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Sammanfattning 

 Den här studiens syfte är att ta reda på hur den personliga integriteten påverkas av 

datalagringsdirektivet som trädde i kraft i Sverige 1 maj 2012. Datalagringsdirektivet handlar 

om att samla in och spara trafikuppgifter från internet och telefoni upp till sex månader. 

Lagen antogs av EU 2006 och eftersom Sverige är med i EU så var vi tvungna att anta 

datalagringsdirektivet. Det finns givetvis de som är för datalagringsdirektivet och de som är 

emot men det har varit mycket lättare att hitta material och artiklar som är emot direktivet av 

förklarliga skäl. 

 Syftet med lagen är att polisen lättare ska kunna komma åt terrorism och grov brottslighet 

och även kunna samarbeta mellan länder. Våra frågeställningar som vi kommer att försöka 

besvara är hur den personliga integriteten påverkas av det nya datalagringsdirektivet och vad 

datalagringsdirektivet innebär för den personliga integriteten, om det innebär ökad eller 

minskad personlig integritet. Vi har valt att analysera vår studie utifrån den hegemoniska 

diskursen som ses som den ledande diskursen samt motdiskurser till den hegemoniska.  

Vi har studerat detta utifrån ett politiskt och moralfilosofiskt perspektiv. För det politiska 

perspektivet har vi tolkat regeringens proposition 2010/11:46 som är för direktivet samt 

Vänsterpartiet och Miljöpartiets motioner som är emot. Från moralfilosofin valde vi två 

inriktningar, den konsekventetiska lära som förespråkas av utilitarismen och den regeletiska 

lära som rättighetsetiken förespråkar och som mer fokuserar på personlig integritet. Foucault 

och Castells teorier har vi valt för att besvara frågeställningarna. 

Vi har kommit fram till att de flesta är mer eller mindre överens om att den personliga 

integriteten kan kränkas men att man när man lagstiftat om detta försökt att ta hänsyn till den 

personliga integriteten så mycket man kunnat. Det är den grova brottsligheten man vill 

komma åt med lagen inte den enskilde individen.  Ett öppet samhälle med övervakning är 

också ett rättssäkert samhälle, det är insynen och kontrollen som gör samhället rättssäkert för 

medborgarna menar filosofen Tännsjö. 

 

Nyckelord: Personlig integritet, övervakningssamhälle, datalagringsdirektivet, EU, 

hegemoni, motdiskurs  
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1.Inledning 

I dagens samhälle handlar mycket om registrering och övervakning. När vi åker till arbetet 

eller vistas i offentliga miljöer kommer vi att fångas på åtskilliga övervakningskameror. Även 

på internet lagras uppgifter utan att vi är medvetna om det.  Hur ska vi förhålla oss till den 

ständiga övervakningen som på många sätt blivit en del av vår vardag och kanske något vi 

inte reflekterar över?  

Man har i alla tider försökt få fram uppgifter om den enskilde medborgaren men med den nya 

tekniken och det nya informationssamhället har det blivit lättare än någonsin. Debatten växte 

sig stark redan under 1960 och -70-talet i Sverige när den första datalagen kom 1973.  Alla är 

vi överens om att kriminella ska gripas men hur långt kan vi gå innan vi tycker att den 

personliga integriteten kränks? Måste vi acceptera att den personliga integriteten inte kan 

skyddas i alla lägen? Hur stort ansvar har vi själva när vi använder oss av våra mobiltelefoner 

och datorer i vårt vardagliga liv? 

Den 21 mars 2012 antog Sveriges regering ett datalagringsdirektiv som EU tagit fram och 

som alla medlemsländer är skyldiga att anta. En del menar att datalagringsdirektivet är 

nödvändigt medan andra är emot det. Med 11 september attentaten i färskt minne, 

bombningarna i både Madrid och London och självmordsbombaren som chockade Stockholm 

under julruschen 2010 växer rädslan och osäkerheten hos många och balansgången mellan 

säkerhet och den personliga integriteten är svår att definiera.   

Vår studie kommer belysa vilka olika argument det finns för datalagringsdirektivet och om 

den bör förkastas eller bevaras vad gäller den personliga integriteten. Vi kommer utifrån ett 

politiskt och filosofiskt perspektiv redogöra för huvudtankegångarna mellan de som är 

positiva och de som är negativa inom de olika perspektiven.  

Eftersom lagen är alldeles ny tycker vi det är intressant att göra en studie på den med koppling 

till den personliga integriteten.  
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Disposition  

Efter detta inledande avsnitt kommer vi att presentera studiens syfte och frågeställningar. 

Därefter kommer en redovisning av de teorier och tidigare forskning som vi valt att använda 

oss av i vår studie och en diskussion om datalagringsdirektivet och de två filosofiska 

inriktningarna. Det är teorier som behandlar övervakning och integritet. Därefter presenterar 

vi i metodavsnittet hur vi gått tillväga, vilka analysverktyg vi har använt och för en diskussion 

om våra olika val som vi gjort när vi arbetat med studien. I nästkommande avsnitt kommer 

vårt resultat att redovisas tematiskt med efterkommande analys där vi analyserar vårt resultat 

med hjälp av valda teorier. Avslutningsvis har vi en diskussion där vi lyfter upp viktiga 

aspekter och har med kritiska reflektioner om vårt arbete med studien. Här kommer även 

tankar om vidare forskning i ämnet att diskuteras.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att belysa hur argumentationen om datalagringsdirektivet och den 

personliga integriteten ser ut utifrån det politiska och filosofiska perspektivet.  

Våra frågeställningar som vi kommer att försöka besvara är: 

 Hur påverkas den personliga integriteten av det nya datalagringsdirektivet? 

 Vad innebär datalagringsdirektivet för den personliga integriteten, innebär det ökad 

eller minskad personlig integritet? 

    

1.2 Studiens avgränsning 

Vi har valt att inrikta oss på det filosofiska och det politiska perspektivet för att vi anser att 

dessa två perspektiv skulle kunna besvara våra frågeställningar. Vi kommer endast inrikta oss 

på hur lagen eventuellt påverkar den personliga integriteten och inte hur effektiv lagen är för 

brottsbekämpning som är lagens syfte. Vi kommer inte heller att jämföra den med andra 

länder eller titta på kostnadsaspekten. Vi har valt att använda oss av den hegemoniska 

diskursen och de motdiskurser vi funnit för att tolka vår studie.  

2. Teori och tidigare forskning  

Här redovisar vi relevanta teorier och tidigare forskning som vi kommer att använda oss av i 

vår analys av arbetet. Detta gör vi med hjälp av den hegemoniska diskursen. Hegemoni 
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betyder att man innehar en ledande ställning eller herravälde över ett visst område (Källquist 

2005). Det kan till den hegemoniska diskursen uppstå motdiskurser som motmakt till den 

rådande diskursen. Eftersom datalagringsdirektivet är relativt nytt i Europa, och framförallt i 

Sverige så finns det inte så mycket forskning om detta. Vi har valt att använda oss av 

forskning som handlar om övervakning och personlig integritet via internet och mobiltelefoni. 

Vi tror att den forskning vi hittat kan vara till hjälp i vår uppsats. Vi kommer att använda oss 

av begreppet personlig integritet utifrån värdet integritet ställt mot andra värden en individ 

eller ett samhälle kan behöva värna. Oftast är det integritet i avseendet att ”få vara anonym” 

som ställs mot samhällets behov av att i vissa lägen kunna spåra eller ha kontroll på en 

människas handlingar som ställs i fokus (Söderlind 2009:47).  

2.1 Moralfilosofisk introduktion  

Moralfilosofin är en del av filosofin där flera olika etiker och moralsätt ingår. Trots de olika 

inriktningar som finns är det speciellt två kärnpunkter som måste accepteras av alla när det 

handlar om moralfilosofi (Rachels 2008:20)   

 

 Moraliska omdömen måste underbyggas med goda skäl  

 Moralen kräver att hänsyn tas till varje människas intressen på ett objektivt sätt.  

 

Moral handlar främst om att rådfråga sitt eget förnuft och kräver att vi inte tar våra egna 

känslor för sanningar. Hur starka de än må vara står de i motsättning till någon annans känslor 

och båda kan inte ha rätt. Det krävs helt enkelt goda skäl och argument för att bevisa den rätta 

moraliska uppfattningen (Rachels 2008:20). Ett viktigt krav är också opartiskheten, inom 

moralfilosofin finns inga grupper av människor som är bättre eller ska gynnas på något sätt. 

En viss grupp av människor har t ex inte företräde till vissa arbeten eller till särskilda 

bostadsområden. Kan man inte underbygga sina argument väl och på ett opartiskt vis kan man 

inte heller bedöma vad som är moraliskt korrekt eller inte (Rachels 2008:22f).  

2.1.1 Utilitarismen  

Som företrädare till denna konsekvensetiska lära som ingår i moralfilosofin brukar Jeremy 

Bentham, James Mill och John Stuart Mill nämnas. Utilitarismens grundtankar handlar om att 

maximera lyckan och den använder sig av nyttoprincipen d v s att vi människor väljer den 

handling som kan ge de bästa konsekvenserna för alla inblandade.  
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Den klassiska versionen av utilitarismen kan sammanfattas i tre påståenden: 

1. handlingar ska bedömas som rätt eller fel endast på grund av dess konsekvenser  

2. i bedömandet av konsekvenserna vägs enbart den mängd lycka eller olycka in som 

bifogas med handlingen. Allt annat saknar relevans.  

3.  Varje individs lycka betyder lika mycket (Rachels 2008:113)   

 

Lagen ska enligt utilitarismen främja medborgarens allmänna välfärd och aldrig hindra 

individers frihet. Därför är en utilitarist för t ex övervakning om det kan bidra till fler goda 

konsekvenser än om man avstår från övervakning (Rachels 2008:101f). 

Många är kritiska till utilitarismen och den har delats in i en gammal version som brukar 

benämnas handlingsutilitarism och som håller fast vid dessa principer som beskrivits. Den 

nyare versionen kallas regelutilitarism där man tar hänsyn till den vardagsmoral som finns och 

anser att regler bör tas i beaktande (Rachels 2008:125).  

De som kritiserar utilitarismen menar att den förbiser kravet på rättvisa. När en handling 

utförs är det viktigare att maximera lyckan än att den är rättvis (Rachels 2008:117). De menar 

också att den strider mot människors rättigheter t ex de juridiska. Dessa olika rättigheter tas 

det inte hänsyn till när man ska maximera lyckan. Ur ett konsekvensetiskt tankesätt då man 

inte ska ta hänsyn till någonting annat än konsekvenser blir det inget problem att rättigheter 

kan komma att kränkas när det handlar om människors handlande trots att handlandet är 

hemskt (Rachels 2008:119).  

2.1.2  Rättighetsetiken  

Rättighetsetiken tillhör moralfilosofin och brukar räknas till regeletiken. I modern tid brukar 

filosofen Robert Nozick ses som en viktig person till denna lära. Denna etiska inriktning 

handlar om att vi har regler och plikter att följa, och som utgår från våra rättigheter mot oss 

själva och andra. De mest grundläggande rättigheterna är rätten till dig själv, till din kropp och 

ditt medvetande. Ingen ska genom hot eller våld tvinga dig att handla på ett sätt som du själv 

inte vill. Den plikten har du självfallet mot andra också (Nordin 1992:13f). 

 

Det behövs moralisk legitimitet för att utföra handlingar och tyckanden. När handlingar utförs 

utan denna legitimitet och bryter mot någon annans värderingar och normer uppstår en 

konflikt mellan två normsystem. Att använda tvångsåtgärder för att få igenom sin egen vilja 

som anses god är inte acceptabelt trots att det kan tyckas nödvändigt att uppnå målet eller 

sanningen (Nordin 1992:77f). En stat, myndighet eller en annan medmänniska kan inte genom 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Filosof
http://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_Nozick
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tvång få handlingen genomförd eller försöka förhindra den (Nordin 1992:33). Vi har också 

som människor rätt att göra fel. I en värld med etnisk mångfald i form av olika kulturer, är 

synen på vad som är moraliskt rätt och fel många. Vad som är en rättighet för en är avskyvärt 

för en annan och om någon har rätt måste någon logiskt sätt också ha fel. Därför är 

rättigheterna viktiga som ett ramverk, och om de accepteras av alla människor, förhindrar 

mord, misshandel och förslavning av andra människor (Nordin 1992:45f). 

 

2.2 Teorier   

2.2.1 Informationsteknologins genomträngande 

Castells menar att en ny samhällsform, nätverkssamhället har uppstått i och med den 

informationsteknologiska revolutionen, ett nätverkssamhälle bygger på en systemförskjutning 

mellan det lokala och globala. Castells frågar sig om privatlivet står inför en av de största 

farorna i historien p g a den nya informationsteknologins genomträngande kraft? James H. 

Moor som var en av de första som började forska inom ”Computer ethics” använder sig av en 

teori som han kallar ”a control/restricted access theory of privacy”. Moor menar att det bästa 

vore om vi kunde kontrollera information om oss själva men säger att det är i stort sett 

omöjligt i vårt datoriserade samhälle. Information om oss själva finns i enorma mängder i 

olika databaser så för att kunna skydda oss så måste vi se till att det är en begränsad mängd 

människor som har tillgång till informationen vid rätt tid och vid rätt sammanhang. Hans teori 

fokuserar på hur vi ska utveckla sätt för att kunna skydda den personliga integriteten så 

mycket som möjligt (Moor 1997). 

Eftersom staten har makt över teknologin och också en stor mängd information så borde den 

inte vara maktlös. Storebrorssamhället hade kunnat bli verklighet om det inte gällt den 

kapitalistiska staten men eftersom etatismen (filsosofin som grundar sig i att en stark stat är 

nödvändig) upplöstes och underminerades av informationstekniken så ändrades kursen och 

utvecklingen gick åt ett annat håll än det som Orwell trodde sig kunna förutspå. Orwell trodde 

mer på att staten skulle utvecklas åt det mer stalinistiska hållet men så blev inte fallet (Castells 

1997:308).   

Castells använder begreppet ”småsystrar” och med det menas att även medborgarna kan 

kontrollera varandra när i stort sett alla har fått tillgång till offentliga databaser och på så sätt 

fått en möjlighet att via internet interagera med sina politiska representanter och själva 

kommentera vad som händer.  Informationsteknologin kan användas på flera sätt, 
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förtryckande samhällen kan bli mer förtryckande och övervaka sina medborgare ännu mer 

effektivt med den nya övervakningsteknologin medan öppna samhällen kan använda tekniken 

till att bli ännu mer öppet. Alla kan använda sig av den nya teknologin för sina egna syften.  

Nationalstaten har i och med utvecklingen försvagats eftersom den inte kan skydda sig och 

sina medborgare för våld och terrorattacker vare sig utanför nationens gränser eller inom 

nationens gränser (Castells 1997:309).  

Castells menar att hotet mot privatlivet i större utsträckning kommer från kommersiella 

organisationer och inte från staten som annars brukar vara den vanliga uppfattningen. Han 

säger att stater alltid samlat information under både tvång och hot men det är inte bara  

polisens arbete som blivit lättare utan även brottslingarna har blivit mer sofistikerade och har 

lärt sig att använda sig av den nya tekniken. Castells menar att:  

Den verkliga frågan är en annan : den handlar om företags och olika organisationers 

insamling av information om individerna och om tillkomsten av en marknad för denna 

information/.../Det är kreditkortet mer än identitetskortet som hotar den privata integriteten 

(Castells 1997: 310).  

Det är genom kreditkort som människors liv kan kartläggas i detalj och som man sedan kan 

använda sig av i reklamsyfte. Det har blivit avsevärt mycket lättare och smidigare att rikta 

reklam till rätt målgrupp och belöna individer som flyger mycket eller handlar mycket på en 

viss affär genom bonussystem. Författaren menar att den förtryckande storebror som ser allt, 

har blivit en myriad av småsystrar som övertagit allas våra liv, småsystrar är dem vi känner 

och har en relation till och därför känns inte den övervakningen lika obehaglig (Castells 

1997:310). 

 Anders R Olsson diskuterar också detta fenomen, och menar att staten inte är de enda som 

vill och har nytta av att kontrollera och övervaka medborgarna utan även marknaden och 

företag. Den information som samlas in ses som en viktig ekonomisk resurs för företagen 

(Olsson 2008:8).  

Castells påpekar att medierna fått stor makt över staten, en möjlighet de fått på uppdrag av 

samhället eller olika intressegrupper som gett dem i uppdrag att spionera på staten (Castells 

1997:.310). Han tar upp tabloidpressens hårda bevakning av det brittiska kungahuset som 

hängs ut i pressen vilket gör att de pressas av negativ publicitet. Medierna bevakar även staten 

så det är inte bara staten som bevakar och Castells menar därför att dagens stat är mer 
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övervakad än övervakande (Castells 1997:311). Staten förlitar sig fortfarande på våld och 

övervakning men statens roll har blivit försvagad pga. att nationalstaten försvagats (Castells 

1997:312). 

Han påpekar att även David Lyon har understrukit betydelsen av denna utbyggda övervakning 

långt utöver statens gränser. Det Lyon kallar det ”elektroniska ögat” är ett 

övervakningssamhälle inte en övervakningsstat (Castells 1997:310). 

2.2.2  Övervakning och straff  
 

Foucaults verk Övervakning och straff (1975) är en klassiker när det handlar om övervakning, 

disciplin och kontroll. Han diskuterar den hierarkiska övervakningen, som vi kanske kan 

känna igen oss i allihop, exempelvis hur läraren övervakar sina elever och arbetsgivaren sina 

anställda. Det handlar om relationer där det finns en tydlig hierarkisk ordning inbyggd. 

Foucault menar att den mest tydliga modellen av övervakning kommer från militären och att 

modellen har överförts på andra institutioner som skolväsendet, sjukvården, stadsplanering 

och arbetsplatser. Det handlar om att alla som befinner sig på den aktuella platsen ska vara 

synliga och arkitekturen ska möjliggöra övervakning. Övervakarna ska se alla utan att synas 

själva (Foucault 1975:72f). Denna kontrollmetod har genom objektifiering av individer, gjort 

det möjligt att kunna observera individers beteenden (Foucault 1975:74f).  

 

Denna strategi utvecklades under 1700-talet i och med att industrin utvecklades och då blev 

det viktigt att övervaka hela processen i arbetet, utöver själva produktionen så övervakades 

också arbetarnas effektivitet och uppförande. Det var också ett ekonomiskt redskap, för att få 

ut så mycket som möjligt av produktionen genom att kontrollera arbetarna. Utvecklingen 

gjorde att arbetarna blev fler vilket gjorde att det blev svårare att övervaka dem. Man 

anställde personal som avskilda från arbetarna ständigt skulle övervaka dem. Samma strategi 

utvecklades i skolorna för att kunna se vilka som gjort sina läxor (Foucault 1975:75f). Detta 

system var integrerat i själva verksamheten vilket gjorde att den kunde utföras i det tysta och  

hade på så sätt mycket makt (Foucault 1975:178).  

 

Normaliserande sanktioner inom disciplinära institutioner  

Foucault tar också upp hur det utförs normaliserade sanktioner inom de disciplinerade system 

som finns.  
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1. Det som strider mot det rätta sättet att agera och uppträda kräver ett straff och det regleras i 

miniatyrlagböcker med regler och förordningar som gäller exempelvis på en arbetsplats eller 

en skola. 2. Allt det som inte ingår i ett bra uppförande är straffbart t ex att en elev inte klarar 

sin läxa. 3. Straffens mening är att minska avståndet till ordningen. Straffen i disciplinens 

anda handlar ofta om mer än just de straff som finns i brottsammanhang som böter och 

fängelse, utan snarare om att hamna i lägre rang, ”göra om, göra rätt” att straffa är att öva. 

 4. I disciplinens system ingår bestraffning men också belöning till de duktiga. Det handlar om 

vad som är gott och ont, i jämförelse med brott där det handlar om förbjudet och icke 

förbjudet. 5. Rangordning har en dubbel uppgift, dels anger de avvikelserna (ju lägre rang 

desto mer avviker individen från ordningen) och dels infinner sig en hierarki av förtjänster 

och olika grader av straffet (Foucault 1975:178-184). 

 

Disciplin och de straff som blir påföljden för att inte lyda handlar om normalisering och 

skapandet av normer. Makten att säga vad som är rätt eller fel, normalt eller onormalt. Det 

kan egentligen inte kopplas till det rättssystem som finns, men normaliseringen finns överallt, 

i texten, orden, handlingarna och också i den skrivna lagen. Det sprider sig från de tydligt 

disciplinerande områdena som militären till att normalisera industrin och sjukhusen. Normens 

makt skapar en homogen grupp, en samhällskropp som individen är en del av, men den är 

samtidigt individuell då normen uppmärksammar avvikelserna. Övervakning tillsammans 

med normalisering blir maktens största redskap (Foucault 1975:185). Vi människor är trogna 

våra normer och det vi uppfattar som korrekt och riktigt. När vi interagerar med andra så 

märker vi att de uppfattar världen på samma sätt som vi och då förstår vi att vi delar samma 

världsbild. Det är först när vi inte vet hur vi ska uppträda eller reagera som vi börjar reflektera 

och känna oss annorlunda (Berger, Luckmann 2011:34f).   

 

Panoptismen  

När pesten härjade var risken att bli smittad ständigt överhängande och skulle regleras genom 

noggrann dokumentation, isolering och kontroll av alla människor. Inspektioner gjordes i en 

hierarkisk ordning, upprop utfördes för att garantera att alla människor höll sig i sitt eget hus 

och att ingen försökte dölja en smittad eller död individ. Om man inte höll sig till reglerna så 

kunde man dömas till dödsstraff. Mat och dryck fick man via hissanordningar och var man 

tvungen att gå ut var det strängt förbjudet att möta någon som gjorde att smittan spreds 

(Foucault 1975:196). Foucault menar att pesten gett upphov till disciplinära scheman medan 

spetälskan gav upphov till uteslutningsritualer som gjorde att de sjuka istället fördrevs eller 
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låstes in. Foucault menar att detta finns kvar än idag, i vår tid, fast på andra sätt genom 

kontrollanordningar och olika tekniker att rätta till det onormala (Foucault 1975:196f).  

 

Benthams Panopticon  

Bentham är en filosof som konstruerade en typ av övervakningsmodell i slutet av 1700-talet. 

Denna modell beskrivs väl av Foucault. På den tiden ville man dölja brottslingen och höll 

dem därför inlåsta i mörker, idag låser vi endast in brottslingen. Synligheten är en fälla, för 

individen blir endast ett objekt att betrakta för att skaffa information och för att se till att 

denne lyder. Individen blir inte ett subjekt i en konversation varken med vakter (om de inlåsta 

är fångar), lärare (om den inlåsta är elever) eller läkare (om den inlåsta är patient eller med 

andra intagna). Då den som är inlåst vet att han är övervakad genom tornet i mitten sker 

övervakningen automatiskt. Makten blir fullkomlig vilket gör att den inte behöver utföras i 

praktiken. Man behövde inte längre ha avancerade lås eftersom risken var liten att de 

övervakade skulle rymma. Man kunde på så sätt minska på personalen som övervakade 

samtidigt som man kunde öka antalet som övervakades. Denna byggnadskonstruktion har 

också ett vetenskapligt syfte. Man kunde se vilka som var sjuka, och jämföra individer med 

varandra. Denna typ av övervakning handlar inte endast om fångar som sitter fängslade utan 

gäller alla platser där en grupp individer behöver övervakas som t ex en arbetsplats eller skola 

(Foucault1975:201-205). I dagens samhälle är vi så vana vid att bli övervakade att många inte 

ser det som något ont, speciellt inte om det kan hjälpa till att fånga brottslingar. Gunnartz 

(2010) kallar detta för ändamålsglidning och menar att den insamlade informationen används 

för andra syften än det var tänkt från början och det kan ske utan människors vetskap.  

 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Storebror ser dig!  

 Vi har valt en undersökning som är gjord av Håkan Berglund och Roberth Sjödin vid Luleå 

Tekniska universitet från 2004. Deras undersökning heter Storebror ser dig! Kartläggning av 

den personliga integriteten. Syftet med deras undersökning var att kartlägga den enskilda 

individens uppfattning om sin personliga integritet (Berglund, Sjödin 2004:4). De har valt att 

avgränsa sin undersökning till ett positions- och informationsperspektiv. Med 

positionsperspektiv avses en persons geografiska position när det gäller mobila tjänster. Med 

informationsperspektivet avses personliga uppgifter som kan erhållas via Internet och 

kundkort (Berglund, Sjödin 2004:4). De har gjort en studie med ett kvantitativt angreppsätt 
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där respondenterna fått svara på två enkäter för att besvara var de drar sin integritetsgräns.  

Personerna som är med i studien är medlemmar i testplats Botnia som är en webbaserad 

plattform där de kan testa olika tekniska tjänster (Berglund, Sjödin 2004:18).   

Enligt undersökningen var respondenterna mest oroliga för datamining d v s att företag kan 

skapa kundprofiler som kan ge kunskap om den enskilde individen. Det var 65 % som inte 

visste vad datamining var för något och det kan ha påverkat deras upplevelse av oro. 

(Berglund, Sjödin 2004:20).   

Individerna har oftast inte någon vetskap om vad som samlas in om dem på internet eller får 

inte en chans att ge sitt godkännande till insamlingen. Det kan bidra till att de tycker att 

insamlande via internet är integritetskränkande (Berglund, Sjödin 2004:21). Många var emot 

att t ex arbetsgivaren kan läsa deras e-post på arbetsplatsen och om arbetsgivaren inte har 

informerat om detta så kan motståndet bli ännu större.  

Spionprogram d v s när man kan gå in och läsa exempelvis andras mejl utan respondentens 

vetskap uppfattas som mycket integritetskränkande. Men när arbetsgivaren informerat om att 

använda spionprogram i syfte att kontrollera internetsurfande på arbetstid så uppfattade 

respondenterna det som mer acceptabelt. När arbetsgivaren upplyst om vad som gäller i 

förväg så uppfattas det inte som lika kränkande som när man kontrolleras i smyg (Berglund, 

Sjödin 2004:24).  

Mobilpositionering är något många av respondenterna känner till vilket kan göra att de inte är 

så oroliga för det. Det är ”bara” personens geografiska läge som kan registreras med 

positionering (om mobilen är på) i jämförelse med den större mängd personliga information 

som kan erhållas via internet och som därför ger en större oroskänsla (Berglund, Sjödin 

2004:26). De flesta var dock överens om att positionering ska kunna användas vid 

nödsituationer. Att poliser använder tjänsten för att komma åt brottslingar tycker de flesta är 

positivt (Berglund, Sjödin 2004:29). Mobilpositionering på arbetsplatsen är respondenterna 

negativt inställda till eftersom de känner det som att arbetsgivaren inte litar på sina anställda 

(Berglund, Sjödin 2004:31). 

Var gick då gränsen för den personliga integriteten i studien? En faktor som verkar vara 

avgörande är nyttan med tjänsten kontra kränkningen. Man kan ”offra” en del av den 

personliga integriteten om nyttan är tillräckligt omfattande. Frågan vem som vinner på 

övervakningen är också viktig. Är det den enskilda individen, företag eller myndigheter som 
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tjänar på övervakningen? Den enskilde individen måste känna att han/hon har kontroll över 

vem som övervakar och i vilket syfte. Känner man att man har kontroll så minskar oron och 

man känner sig inte lika kränkt som om man inte har kontroll över situationen (Berglund, 

Sjödin 2004:55).  Det är därför datamining upplevdes som väldigt kränkande eftersom man 

inte hade kontrollen över vem som samlar in uppgifter och till vad. Samtycke är intimt 

förknippad med kontroll och gör att risken för integritetskränkning inte är lika stor (Berglund, 

Sjödin 2004:56). Även vilken typ av information som samlas in anses påverka 

integritetsupplevelsen.  

Hur individer uppfattar sin personliga integritet beror också på vilka attityder man har till 

teknik. Man kan se teknik mer som ett hot än som ett hjälpmedel, för en del är den   

personliga integriteten mycket viktig och man vill därför inte använda sig av teknik eller 

åtminstone begränsa den så mycket det går. All teknik kan missbrukas om den används på fel 

sätt. Men trots detta så har det visat sig i undersökningen att en stor del av individerna inte 

kommer att ändra sitt beteende vad gäller teknik (Berglund, Sjödin 2004:58). Det finns även 

risker med att hamna utanför det teknologiska IT-samhället. Frågan är väl om det ens är 

möjligt att ta avstånd ifrån tekniksamhället eller om vi mer och mer flyttar fram våra gränser 

för vad vi anser acceptabelt? 

Något som de vid Luleå Tekniska universitet kom fram till i sin undersökning var att det var 

viktigt att veta vem som övervakar och i vilket syfte (Berglund, Sjödin 2004:55).  Detta 

stämmer väl överens med den s k kontrollteorin (The control theory) av Charles Fried . Teorin 

menar att man kan ha personlig integritet bara om man kan kontrollera den information som 

andra har om en själv (Fried 1984:209).  

2.3.2  Protecting privacy in surveillance societies  

Professor David H. Flaherty var först med att genomföra en komparativ studie inom skyddet 

för den personliga integriteten. 

I studien ingår Västtyskland, Sverige, Frankrike, Kanada och USA (Flaherty 1989). Enligt 

Flaherty framstår Sverige som ett extremt exempel beroende på olika faktorer som tidig 

datorisering av offentlig sektor och generell användning av personnummer. Han menar att 

övervakningssamhället redan är på stark frammarsch i västvärlden. Sveriges datalag från 1973 

framställs dock som modell och förebild för många andra länders lagstiftning som Norge och 

England. Datainspektionen i Sverige för i Flahertys framställning en något ojämn kamp för 
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den personliga integriteten i ett samhälle präglat av byråkrati och kontroll av individen. I 

studien framhålls också ett något försämrat samhällsklimat för integritetsfrågorna under 1980-

talet i jämförelse med det mer aktiva 1970-talet (Flaherty 1989).   

Man har i de flesta västeuropeiska länder genom datalagstiftning försökt att skydda den 

personliga integriteten eftersom mängden information hela tiden ökar i och med att datorerna 

blir fler. David H Flaherty som gjort den komparativa studien menar att Tyskland och 

Kanadas lagstiftning är mer effektiv än Sveriges och Frankrikes. Enligt Flaherty har 

Datainspektionen i Sverige inte riktigt de resurser som krävs för att klara den enorma 

uppgiften att försöka skydda den personliga integriteten. Både Sverige och Frankrike har en 

väldig byråkrati vad gäller dataskydd och de går nästan under av allt pappersarbete. Enligt 

Flaherty är Datainspektionen i Sverige uppbyggt som ett litet ”miniparlament” 

(miniparliament) där företrädare för lagstiftningen, de största fackföreningarna, industrin, den 

offentliga förvaltningen och forskningsinstitut finns representerade. Tanken med detta är att 

alla ska få säga sitt men Flaherty anser att de tyvärr får för stor makt eftersom de är hårt 

knutna till den rådande maktapparaten (Flaherty 1989).  Han nämner Jan Freese som var 

generaldirektör för Datainspektionen mellan 1977-1986 och som varit mycket inflytelserik 

när det gäller dataskydd i Sverige men var tvungen att lämna Datainspektionen p g a konflikt 

med regeringen i dessa frågor (Flaherty 1989).  Flaherty kommer fram till vad han menar är 

en paradox vad gäller datalagarna i de olika länderna. De länder där myndigheterna som ska 

övervaka lagstiftningen haft mindre auktoritet har lyckats bättre än de som varit mer 

auktoritära. Han förklarar det med att i de s k auktoritära systemen som Sverige och Frankrike 

där vi haft mandatet att skydda den personliga integriteten vad gäller övervakning så har man 

istället blivit för rädd för att gå emot maktintressen och inte lyckats med så mycket som man 

borde (Flaherty 1989). 

 Flaherty tycker att Sverige är ett mer utpräglat övervakningssamhälle bl a för att vi införde  

personnummer redan 1947. De används nästan i alla sammanhang och det är ett farligt system 

som gör det lätt att få tag i personlig information (Flaherty 1989).  Flaherty kommer fram till 

att svenskar verkar ha en tillit till staten, kanske för tillitsfull som gör att vi inte är särskilt 

intresserade av att skydda eller utveckla våra rättigheter trots att vi har många databaser med 

en oändlig mängd information. Recessionen under 1980 talet gynnade inte heller 

integritetsfrågorna (Flaherty 1989).   
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Sverige såg tidigt fördelarna med datoriseringen inte minst inom den offentliga förvaltningen 

i kombination med personnummer, detta gjorde att Sverige blev ett ”paradis vad gäller 

registrering” (Flaherty 1989).  

2.3.3 Institutet för rättsinformatik (IRI) 

Det pågår just nu ett internationellt forskningsprojekt vid Institutet för rättsinformatik (IRI) 

som är kopplat till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. De kommer bl a att studera 

vilket lands lagstiftning som ska gälla i frågor som gäller personlig integritet när allt mer 

information flödar över nationsgränserna. Nya affärsmodeller utvecklas med den nya 

informationstekniken. IRI menar att databehandlingen av ett företags information som 

kundprofiler, ekonomi och kärnverksamhet läggs ut på företag i andra länder. Ett stort behov 

finns att dra upp riktlinjer för rättsläget och den personliga integriteten. 

3. Metod och material  

Vi har valt att göra en kvalitativ textanalys och tagit fram litteratur som vi tyckt varit relevant 

för vår undersökning.  Vi har valt att utgå från två perspektiv, det politiska och filosofiska. 

När vi valde material för det politiska perspektivet för det nya datalagringsdirektivet försökte 

vi få fram det mest aktuella materialet. Vi ville även finna förespråkare både för och emot 

datalagringsdirektivet. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet är emot datalagringsdirektivet 

och vi hittade motioner från partierna som går emot regeringens proposition. All denna 

information fann vi på Riksdagens hemsida. Även Sverigedemokraterna är emot direktivet 

men har inte skrivit någon motion om detta vilket gjorde att vi inte tog med dem i vår studie. 

När vi sökt efter litteratur har det varit mycket lättare att hitta litteratur som varit emot 

datalagringsdirektivet än de som varit för datalagringsdirektivet. Att hitta artiklar på internet 

som varit för datalagringsdirektivet har varit nästan omöjligt.  

 När det gäller det filosofiska perspektivet fann vi många filosofiska inriktningar men 

begränsade oss till moralfilosofin för att den handlar om vad som kan anses som rätt och fel. 

Vi valde utilitarismen och rättighetsetiken som är inriktningar inom konsekvensetiken 

respektive regeletiken.  Det har varit mycket lättare att hitta relevant litteratur när det gäller 

utilitarismen vilket vi förmodar är en mer etablerad lära än rättighetsetiken. Vi har ändå funnit 

både svensk och utländsk litteratur även för rättighetsetiken som vi tycker var intressant för 

vår studie.  
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Vi är medvetna om att tidigare forskning är en viktig del i en teoretisk uppsats men vi har 

tyckt att det varit svårt att hitta tidigare forskning om det nya datalagringsdirektivet och 

personlig integritet. Vi tror att det kan bero på att lagstiftningen är så pass ny inom EU att det 

ännu inte gjorts någon forskning om datalagringsdirektivet. Vi har dock hittat annan generell 

forskning om övervakning och personlig integritet som vi använt oss av och som kan belysa 

och hjälpa oss i arbetet med studien.  

När det gäller vårt val av teorier så föll valet på Foucaults Övervakning och straff (1975) Den 

belyser övervakningens utveckling från 1600-talet till det moderna samhället och tar upp 

viktiga aspekter som normer och övervakningens funktion kopplat till makt. Castells bok 

Identitetens makt (1998) fokuserar mer på nätverkssamhällets framväxt och att övervakning 

också handlar om kommersiella syften. Dessa två teoretiker tyckte vi passade vår studie dels 

för att vi anser att de kompletterar varandra bra och kan ses både ur ett politiskt och filosofiskt 

perspektiv. Vi är dock medvetna om att teorierna inte kan täcka in allt men vi tror att de kan 

hjälpa till att besvara vår frågeställning.  

Vi har valt att inspireras av diskursanalysen för att tolka och förstå vårt material. En diskurs 

kan ses som en social överenskommelse, en mall som utifrån kulturella och politiska 

antaganden har skapat den rådande diskursen. Denna diskurs är dock inte fast i den 

bemärkelsen att den alltid förblir så som den konstruerades, utan den förändras över tid och 

kan på så sätt formas på olika sätt. En diskurs kan tänkas på ett annorlunda sätt och har så 

även gjorts historiskt (Börjesson 2003:20). Det finns många olika diskurser som den 

medicinska, politiska, vardagliga eller vetenskapliga. Detta gör att ting måste ses i en kontext 

och att ting har olika betydelser beroende på i vilken diskurs de befinner sig i (Börjesson 

2003:36).  

Det finns s k hegemoniska diskurser i den offentliga eller samhälleliga debatten och utifrån 

den kan motdiskurser uppstå som med tiden kan utvecklas till att bli en offentlig diskurs 

(Sahlin 1999:87). Det är denna hegemoniska diskurs som vi kommer använda oss av för att 

tolka vårt resultat. Foucault benämner den sanna diskursen som den diskurs man respekterar, 

fruktar och gör bäst i att underkasta sig eftersom den är den rådande diskursen (Foucault 

1970:11). Gramsci uttrycker hegemoni för att förklara ett tillstånd där den rådande 

samhällsuppfattningen inte utmanas trots att det kan finnas en grupp som är underordnad. Han 

ser en stark koppling mellan hegemoni och makt (Bergström & Boréus 2000:233). 

Hegemonibegreppet innehar inte endast dominans utan det handlar också om en 
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förhandlingsprocess där konsensus skapas. Hegemonin är inte stabil utan element finns som 

ifrågasätter dess dominans och detta är fröet till motstånd (Winther-Jørgensen, Phillips 

2000:82f).  

Vi har tänkt oss att en hegemonisk diskurs uppstått i och med terrorattackerna 2001 som gjort 

det mer acceptabelt att övervaka den enskilde medborgaren. Denna nya diskurs uppstod 

väldigt snabbt, man skulle kanske kunna säga att den uppstod i panik. Inga politiska ledare 

ville känna sig handlingsförlamade utan valde att snabbt vidta åtgärder. Bush ville införa nya 

terrorlagar för att visa sin handlingskraft.  Införandet av EU:s datalagringsdirektiv är en 

fortsättning på samma diskurs, där förhoppningen är att det ska bli lättare att med teknikens 

hjälp komma åt terrorism och annan svår brottslighet. De som var emot datalagringsdirektivet 

försökte på alla sätt att få till en ändring men de kämpade i motvind eftersom EU valde att 

anta direktivet. Endast en vecka efter bombningarna i London hade EU krismöte med 

övervakning högst upp på agendan, trots att både EU–kommissionen och EU–parlamentet 

tidigare varit emot datalagringsdirektivet p g a inskränkningen i den personliga integriteten.  

Man ändrade sig och röstade igenom förslaget mycket snabbt (Gunnartz 2007:18). De 

motdiskurser som då kan uppstå är de som ställer sig negativa till direktivet, vi kommer 

fokusera på de som är negativa p g a att den personliga integriteten kränks. Vi kommer som 

nämnts tidigare, använda oss av två olika filosofiska perspektiv och motioner från 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet samt regeringens proposition. Det kan säkert finnas fler 

motdiskurser, men vi har valt dessa då direktivet framförallt är en politisk fråga som beslutats 

på hög politisk nivå. Eftersom vi uppmärksammat utifrån den litteratur vi läst, att begreppet 

personlig integritet är svår att definiera så har vi valt att försöka förklara relationen mellan 

övervakning och personlig integritet även utifrån de filosofiska perspektiven. Vi tycker att det 

filosofiska perspektivet är en viktig grund till vår frågeställning om personlig integritet och 

det är viktigt att det politiska perspektivet tar hänsyn till de moraliska och etiska 

frågeställningarna.
 

3.1 Validitet och reliabilitet  

Validiteten i en studie är viktig för att säkerställa att den forskningsfråga som man avsett att 

studera verkligen är det man studerar. Detta har vi gjort genom att under arbetets gång 

ifrågasätta vårt material för vårt syfte och frågeställning.  En annan viktig aspekt vi haft i 

åtanke är hur vår förförståelse kan ha inverkat på studien. Genom att reflektera över våra egna 

förutfattade meningar, tyckanden och reflektioner minskar vi risken för att studien blir 
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påverkad av vår förförståelse och istället speglar det som verkligen framträtt i resultatet. Vi 

har läst och tolkat texterna noggrant för att på så sätt minimera felen och verka för en god 

reliabilitet (Bergström, Boreús 2000:36f).  

I nästkommande avsnitt kommer vi tematiskt redovisa de resultat vi kommit fram till. Vi 

kommer först att gå igenom de filosofiska inriktningarna och sedan de politiska. Analysen 

sker efter varje inriktning. 

4. Resultat och analys  

4.1 Datalagringsdirektivet 2006/24/EG  

I juli 2005 sprängdes fyra bomber i Londons centrum under rusningstrafiken och många döda 

och ännu fler skadade skakade hela världen. Det dröjde knappt två veckor innan förövarna 

som utfört dådet var fast eftersom de hade fångats på en övervakningskamera. Till en början 

lovordades polisens arbete eftersom det hade gått snabbt och smärtfritt att få tag i 

terroristerna. Men efter ett tag började man ifrågasätta att dådet inte hade kunnat förebyggas 

för då hade människor sluppit bli dödade och de dödade terroristerna hade kunnat ställas inför 

rätta (Gunnartz 2007:12f). Ett förslag som diskuterats flera år inom EU kom åter upp på 

agendan som gällde ett gemensamt kontrollverktyg över all it- kommunikation som dagligen 

trafikerade Europa. Många hade varit kritiska till förslaget och argumentationen för den 

personliga integriteten blev åsidosatt. Men terrorattentaten i USA 2001 och bombningarna i 

Madrid 2004 och London 2005 blev startskottet till direktivet. Det klubbades igenom den 14 

december 2005 av Europaparlamentet i överenskommelse med ministerrådet, vilket gjorde att 

alla länder som var medlemmar i EU blev skyldiga att anta direktivet (Gunnartz 2007:18).  

 

I Sverige var inte alla i regeringen överens. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 

Sverigedemokraterna motsatte sig det helt och hållet, vilket gjorde att införandet av direktivet 

försenades. Det gjorde att EU domstolen fällde Sverige den 4 februari 2010 och gav 

sanktioner om böter på över hundra miljoner. Regeringen kom med en proposition till 

riksdagen 2011, men de tidigare nämnda partierna som varit emot datalagringsdirektivet fick 

igenom en bordläggning vilket gjorde att beslutet vilade i ett år från och med den 16 mars 

2011. Den 21 mars 2012 röstades dock förslaget igenom och lagen trädde i kraft i Sverige den 

1 maj 2012.  
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4.2 Det moralfilosofiska perspektivet  

4.2.1 Utilitarismen    

Torbjörn Tännsjö är en ledande moralfilosof i Sverige och professor vid Stockholms 

universitet. Han är en av dem som sett på övervakning och integritet ur ett filosofiskt 

perspektiv. År 2008 talade Tännsjö kraftfullt emot övervakningssamhället i en debatt med 

Thomas Bodström, politikern som gett upphov till begreppet Bodströmssamhället. Idag 

argumenterar Tännsjö för en total genomsiktlighet av medborgarnas liv. Han försöker i boken 

Privatliv (2010) komma fram till vilka konsekvenser de olika grundläggande 

morauppfattningarna får för hur vår privata sfär bör skyddas.  

Tännsjö är medveten om att medborgarna ständigt övervakas och var man än befinner sig 

lagras information. Vårt internetanvändande lagras och används av kommersiella 

organisationer för att kunna skicka anpassad reklam, på ICA registreras våra varuinköp med 

kundkortet så att vi ska kunna få reklam direkt lämpad för oss. Tännsjö ställer sig frågan; har 

vi helt enkelt anpassat oss till ett liv i ständig offentlighet där allt oavbrutet lagras, både i 

kommersiellt syfte och för att förebygga terrorism. I så fall, är det ett problem? (Tännsjö 

2010:108ff).  

Tännsjö och rätten till en personlig sfär  

Författaren ställer sig frågan utifrån utilitarismens argument: Behöver människan en privat 

sfär för sitt eget välbefinnande? Ökar individens välbehag genom en utvidgad personlig sfär? 

Är det en form av rättighet som samhället borde förespråka och upprätthålla för invånarna? 

Människor verkar ha olika behov av denna personliga sfär, en del pratar med hög röst om det 

allra intimaste i mobiltelefonen på bussen, medan andra väntar med det tills de befinner sig 

bakom stängda dörrar (Tännsjö 2010:81) Det minimum av privatliv som garanteras av hänsyn 

till vår autonomi är något medborgaren har rätt till enligt utilitaristen (Tännsjö 2010:82). Det 

föreligger dock inget hot mot den personliga sfären på grund av övervakningen i samhället, 

Tännsjö menar att den totala öppenheten gör kontrollen lättare. En tanke som författaren tar 

upp är att vi vill bevara våra hemligheter, då vi fruktar att insyn i vårt privata liv kan leda till 

missbruk från t ex myndigheter och mäktiga bolag. En invändning mot det är att den som har 

rent mjöl i påsen inte borde ha något att invända mot ökad insyn i samhället. Den borde 

istället ha en brottsförebyggande verkan och öka vår säkerhet. Finns det inte en risk att vi 

oskyldigt dras in i olika brottsutredningar? Nej menar Tännsjö, är vi oskyldiga borde vår 
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oskuld kunna klargöras ju större insyn, desto högre grad av rättssäkerhet menar han (Tännsjö 

2010:82). 

 

James Rachels, är en moralfilosof som hade sin storhetstid under 1900-talet och skrev 

artikeln, med utilitaristiska argument, Why privacy is important där han försvarar det inre 

privata livet och Tännsjö säger sig hålla med om det mesta som Rachels förespråkar. Artikeln 

handlar om den privata sfären, eller den personliga integriteten och varför den är viktig. Han 

tar upp två punkter där människan behöver sin integritet. 1) I affärssammanhang där man ska 

kunna förhandla utan att motståndare eller konkurrenter ska kunna ta del av den. 2) I 

situationer där man tycker handlingen eller beteendet är pinsamt (Rachels 1975:322). 

Författaren menar att det mest triviala kan vara pinsamt att prata eller bli påkommen om. Man 

vill exempelvis inte blotta sitt sexliv eller bli påkommen med att peta i näsan. Det är sådant 

som inte angår någon annan och som tillhör ens privatliv (Rachels 1975:325).  

 

Ett rikt liv får man, enligt Rachel, genom många olika sociala relationer och den personliga 

integriteten blir nödvändig om man vill upprätthålla dessa relationer, eftersom en människa 

ofta har olika beteenden beroende på vem de umgås med. Man är affärsmässig med chefen 

men ärlig och öppen med sina närmaste vänner. Den personliga integriteten hjälper oss att 

känna vad som är tillåtet eller rimligt att säga och inte säga. Detta gör att dem vi känner oss 

bekväma med blir vi också förtroliga med vilket upprätthåller skillnaderna i relationerna men 

också själva relationen i sig (Rachels 1975:326).  

 

Övervakning  

Tännsjö menar att en utilitarist skulle förespråka ett övervakningssamhälle och finner det 

viktigt för samhällets och medborgarnas bästa (Tännsjö 2010:80). Han menar att om 

övervakningen sker öppet, d v s med människors vetskap finns det inga hinder att faktiskt gå 

ännu längre med övervakningen. I ett öppet samhälle kan fler brott klaras upp, och fler 

misstänkta kan ställas inför rätta och färre brott skulle begås. Men det kräver också att de som 

övervakar även ska övervakas. Han menar att ett samhälle inte bara kan vara öppet, utan det 

är av vikt att öppenheten är symmetrisk. I ett slutet samhälle, där avlyssning är förbjudet är 

risken större att det sker i smyg och tekniken kommer i mycket större utsträckning att 

missbrukas (Tännsjö 2010:114f).  
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Tännsjö går steget längre än många andra förespråkare till övervakning och uttrycker en vilja 

att känslig information som samlats in ska vara sekretessbelagd i upp till fem år för att sedan 

släppas och bli offentlig (Tännsjö 2010:114f). Detta handlar om, säger Tännsjö, 

medborgarnas rätt till att se över hur myndigheterna använt sitt privilegium att avlyssna och 

övervaka. Det är inte rättvist att laglydiga medlemmar måste blotta sina liv för allmän 

beskådan för myndigheter när själva övervakningen övervakas av en sluten grupp av experter 

och jurister som aldrig kommer till vanliga medborgares kännedom. Detta strider mot 

moralfilosofins två grundtankar, att ingen grupp i samhället ska gynnas, och utilitarismens 

tanke om allas sanna och lika värde.  

 

Kanske det viktigaste som Tännsjö försöker förmedla, är att övervakningen är av gott slag, 

men att det material som samlats in inte alls ska förstöras för att behålla rättsäkerheten och 

minska missbruk och intrång hos medborgare. Låt materialet bevaras just för att allmänheten 

ska kunna granska, värdera och resonera om myndigheternas agerande när det handlar om 

övervakning (Tännsjö 2010:116f).  

 

Datalagringsdirektivet som EU införde 2006 och som Sverige tvingats att genomföra handlar 

till största del om att förebygga terroristattentat som ses som en risk för rikets säkerhet och att 

gripa tungt kriminella. Om information som samlats in med hjälp av datalagringsdirektivet, 

släpptes efter fem år, som Tännsjö föreslår, vad har det för inverkan på staten och säkerheten? 

Kan verkligen vilken information som helst komma till allas kännedom utan att behöva 

riskera att samhället och dess medborgare utsätts för fara? Tännsjö menar att så inte alls är 

fallet. Material har kunnat sparas upp till 70 år om myndigheterna tyckt det varit lämpligt och 

han menar att många har fått lida för detta, ett exempel är spaningen på 70-talets kommunister 

som blev avlyssnade under många år och där material arkiverades p g a rikets säkerhet. När 

materialet sen visats har övervakningen av de allra flesta inte lett fram till någonting. 

Författaren menar helt enkelt att detta är ett sätt för myndigheterna att trakassera och hitta 

kryphål för att dölja sin egentliga verksamhet (Tännsjö 120:2010).  

 

Den analys som vi gör är att Tännsjö menar att utilitarismen kan försvara 

övervakningssamhället, men att vissa villkor måste vara uppfyllda för att det ska fungera. 

Tännsjö förespråkar att allmänheten ska kunna granska och övervaka myndigheter och staten 

på samma sätt som staten övervakar medborgarna. Vi tolkar detta som att den hegemoniska 

diskursen och motdiskursen ska vara jämbördiga, den ena parten ska inte ha mer makt än den 
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andra när det handlar om övervakning. Genom detta får man ett vad Tännsjö kallar 

genomsiktligt samhälle. Ett exempel på detta är att all insamlad information ska bli offentlig 

efter fem år. Den ofta använda frasen ”med rent mjöl i påsen har du ingen anledning att vara 

orolig” använder även Tännsjö och anser inte att den personliga integriteten är hotad, men han 

är införstådd med att människor vill bevara sitt mest privata, men att ett öppet samhälle där 

övervakningen är ömsesidig ger fler positiva konsekvenser för fler individer än att försvara en 

privat sfär. Bentham och hans idé om Panopticon menar att samhället är som en ”bur” eller  

ett stort fängelse där vi alla måste förhålla oss till samhällets regler för att det ska fungera 

(Foucault 1975). Den personliga integriteten sätts inte i främsta rummet utan viktigare är att 

samhället fungerar som det ska. Man skulle kanske kunna dra en parallell till Tännsjös 

”utilitaristiska samhälle” där den personliga integriteten inte heller är det allra viktigaste och 

ser det inte som att samhället är skyldiga sina medborgare detta. Utilitaristen James Rachels 

poängterar mer att ansvaret för den personliga integriteten vilar på den enskilde individen 

vilket vi tycker är rätt till viss del men det kan bli svårt att upprätthålla i 

övervakningssamhället. Det Tännsjö förespråkar, att allt insamlat material ska bli offentligt 

efter fem år skulle göra att medborgarna fick mer insyn i det offentliga. Vi ställer oss frågan  

om det skulle gå att stifta en lag som förespråkar att alla handlingar skulle bli offentliga efter 

fem år? Skulle lagen också kunna göra att den personliga integriteten åsidosätts?      

4.2.2  Rättighetsetiken  

Är varje kränkning av en rättighet, en kränkning av rätten till personlig integritet frågar sig 

Thomson (1975). Hon menar att rätten till ett privatliv finns men att många av våra andra 

rättigheter överlappar rätten till integriteten. Äganderätten, rätten till vår kropp, rätten till att 

inte bli lyssnade på (1975:303). Det spelar ingen roll om det finns hjälpmedel att avlyssna 

eller tjuvtitta på andra människor, det gör ändå inte handlingen legitim. Det kan tyckas vara 

mindre kränkande om en handling inte leder till fysisk skada på ett ting eller en individ, men 

det är inte relevant, integriteten blir kränkt ändå (1975:301). Det kan vara svårt att dra en 

gräns vilka rättigheter som är befogade att kräva som kan göra att andras rättigheter kränks 

(Thomson 1975:310). 

Denna rätt till ett privatliv står sig relativt stark i Thomsons diskussion som rättighetsetiker. 

Men hon menar att denna rättighet också handlar om vad vi gör för att skydda oss. Om två 

personer grälar högljutt vid ett öppet fönster och en förbipasserande stannar till och lyssnar är 

det ett otrevligt beteende men det kränker inte deras integritet då de själva valt att stå vid 
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fönstret. Om bråket istället äger rum med stängda dörrar och fönster och en intresserad person 

har installerat en avlyssningsapparat i deras hus så kränker personen självklart deras privatliv 

(1975:296). Man kan känna sig kränkt om någon utomstående lyssnar utanför fönstret eller på 

bussen när man pratar i telefon men det är inte lika allvarligt som att aktivt och strategiskt 

avlyssna med hjälpmedel (1975:297).  

Författaren diskuterar hur individer kan avsäga sig rättigheter och då också rättigheter till ett 

privatliv. Personerna som grälade vid fönstret har omedvetet avsagt sig rätten till sitt privatliv.  

Kända personer är praktexempel på individer som får stå ut med att bli fotograferade och 

granskade i det offentliga rummet. Man har rätt att skydda sina personuppgifter och annan 

känslig information som man vill ha för sig själv eller endast dela med sina nära. Samtidigt 

anser många att allmänheten har rätt att få veta allt av nyhetsvärde och att det ska publiceras i 

media (Thomson 1975:310).  

Det kanske viktigaste eller svåraste är att förhålla sig till är lagen. Vissa länder eller stater 

förbjuder t ex preventivmedel och abort. Den lagen strider mot medborgarens frihet att välja 

och kränker rättigheten till kvinnans egen kropp. En annan sak är hur lagen ger rätt till att 

avlyssna, utan människors vetskap. Lagen säger en sak som strider mot rättigheterna vi har 

mot varandra (Thomson 1975: 312).  

Vår analys utifrån rättighetsetiken är att den personliga integriteten i mycket större 

utsträckning är en rättighet att värna om för den enskilde individen och därför har samhället 

inte rätt att övervaka den enskilde individen utan hans eller hennes tillåtelse. Vi tolkar det som 

att motdiskursen förhåller sig stark mot den hegemoniska om man resonerar som en 

rättighetsetiker. Här är det snarare ett visst synsätt hur man ska bete sig moraliskt som avgör 

frågan om övervakning. Det spelar ingen roll om det är staten eller en enskild individ som 

bryter mot rättigheterna. Castells menar i Identitetens makt (1997) att det 

informationsteknologiska samhället är en stor fara för privatlivet. En rättighetsetiker menar att 

även om det finns teknik för exempelvis avlyssning så blir inte handlingen legitim ur ett 

rättighetsetiskt perspektiv. Vi tycker det verkar som att Castells resonerar som en 

rättighetsetiker när det handlar om relationen mellan övervakning och det privata. 

Om man hårddrar det så är inte terrorism och grov brottslighet viktigare än den personliga 

integriteten. En rättighetsetikers syn gör att det blir svårt att i ett samhälle sörja för andra 

intressen än den enskilde individens. Vårt datoriserade samhälle gör detta ännu mer 

problematiskt eftersom risken finns att den personliga integriteten får backa för andra 



22 
 

intressen. Castells tar upp ”hotet” från småsystrarna och med det menar han att vi alla kan 

kontrollera varandra med hjälp av den information som finns tillgänglig på våra datorer. För 

en rättighetsetiker borde det bli ännu mer problematiskt eftersom det inte gynnar den 

personliga sfären man vill värna om (Foucault 1975). Sveriges riksdag kan ses som en 

hegemonisk diskurs med mycket makt och med en ledande position i samhället. Dessa lagar, 

som riksdagen antar, handlar om hur övervakningen strider mot de rättigheter vi har gentemot 

varandra enligt Thomson och rättighetsetiken. Den hegemoniska diskursen förbiser 

motdiskursen och rättigheten till personlig integritet för att stifta lagar som gör det lättare att 

fånga terrorister. Frågan blir om medborgarna har en rättighet som säger att vi inte ska behöva  

ha ett samhälle med terrorister och i så fall blir övervakningen då acceptabel? Å andra sidan 

säger Nordin att rättigheterna ska fungera som ramar och skydda medborgare från våld och 

mord (Nordin 1992) vilket terrorister förorsakar. Det kan bli vad man brukar benämna som ett 

etiskt eller moraliskt dilemma.   

4.3 Det politiska perspektivet  

4.3.1 Regeringens proposition 2010/11:46 

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 

2006/24/EG 

Den 3 december 2010 överlämnade regeringen propositionen om ”Lagring av trafikuppgifter 

för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG” till riksdagen. En 

proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen. Förslaget kan t ex gälla en ny lag eller 

ett anslag (www.riksdagen.se). 

Efter bombattentaten i Madrid i mars 2004 fick rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i 

uppdrag av Europeiska rådet att snarast anta gemensamma åtgärder i fråga om lagring av 

trafikuppgifter. Sverige var med och utarbetade ett förslag som presenterades under 

sommaren 2004. Europaparlamentet och ministerrådet antog den 15 mars 2006 direktivet 

2006/24/EG om lagring av trafikuppgifter som genererats i samband med tillhandahållande av 

allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Och direktivet syftar till att 

harmonisera medlemsstaternas regler om skyldigheter för leverantörer av elektroniska 

kommunikationstjänster att lagra vissa uppgifter som genererats i samband med att en 

kommunikation sker med fast eller mobil telefoni eller i viss omfattning på Internet. Enligt 

direktivet skulle medlemsstaterna senast den 15 september 2007 ha genomfört 
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bestämmelserna i nationell rätt. Det fanns en möjlighet att skjuta upp genomförandet av 

direktivet till och med den 15 mars 2009 vilket Sverige har utnyttjat. 

 En utredning, Trafikuppgiftsutredningen fick uppdraget av regeringen att i maj 2006 lämna 

förslag till hur direktivet skulle genomföras i svensk rätt. Betänkandet ”Lagring av 

trafikuppgifter för brottsbekämpning (SOU 2007:76) överlämnades i november 2007  

(2010:1). 

Syftet med lagen är att uppgifter om användningen av elektronisk kommunikation är viktigt 

för att avslöja, utreda och åtala brott. I många medlemsstater har det visat sig vara ett 

nödvändigt redskap för de brottsbekämpande myndigheterna, framför allt när det gäller 

utredningar om organiserad brottslighet och terrorism. Forskning har visat på vikten av 

trafikuppgifter för att avslöja, utreda och åtala brott. Flera medlemsstater har redan antagit 

lagstiftning om skyldighet för tjänsteleverantörer att lagra trafikuppgifter men lagstiftningen 

skiljer sig åt mellan medlemsstaterna så målet med direktivet är att som tidigare nämnts att 

harmonisera leverantörernas skyldighet att lagra uppgifter. Det är inte tekniken för lagring av 

uppgifter som ska harmoniseras, den frågan måste lösas på nationell nivå. Direktivet är inte 

tillämpligt på innehållet i kommunikationen d v s inga uppgifter som avslöjar 

kommunikationens innehåll får lagras i enlighet med direktivet. Trafikuppgifterna ska lagras i 

minst sex månader men inte mer än två år (2010:12f).  

Trafikuppgifter som ska lagras om direktivet genomförs ska ge upplysning om vilka som 

kommunicerade med varandra, när det skedde och vilken typ av kommunikationslösning som 

användes. Brottsbekämpande myndigheter kommer inte att kunna få fram alla uppgifter från 

en enda leverantör utan de kommer att behöva sammanställa uppgifter från flera olika 

leverantörer för att få relevant information (2010:94-95). Vid telefoni ska uppgift om följande 

lagras: 

 uppringande telefonnummer 

 nummer som slagits och nummer till vilka samtalet styrts 

 uppgifter om abonnent och registrerad användare 

 datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades 

 den tjänst som använts samt slutpunkter 

Vid mobil telefoni ska följande lagras 

 uppringade parts abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet 
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 uppringd parts abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet 

 lokaliseringsinformation för kommunikationens början och slut 

 datum, spårbar tid och lokaliseringsinformation för den första aktiveringen av en 

förbetald anonym tjänst 

Vid internettelefoni ska följande lagras: 

 uppringande parts IP-adresser  

 uppringd parts IP-adresser 

Vid meddelande hantering (e-post och SMS) ska följande lagras 

 avsändarens och mottagarens meddelandeadress 

 uppgifter om abonnent och registrerad användare 

 datum för spårbar tid för på- och avloggning i meddelandetjänsten 

 datum för spårbar tid för avsändande och mottagande av meddelandet 

 den tjänst som har använts och spårbar tid för användandet 

Vid internetåtkomst ska följande lagras: 

 användarens IP-adresser 

 uppgifter om abonnent och registrerad användare 

 datum och spårbar tid för på- och avloggning i Internettjänsten 

 typen av Internetanslutning samt slutpunkter 

Även när någon inte svarat på en uppringning ska detta lagras (2010:95). 

Användare avses en fysisk eller juridisk person som använder en allmänt tillgänglig 

elektronisk kommunikationstjänst för privat eller affärsmässigt bruk.  

När det gäller hanteringen av lagrade uppgifter är det medlemsstaterna som själva fastställer 

när och under vilka omständigheter uppgifterna får lämnas ut.   

Ett genomförande av direktivet innebär att de brottsbekämpande myndigheternas behov av 

effektiva verktyg för att kunna avslöja, utreda och lagföra brott ställs mot den personliga 

integriteten därför har direktivet gjort en avvägning mellan dessa intressen (2010:16). Svea 

Hovrätt, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har påpekat att tillgången till 

trafikuppgifter ofta är avgörande för allvarliga brott. Riksdagens ombudsmän (JO) 
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Krisberedskapsmyndigheten, Datainspektionen och Amnesty International betonar vikten av 

att så långt det är möjligt ta den personliga integriteten i beaktande. Bl a Svenska 

Antipiratbyrån har anfört att utredningen på ett tillfredsställande sätt har tagit hänsyn till 

behovet av tillgång till trafikuppgifter och skyddet för den personliga integriteten medan 

Sveriges Advokatsamfund och Svenska journalistförbundet menar att utredningen i för hög 

grad tar fasta på brottsbekämpningsintresset på bekostnad av integritetsskyddet (2010:17).  

I betänkandet Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar (SOU 2005:38) står 

det att uppgifter inhämtas i varje utredning om allvarlig brottslighet som mord, våldtäkt, grovt 

narkotikabrott och terroristbrott. Dessa uppgifter gör det möjligt att ”lägga pussel” och på så 

sätt kan polisen ringa in misstänkta personer. Det kan också göra att personer helt avförs från 

en utredning. Trafikuppgifter är det enda sättet för polisen att komma åt en misstänkt när det 

gäller Internetrelaterad brottslighet några andra sätt brukar det inte finnas. Sammanfattningen 

i betänkandet är att tillgången på trafikuppgifter oftast är det enda sättet att få tag i misstänkta. 

Samtidigt som man konstaterar att trafikuppgifter är en viktig del i brottsbekämpning så 

medför detta också ett intrång i den personliga integriteten eftersom trafikuppgifter handlar 

om enskildas personliga korrespondens. Men den största delen av de uppgifter som lagras 

kommer aldrig att användas för brottsutredningar utan de kommer att förstöras efter att 

lagringstiden gått ut (2010:18).  Regeringen delar ändå utredningens bedömning om att ett 

intrång i den personliga integriteten sker eftersom uppgifterna lagras. Det skulle kunna leda 

till att vissa helt eller delvis avstår från att använda sig av elektroniska kommunikationsmedel 

för att inte registreras. Lagringsskyldigheten innebär att trafikuppgifter som i stort sett rör alla 

medborgare kommer att finnas lagrade och det finns alltid en risk att information läcker ut till 

obehöriga (2010:94). 

Europakonventionen råder sedan 1995 i svensk lag.  Enligt artikel 8 i den europeiska 

konventionen har var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, hem och 

korrespondens (2010:19). 

Sverige är skyldig att genomföra direktivet men integritetsfrågorna kan beaktas på olika sätt 

vilket direktivet också utgår ifrån. Önskvärt är att skapa ett transparent system så att 

medborgarna kan förutse vilka uppgifter som kommer att lagras och hur de används i 

brottsbekämpningen (2010:20). 

För att lagringen av trafikuppgifter ska ha den säkerhet som krävs för att uppnå syftet med 

lagringen så måste den utföras så att både integritetsskyddet och effektiviteten tillgodoses. De 
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rättsliga reglerna måste vara tydliga om trafikuppgifter skulle komma att spridas i strid med 

lagen. Det behövs en tillsynsmyndighet som känner till regelverket av marknaden för 

elektronisk kommunikation och hur trafikuppgifter får användas i brottsbekämpningen 

(2010:51). 

Regeringen har som förslag att det ska införas en särskild bestämmelse om leverantörernas 

skyldighet att skydda de trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande syften och 

Brottsoffermyndigheten menar att lagring av trafikuppgifter kan vara en betydande 

säkerhetsrisk för enskilda brottsoffer (2010:52). Lagringen ska innebära en teknik som 

innehåller hög kvalitet och det gör i sin tur att medborgarna får ett förtroende för systemet. Ett 

visst integritetsskydd måste upprätthållas enligt lagen om elektronisk kommunikation 

(2010:53).  Det är leverantörerna som kommer att få ansvar för lagring av trafikuppgifter och 

det blir deras ansvar att lagringen är förenlig med de krav på kvalitet som direktivet ställer. 

Det innebär, som redan nämnts att leverantörerna måste ha stor kunskap om sina skyldigheter 

eftersom bristande säkerhet skulle kunna få stora konsekvenser menar 

Brottsoffermyndigheten. Eftersom trafikuppgifter ofta är personuppgifter så anser regeringen 

att det skydd som finns för personuppgifter som finns i personuppgiftslagen bör gälla även för 

lagrade trafikuppgifter (2010:54). Men det är viktigt att säkerhetsnivån som ställs på 

leverantörerna även bör ställas på de brottsbekämpande myndigheterna. Den mängd 

information som ska hanteras kommer att skilja sig åt mellan leverantörer och 

brottsbekämpande myndigheter eftersom de brottsbekämpande myndigheterna endast kommer 

att hantera en bråkdel av alla de uppgifter som totalt sett har lagrats (2010:55).  

Regeringen har beräknat att kostnaderna för att genomföra lagringsskyldigheten kan uppgå till 

c:a 200 miljoner kronor och kostnaden för att lämna ut uppgifter kan beräknas uppgå till c:a 

20 miljoner kronor/år men att komma fram till en exakt summa är nästan omöjligt. Eftersom 

man inte när beräkningarna gjordes visste hur lång lagringstiden skulle bli är det svårt att få 

fram en exakt siffra. Trafikuppgiftsutredningen har utgått från att eftersom fler uppgifter 

kommer att finnas lagrade så kommer antalet fall där trafikuppgifter kommer att begäras ut 

stiga från c:a 9 000 per år till c:a 10 000 per år (2010:64). Det är leverantörerna som ska stå 

för kostnaderna för lagring, säkerhet och anpassning av systemen.  

Flera fördelar har kunnat konstateras i flera medlemsländer inom EU vad gäller 

brottsbekämpning och behovet av ett direktiv om lagring av trafikuppgifter menar 

Trafikuppgiftsutredningen i sitt betänkande. Utgångspunkten måste vara att det är 
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medborgarna och i synnerhet brottsoffren som har behov av en effektiv brottsbekämpning mot 

den allvarliga brottsligheten. Men det måste finnas en balans mellan brottsbekämpningens 

intressen och integritetsskyddet. Trafikuppgiftsutredningen menar att det i direktivet finns 

flera artiklar som ska garantera en rimlig proportion mellan brottsbekämpningens intressen 

och integritetsskyddet och att deras förslag också tar hänsyn till detta (2010:101). 

Regeringens proposition förespråkar att datalagringsdirektivet ska antas och tillhör därför 

enligt vår analys den hegemoniska diskursen.  Man skulle också kunna resonera som att det 

finns en maktrelation mellan EU och regeringen där Sverige har vissa krav och kriterier att 

leva upp till. Oppositionen har förhalat direktivet vilket gjort att Sverige införde direktivet 

senare än vi skulle ha gjort. Relationen mellan Sverige och EU blev ansträngd på grund av 

detta och EU hotade med sanktioner. Detta betyder att EU är hegemonisk, men inte att 

Sverige som nation är en motdiskurs till EU. Foucaults övervakningssamhälle har på detta sätt 

ytterligare förstärkts när det gäller samhället och kontrollen av medborgarna. Regeringen 

menar i propositionen att man kan värna om den personliga integriteten även om man inför 

datalagringsdirektivet. Nu är det ju så att vi är tvungna att anta direktivet och därmed följa den 

hegemoniska diskursen. Det enskilda landet, i det här fallet Sveriges lokala motdiskurser har 

inte mycket att säga till om när vi valt att gå med i EU. Vi har folkomröstat om att gå med i 

EU 1994 och vi röstade ja. Vi har även röstat för en regering som är för EU vilket gjort att vi 

samtidigt sagt ja till en gemensam politik på EU-nivå. Samarbete mellan EU länderna ska 

gynna fred och utveckling. Vi har också en s k EU identitet som går före de lokala 

motdiskurserna. 

I propositionen framkommer det inte så tydligt vad de som är emot datadirektivet anser. De 

remissinstanser som haft möjlighet att säga sitt i utredningen säger ofta i propositionen att de 

tillstyrkt utredningens förslag eller så har de inte lämnat några synpunkter alls eller haft några 

invändningar mot förslaget. Det kan vi tycka är anmärkningsvärt att de inte är mer emot 

datadirektivet än de är. Kanske är det så att dessa remissinstanser också tillhör den 

hegemoniska diskursen i högre grad och kommer gynnas av direktivet i sitt arbete. 

Propositionen nämner att ”forskning har visat på vikten av trafikuppgifter för att avslöja, 

utreda och åtala brott” (Regeringens proposition 2010/11:46 2010:12f) men de nämner inte 

vilken forskning de hänvisar till. Vi tycker att det hade varit bra om de tagit upp vilken  

forskning de hänvisar till för att på så sätt öka trovärdigheten. De är också medvetna om att 

lagring av data kan göra att det läcker ut information och att det kan användas till andra syften 

än de är avsedda för men har inte riktigt någon konkret lösning hur man ska gå tillväga om 
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eller när det händer. Mycket av ansvaret vad gäller personlig integritet kommer att vila på 

leverantörerna, de måste ha god kunskap om lagring av trafikdata, det är stora mängder data 

som ska lagras och kostnaden för detta kommer de också att få stå för. Frågan man då ställer 

sig är om de kommer att omfördela sina kostnader till sina kunder, är det vi som kommer att 

få betala för övervakningen som sker via mobiltelefoni och internet?  

4.3.2 Miljöpartiet  

Maria Ferm m.fl. riksdagsledamöter i Miljöpartiet skrev i september 2011 en motion 

2011/12:Ju222 till riksdagen med anledning av regeringens proposition 2010/11:46 som gäller 

genomförandet av direktivet. Miljöpartiet menar att datalagringsdirektivet är en av flera 

integritetskränkande terrorlagar sedan den 11 september 2001, de flesta av dem med sin grund 

i EU-direktiv.   

I motionen skriver Miljöpartiet att det demokratiska samhället hotas genom övervakning och 

därmed också privatlivet genom kartläggning av medborgarna. Det är leverantörerna av 

telefoni- och internet som ska lagra information i mellan sex månader upp till så lång tid som 

två år (2011:1). Ett förslag från Justitiedepartementet vill att polisen ska kunna få ut uppgifter 

av telefoni- och internet inte bara för grova brott utan även för bötesbrott. Det kan vara 

gromning (en vuxen tar sexuell kontakt med ett barn) fildelning och sexuellt ofredande. 

Tidigare har lagen gällt enbart för grövre brott med påföljder som ger fängelse. 

 Miljöpartiet menar att regeringen har haft tid på sig att protestera mot direktivet men valde att 

införa direktivet tills efter valet 2010.  Regeringen lade fram en proposition som behandlades 

våren 2011. Miljöpartiet och Vänsterpartiet förhindrade ett införande av direktivet vilket 

betyder att ärendet är vilande fram till våren 2012 då riksdagen kommer att ta upp ärendet på 

nytt. Miljöpartiet menar att regeringen då har stora möjligheter att förhindra att lagen träder i 

kraft. 

De anser att integritetsskyddet urholkas och de tänker fortsätta att motarbeta förslaget. Det är 

inte bara kränkande utan också ineffektivt och dyrt att övervaka hela befolkningen för att 

komma åt ett fåtal. En sådan här massiv övervakningsapparat kan missbrukas av EU eller 

USA genom datautlämningsavtal anser de.  Domstolsbeslut mot en specifik individ som man 

misstänker för brott är absolut nödvändigt innan insamling av data kan komma i fråga anser 

de. 
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Den tyska författningsdomstolen har ogiltigförklarat den tyska datalagringslagen med 

hänvisning till de mänskliga rättigheterna och menar att den är integritetkränkande. Tyskland 

har till och med avrått Sverige från att införa direktivet. Miljöpartiet hoppas att det kan bli en 

vändpunkt för Sverige. Om Miljöpariet inte kan stoppa datalagringsdirektivet i sin helhet är 

deras förhoppning att omförhandla det så att den obligatoriska insamlingen av data som 

kommer gälla alla inte tas i bruk. De menar att det finns flera möjligheter att ändra på lagen 

(2011:2). 

Ett s k medborgarinitiativ  kan om 1 miljon namnunderskrifter samlas in inom EU, få  

kommissionen att lyfta frågan. Miljöparitet menar att Sveriges grundlag måste för att värna 

om de demokratiska värdena sätta en ram för vilka mänskliga rättigheter lagen ska innefatta. 

Eftersom det finns fler länder inom EU som tycker att EU:s övervakningspolitik är 

integritetskränkande så menar Miljöpartiet i sin motion att Sverige borde inleda samarbete 

med dem för att på så sätt få till en ändring (2011:3). 

Enligt vår analys tillhör Miljöpartiet en motdiskurs eftersom de kraftfullt är emot 

övervakningssamhället och är emot regeringen som förespråkar mer övervakning i och med 

införandet av datalagringsdirektivet. Miljöpartiet är oroligt för att även mindre grova brott kan 

komma i fråga med direktivet och att det är hela befolkningen som indirekt påverkas av 

direktivet. Man skulle kunna säga att de ser Panopticon som ett samhälle som de absolut inte 

vill ha. Den personliga integriteten är mycket viktig för den enskilde individen enligt 

Miljöpartiet och den ska inte kränkas av större intressen. Trots ett stort motstånd så blir det 

väldigt svårt att rå på den hegemoniska diskursen. Castells diskuterar i Identitetens makt 

(1997) hur kreditkortet blivit ett större hot än ID-kortet. När Miljöpartiet befarar att andra 

intressen än den personliga integriteten blir viktigare, kan man tolka det som att det inte 

endast handlar om kampen mot terrorism utan också de kommersiella företagen. Castells 

menar att kommersiella företag har ett stort intresse att samla in information för att kunna 

skräddarsy rabatter och erbjudanden till sina kunder. Det Gunnartz i sin bok Välkommen till 

övervakningssamhället (2007) kallar för ändamålsglidning är när det ursprungliga syftet till 

övervakning byts ut eller vidgas. T ex då kommersiella företag köper eller tar del av 

information som till en början var avsedd för andra ändamål.  Kommersiella företag har en 

väldig stor makt även i människors vardagsliv eftersom vi ständigt matas med reklam för att 

öka konsumtionen. Man skulle kunna se kommersiella företag som en hegemoni som genom 

sin makt påverkar hur samhället fungerar.  Undersökningen Storebror ser dig (Berglund, 
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Sjödin 2004) visar att människor tycker att deras personliga integritet kränks som mest när 

företag utan tillåtelse samlar information om dem.  

4.3.3  Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet är ett av de tre partier som har motsatt sig införandet av datalagringsdirektivet 

och Jens Holm m.fl. har skrivit en motion (2010:46:Jul6) gällande proposition 2010/11:46 

som är regeringens förslag på genomförandet av direktivet. Det är en 14 sidor lång motion där 

flera olika aspekter tas upp varför direktivet inte bör genomföras. Vi kommer inrikta oss på 

integritet och hur den påverkas enligt Vänsterpartiet.  

 

Vänsterpartiet utrycker en oro för det växande övervakningssamhället mot den vanliga 

medborgaren, att fokus gått från att övervaka misstänkta brottslingar till enskilda oskyldiga 

individer. De vill att utvecklingen av all teknik borde användas i motsatt riktning, genom att 

skydda och öka transparensen om hur människor använder sig av trafikdata som finns i 

ständig omsättning (2010:2). 

.  

De belyser hur direktivet faktiskt strider mot EU:s egna lagar som berör fri- och rättigheter, i 

artikel 8 i Europakonventionen finns två paragrafer som lyder: 

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens. 

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd 

av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens 

säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av 

oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och 

rättigheter (2010:7)  

Dessa paragrafer är mycket tydliga vad gäller rätten till sitt privatliv och många tunga 

instanser som EU:s egen datatillsynsman har kritiserat direktivet för att strida mot fri- och 

rättigheter. Ändå finner regeringen det lämpligt att genomföra det i sin fulla utsträckning.  

Vänsterpartiet tycker det är anmärkningsvärt och det är ännu en anledning till att se kritiskt på 

direktivet för att ta ansvar för människors privatliv (2010:8).  

 

De ställer sig frågan hur integritetskränkande uppgifter kommer att lagras? Om man lagrar 

information om vilka politiska organisationer, intresseorganisationer, sjukhus och liknande 
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som en individ skickat mejl till så kan det vara mycket integritetskränkande om denna 

information kommer ut. Det gäller även telefonsamtal och positionering av plats när en 

individ tagit emot eller själv ringt ett samtal. Vänsterpartiet menar att i dessa situationer är det 

svårt att värja sig och upprätthålla sin integritet.  

 

Så länge ingen råkar illa ut genom att bli oskyldigt misstänkt för att ha ringt ett samtal till fel 

person eller så länge databaser med integritetskränkande information inte läcker ut eller 

missbrukas är då allt i sin ordning? Men vad händer när fel person blir anklagad för terrorism, 

eller när känslig information om en person läcker ut undrar Vänsterpartiet?  De menar att 

regeringen vägrar ta diskussionen om dessa frågor som ständigt hotas i ett 

övervakningssamhälle (2010:4).  

 

Vänsterpartiet menar att nästa steg i det redan övervakande Sverige inte är långt bort, när den 

väl börjat luckras upp blir argumentationen för personlig integritet och vikten för skydd för 

vanliga medborgare aldrig tillräckligt starkt i ett samhälle där det viktigaste är att få tag i  

terrorister (2010:14).  

   

Enligt vår analys värnar Vänsterpartiet starkt om den personliga integriteten inte bara för att 

de är rädda för att uppgifter kan användas i brottsutredningar utan också för att den enskilde 

individen ska kunna värna om sitt privatliv. De argumenterar för den personliga integriteten 

som en rättighetsetiker skulle göra d v s att privatlivet är viktigast. Det finns alltid en risk att 

uppgifter i databaser läcker ut och missbrukas. Eftersom SÄPO i Sverige kartlade 

kommunister på 1960-talet så kan det finnas kopplingar till Vänsterpartiet och att de värnar 

starkt om den personliga integriteten eftersom de råkat ut för övervakning tidigare. Man 

skulle kunna se det som att den hegemoniska diskursen kontrollerat vad de ansett vara ett hot, 

i det här fallet var det kommunisterna. Gunnartz (2007) menar att idag är det inte 

kommunister man ser som ett hot utan terrorister. Datalagringsdirektivet risk för kartläggning 

av individer kan jämföras med Panopticon där man också övervakade medborgarna för att 

kunna sålla ut dem som inte var tillräckligt dugliga för att de inte passade in i samhällets 

norm. Foucault (1975) beskriver övervakningen just som ett sätt att kunna ha kontroll och 

skilja på vad som är normalt och inte genom normer. Enligt Vänsterpartiet blir det 

integritetskränkande när man kan få fram information om vart en individ skickat mejl, det kan 

vara till olika organisationer eller partier. På detta sätt kan man i värsta fall kartlägga en 
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person menar de.  Eftersom Vänsterpartiet är starkt EU kritiskt så är de en motdiskurs till 

hegemonin och makten inom EU. 

5. Diskussion 

Studiens syfte var att belysa hur argumentationen om datalagringsdirektivet och den 

personliga integriteten ser ut utifrån det politiska och filosofiska perspektivet.  

Vi har försökt besvara våra frågeställningar om hur den personliga integriteten påverkas av 

det nya datalagringsdirektivet och om det innebär ökad eller minskad personlig säkerhet. Vi 

har kommit fram till att de flesta är mer eller mindre överens om att den personliga 

integriteten kan kränkas men att man när man lagstiftat om detta försökt att ta hänsyn till den 

personliga integriteten så mycket man kunnat. Gunnartz menar att det fanns ett motstånd 

också inom EU och man krävde ett mer genomtänkt förslag som tog hänsyn till medborgarnas 

integritet (2007:18). I Sverige anser man att man försökt ta hänsyn till den personliga 

integriteten när man antagit direktivet. Utilitaristerna förstår att alla vill ha en personlig sfär 

men att kränkningen vid övervakning blir legitim om man ska försöka få ett rättssäkert 

samhälle. Rättighetsetikerna å sin sida menar att trots att vi har en avancerad teknik till 

förfogande så behöver vi inte använda oss av den eftersom de menar att det inte är etiskt 

försvarbart att övervaka den enskilde individen eftersom den personliga integriteten kränks.  

Teorierna vi valt att använda oss av har på olika sätt kunnat hjälpa oss i besvarandet av vår 

frågeställning. Foucault som har en mer övergripande förklaring till varför övervakning 

existerar har vi kopplat till den hegemoniska diskursen, då övervakning handlar om kontroll, 

insyn och disciplin över medborgarna. Castells teori förklarar mer den snabba utveckling som 

skett i samhället och den kan ses som en motdiskurs till den hegemoniska som är mer positiv 

till den teknologiska utvecklingen.  

Berglund och Sjödins (2004) forskning påvisar att vi känner oss mer kränkta när vi inte vet   

vad syftet med övervakningen är eller vem det är som övervakar oss. Är då syftet med 

datalagringsdirektivet legitimt? Vi tänker oss att beroende på vilka som har makten och styr 

den hegemoniska diskursen så ändras också synen på vad som är legitimt eller inte. Om det 

istället hade varit Vänsterpartiet som varit i ledande ställning i Sverige och som därmed styrt 

den hegemoniska diskursen så hade det kanske varit mer troligt att Sverige inte varit med i 

EU och inte heller varit tvungen att anta direktivet.  Den stora skillnaden mellan den 
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hegemoniska och motdiskursen i det politiska perspektivet är svårt att besvara endast utifrån 

relationen mellan övervakning och personlig integritet då uppfattningar och 

ställningstaganden grundar sig på ett djupare plan. Men utifrån de motioner och den 

proposition vi tagit del av är propositionen mer inriktad på att vi måste ha möjligheten att 

kunna gripa terrorister och grova brottslingar medan motionerna är mer inriktade på 

kränkningen av den personliga integriteten för den enskilde individen.  

Flaherty kategoriserar Sverige som ett övervakningssamhälle eftersom vi varit tidiga med att 

datorisera den offentliga sektorn och använda oss av personnummer som han tycker är 

extremt. Sverige blir på så sätt en kontrollstat och kan jämföras med Foucaults 

övervakningssamhälle som han tar upp i sin bok Övervakning och straff (1975). Vi tänker oss 

att vi i Sverige vant oss vid registrering bl a med våra personnummer och därför inte längre 

reagerar så kraftfullt på kränkningar av den personliga integriteten som vi kanske borde göra. 

Detta menar också Flaherty i sin avhandling från 1989 där han påpekar att vi svenskar är 

alldeles för tillitsfulla till staten.  

Människans sätt att agera och vår förståelse för andra grundar sig i samhällets normer och 

Foucault menar att just normer används som sanktioner för att tillrättavisa, det gäller både 

staten och individer (1975). Många av våra normer grundar sig i vår moral och 

rättighetsetiken och utilitarismen har som vi redovisat i tidigare avsnitt skilda åsikter om den 

personliga integriteten och människans rätt till den. Handlar då vår inställning till 

datalagringsdirektivet om en individs moral eller också om dennes ideologiska uppfattning? 

Vi tror att det är svårt att skilja dessa åt och veta hur de påverkar varandra. Miljöpartiet 

belyser i sin motion konsekvenser som datalagringsdirektivet kan få för den personliga 

integriteten vilket kan ses som en strategi för att väcka motstånd, och man kan se vissa 

likheter med utilitarismen som också är konsekventetiskt i sitt tänkande.  

Nu när vi har studerat detta ämne så är vår uppfattning att det finns en rädsla för att den 

personliga integriteten kan komma att kränkas och att den i vissa fall är befogad men att den 

hegemoniska diskursen styr och deras uppfattning är att det är viktigt att polisen har 

befogenhet att lösa svåra brott. Kränks inte brottsoffers personliga integritet också? Enligt 

regeringens proposition så menar de att den personliga säkerheten kommer att öka för den 

laglydiga enskilde individen eftersom det är de grova brottslingarna som man vill få tag i 

genom det nya datalagringsdirektivet. Tännsjö menar också att ett öppet samhälle är ett 

rättsäkert samhälle.   
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Kritiska reflektioner  

Så här i efterhand kan vi tycka att vi borde ha börjat med arbetet med diskursanalysen i ett 

tidigare skede för det hade hjälpt oss i vårt arbete med analysen. Det finns många olika slags 

diskursanalyser och det är inte så lätt att välja. Vi borde kanske också ha tänkt mer på studiens 

djup än bredd eftersom studien inte gjorts för att t ex få ett generaliserbart resultat.   

Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant om det gjordes en jämförelsestudie mellan EU länder för att se hur  

brottsligheten och den personliga integriteten påverkats. Det vore också intressant att jämföra 

detta i ett land som inte är med i EU och som därför inte behövt anta direktivet.  En studie i 

Sverige om hur datalagringsdirektivet påverkat den personliga integriteten skulle också kunna 

vara intressant.         
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