror främst på den angivna tidsramen.  

 

Vidare har avgränsning skett så att ingen fördjupning sker i jämförelsen mellan Sverige och 

EU, genom att Ipred är ett EU-direktiv på EU nivå som ska införas i svensk lagstiftning. 

Uppsatsen hade kunna undersöka hur EU-beslut påverkar nationalstaten, alltså en vidare 

jämförelse mellan nationella partier och partier i EU-parlamentet. Detta hade varit ett 

intressant område att studera närmare, men är inte möjligt inom ramen för denna uppsats. 

Därav har omfattande avgränsningar gjorts för att kunna genomföra studien. Studien kommer 

därför att redovisa en fallstudie av riksdagsdebatten mellan riksdagspartierna under 
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riksdagsdebatten den 25 februari 2009. 

1.5 Tidigare forskning. 

Tidigare forskning om Ipred är relativt begränsad. Detta med anledning av att lagförslaget 

Ipred trädde i kraft så sent som 2009, vilket innebär att detta är ett relativt nytt 

forskningsområde. Den främsta behandlingen görs av professor David H. Flaherty som i sin 

forskning behandlar Protecting privacy in surveillance societies med fokus och jämförelse 

mellan Västeuropeiska länder där Sverige undersöks. Denna forskning fokuserar på en annan 

tidsperiod och på ett annat problemområde än vad min studie kommer att inriktas på, samt 

utifrån ett annat syfte samt teoretisk anknytning. Däremot behandlar Flahertys forskning 

Sverige och den offentliga debatten som tog fart under 1970-talet. Med fokus på 

integritetsdebatten om statsmaktens roll i bland annat den del som rör personuppgifter. 

Flahertys forskning har gett mig en god insikt så att jag kan utföra en studie, dock utifrån ett 

annat syfte och empiriskt område.  

 

Flaherty behandlar i sin forskning den tidiga debatten om den personliga integriteten och 

övervakning som uppstod i början av 1970-talet. Detta mot bakgrund av att Sverige hade stora 

personregister och personnummer på medborgarna. Den så kallade offentliga debatten 

medförde att en statlig förvaltningsmyndighet skapades. Myndighetens uppgift bestod i att 

implementera och efterfölja datalagen från 1973, samt skydda och bevaka känsliga 

personuppgifter. Flaherty skriver även i sin forskning att i Sverige har vi traditioner av att ha 

stark tilltro till statsmakten vid utlämning av information från medborgare, i jämförelse med 

andra europeiska länder. Tilläggas kan, utifrån Flahertys forskning, med införandet av 

datalagen 1973 påverkade Sverige Västeuropa i väldigt stor omfattning. Införandet av 

datalagen gjorde att ett flertal andra länder också införde liknande lagstiftning.  

 

Komplexiteten i Flahertys forskning är problematiken mellan stat och medborgare. Om det 

kan tolkas som övervakning eller en form av offentlig insyn för allmänhetens bästa när staten 

vill ha möjlighet till kontroll av exempelvis personuppgifter. Likaså hur individens integritet 

ska säkerställas. Vissa menar att effekterna av denna typ av lagstiftning blir för medborgarna 

både fördelaktig och negativ.
9
  

 

Flahertys slutsatser pekar bland annat på att datalagar som införts i vissa länder har medfört 

                                                 
9 Ibid, 93-102  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_staten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Förvaltningsmyndighet
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ett ökad skydd för medborgarna, genom att förhindra en ökad övervakning. Samt med 

hänvisning till att i liberala demokratier ska medborgare har rättigheter mot exempelvis 

otillåten övervakning. Däremot, enligt Flaherty, är det inte rättfärdigat att införa datalagar på 

felaktiga grunder. En balans ska ständigt finnas mellan statens eller samhällets insamling av 

information och att skydda individer och medborgare mot övervakning. 
10

 

 

Den tidigare forskning Flahertys presenterat har varit till stor hjälp i min studie för att få 

fördjupad insikt. Bland annat i problemområdet som finns vid instiftande av lagar som berör 

medborgarnas integritet, kontra statsmaktens roll i Sverige. Likaså med hänvisning till den 

begränsning som finns med statsvetenskapliga studier kring Ipred. 

 

Flahertys forskning har dock en annan utgångspunkt, nämligen att i sin forskning behandla 

samhället där empiriska studier görs med fokus på bland annat hur lagstiftningen fungerar och 

tillämpas i samhället. Min studie ämnar undersöka ett annat område som inte har behandlas 

tidigare: hur riksdagspartierna agerar efter sina grundläggande ideologiska värderingar i 

beslutsfattandet kring Ipred, eftersom en stor del av riksdagsbesluten baseras på 

grundläggande ideologiska värderingar hos partier.  Den viktiga skillnaden är att Ipred-lagen 

inte tillkom ur en offentlig debatt i Sverige, utan ifrån ett EU-direktiv.  Detta är 

grundläggande skillnader mellan min studie och studier som gjorts tidigare.  

 

Tilläggas kan, utifrån Flarthety forskning, är att denne är mer inställd på att behandla den 

personliga integriteten och friheten hos medborgare (till förmån), vilket jag har i åtanke i min 

studie. Jag ämnar även undersöka utifrån en mer objektiv ställning. Vidare har mycket 

förändras inom de forskningsområden Flaherty behandlar alltsedan forskningen presenterades.  

1.6 Disposition  

C-uppsatsen bygger på sju kapitel. I kapitel 1 behandlas bakgrund och problemformulering 

samt syfte, frågeställningar och avgränsning. Kapitel 2 behandlar den teoretiska anknytningen 

som studien bygger på, samt operationalisering och analysschema. I kapitel 3 fokuseras på 

valet av forskningsdesign, metod och material, samt analys och källkritik. Kapitel 4 tar upp 

bakgrunden till Ipred. Kapitel 5 redogör för det empiriska materialet från riksdagsdebatten 

samt sammanfattning. Kapitel 6 ämnar behandla analysen av mitt empiriska material. I kapitel 

7 behandlas slutsatsen och den avslutande diskussionen. Avslutande kapitel 8 innehåller 

                                                 
10 Ibid, 371-379 



6 

 

källförteckningen. 

2. Teoretiska utgångspunkter 

När propositioner införs i svensk lagstiftning innebär det betydande förändringar för staten 

och samhället. Denna studie presenterar därmed fyra ideologier som kommer att ligga till 

grund för min undersökning av riksdagsdebatten. Ideologierna liberalism, konservatism, 

socialism och grön ideologi kommer där av bli basen i mitt teoretiska ramverk. För att uppnå 

och besvara syftet kommer jag att undersöka de politiska förhållandena i den parlamentariska 

representationen i Sverige. Jag kommer bland annat att undersöka hur partierna agerar i 

förhållande till de politiska ideologierna. I riksdagsdebatten som ska behandlas finns det sju 

partier; och jag kommer hädanefter att kategorisera dessa som oppositions- och 

regeringspartier enligt syftet.  

 

Utgångspunkten för studien är att via politiska ideologier förklara en politisk situation, där 

partier agerar. Avsikten blir här att använda de politiska ideologierna i det politiska 

sammanhang som ska undersökas (riksdagsdebatten). Att förstå vad som menas med en 

ideologi är viktigt i detta fall. Ideologi kan betraktas som Jan Hylén beskriver, som en 

handlingsorienterad bild av verkligheten. Alltså värdeföreställningar om samhället och 

tolkningsregler för verkligheten, det vill säga ideologier blir en uppbyggnad kring idéer om 

hur verkligheten ska sammanfalla, alltså grundläggande verklighetsföreställningar och 

värderingar. Viktigt är att ideologier ger föreställningar kring politisk handlande.
11

  

 

Till studien redovisas ideologierna med utgångspunkt utifrån så kallade idealtyper, för att 

därigenom lättare analysera materialet samt få fram partiernas värderingar. Idealtyper som 

används i studien är individ eller kollektivet, ekonomi och frihet. Begrepp som individ eller 

kollektivet, valdes därför att det lättare kan få fram partiernas värderingar i debatten genom att 

det behandlar medborgaren som såväl statens roll. Ekonomi och frihet är mer begrepp som 

syftar till att få fram partiernas värderingar, relaterat till ekonomiska aspekter som såväl synen 

på friheten. 
12

 

 

Därför kommer ideologierna att användas i syfte att kunna utvärdera och förklara de idéer 

eller värderingar, som tidigare nämnts kring partiernas agerande eller handlande, samt vilken 

position partierna tog i den parlamentariska debatten. Ideologier tolkas i min studie som en 

                                                 
11 Hylén, Jan. 1991. Fosterlandet Främst? Konservatism och liberalism inom högerpartiet 1904-1985, 4-8 
12 Bergström, Göran, och Kristina Boréus. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 159-164 



7 

 

samling omfattande och sammanhängande samlingar av idéer, som utvärderar och förklarar 

sociala och politiska sammanhang.
13

 

 

Enligt docent Reidar Larsson finns tre faktorer som påverkar ideologierna, nämligen 

medborgare-väljare, idégivarna- opinionsbildare samt politiska partier och rörelser. I mitt fall 

utgår jag ifrån de politiska partierna som kommer att analyseras. Detta åstadkommer jag till 

genom att göra noggranna jämförelser mellan de ideologier som beaktas. Däremot kan det 

inte uteslutas att andra förklaringsfaktorer kan påverka ideologierna, som medborgare och 

väljare likaså idégivarna och opinionsbildarna. 

 

För att förstå parlamentariska situationer, som i mitt fall, kan man inte utesluta att enbart 

ideologier förklarar partiers agerande. Enligt Larsson måste man skilja mellan politiskt 

handlande och ideologier i konkreta situationer. Att i Ipreds fall tyder det mesta på att det är 

genom Sveriges medlemskap i EU, snarare än ideologier, som styr införandet av lagen.  

Resultatet blir att ett avstånd kan uppstå mellan ideologi och politisk handling med andra 

förklaringsfaktorer. 
14

 Det är viktigt att ha i åtanke är att politiska motiv som förs fram i form 

av argument behöver nödvändigtvis inte vara de riktiga motiven till beslutet. 

 

Däremot, i mitt fall, är det att via ideologianalysen analysera partiernas position i fråga om 

Ipred. Alltså vilka värden som finns kring grundläggande principer i demokratin, vilken syn 

partierna har kring exempelvis statens roll, individens frihet och rättigheter. Till studien 

struktureras ideologierna efter de grundläggande värden som finns inom ideologierna. Enligt 

Larsson blir det då lättare att kartlägga det man ska undersöka.
15

   

2.1 Liberalism 

Grundläggande för den liberala ideologin är synsättet att individen finns i fokus och att 

individen är den viktiga sociala enheten i samhället. Liberaler betecknas ha som aktör 

individen, där hinder ses som lagar, politisk och social inverkan som skadar denne. Målet är 

att leva som individen vill.
16

 

2.1.1 Individen 

Individen(människan) betraktas som en form av rationell samt själv-intresserad varelse som 

                                                 
13 Ball, Terence & Dagger, Richard. 2009. Political Ideologies and the democratic ideal, 4-5 
14 Larsson, Reidar. 2006. Politiska ideologier i vår tid, 14-17 
15 Ibid, 21-22 
16 Ball, Terence & Dagger, Richard. 2009. Political Ideologies and the democratic ideal. 46-47 
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agerar för sitt eget bästa.
17

 Liberalismen betonar att människan agerar rationellt vid val av 

olika handlingar där konsekvenser vägs upp. Enligt Larsson väljs beslut baserat på att 

individen väger upp sina intressen samt sin nytta vid beslutsfattandet.
18

 Liberalismen betonar 

att alla människor lika stor chans att lyckas i samhället. Som tidigare nämnt är individen 

grundläggande för den liberala ideologin, att bevara friheten och rättigheter för individen och 

stoppa hinder för individen är viktigt.
19

  Sammanfattningsvis kan man konstatera att 

rättigheter och friheter som finns ska vara till fördel för individen.
20

  

2.1.2 Ekonomi och frihet 

Grundläggande för liberalismens värderingar kring ekonomi och frihet är att en regering i 

första hand bör ha ordning och trygghet i en stat. Staten ska ha som sin främsta uppgift att 

skydda medborgarens säkerhet och egendom.
21

  Ett exempel är handlingsfriheten för 

individen, som är grundläggande, det uppnås genom att minska ekonomiska och politiska 

hinder för individen. 
22

 Resultatet är grundläggande tankar inom ideologin att individen har en 

stark förmåga att se olika konsekvenser av olika handlingsval, samt bedöma sina intressen. 

Enligt liberalismen är individen mer kritisk till kollektivet. Bland annat synsättet att statens 

uppgift i samhället är att skydda individer så de kan leva som det vill. Men också hur långt 

den individuella friheten ska sträcka sig, samt vilken roll staten ska ha. Av detta skäl ska varje 

människas intressen och rättigheter försvaras,
23

  därmed anses konkurrens mellan individer 

som normalt och viktigt.
24

 

Slutligen ska alla ha lika villkor och jämlika förutsättningar för att lyckas. För att lyckas med 

detta ses ekonomisk tillväxt som primärt mål. Individers egna ekonomiska framsteg och 

intressen ska då sättas först. 
25

 

2.2 Konservatism 

Inom konservatismen kan man se tre inriktningar socialkonservatismen som betonar mer 

statlig socialpolitik och sociala reformer. Väderkonservatism som betonar etiska och sociala 

värden som exempelvis familjen. Liberalkonservatism som förespråkar mer nyliberal 

tänkande med mer fria marknader, minska statligt inflytande samt försvar av privat 

                                                 
17 Ball, Terence & Dagger, Richard. 2009. Political Ideologies and the democratic ideal. 46-47 
18 Larsson, Reidar. 2006. Politiska ideologier i vår tid, 29-33 
19 Ball, Terence & Dagger, Richard. 2009. Political Ideologies and the democratic ideal. 46-47 
20 Ibid, 84-85 
21 Ibid, 80 
22 Ibid, 84-86 
23 Larsson, Reidar. 2006. Politiska ideologier i vår tid 32-36 
24 Ball, Terence & Dagger, Richard. 2009. Political Ideologies and the democratic ideal. 46-47 
25 Ibid, 81-86 
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egendom.
26

 

Klassisk konservatism betecknas ha som aktör sammankopplade individer, där hinder ses som 

brist på återhållsamhet, förnyelse och radikala idéer. Målet är att ha stabilitet, ordning 

kontinuitet och harmoni. 
27

 

2.2.1 Individen 

Överlag är konservativa positiva till att en balans ska finnas mellan statsmakten och individer 

(medborgare) i samhället. Synen på människan grundar sig på prestationsförmåga, 

omdömesförmåga samt intelligens.
28

 Vidare har ideologin utgångspunkt att självförsörjande 

individer är viktigt för samhället. Därför anses det viktigt att individen ska kunna utvecklas, 

samt vara självsökande och självförverkligande. 
29

 

2.2.2 Ekonomi och frihet 

Konservatismen är positiv till marknadsekonomin och kapitalismen, som de menar möjliggör 

för investeringar och tillväxt. Grundläggande enheter är den egna nationens självständighet 

och suveränitet, en stat är grundläggande för disciplin och styrning. Vidare exempel för detta 

är värderingar att social stabilitet upprätthålls genom att skydda privat egendom.
30

 Därför att 

skydda individers handlingsfrihet anses skapa ekonomisk tillväxt och välstånd i samhället.
31

 

Slutligen kan man konstatera att konservativa ser det viktiga med marknadsekonomin, som 

genererar ekonomisk tillväxt.
32

  

2.3 Socialism 

Socialism ses som en ideologi som förespråkar social jämlikhet och motverka ojämnlikhet via 

socialpolitik och statligt ingripandet. Samt att man påpekar att människor är i grunden 

jämlika. Inom socialism skiljer man mellan kommunism och socialdemokrati. Kommunism 

som utgår mer från ett marxistiskt synsätt på gemensamma produktionsfaktorer och 

kollektivisering. Att kritisera marknadsekonomi och kapitalismen är grundläggande inom 

marxismen.
 33

 

2.3.1 Kollektivet 

Socialdemokratin diskuterar mer den kollektivistiska tanken före den individuella, där sociala 

                                                 
26 Larsson, Reidar. 2006. Politiska ideologier i vår tid, 41-44 
27 Ball, Terence & Dagger, Richard. 2009. Political Ideologies and the democratic ideal, 98 
28 Larsson, Reidar. 2006. Politiska ideologier i vår tid, 46-47 
29 Ball, Terence & Dagger, Richard. 2009. Political Ideologies and the democratic ideal, 112-114 
30 Ibid, 102-114 
31 Larsson, Reidar. 2006. Politiska ideologier i vår tid, 52 
32 Ball, Terence & Dagger, Richard. 2009. Political Ideologies and the democratic ideal. 112-115 
33 Heywood, Andrew. 2012. Political Ideologies An Introduction, 97-99 
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och ekonomiska problem kan lösas kollektivt snarare än individuellt. Vidare att förbättring i 

samhället sker genom utjämning av klasser och klyftor. 

Socialism har synen på att sammanhållning och jämlikhet är viktigt, däremot är de positiva till 

att individen realiserar sin potential. 
34

  Ändå riktar socialdemokratin kritik mot den 

individuella friheten, som de menar skapar konkurrens och självintresse hos människor.
35

 

Dock förespråkas solidaritet och samarbete snarare än individualism och konkurrens. 

Socialismen vill via reformer förändra det kapitalistiska systemet, så resultatet inte blir att 

materiella ojämlikheter uppstår. 
36

 Socialismen är mer inriktad mot samarbete, snarare än 

individuellt fokus på individen, som rationellt handlande individ, som liberalismen 

förespråkar.
37

  

2.3.2 Ekonomi och frihet 

Socialismen har sina grundläggande tankar kring samarbete och jämlikhet i samhället, där 

samarbete sätts före egoism och konkurrens. Statligt inflytande och kontroll av 

marknadsekonomin ses som viktigt för att kunna styra ekonomin.
38

  

Socialism har som aktör arbetande/vanliga människor. Hinder ses som ekonomisk 

ojämnlikhet och klyftor. Målet är att människor ska ha tillfredsställande arbete och uppfylla 

samhälleliga behov. 
39

 

2.4 Grön ideologi 

Grön ideolog är en ideologi som grundar sig i att vara kritisk mot andra etablerade ideologier i 

samhället, som liberalism eller konservatism. Många gröna betraktar dock inte grön ideologi 

som en ideologi, utan mer som en etik. Ideologin tar inte någon specifik ställning till samtliga 

etablerade ideologier beträffande bland annat ekonomin, om det är planekonomi- eller 

kapitalistisk ekonomi som är idealet.  
40

 

2.4.1 Individen 

Grön ideologi förespråkar individuellt ansvarstagande, att alla ska få möjligheten att delta i 

politiska, sociala och ekonomiska beslut. Att utbilda och upplysa människor kring problem 

ses som relevant. Inom grön ideologi finns det en vilja att kunna förändra människor, så att de 

individuellt ser hur deras agerande påverkar och skapar problem.  Det finns även inom 

                                                 
34 Ibid, 97-110 
35 Ball, Terence & Dagger, Richard. 2009. Political Ideologies and the democratic ideal. 125-127 
36 Heywood, Andrew. 2012. Political Ideologies An Introduction, 97-107 
37 Ball, Terence & Dagger, Richard. 2009. Political Ideologies and the democratic ideal. 125-127 
38 Heywood, Andrew. 2012. Political Ideologies An Introduction, 97-107 
39 Ball, Terence & Dagger, Richard. 2009. Political Ideologies and the democratic ideal, 128 
40 Ibid, 257-260 

https://www.google.se/search?hl=sv&q=individualism&spell=1&sa=X&ei=huhnUb3hFunE4gTN54DgAQ&ved=0CCwQvwUoAA
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ideologin andra strömmingar som förespråkar mer kollektiva aktioner genom beslut eller 

lagar. 

2.4.2 Ekonomi och frihet 

Grundläggande är ideologins skepsis till planekonomi och marknadsekonomin, som man 

anser skapar konkurrens och problem för människor och medborgare. Det viktiga enligt 

ideologin är människans självförverkligande och självbestämmande.
41

 Däremot betonar grön 

ideologi sin kritik mot västvärldens tillväxt och världsmarknadens konkurrens ses som ett 

hot.
42

  

Grön ideologi betecknas ha som aktör människan, där hinder ses som brist av humanism och 

antropocentrisk (människan i centrum). Målet är att överlevnad av alla arter.
43

  

2.5 Operationalisering 

I en uppsats bör det finnas en process där de teoretiska definitionerna får en eller flera 

operationella indikatorer dvs. operationalisering.
44

 Enligt forskarna Bergström & Boréus är 

det grundläggande att konstruera ett teoretiskt ramverk som man kan använda sig av för att 

skilja på ideologier. I mitt fall är det viktigt att en tydlig gränsdragning ska finnas mellan 

ideologier, samt att kunna urskilja de viktiga skillnaderna.  

 

För min operationalisering har ett analysschema skapats där relevanta värden som finns inom 

ideologier och därefter sätts in för att analysera riksdagspartierna.  

 

Jag utgår ifrån docent Jan Hyléns forskning Fosterlandet främst? där Hylén behandlade hur 

det moderata samlingspartiet förändrades under 1970-talet. Hylén använde i sin forskning 

begrepp (parametrar) som bland annat samhällsteori, människosyn, och ekonomiskt ideal. 

Detta bidrar till att jag kommer undersöka ideologierna där begrepp och koncept som Jan 

Hylén använde i sin studie.
45

 Hylén listade upp parametrar i sin forskning, vilket jag också 

kommer att göra.
46

 

 

                                                 
41 Ball, Terence & Dagger, Richard. 2009. Political Ideologies and the democratic ideal, 260-272 
42 Larsson, Reidar. 2006. Politiska ideologier i vår tid, 150-152 
43 Ball, Terence & Dagger, Richard. 2009. Political Ideologies and the democratic ideal, 272 
44 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena. 2007. Metodpraktikan konsten att studera samhälle, individ 
och marknad, 59-61 
45 Bergström, Göran, och Kristina Boréus. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 159-165 
46 Hylén, Jan. 1991. Fosterlandet Främst? Konservatism och liberalism inom högerpartiet 1904-1985, 8-13 
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2.5.1 Analysschema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Larsson, Reidar. 2006. Politiska ideologier i vår tid, 32-33 
48 Ibid, 46-47 
49 Ibid, 84- 85 
50 Ball, Terence & Dagger, Richard. 2009. Political Ideologies and the democratic ideal, 185-186 
51 Ibid, 271-272 
52 Ibid, 46-47 
53 Ibid, 112-113 
54 Heywood, Andrew. 2012. Political Ideologies An Introduction, 100-103 
55 Ball, Terence & Dagger, Richard. 2009. Political Ideologies and the democratic ideal, 271-272 
56 Hylén, Jan. 1991. Fosterlandet Främst? Konservatism och liberalism inom högerpartiet 1904-1985, 8-12 
57 Larsson, Reidar. 2006. Politiska ideologier i vår tid, 33-39 
58 Ibid, 50-52 
59 Heywood, Andrew. 2012. Political Ideologies An Introduction, 107-109 
60 Ball, Terence & Dagger, Richard. 2009. Political Ideologies and the democratic ideal, 260 
61 Heywood, Andrew. 2012. Political Ideologies An Introduction, 108 

 Liberalism Konservatism Socialism Grön ideologi 

M
ä
n

n
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k
o
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n
 

Optimistisk 

människosyn: 

Stark tilltro till 

människan, som handlar 

rationellt och 

förnuftigt.
47

  
 

Pessimistisk syn: 

Tror på självständiga 

individen med skillnader i 

intelligens och 

prestation.
48

 
 

Optimistisk syn: 

Förändring via 

samhällsförhållanden. 

Utjämna 

ojämnlikheter
49

 till 

förmån för solidaritet 

och samarbete.
50

 

 

Optimistisk syn: .               

Positiv till att 

människan är 

ansvarstagande och 

handlar bra.
51

 

S
a
m

h
ä
ll

st
eo

ri
 Individualistisk syn: 

Individen är den viktiga 

enheten i samhället, där 

staten ska garantera 

skydd och rättigheter för 

denne.
52

 

 

Individualistisk syn: 

Positiv syn till stat som 

upprätthåller ordning. 

Samt att individer är 

viktiga för utvecklingen i 

samhället.
53

 

 

Kollektivistisk syn: 

Kollektivisk syn att 

inom samhället 

utvecklas människan. 

Där goda sociala 

förhållanden ska råda.
54

 

 

Individualistisk syn: 

Förespråkar att det är 

individen och 

människan som 

påverkar, samt kan 

förändras.
55

 

P
o
li

ti
sk

 s
ty

rn
in

g
5

6
 

Ekonomisk 

individualism: 

Positiv till 

marknadsekonomi och 

den fria individen. Där 

staten har minimal 

inblandning.
57

 

 

Ekonomisk individualism: 

Positiv till 

marknadsekonomi. En fri 

marknad, där privat 

ägande finns och 

individers intressen 

tillgodoses. 
58

 

 

 

Ekonomisk 

kollektivism: 

Staten har ett ansvar i 

samhället, förespråkar 

blandekonomi. För att 

nå kollektivets 

gemensamma bästa.
59

 

 

Ekonomisk 

kollektivism: 

Kritisk till 

marknadsekonomi, 

som såväl 

planekonomi. 
60

 

Förespråkar istället 

samförstånd mellan 

människor.
61
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 

För att genomföra min studie, att analysera ur ett ideologiskt perspektiv riksdagsdebatten 

mellan regerings- och oppositionspartierna, är det viktigt att uppsatsen får plats inom den 

angivna ramen för en kandidatuppsats inom statsvetenskap. Därför är mitt fokus att göra en 

fallstudie, fallstudien är en av de mest använda metoderna inom politisk forskning. Att 

använda fallstudien som vetenskaplig metod innebär att kunna få djupare och ökad förståelse, 

samt kunskap kring exempelvis ett visst problemområde.  

 

Professor Sharan B Merriam nämner ett antal olika kvalitativa fallstudier, som bland annat 

deskriptiva, induktiva, heuristiska och partikularistiska fallstudier. Min fallstudie är av 

heuristisk karaktär, det vill säga att vi har den tidigare bakgrunden med den så kallade 

offentliga debatten om behandlingen av den personliga integriteten och övervakning i en stat. 

Professor David. H Flartheys forskning är framträdande, likaså hur den tidigare lagstiftningen 

finns dokumenterat kring detta problemområde, exempelvis datalagen som antogs i Sverige år 

1973. Min fallstudie är dessutom komplext, det vill säga att det är en svår gränsdragning som 

måste göras mellan stat och medborgare, det vill säga mellan offentlighetens insyn och 

medborgarens personliga integritet vid exempelvis lagstiftning.  

 

Införandet av Ipred i svensk lagstiftning är ett av flera fall som man kan fördjupa studierna i. 

Närmare bestämt hur enskilda länder väljer att tillämpa lagstiftning där medborgares integritet 

påverkas. Å andra sidan finns fall där EU fått mer makt att bestämma och påverka nationell 

lagstiftning genom direktiv och förordningar, vilket innebär att nationella parlament och 

partier måste ta ställning till EU beslut. Till min studie blev det därför viktigt att ha en tydlig 

avgränsning och fall, där läsaren kan se hur riksdagspartierna agerar eller tar ställning utifrån 

ideologiska värderingar under riksdagsdebatten. Min utgångspunkt blev att behandla fallet 

med den parlamentariska debatten som uppstod, när EU:s direktiv från 2004 röstades igenom 

under namnet Ipred 2009 i svensk lagstiftning. Min fördjupning är att analysera 

riksdagsdebatten ur ett ideologiskt perspektiv mellan regerings- och oppositionspartiernas 

ställningstaganden. Grundläggande är att få fördjupad förståelse inom detta problemområde.
62

  

 

                                                 
62 Merriam, Sharan B, och Björn Nilsson. Fallstudien som forskningsmetod, 20-30 
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3.2 Ideologianalys 

Idé- och ideologianalys används för att undersöka ideologiska aspekter av debatter eller när 

andra textsammanhang ska undersöks. Ideologianalys undersöker oftast relationen mellan 

aktör och idé, samt vilka ideologier som omfattas av partierna. Vidare finns det inte någon 

förutbestämd mall för idé- och ideologianalyser, forskaren har därefter stor frihet att utveckla 

analysinstrument som är passande för det övergripande syftet.
63

 

 

I litteraturen skiljs det mellan idé- och ideologianalys, gränsdragningen mellan dessa två 

tillvägagångssätt kan bli svårt. I ideologier ingår, enligt författarna Bergström och Boréus, 

idéer om politiken och samhället, samt att idéer är viktiga komponenter i en ideologi. Till min 

studie valde jag att använda mig av en ideologianalys då denna typ av analys, enligt 

Bergström & Boréus, dels kan bestämma enskilda aktörers ideologi, i mitt fall 

riksdagspartierna. Därför är min studie en ideologianalys istället för en idéanalys, då det 

centrala är att analysera riksdagspartiers politiska agerande i förhållande till de ideologiska 

värderingarna.
64

  

 

Bergström och Boréus nämner hur en idé- och ideologianalys kan fullföljas, författarna 

redogör för två så kallade analysverktyg. Analysverktyget dimensioner utifrån docent Jan 

Hylén, samt idealtyper som är synonyma med sociologen Marx Webber. Till studien används 

idealtyper eller idealtypiska föreställningar. Enligt Bergström och Boréus kan forskaren 

klassificera texter via sina idealtyper, exempelvis att placera partiers yttranden inom 

respektive ideologi. Mitt teoretiska ramverk baseras på ideologierna: liberalism, 

konservatism, socialism och grönideologi. Därför används centrala ideologiska begrepp som 

ekonomi och frihet samt individen, då dessa idealtyper kan sortera partiers yttranden i så 

kallade fack för respektive ideologi.
65

 

 

För att vidare fullfölja studien används dimensioner eller så kallade parametrar utifrån docent 

Jan Hylén. Hylén listar upp olika parametrar som kan användas vid vidare analys av 

exempelvis en debatt. Min studie använder tre parametrar ifrån Jan Hysén, parametrar som;  

1.  människosyn (optimistisk- pessimistisk) 

2.  samhällsteori (kollektivistisk och individualistisk)  

                                                 
63 Bergström, Göran, och Kristina Boréus. 2005. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 177-
178. 
64 Ibid, 149-159 
65Ibid, 159- 166   
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3. politisk styrning (ekonomisk kollektivism och ekonomisk individualism).  

 

Gemensamt för dessa tre parametrar är att Hysén listar upp parametrarna i individualistisk – 

kollektivistisk samhällssyn, likaså att inom människosyn ställs en optimistisksyn mot en 

pessimistisksyn och i ekonomiska ideal av en individualistisk – mot en kollektivistisk. Detta 

bidrar till att få en ideologisk översikt, för att vidare göra jämförelser kring riksdagspartiernas 

ideologiska hållning kring Ipred.
66

  

3.3 Material 

När det gäller lagstiftningsarbetet i Sverige innefattar det en process med omfattande 

utredningar och betänkande. Därför har mitt val hamnat på att behandla offentliga tryck som 

berör riksdagsdebatten, av den orsaken består mitt empiriska material helt uteslutande av 

riksdagsprotokoll ifrån riksdagsdebatten. Professor Peter Esiassion menar att det inte finns ett 

direkt svar för det bästa alternativet när ett urval görs av materialet. Vidare finns det 

begränsningar när urvalet av materialet görs. Mängden material samt en djupare och 

detaljerad läsning sker ofta, vilket är tidskrävande. Därför är det viktigt, enligt Esiassion, att 

forskaren analyserar vad konsekvenserna blir av materielurvalet. 
67

 

 

Min studie baseras på att vara kvalitativ, att undersöka och göra textanalyser. Till skillnad från 

kvantitativ som vill kvantifiera texter, det vill säga mäta eller räkna vissa företeelser i texter.
68

 

Min målsättning har varit att ha i åtanke de begränsningar som finns med en kandidatuppsats. 

Resultatet har blivit att en del av materialet som finns vid lagstiftningsarbetet i Sverige 

gällande lagförslaget Ipred, inte har varit relevant till studiens syfte. Därför att mitt fokus är  

på den parlamentariska debatten. 

3.4 Källkritik 

För en kandidatuppsats i statsvetenskap är det viktigt att ha en uppsättning metodregler för att 

bedöma trovärdigheten och sanningshalten i källorna. Professor Peter Esiasson nämner ett 

antal källkritiska metodregler; samtidighet, tendens, äkthet och oberoende. Jag har haft dessa 

metodregler i åtanke.
69

 Mitt empiriska källmaterial är till största del offentligt tryck, protokoll 

från riksdagsdebatten, vilket bidrar till att det är viktigt att bedöma materialet utifrån äkthet 

                                                 
66 Hylén, Jan. 1991. Fosterlandet Främst? Konservatism och liberalism inom högerpartiet 1904-1985, 8-12 
67 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena. 2007. Metodpraktikan konsten att studera samhälle, individ 

och marknad, 248-249 
68 Bergström, Göran, och Kristina Boréus. 2005. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 43-44. 
69 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena. 2007. Metodpraktikan konsten att studera samhälle, individ 

och marknad, 313-314 
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och oberoende. Det vill säga att materialet ägde rum vid rätt tidpunkt, de eller den person som 

anges samt sammanhang stämmer. Vidare att fastställa oberoendet kring riksdagsprotokollen, 

då riksdagsdebatten nedtecknats i protokoll. 
70

 

 
Sammantaget är det viktigt att ha i åtanke vid en ideologianalys hur man behandlar det 

empiriska materialet, via de analysverktyg som används. Det vill säga att riskerna med 

användandet av analysverktyget idealtyper är att materialet tillskrivs ett värde som inte finns. 

Av denna orsak finns risken att man påtvingar materialet sin egen modell. Även gällande 

dimensioner, utifrån Jan Hylén, finns risken att de är dåligt konstruerade vilket ger sämre 

validitet i studien. Därför är dessa risker viktiga att ha i åtanke och undvika dem. 
71

 

4. Bakgrund till Ipred 

En bakgrund redovisas innan den empiriska genomgången för att ge bättre inblick i vad som 

kommer behandlas. Regeringens proposition 2008:09:67 Civilrättsliga sanktioner på 

immaterialrättens område, Ipred (regeringen Reinfeldt
72

) menar att en svensk domstol ska i 

huvudsak kunna besluta att en internetleverantör ska ge rättighetshavaren tillgång till att få ut 

innehavarens (användaren/personens) IP-nummer. Betoningen ligger i hur domstolen ska 

avgöra och bedöma rättighetshavarens behov av informationen mot intressen som den 

enskildes integritet. Propositionens huvuddrag går ut på att uppladdning av t.ex. ett 

musikaliskt verk eller en film för allmänheten eller mer betydande nedladdning, exempelvis 

genom fildelning via internet är förbjudet. Det är då straffbart och innebär att 

rättighetsinnehavaren ska kunna få ut dessa uppgifter. Dessa lagändringar trädde i kraft den 1 

april 2009.
73

    

 

Propositionen behandlar att det är viktigt med hur uppgifter och information behandlas från 

användare. Det ses som viktigt att förhålla sig korrekt med hanteringen av uppgifterna, bland 

annat genom att tillsyn sker via myndigheter som datainspektionen. Förändringar kommer att 

beröra rättväsendet, då propositionen lägger större vikt på domstolar och lagstiftning som 

behandlar immaterialrätt. Domstolar skall kunna ges möjligheter att vid försök eller 

förberedelser till intrång (ex. illegal spridning av upphovsrättskyddat material) vidta åtgärder 

för att stoppa eller straffa den misstänkte. 

                                                 
70 Ibid, 317-320 
71 Bergström, Göran, och Kristina Boréus. 2005. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 171-
172. 
72 När regeringen nämns i texten är det regeringen Reinfeldt om inget annat anges. 
73 Pressmeddelande. 2008. Skyddet för bl.a. datorprogram, dataspel, film och musik förstärks. Justitiedepartementet. 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GW01NU11&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GW01NU11&doctype=bet
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/116938
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/116938
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/116938
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Problematiken ligger i att lyckas uppnå att upphovsrättsliga regelverk ska efterföljas på 

internet. Regeringen motiverar att Sverige ska följa internationella åtaganden. Att kunna 

motverka och införa åtgärder mot den omfattande verksamheten med spridning av 

upphovsrättsskyddat material. Regeringen menar vidare i prop.2008/09:67  att lagförslaget är 

förenligt med privatlivet och integritet för medborgaren. Enligt artikel 8 i 

Europakonventionen har var och en rätt till respekt för sitt privatliv. Inom EU och för 

medlemsstaterna ska det finnas grundläggande rättigheter för integritet och privatliv (bland 

annat i form av personuppgifter) när det gäller den elektroniska kommunikationen.
74

 

5. Empiri. 

Lagförslaget Ipred röstades igenom med en bred majoritet i riksdagen, allianspartierna samt 

Socialdemokraterna valde att rösta för förslaget. Endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet valde 

att rösta emot. Oenigheten var tydlig under debattens gång och konflikten blev många kring 

olika åsikter hos riksdagspartierna.  

5.1 Oppositionspartiernas syn 

5.1.1. Socialdemokraterna:  

Partiet valde att rösta för Ipred, men intog en kritisk ställning till lagförslaget. 

Socialdemokraterna valde att resonera kring hur individens ställning och personliga 

integriteten kontra statsmaktens roll blir. 

Kollektivet:  

Socialdemokraterna valde att lägga kritik mot lagförslaget utifrån integritetsaspekten, där 

partiet menar att den inte vägs upp i lagförslaget. Konsekvenserna av lagförslaget blir oanade, 

argumentationen låg hos socialdemokraterna, att statsmakten ska mer ansvar kring 

medborgarens integritet. Orsaken är att lagförslaget inte uppfyller vad socialdemokraterna 

bedömer som grundläggande kriterier för personliga integriteten och medborgarens 

rättigheter. Partiet menar att man riskerar att kunna bli kränkta. Partiet menar vidare att staten 

ska ta mer ansvar för att skydda medborgaren, att mer statliga åtgärder och statligt ansvar ska 

tas för att beakta integriteten hos individer. 
75

 

Ekonomi och frihet: 

                                                 
74 Proposition 2008/09:67. Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG, 133-139 
75 Riksdagsdebatt. 2009. Riksdagens protokoll 2008/09:67 Tisdagen den 25 februari. Stockholm, riksdagen, 33-34 
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Att utifrån socialistisk ideologi analysera socialdemokratiska partiets ställning är att partiet 

förespråkar mer statligt ingripande via mer utredningar ifrån statens. Detta för att vidare 

kunna granska och bearbeta lagen, för att undersöka hur lagen kommer att påverka samhället. 

Att exempelvis hur de långtgående konsekvenserna med vad partiet menar, som ökad 

övervakningen och hotad integritet för medborgaren resulterar i. Grundläggande skillnader 

kan tolkas hur statens roll ska vara emot medborgarens ställning. 
76

 

Slutligen kan man konstatera att socialdemokraterna förespråkar en linje, om hur 

medborgaren kommer drabbas negativt av lagförslaget. Partiet menar att staten ska beakta 

medborgarens rättigheter och mer statligt åtgärder behövs införas för att skydda medborgarens 

rättigheter.
77

 

5.1.2 Miljöpartiet 

Miljöpartiet var ett av oppositionens partier som ställde sig tydligast mot regeringens 

proposition. Miljöpartiet tog ställning mot regeringspartierna med vad konsekvenserna av 

regeringens proposition tillför och resulterar i. 

Individen:  

Grön ideologi är kritisk mot det kapitalistiska systemet, samt har en positiv tro på den 

ansvarsfulle individen. Mycket av detta kan ses i Miljöpartiets argumentation, främst att 

partiet utgår ifrån ett individualistiskt perspektiv. De ifrågasätta även varför statsmakten ska 

införa dessa åtgärder mot medborgare till förmån för andra aktörer. Partiet menar vidare att 

medborgaren blir påtvingad en lagstiftning som inte är förenligt i en demokrati.
78

 Där av lyfter 

partiet fram ståndpunkter att lagförslaget resulterar i att staten gör intrång i individens 

privatliv, vilket skapar ökad kontroll och övervakning ifrån statsmaktens sida. Resultatet blir 

att partiet menar att rättsosäkerhet uppstår i samhället, det vill säga en ökad övervakning och 

kontroll över medborgare. 

 

Ekonomi och frihet:              

Grundläggande skillnader är hur partiet värderar synsättet kring staten, medborgare eller 

individ i debatten. Partiet argumenterar och för fram grundläggande värderingar, att det är ett 

intrång i den personliga integriteten och att medborgare kommer utsättas för övervakning. 

Partiet talar i termer om utlämning av uppgifter, synen från miljöpartiets sida är att det inte ses 

som en form av offentlighetens insyn för staten. Miljöpartiets argumentation riktas mot 

                                                 
76 Ibid, 28-31 
77 Ibid, 47-50 
78 Ibid, 56-59 
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konsekvenserna av lagförslaget, som leder till ett samhälle där övervakning och kontroll av 

medborgare och internettrafik kommer inträffa.
79

  Miljöpartiet syftar till rättsäkerheten och 

varför regeringen införde Ipred,
80

 och varför man från statens sida ska göra det straffbart för 

medborgare och kontrollera internet.
81

 Problematiken, enligt miljöpartiet, är att människor 

drabbas negativt av lagförslaget och oskyldiga riskerar att bli skadeståndskyldiga och hamna i 

domstol, så kallad rättsäkerhet.
82

 

5.1.3 Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet ställde sig tydligt mot regeringens proposition. Partiet förde fram kritiska 

ståndpunkter mot konsekvenserna till vad regeringens proposition tillför och leder till. 

Kollektivet: 

Argumentationen hos Vänsterpartiet var jämförelsevis samstämmig med Miljöpartiet, 

Vänsterpartiet argumenterade mot att regeringspartiernas aktioner skadar individen och gör 

intrång i den personliga integriteten. Vänsterpartiet betonar det individualistiska perspektivet, 

att mycket av partiets värderingar grundar sig i sin skepsis mot att lagförslaget är ett direktiv 

som skadar individens integritet. Partiet anser att lagförslaget inte uppfyller kravet på 

rättsäkert och den personliga integriteten.
83

  

Ekonomi och frihet: 

Vänsterpartiets argumentation är mer riktat till att belysa att man förespråkar mer solidaritet, 

att medborgarens rättigheter ska beaktas mot regeringspartierna. Synsättet skiljer sig markant 

mot vad allianspartierna menar, bland annat att rättsäkerheten och personliga integriteten 

säkerställs i lagförslaget.
84

 Det man kan konstateras är att Vänsterpartiet tar ställning till att 

regeringspartierna inför åtgärder, som inte är förenligt i ett samhälle med de demokratiska 

rättigheter som finns. Partiet menar att större ekonomiska krafter, som film- och 

musikbranscher, får ökad kontroll över internet i samhället.  

 

Vänsterpartiet menar att införandet av Ipred är ett riskfyllt förslag att införa i svensk 

lagstiftning. Vidare riktar partiet skap kritik
85

 mot att förslaget inte uppfyller kravet på 

rättsäkerhet och den personliga integriteten.
86

  

                                                 
79 Ibid, 63 
80 Ibid, 77-78 
81 Ibid, 56-58 
82 Ibid, 63 
83 Ibid, 30-32 
84 Ibid, 64-67 
85 Ibid, 11-14 
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5.2 Regeringspartierna 

5.2.1 Moderaterna 

Individen:  

För moderaterna är den individuella aspakten viktigt, vilket syns i partiets värderingar. 

Moderaterna menar att konsekvenser för den personliga integriteten säkerställs i lagförslaget. 

De som blir utsatta är istället de så kallade kulturpersonerna (exempelvis film- och 

musikskapare), vilket enligt partiet är den grundläggande problematiken.
 87

  Partiet menar att 

de ser till den personliga integriteten och värnar samtidigt om äganderätten. Den personliga 

integriteten uppfylls i propositionen, enligt partiet, samtidigt som en balans finns för att 

tillämpa lagen så att kulturskapare får ersättning och att upphovsrätten skyddas.  Slutligen är 

den grundläggande skillnaden mellan moderaterna och oppositionspartierna, att partiet 

värderar att det är medborgare som är hotade utifrån illegal fildelning, snarare än att 

medborgare bli utsatt av intrång. 
88

 

 

Ekonomi och frihet: 

Grundläggande är att moderaterna och övriga allianspartier betonar att det viktiga är att kunna 

anpassa lagstiftning till internet, för att stärka äganderätten, upphovsrätten och 

immaterialrätten. Moderaterna påpekar att konsekvenser för den personliga integriteten och 

immateriella äganderätten säkerställs i lagförslaget, och att en
89

 laglig marknad ska skapas.
90

 

De ekonomiska aspekterna utifrån lagförslaget blir positiva, tilläggas kan att konservatism 

betonar just att staten ska ta ansvar och den självförverkligande individen ska realiseras. Detta 

kan ses i partiets ställningstagande, moderaterna menar att lagförslaget skapar en stärkt 

upphovsrätt. Detta ger goda fördelar för kulturskapande och för ekonomin, likaså att 

upphovsrätten ska skyddas på internet.
91

  

5.2.2 Folkpartiet 

Individen: 

Individens egendom och rättigheter är grundläggande i liberala principer, förankring finns i 

liberalismens syn kring individen i Folkpartiets resonemang. Lagförslaget bidrar till att 

individens egendom och rättigheter bevaras. Vidare att staten ska garantera rättigheter och 

skydd för individen, eller i detta fall kulturskaparna samt rättighetsinnehavarna. Folkpartiet 

                                                 
87 När jag nämner förslaget/lagförslaget syftar jag till IPRED, om inget annat anges 
88 Ibid, 12-22 
89 Ibid, 59-61 
90 Ibid, 27 
91 Ibid, 38 
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talar i termer av hur kulturskaparen ska kunna skydda sina verk som exempelvis film och 

musik. Kulturskapare är kreativa och bidrar till ekonomisk tillväxt, enligt partiet är det 

nödvändigt att införa åtgärder till skaparnas fördel. 
92

 

 

Ekonomi och frihet: 

Värderingarna är tydliga hos Folkpartiet att lagförslaget ses som balanserat och att staten 

uppväger medborgarens integritet och rättighetsinnehavarnas rättigheter. Partiet menar att 

samhället måste göra en anpassning mer till rättighetsinnehavare och marknadsekonomin. 

Partiet anser att en bra avvägning görs mellan rättighetsinnehavarens rättigheter och 

integritetshänsynen för medborgarna.
93

 Det liberala synsättet är att en regering och stat ska 

garantera att rättigheter och ordning finns i samhället, via lagförslaget blir resultatet en bättre 

marknad för lagliga alternativ och ekonomiska möjligheter.
94

 Likaså principer som att 

försvara kulturellt skapande och äganderätten för att motverka ekonomiskt skada.
95

 

5.2.3 Centerpartiet 

Individen: 

Partiet menar att medborgarens rättigheter säkerställs inom ramen i lagförslaget. Detta innebär 

att den individuella aspekten, som personliga integriteten, garanteras och uppmäts i 

lagförslaget. Argumentationen var att medborgarens roll samt integritet säkerställs och att 

upphovsrätten ska skyddas i samhället, enligt partiet.
 96

 

Ekonomi och frihet: 

Utifrån ekonomi och frihet söka svar huruvida Centerpartiet värderar sitt ställningstagande, så 

visar argumentationen på att partiet valde att mest rikta kritik mot oppositionen. Partiet menar 

att lagförslaget är genomförbart och att det bygger på principer som rättsäkert och att förslaget 

vidare uppmäter personliga integriteten.
 97

 

I jämförelse med andra allianspartier valde Centerpartiet att inte lägga stor tyngd på 

argumentationen i ekonomi och frihet. Som tidigare nämnt, så var partiet istället mer kritisk 

mot oppositionen. Förvisso nämner partiet om de ekonomiska möjligheter som finns med att 

införa förslaget om att enskilda kulturskapare gynnas. De nämner även att ansvarstagande 

kommer från alliansen, samt att lagförslaget är proportionellt bedömt att införa.
 98
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93 Ibid, 28-34 
94 Ibid, 28-31 
95 Ibid, 71-72 
96 Ibid, 64-65 
97 Ibid, 67-68 
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5.2.4 Kristdemokraterna 

Individen: 

Värderingarna i kristdemokraternas argumentation var främst att partiet anser att 

konsekvenserna av lagförslaget är uppmätta, en balans finns mellan att äganderätten skyddas 

och den personliga integriteten säkerställs. Å andra sidan värderar partiet att ytterligare 

åtgärder måste införas för att skydda kulturskapare, alltså de som innehar rättigheterna.  

Partiet menar att de ser till den personliga integriteten och värnar på samma gång om 

äganderätten. Att undersöka hur partier värderar exempelvis medborgares rättigheter är 

komplicerat. Partiet värderar att individen skyddas och rättigheter säkerställs, för så väl 

rättighetsinnehavare som medborgare. Argumentation skiljer sig i jämförelse med 

Vänsterpartiet eller Miljöpartiet.  

 

Ekonomi och frihet: 

Kristdemokraternas värderar att äganderätten och upphovsrätten är grundläggande i ett 

samhälle. Partiet menar att Ipred gynnar kulturskapare och investeringar i Sverige, att 

äganderätten försvaras ses som ett viktigt mål. Partiet menar att utan lagförslaget Ipred är 

Sverige förlorare i form av skatteintäkter, kunskap och inom EU en förlorad konkurrenskraft 

för Sverige.
99

 Slutligen kan man konstatera att partiet har en positiv bild vad lagförslaget 

tillför i samhället, att äganderätt, upphovsrätt och medborgares integritet säkerställs.
 100

 

5.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att utifrån riksdagsdebatten visar studien att det är en 

grundläggande skiljelinje mellan vad riksdagspartierna värderar kring lagförslaget Ipred. Som 

tidigare nämnt, grundläggande uppfattningar om värden som medborgare, rättsosäkerhet, 

äganderätt, medborgares rättigheter samt upphovsrätt och kulturelltskapande. 

Regeringspartiernas argumentation ligger i linje med varandra kan konstateras. Samtliga 

partier förde en gemensam argumentation med oftast likadant synsätt och värderingar.  

Allianspartiernas argumentation låg främst i att bemöta det motstånd som riktades från 

oppositionspartierna, och samtidigt kunna betona vad lagförslaget medför i Sverige. 

Konsekvenserna av dagens lagstiftning leder till att upphovsrätten och äganderätten kränks, 

samt att en mer tydlig lagstiftning på internet behövs. Av detta skäl var allianspartierna noga 

med att argumentera för att det i lagförslaget sker en avvägning mellan rättighetsinnehavarens 

rättigheter, och att den personliga integriteten skyddas för individer.  
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Argumentationen som riktades mot regeringspartierna ifrån oppositionspartierna, var att 

framhålla vad konsekvenserna av regeringens proposition resulterar i för samhället och för 

medborgare. Miljöpartiet
101

 och Vänsterpartiet var tydliga med att markera att rättsäkerheten 

och att oskyldiga människor kommer att drabbas av domstolsprövningar. Konsekvenserna av 

lagförslaget kommer i ett längre perspektiv bland annat att resultera i att branscher får mer 

kontroll i samhället.
102

 Socialdemokraternas ställningstagande var att rösta för förslaget, men 

samtidigt uppmana samtliga regeringspartier till att införa mer tydlig lagstiftning för den 

personliga integriteten.
103

 Överlag kan man se att syftet för oppositionen var att försöka 

motarbeta regeringen. 

6. Analys 

Syftet med studien var att undersöka riksdagsprotokollen via ideologianalys, där 

grundläggande ideologiska värden (idealtyper) som individ eller kollektivet samt ekonomi och 

frihet användes i undersökningen. Studien visar att samtliga partier värderar, eller sätter olika 

värden kring argumentationen som framförts kring lagförslaget. Exempelvis hur individens 

eller medborgarens ställning samt rättigheter kvarstår. Det som tydligt framkommer är främst 

att de borgerliga partierna samt socialdemokraterna eftersträvar att en balans ska finnas 

mellan statens insamling av information och rättigheter för medborgare. Socialdemokraterna 

riktade kritik trots detta kritik mot de borgerliga partierna. Miljöpartiet och Vänsterpartiet var 

dock helt emot förslaget, där de menar att medborgare undermineras i samhället.  

 

För att slutföra studien och få svar kring mitt syfte och frågeställningar används Jan Hyléns så 

kallade parametrar, som tidigare nämnt, för att kunna göra en djupare analys. Undersökningen 

visar att gränsdragningen mellan parametrarna inte alltid blir så tydliga. Därför har analysen 

delats upp i oppositions- och regeringspartierna för att lättare kunna fullfölja analysen. 

6.1 Regeringspartierna 

6.1.1 Människosyn  

Syftet med att undersöka riksdagspartierna ställningstaganden via människosyn är att kunna 

förstå och återknyta partiernas värderingar ur ett ideologiskt perspektiv. Hysén skiljer mellan 

pessimistisk- och optimistisk människosyn. Pessimistisk människosyn har en mer skeptisk och 
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lägre tilltro till människor. Detta med hänvisning till att människan ses som irrationell och 

agerar på impulser istället för förnuft. Optimistisk människosyn däremot betonar den positiva 

tron på människans förnuft.
 104

 

 

Studien kan visa på att samtliga regeringspartiers argumentation låg i linje med varandra 

genom hela debatten. Till att börja med framgår det tydligt att varje regeringsparti hade 

synsättet att individen är den viktiga enheten. Att partierna talar i termer av att det är 

individen som skapar positiva framsteg inom ekonomisk tillväxt och kreativt skapande. I detta 

fall syftar regeringspartierna till rättighetsinnehavarna, som anses vara hotade eller 

underminerade i samhället på grund av att illegal fildelning finns. En optimistisk syn kan 

beskrivas då tilltron till människan är hög, samt att en positiv syn på samhället finns. I 

undersökningen kan det vara svårt att avgöra vad en optimistisk syn innebär, men i 

riksdagsdebattens genomgång framkommer det att regeringspartierna sätter stor tilltro till 

individer som innehar rättigheter, det vill säga rättighetsinnehavare som måste skyddas i 

samhället.  

 

Man kan även se att det finns en pessimistisk människosyn, att det finns en lägre tilltro till 

andra människor, att olaglig verksamhet existerar. Allianspartierna anser att upphovsrätt och 

äganderätten måste stärkas i samhället och att rättsliga åtgärder måste införas i samhället. 

Detta på grund av att andra medborgaren skadar motparten ekonomiskt, bland annat via 

illegal fildelning.  

 

Studien kan även vissa på att enigheten var stor hos allianspartierna kring de värden som 

sattes. Främst att individer som innehar äganderätt eller upphovsrätt behöver skyddas 

ytterligare. I och med den problematik som finns i samhället anses då lagförslaget skapa 

möjligheter och förutsättningar, så att rättighetsinnehavare inte ska undermineras. 

6.1.2 Samhällsteori 

Enligt Hysén så skiljer man på kollektivistisk- och individualistisk samhällssyn. 

Kollektivistisk samhällssyn innebär att samhället försvarar medborgare och tillhandanhåller 

resurser för att ge en bra tillvaro. Individer ses som okontrollerade och oförmögna att styra 

samhället. Individualistisk samhällssyn ser det viktiga i att upprätthålla överenskommelser, 

samt rättigheter och skydd för individer. Vidare att man ser samhället som en sammanslutning 
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av individer.
105

  

 

I mitt fall kan man konstatera att allianspartierna, som jag tidigare nämnt, tar mer ställning ur 

ett individualistiskt perspektiv att individer. Det kan vara kulturpersoner, kreativa människor 

eller så kallade rättighetsinnehavare som måste skyddas. Att stärka äganderätten, 

upphovsrätten och immaterialrätten hos dessa personer är viktigt. Genom debattens gång visar 

allianspartierna att de värderar rättigheter som grundläggande förutsättningar för ett 

fungerande samhället.  

 

Vidare kan jag konstatera att en stor del av debattutrymmet syftade till att allianspartierna 

försökte lyfta fram att lagförslaget om Ipred var genomförbart. Partierna talar i termer av att 

rättigheter säkerställs både för rättighetsinnehavare och medborgare, där den personliga 

integriteten uppvägs.  I allianspartiernas argumentation är det tydligt att de värderar att staten 

tar ansvar och garanterar rättigheter och skydd för rättighetsinnehavare. Vidare att oskyldiga 

medborgare inte ska bli utsatta för intrång.  

 

Det resultatet kan påvisa i studien är att allianspartierna har en individualistisk samhällssyn, 

snarare än kollektisk. Främst då fokus är på individen, och där allianspartierna värderar att 

mer åtgärder måste införas för att skydda rättighetsinnehavare och kulturskapare. Partierna 

värderar främst att Sverige drabbas negativt ekonomiskt, om inte dessa åtgärder via 

lagförslaget införs i svensk lagstiftning.  

6.1.2 Politisk styrning 

Skillnaden mellan ekonomisk individualism och ekonomisk kollektivism är att ekonomisk 

individualism har starkare och mer positiv tro kring marknadsekonomi. Där ligger betoningen 

på individen och det privata ägandet, och att i centrum hamnar individens preferenser, 

rättigheter och önskemål. Kollektivism däremot syftar till att politiska medel ska styra 

ekonomin och att främja medborgarna i samhället. Detta sker via mer politisk styrning eller 

närvaro för att förändra eller främja samhälleliga värden.
 106

 

 

Utifrån denna kategori kan man se hur allianspatierna lägger sin argumentation att den fria 

marknaden måste fungera med ett rättighetssystem. Sammantaget kan studien vissa att 

partierna värderar mer utifrån ekonomisk individualism i sin argumentation. Mindre fokus är 
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för allianspartierna på kollektiva mål, att staten mer ingriper och har ett aktivt deltagande.  Å 

andra sidan kan tolkningen vara att det är en form av politisk styrning från allianspartierna, 

för att upprätthålla eller uppnå politiska mål. Genom att göra ett beslutsfattande där 

samhälleliga värden behålls i samhället. Som tidigare nämnts, anser allianspartierna att Ipred 

handlar om att skydda författare, musiker eller filmskapare för att kunna försörja sig genom 

sitt skapande. Man kan konstatera att allianspartierna långsiktigt vill kunna stärka marknaden, 

snarare än att staten ingriper för att uppnå kollektiva mål som mer reglerar marknaden. 

Argumentationen för regeringspartierna var främst i de problem som underminerar 

upphovsrätten, och hur samhället påverkas negativt ekonomiskt.  Som ett exempel är att 

filmbranscher och musikbranscher drabbas ekonomiskt av illegal nedladdning. 

Grundläggande är att i en fungerande marknadsekonomi menar allianspartierna att åtgärder 

måste vidtas.  

 

Studien visar att allianspartierna argumenterar för att det är ytterst nödvändig att ha en 

fungerande marknadsekonomi, där rättigheter som upphovsrätt, äganderätt och 

immaterialrätten ska finnas. Därför behövs lagstiftning införas så att rättsliga åtgärder kan 

vidtas.  

6.2 Oppositionspartierna 

6.2.1 Människosyn 

Att bedöma oppositionspartiernas människosyn grundar sig i att oppositionspartierna har stark 

tilltro till medborgarna. Oppositionspartierna själv menar att de framför en argumentation som 

värderar den personliga integriteten, samt att partierna talar om intrång och övervakning 

utöver mer civilrättsliga åtgärder som skyddar som allianspartierna gör. Miljöpartiets och 

Vänsterpartiets argumentation fokuserade på konsekvenserna kring lagförslaget att bland 

annat medborgare i samhället kan utsättas för övervakning eller intrång. Vidare att partiernas 

syn på upphovsrätt och immaterialrätten är avvikande. De anser att det inte ska vara brottsligt 

att ladda ner upphovsrättsskyddat material. Främst Miljöpartiet tog ställning för detta, medan 

Vänsterpartiet hade en annan uppfattning. De argument som presenterats visar på tydliga 

skillnader mellan hur synen på Ipred gällande upphovsrätt, äganderätt och immaterialrätten 

relaterat till lagförslag var gentemot allianspartierna. Tolkningen är att Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet har en optimistisk människosyn genom tilltron till medborgaren. Att 

medborgarens integritet måste säkerställas, att Miljöpartiet och Vänsterpartiet värderar att 

integriteten inte kan säkerställas genom lagförslaget.  
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Socialdemokraterna är ett exempel där partiet ställer sig för förslaget, men menar att mer 

statliga åtgärder måste införas. Partiet värderar att lagförslaget kan genomföras, vilket innebär 

att man samtidigt resonerar och värderar i likhet med borgerliga partierna. Det betyder 

socialdemokraterna ställer sig för regeringspartiernas argumentation. Samtidigt påpekar 

partiet de faror eller oro som de menar finns med lagförslaget. 

 

Studien visar att tolkningen huruvida om oppositionspartierna hade optimistisk eller 

pessimistisk människosyn, kan påvisa att samtliga hade en optimistisk människosyn. Studien 

visar även att partierna värderade den starka tilltron till individen och medborgaren, samtidigt 

som rättigheter måste kunna garanteras i samhället. Även om Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

argumenterade ifrån olika ståndpunkter jämfört med socialdemokraterna.  

6.2.2 Samhällsteori 

Att bedöma oppositionspartiernas utifrån kollektivistisk- eller individualistisk samhällssyn, 

blir relativt problematiskt. 
107 Skillnaden blir hur partierna värderar grundläggande värden, 

som förhållandet mellan medborgaren och staten. Allianspartierna menar att medborgaren har 

rättigheter som är säkerställda i lagförslaget. Samtidigt som stor tyngd i argumentationen 

ligger, som tidigare nämnt, på att rättigheter som upphovsrätten och rättighetsinnehavares 

måste stärkas. Bedömningen för oppositionspartierna är att partierna värderar mer ifrån en 

kollektivistisk samhällssyn. Främst socialdemokraterna, vill införa mer långtgående åtgärder 

för att garantera integritetsaspekten. Mer statliga åtgärder ska göras för att stärka 

medborgarens rättigheter, enligt partiet. Socialdemokraterna försöker vidare ta tag i den 

problematik som finns mellan hur staten ska införa civilrättsliga åtgärder, samtidigt som 

hänsyn till medborgaren måste tas. Samtidigt så menar socialdemokraterna att man vill införa 

Ipred, vilket resulterar i att partiet ställer sig bakom grundläggande värden som att 

rättighetsinnehavaren ska ha utökat skydd i samhället.  

 

Tolkningen i Miljöpartiet och Vänsterpartiet fall, är att partierna menar att Ipred hotar 

rättsäkerheten och de undrar varför regeringen inför Ipred i svensk lagstiftning. Partierna 

ifrågasätter varför man från statens sida gör det straffbart för medborgare att ladda ner 

upphovsrättsskyddat material från internet. Resultatet i argumentationen hos 

oppositionspartierna var att belysa vad konsekvenserna av lagförslaget leder till, att det skapar 

                                                 
107 Ibid, 10-12 
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dåliga förhållanden för medborgare. Individer i samhället övervakas av staten samt att risken 

för intrång ökar. Vidare har oppositionspartiernas inte samma synsätt att upphovsrätten och 

immaterialrätten behövs stärkas. 

 

Studien visar att det finns svårigheter att avgöra var oppositionspartiernas värderingar ska 

placeras, dock vill jag placera socialdemokraterna i ett kollektivistisk synsätt. Partiet ställer 

sig för att Ipred införs i svensk lagstiftning, däremot menar socialdemokraterna att mer 

rättigheter behövs säkerställas i lagförslaget. Miljöpartiet och Vänsterpartiet däremot placeras 

i individualistisk samhällssyn främst för att de argumenterar för att mer frihet ska bevaras för 

individen, samt att staten inte ska göra det straffbart med införandet av civilrättsliga 

ambitioner på immaterialrätten och upphovsrätten. 

6.2.3 Politisk styrning 

Utifrån denna parameter kan man uttyda att oppositionspartierna lägger sin argumentation att 

rättigheterna måste säkerställas för medborgare. Sammantaget kan studien visa att 

socialdemokraterna värderar mer utifrån ekonomisk kollektivism i sin argumentation. Främst 

att partiet argumenterar för att statens ska ta mer ansvar kring medborgaren. Däremot ställer 

sig socialdemokraterna för lagförslaget, vilket innebär att partierna är inställsam till de 

åtgärder som införs i samhället som tidigare nämnt. Dessa är att skydda rättighetsinnehavare 

och garantera att exempelvis rättighetsinnehavares verk skyddas bättre.  

 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar att de åtgärder som införs är att medborgaren inte ska 

utsättas för intrång och övervakning. Till skillnad från allianspartierna som värderar att det är 

individen som skapar positiva framsteg, som ekonomisk tillväxt och kreativtskapande. 

Enigheten i argumentationen för Miljöpartiet och Vänsterparitet är att partierna menar att de 

åtgärder som införs i samhället, är ett resultat av att film- och musikbranscher får mer 

inflytande och kan påverka beslutsprocessen i riksdagen. Grundläggande åtgärder som staten 

inför är på bekostnad av att människor kan bli övervakade i samhället.  

 

Studien kan vissa på att Miljöpartiets och Vänsterpartiets argumentation låg i linje med 

varandra genom hela riksdagsdebatten. Till att börja framgår det att de hade synsättet att 

staten inte tar ansvar genom att införa de åtgärder som finns i lagförslaget. De talar i termer av 

att det är medborgaren som blir utsatt i samhälle på bekostnad av andra branscher och 

grupper. Socialdemokraterna däremot ställer sig för lagförslaget, det ses som positivt att 
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rättighetsinnehavare skyddas. Samtidigt är partiet är kritiskt mot huruvida medborgarens 

rättigheter uppmäts i lagförslaget  

6.3.1 Hur ser riksdagspartiernas värderingar ut kring Ipred-lagen i riksdagsdebatten? 

Sammantaget kan jag konstatera att utifrån de parametrar som presenteras kan uttydas att i 

allianspartiernas handlande, finns det en tydlig gränsdragning. Enligt partierna ska enskilda 

medborgares skyldigheter och rättigheter säkerställas inom ramen för lagförslaget. Enligt 

allianspartierna skapar lagförslaget rättsordning och stabilitet i samhället, att det 

grundläggande är att kunna skydda rättighetsinnehavare och stoppa en aktuell olaglig 

verksamhet. Samtliga allianspartier betecknas ha en optimistisk syn på människan i den 

bemärkelsen att det finns en frånvaro av skepticism och negativa syn på människan. 

Lagförslaget säkerställer, enligt allianspartierna, medborgares rättigheter som 

rättighetsinnehavares skydd. Vidare är den individualistiska synen framträdande hos 

allianspartierna att rättighetsinnehavarna framhålls som drivkraft i ekonomin och tillväxten. 

 

För oppositionspartierna kan man konstatera att partierna å ena sidan ställer sig kritisk mot 

förslaget och andra sidan helt emot. Genom den analytiska genomgången kan man påvisa att 

det är delade meningar kring oppositionspartierna. Miljöpartiet och Vänsterpartiet var kritisk 

mot hur medborgare i samhället drabbas negativt av lagförslaget. Partierna betecknas vidare 

ha en optimistisk syn på människan i den bemärkelsen att frånvaron av skepticism och 

negativa syn på människan. Vidare tolkas socialdemokraternas agerade som mer svårbedömt. 

Tolkningen är att socialdemokraterna sig för lagförslaget, men samtidigt kritiskt till vad Ipred 

resulterar i. 

6.3.2 Påverkar ideologier riksdagspartiernas syn eller värderingar kring Ipred? 

Till denna studie har min målsättning varit att försöka göra en systematisk sammanställning 

av politiska ideologier, som förklarar det politiskt handlandet. Gränsdragningen i studien var 

att använda idealtyper för att analysera mitt empiriska material, för att därefter återknyta till 

ideologier genom att använda grundläggande parametrar. Det som kan påvisas är att flertal 

partier har sin argumentation i ideologier speciellt när man analyserar djupare. Att 

värderingarna och ståndpunkter legade mer åt det individualistiskt- eller det kollektivistiska 

perspektivet. Exempelvis så är tilltron till att individen (rättighetsinnehavaren) behöver mer 

rättigheter, samt beskyddet av ägandet i marknadsekonomin. Däremot hos 

oppositionspartierna fanns det kollektivistiska tänket med hur de enskilda medborgarna 

drabbas sämre, samt att staten måste införa mer åtgärder för att stärka den personliga 
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integriteten. 

7. Slutsats och avslutande diskussion 

Initialt, i uppsatsskrivandet var syftet att undersöka vilka ideologiska värderingar som fanns 

till grund för riksdagspartiernas position ifråga om Ipred-lagen. Undersökningen var att följa 

den parlamentariska debatten mellan riksdagspartierna. Under arbetsgången var det dock 

relativt svårt att via en ideologianalys undersöka riksdagsdebatten, främst att få fram vilka 

värderingar som riksdagspartierna hade. Målsättningen var att, via ideologierna som 

presenterats, få fram partiernas grundläggande värderingar. Undersökningen via 

ideologianalys, där idealtyper som ekonomi och frihet, individ eller kollektivet används, visar 

att man lättare kan analysera riksdagsprotokollen. Utifrån dessa begrepp kunde jag strukturera 

det väsentliga utifrån debatten, för att se partiernas värderingar. Studien visar att man kan 

urskilja och jämföra tydliga skillnader mellan regeringspartierna och oppositionspartierna. 

Det visar också skillnader hur riksdagspartierna värderar medborgarens rättigheter och 

integritet, likaså statens befogenheter vid skydd av upphovsrättsskyddat material samt vad 

som ska betraktas som straffbart. Alltså går det att bevisa att ideologier kan användas i ett 

sammanhang för att undersöka politikers agerande. 

Svårigheten var att använda politiska ideologier till studien, på grund av att ideologier är ett 

brett begrepp. Det finns ingen given mall för hur en analys ska förklaras. Svårigheten i studien 

var att avgöra själva debattinläggen från respektive riksdagsparti. Komplexiteten i studien är 

precis som tidigare forskning behandlat, den problematiken mellan stat och medborgare som 

finns. Främst hur offentlighetens insyn ska vara i en demokrati exempelvis hur medborgarens 

uppgifter behandlas. I Ipreds fall är det en debatt som behandlar grundläggande rättigheter för 

människor, rättigheter som internetfrihet, medborgares rättigheter samt privatliv. Det handlar 

även om hur rättighetsinnehavare ska få sina rättigheter säkerställda och mer skydd av 

upphovsrätten. Det är en komplex debatt som tidigare behandlats och finns på den politiska 

agendan. Det har skett en debatt mellan politiska partier om offentlighetens insyn och 

medborgarnas rättigheter, den offentliga debatten har David. H Flaherty behandlat.  

 

Slutsatsen blir hur statens roll ska vara gentemot medborgarens, om det kan tolkas som 

övervakning eller intrång. Eller vidare en form av offentlig insyn för allmänhetens goda när 

staten vill ha mer insyn, eller garantera rättigheter, i Ipreds fall för rättighetsinnehavare. En 

vidare aspekt är hur individens integritet och roll ska bevaras inom lagförslaget. Där finns 
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delade åsikter om vad resultatet blir via denna lagstiftning för medborgare. Åsikter att 

lagförslaget är fördelaktig som såväl mindre fördelaktigt. Resultatet av studien att oenigheten 

kvarstår kring detta ämne, samt att en stor del av utrymme genom debattens gång var att 

behandla vad riksdagspartierna värderade. Sammantaget visar studien att gränsdragningen blir 

att riksdagspartier har olika värderingar kring det individualistiska perspektivet hur individers 

rättigheter förblir, likaså det kollektiva tänket om att staten ska stärka rättigheter hos 

medborgare. 

 

Vidare forskning, utifrån min studie, skulle kunna vara att närmare undersöka vilken inverkan 

Europeiska Unionen får på medlemstaters suveränitet. Vad händer när medlemsländer i EU 

har överlämnat sina suveräna befogenheter till ett antal centrala politikområden, där EU får 

bestämmanderätt och kompetens? 

Framtida forskning skulle kunna fokusera på hur EU-institutionernas befogenheter påverkar 

nationell lagstiftning i medlemstaterna. Vidare vilken inverkan och förändring som har 

inträffat när medlemsländer har överlåtit till EU att bestämma och påverka nationell 

lagstiftning genom direktiv och förordningar. Hur nationella parlament med partier ställer sig 

till detta, och vilka följder som uppstår i medlemstater. Lika hur relationen blir mellan 

nationella partier och partier i EU-parlament, när mer befogenheter flyttas till EU. Detta är en 

stor och viktig fråga som ifrån mitt perspektiv vore intressant att fördjupa sig mer i. 
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