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Förord	

	

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till mina studiekamrater som funnits där när jag behövt stöd 
under arbetets gång. Detsamma vill jag göra till min familj och i synnerhet min syster för 
hennes råd och perspektiv. Jag vill också rikta ett tack till min handledare för den vägledning 
och de råd jag har fått under studiens gång. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	
	

	

	



	

Sammanfattning	

	

Denna undersökning bygger på diskursanalys och är kvalitativ i sin utformning. Studien 
inleds med en presentation av övervakning som definition och dess användningsområde för 
att sedan smalnas av till vad som ska undersökas, vilket är dilemmat om när 
datalagringsdirektivet skulle införas i svensk lag. Problemet i denna undersökning är det 
etiska dilemma som politikerna stod inför då det fanns oenigheter utifrån uppfattningar om att 
datalagringsdirektivet utgjorde ett intrång i den personliga integriteten och privatlivet. 
Samtidigt som den andra sidan ansåg att datalagringsdirektivet var nödvändigt för att 
förhindra terrorism och kriminalitet. Det följer sedan en överblick av de verksamheter som 
finns till för att värna om integriteten och en historisk bakgrund till de brottsbekämpande 
myndigheter som använder sig utav datalagringen samt en genomgång i när och hur 
datalagringsdirektivet införlivades i Sverige. Den tidigare forskningen som används i denna 
uppsats visar några av de etiska aspekter som finns i övervakning som sedan kommer att 
användas i diskussionen. Sedan kommer några av Foucaults (2003) centrala begrepp som 
används i denna studie att presenteras och som senare används för att analysera empirin som i 
denna studie utgörs av offentliga dokument, vilket är den diskurs som ska analyseras. Till 
detta har Bacchis (2012) metod använts som ett verktyg för att analysera vad författarna 
bakom de offentliga dokumenten har utryckt. Det som framkom i analysen var bland annat att 
det fanns en maktkamp mellan politikerna som visade sig i form av härskarteknik, och genom 
dominans och underordning. Det som också framkom var att det etiska dilemmat som fanns 
ledde till att regeringens proposition bordlades av två minoritetspartier som ansåg att det var 
en kränkning av integriteten och Europakonventionen. Men det var också ett maktutövande 
från den underordnades sida för att stoppa den dominerande parten från att utöva sin makt. 

Nyckelord: övervakning; makt; diskurs; kriminalitet; kontroll; etik  

	 	



	

Abstract	

	
This study is a discourse analysis of public documents. It is qualitative and begins with 
defining surveillance to explain its use and then to be narrowed to what this study is focusing 
on. The problem to be investigated is the ethical dilemma that surrounded the data retention 
directive. The perception of being unethical by two parties because it was considered as an 
encroachment on privacy. While proponents of the data retention directive saw it as means 
against terrorism and crime. The authorities that safeguard the integrity is then presented with 
a historical background to the law enforcement agencies that use the stored data, and a review 
of the Data Retention Directive in Sweden. Previous research found in this paper brings 
examples of some of the ethical issues that are associated with monitoring. The central 
concepts of Foucault´s (2003) are used to analyze the public documents. Bacchis (2012) 
method is used analysis as a tool to better understand the problems that the authors of the 
documentions are talking about. The analysis showed that there was a power struggle between 
the politicians in the form of excluding procedures, and acts on the basis of positions of 
power. It also emerged that the ethical dilemma was not resolved, but led to the government's 
proposal being stopped by the two minority parties because they considered it to be a 
violation of privacy. But at the same time it was also an exercise of power to stop the 
government from exercising power. 

Keywords: monitoring; power; discourse; crime; control; ethics 
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Inledning 	
 
Övervakning är idag så vanligt förekommande att fenomenet blivit någonting som tas för 
givet (Lyon 2007). Enligt David Lyon är övervakning och syftet ”the focused, systematic and 
routine attention to personal details for purposes of influence, management, protection or 
direction” (Lyon 2007: 14). Vi stöter på övervakning i affären när vi använder oss av 
kreditkortet eller till exempel vid bankomaten när vi ska göra ett utdrag. Vi övervakas också 
när vi går på läkarbesök där personliga uppgifter sparas så att sjukvården bättre kan vårda sina 
patienter. Men övervakning finns också där vi arbetar som på till exempel arbetsplatser där 
man med hjälp av övervakning kan hålla uppsikt och kontroll över produktion (Lyon 2007).  
 
Ett annat område där övervakning finns är hos polisen där övervakning används för att 
bekämpa kriminalitet (Ne 2016: säkerhetspolis) vilket delvis också är vad denna uppsats 
kommer att handla om. Övervakning som medel inom brottsbekämpning kan tänkas handla 
om kameror och hemliga telefonbuggningar men den metod som ska undersökas i denna 
uppsats är övervakning genom datalagring (NE 2016: datalagringsdirektivet). Den kanske 
viktigaste skillnaden mellan datalagringen och de flesta andra övervakningsmetoder är att 
datalagringen inte riktar sig mot ett specifikt mål utan att det istället utgörs av insamlad data 
från telefon och internetanvändare (ibid). Detta är något som många kan anse vara oetiskt 
eftersom att det kan uppfattas som ett intrång i den personliga integriteten. Tanken av att vara 
iakttagen varje gång man använder en kommunikationstjänst kan nog få många att tänka till 
en andra gång innan man yttrar privatsaker som i ett telefonsamtal med läkare eller psykolog. 
Vad sker om de insamlade uppgifterna läcker ut? Varför ska alla uppgifter sparas? Hur länge? 
Vilka myndigheter och verksamheter berörs av datalagring? Hur och när kom 
datalagringsdirektivet till? Medan frågorna samlades på hög blev min insikt om den etiska 
konflikten som finns mellan säkerhet och rätten till personlig integritet större. Detta ledde till 
ett intresse om hur det såg ut när datalagringen infördes i Sverige. Hur löstes det etiska 
dilemmat som fanns mellan säkerhet och integritet? Hur såg diskursen ut? 
 
Hur såg diskursen om det etiska dilemmat ut vid införandet av datalagringsdirektivet i 
Sverige? En drivkraft och ett intresse som fört mig genom denna studie har varit att se hur 
politiken utspelade sig i diskursen i att se närmare på det som framförs från olika partier för 
att ta reda på hur de såg på dilemmat. För att kunna göra detta kommer jag att använda mig av 
relevanta metoder och teorier samt tidigare forskning för att försöka få en djupare förståelse 
av diskursen genom att analysera vad som sades för att sedan diskutera det jag har kommit 
fram till. I avsnittet ”tidigare forskning” tar jag stöd av bland annat Marie-Helen Maras som 
menar att övervakning kan begränsa människors autonomi som är en essentiell del i hur 
demokratin fungerar (Maras 2012). Den tidigare forskningen är utvald för att underlätta för 
läsaren genom att visa på några etiska aspekter av övervakning som har ifrågasatts. I teori 
delen har jag valt att ha med Jeremy Benthams fängelsekonstruktion Panoptikon (Foucault 
2003) som skulle kunna beskrivas som en maktmekanism som tillåter en effektiv översikt 
över människor och Foucault menade kunde återfinnas även i andra delar av samhället. Jag 
kommer även att använda några av Foucaults centrala begrepp som makt, disciplin och 
diskurs till att analysera vad som sägs i diskursen. Som teoretiskt ramverk kommer Bacchis 
metod kallad What's the Problem represented to be användas som hjälpmedel för att bättre 
kunna förstå de offentliga dokumenten som ska undersökas (Bletsas & Beasley 2012).  
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Problemformulering	
	
Denna studie intresserar sig för hur diskursen kring det etiska dilemmat såg ut vid införandet 
av datalagringsdirektivet i Sverige. Jag ämnar nå mitt syfte genom att försöka analysera 
diskursen i vilket datalagringsdirektivet år 2010 bordlades. Det etiska dilemmat bestod i vart 
pendeln mellan säkerhet och rätten till personlig integritet skulle placeras. I diskursen ansågs 
datalagringsdirektivet av Miljöpartiet (Ferm et al. 2010) och Vänsterpartiet (Holm et al. 2010) 
utgöra angrepp på den personliga integriteten samtidigt som förespråkande regering 
(Reinfeldt 2010) ansåg att det var ett ont som var ett nödvändigt medel inom 
brottsbekämpning. Nick Taylor (2014) har i en artikel med synpunkt på mänskliga rättigheter 
redogjort för hur övervakning hamnar i strid med de eventuella lagstiftningar som idag är 
menade att ge beskydd. I en artikel av Titus Stahl (2016) förklaras det att 
massövervakning egentligen skadar mer än vad som vanligen framgår. Detta på grund av att 
relationen mellan massövervakning och det offentliga rummet bortses (Stahl 2016). I den 
andra artikeln skriven av Marie-Helen Maras har jag valt att ta med ett stycke som menar att 
övervakning är ett hot mot den enskilde personens autonomi (Maras 2012). I den fjärde 
artikeln från 2009 författad av Ian Brown och Douwe Korff är den centrala aspekten 
Europeiska Unionens lagar om integritet och rätten att inte bli diskriminerad vilket utmanas 
av profilering i jakten på terrorister (Brown & Korff 2012).  Hur såg argumenten ut? Jag gick 
in i diskursen där en debatt utspelade sig mellan den politiska majoritet som drev direktivet 
och den politiska minoriteten som motsatte sig det. Det blir intressant att se hur det i diskursen 
resoneras och argumenteras av regeringen och minoritetspartierna utifrån Maria Bacchis 
metod som syftar till att förstå politiska förslag bättre än de som själva framfört de (Bletsas & 
Beasley 2012). 

	
Syfte	
	
Syftet med denna uppsats är att genom diskursanalys undersöka hur det etiska dilemmat om 
införandet av datalagringsdirektivet såg ut i Sverige. 

Frågeställning	
	
Hur såg diskursen om det etiska dilemmat ut vid införandet av datalagringsdirektivet i 
Sverige?	

Avgränsning	
	
Denna uppsats är avgränsad till att undersöka hur det etiska dilemmat om införandet av 
datalagringsdirektivet såg ut i Sverige. Avgränsningen innebär att jag att i offentliga 
dokument kommer att undersöka hur diskursen såg ut när regeringens proposition bordlades.  
 

Disposition	
	

Dispositionen i denna uppsats är uppdelad med en början av en historisk bakgrund om 
brottsbekämpande myndigheter, hur och när datalagring infördes i Sverige samt de 
verksamheter som värnar om upprätthålls integriteten. Detta följs sedan av teoridelen och 
tidigare forskning som ska appliceras på diskursen. Efter detta kommer metoden och 
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teoretiskt ramverk där metoder redogörs för. Sedan kommer resultat och analys där det 
empiriska materialet analyseras för att sedan diskuteras i den sista delen som är diskussionen. 

Historisk	bakgrund	
	

Brottsbekämpande	myndigheter	
	
Vid utbrottet att första världskriget år 1914 bestämdes det att en polisstyrka med särskilda 
uppgifter skulle organiseras som en egen byrå tillhörande Generalstaben (Ne 2016: 
säkerhetspolisen). År 1918 avvecklades en stor del av organisationen, dock var 
säkerhetsverksamheten fortfarande en viktig del av rikets säkerhet och förflyttades sedan till 
Stockholmspolisens kriminalavdelning. Statspolisen skapades år 1932 och hade som uppgift 
att överta den allmänna säkerhetstjänsten vid händelse av ett krigsutbrott vilket verkställdes år 
1938 (ibid). När andra världskriget bröt ut år 1939 placerades säkerhetstjänsten direkt under 
regeringen vars huvudsakliga syfte var övervakning och censur. De som stod som föremål för 
övervakningen var misstänkta människor där politiska uppfattningar och sympatisörer blev 
kartlagda och registrerade. Efter krigsuppbrottet år 1945 stod säkerhetstjänsten under 
granskning och sammanslöt därefter återigen med statspolisen (ibid).  
 
År 1965 förstatligades polisen och till den nya myndigheten vid namn Rikspolisstyrelsen 
(RPS) inrättades en säkerhetsavdelning med särskilda uppgifter vilket benämndes som 
avdelning D (Ne 2016: säkerhetspolisen). Från år 1989 var SÄPO en självständig verksamhet 
inom Rikspolisstyrelsen innan den slutligen en egen myndighet år 2015 (ibid). SÄPOS 
huvuduppgift är att skydda Sverige från yttre och inre hot och har sedan 1970-talet arbetat 
med att motverka terrorism där metoder som hot, tvång och våld för att bedriva politiska 
påtryckningar utan hänsyn till samhälle eller nation (ibid). SÄPO och dess metoder har genom 
flera uppmärksammade fall befunnit sig i centrum för samhällsdebatter, ofta bland kritiker i 
olika samhällsgrupper som funnit avslöjanden om registrerande av medborgare som 
upprörande. Detta för att registrering av medborgare efter krigsuppbrottet 1945 skett utan att 
landets säkerhet har varit hotat och istället ska ha grundats på politiska motiv (ibid).  
	
Datalagringsdirektivet	
 
21 september 2005 lade EU-kommissionen fram ett förslag om att all trafikdata hos EU länder 
skulle lagras (NE 2016: datalagringsdirektivet). Syftet med denna motion var att få igenom ett 
direktiv som till en början avsågs vara ett motmedel för att bekämpa terrorism, dock har data 
som samlats in varit användbar i andra brottsutredningar än de gällande terrorbrott (ibid). 
Förslaget om direktivet kom ur spåret av terrorattackerna i Madrid 2004 samt London 2005 
(EU-upplysningen 2016). Förslaget klubbades igenom i EU:s ministerråd den 21 februari år 
2006 men implementerades inte i Sverige förrän den 1 maj år 2012 vilket ledde till att Sverige 
fälldes i EU domstolen (ibid). Sverige bötlades 3 miljoner Euro med motivationen att 
samhällsdebatter inte var ett godtagbart skäl för en försening (DagensJuridik 2016). Kritiken 
som fanns mot EU:s datalagringsdirektiv delades även i Irland och Österrike, vars högsta 
domstol och författningsdomstol krävde en prövning av införandet, för att se om direktivet 
stämde överens med EU:s grundläggande rättigheter (ibid). Datalagringsdirektivet innebar att 
alla medlemsländer i EU måste lagra uppgifter om kommunikation genom telefon och 
internettjänster i minimum sex månader upp till två år. Mer detaljerat ska data som sparas 
innehålla information om vilka aktörer som kommunicerar, typ av kommunikation samt 
lokalisering av samtalets aktörer (Ne 2016: datalagringsdirektivet). Efter att direktivet prövats 
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i EU-domstolen slogs det fast den 8 april år 2014 att direktivet inte levde upp till stadgan om 
EU:s mänskliga rättigheter. Enligt ett citat från EU-domstolens domslut innebar direktivet 
 

ett omfattande och särskilt allvarligt intrång i den grundläggande rätten till respekt 
för privatlivet och skydd för personuppgifter, utan att detta intrång begränsas till 
vad som är strängt nödvändigt (Ne 2016: datalagringsdirektivet). 

 
Tillsynsverksamheter	
 
Integritetsskyddskommittén är en sammansatt kommitté, vars uppgift är att analysera och 
kartlägga risker där ingrepp mot den personliga integriteten är tänkbar i samband med 
informationsteknik (Riksdagen 2014). Integritetsskyddskommittén har även i uppgift att följa 
upp de effekter som uppkommer i samband med arbetet om ett förstärkt skydd av den 
personliga integriteten efter ändringen i grundlagen år 2011. Det åligger även 
integritetsskyddskommittén att betänka införandet av ett integritetsskyddsråd (ibid). 
 
Post och telestyrelsen (PTS) har till uppgift att genom uppsikt se till att all kommunikation, 
både elektronisk och traditionell post, sker enligt de regler och föreskrifter som finns (PTS 
2016). Ett av myndighetens mål är att bevaka så att IT, radio och andra telekommunikationer 
sker på ett sätt där involverade aktörer har sin säkerhet och integritet intakt (ibid). Detta görs 
bland annat genom att säkerställa en stabil infrastruktur, ett säkert nät och att knutpunkterna är 
skyddade mot till exempel sabotage eller avbrott. Användarens säkerhet och integritet är en av 
PTS huvuduppgifter och arbetar därför med att kontrollera att leverantörer av internet och 
telefontjänster lever upp till kraven enligt lagen om integritetsskydd (ibid). Detta görs genom 
att utreda klagomål från användare, utföra inspektioner samt uppföljning (ibid). PTS bildades 
år 1992 genom ett förenande av Televerkets frekvensförvaltning och Statens Telenämnd (NE 
2016: Post- och telestyrelsen). PTS är en totalförsvarsmyndighet och arbetar i Stockholm 
under näringsdepartementet och är den myndighet som kontrollerar att internetoperatörerna i 
Sverige följer de regler som finns om integritet och att konkurrensen på marknaden fungerar 
(ibid). Vidare verkar PTS för en mer säker IT-verksamhet i samhället.  
 
Datainspektionen är en myndighet som har till uppgift att skydda medborgarens rätt till 
personlig integritet (Datainspektionen 2016). Eftersom att mycket av det vi människor idag 
gör registreras, arbetar datainspektionen med att bedriva uppsyn gentemot aktörer som 
behandlar personuppgifter för att se till att människors personliga integritet förblir intakt och 
inte kränks på ett otillbörligt sätt (ibid). Registrering och behandlande av personuppgifter kan 
för vissa verksamheter vara något som är svårt att undvika. Enligt grundlagen ska en 
människas personliga integritet skyddas när behandling av personuppgifter föreligger (ibid). 
Datainspektionens uppgift är således att bedriva uppsyn utifrån lagen genom att skydda 
medborgarens rätt till integritet i samhället (ibid). Datainspektionen bildades år 1973 i syfte 
att bedriva tillsyn över den första datalagen som införlivades den 1 juli samma år (ibid). 
Verksamheten bildades eftersom att det tycktes finnas fog till oro över registrering av enskilda 
personers privata uppgifter med hjälp av datorer (ibid). Den föregångna datalagen förbjöd 
upprättandet av register innehållande personuppgifter utan ett speciellt tillstånd som 
utfärdades av datainspektionen (ibid). År 1982 tilläts upprättande av register innehållandes 
kund, lön och medlemsuppgifter vilket datainspektionen ansåg vara okänsliga uppgifter och 
införde därför krav på licens istället (ibid). År 1984 utreddes skyddet för integritet av data och 
offentlighetskommittén (DOK) vilket senare resulterade i en förändring i regeringsformen om 
hur den enskildes rätt till integritet och uppgifter som personnummer skulle betraktas 
(datainspektionen 2016). Vid inträdet av 90–talet hade användandet av datorer hemma ökat 
och mer fokus flyttades således till den enskildes bruk av personuppgifter istället för den av 
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staten där oron tidigare låg vilket ledde till en debatt om yttrandefrihet på internet (ibid). 
Under år 1991 gjordes det förändringar i datalagen som avsåg särskilda regleringar av 
personnummer. År 1995 arbetade datalagskommittén med att ersätta datalagen med 
personuppgiftslagen efter att EU:s dataskyddsdirektiv godkänts vilket gav EU 
medlemsländerna tre år för att införliva detta i respektive land (ibid). Personuppgiftslagen 
trädde i full kraft i oktober år 2001 och ersatte den 28 åriga datalagen. Förändringarna som det 
innebar var att det mer kom att handla om personligt ansvar för den som behandlade 
personuppgifter. 

 
13 § Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar 
a) ras eller etniskt ursprung, b) politiska åsikter, c) religiös eller filosofisk 
övertygelse, eller 
d) medlemskap i fackförening. Det är också förbjudet att behandla sådana 
personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv (Riksdagen 2016). 

 
Aktörer som behandlade personuppgifter var efter förändringarna i behov av samtycke från de 
som berördes av registreringen (Datainspektionen 2016). Datainspektionens arbete riktades 
under denna tid in på att informera, bedriva tillsyn och utbildning (ibid). Under år 2007 
gjordes omfattande förändringar i paragrafer och personuppgiftslagen moderniseras (ibid). 
Förändringarna innebar att lagen bara kunde appliceras på data som förhöll sig på ett 
strukturerat vis och det är läsligt som i en löpande text samt under förutsättningen att ingen 
kränktes (ibid). Den 24 november år 2010 införlivades ett förslag om förändringar i Sveriges 
grundlag som avsåg bestämmelser för kommuner eller myndigheter som önskar upprätta 
dataregister med känslig information som kartläggning eller övervakning. Förändringen 
innebar att anhållan först skulle utredas i förhållande till grundlagen för att sedan granskas om 
behovet av en ny lagstiftning fanns (ibid). Förändringen i grundlagen skulle se till att:  
 

lagar, som inskränker integritetsskyddet endast får genomföras om det intresse, som 
ska tillgodoses, är så starkt och integritetsskyddsintresset så förhållandevis svagt att 
inskränkningen framstår som proportionerlig (Datainspektionen 2016).	 
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Tidigare	forskning	&	Teori	
 
Behövs	hela	höstacken	för	att	hitta	nålen?	
 
I en artikel av Nick Taylor (2014) behandlas staters massövervakning av civila medborgare 
och att det krockar med den personliga integriteten. Artikeln är skriven ur aspekten av 
mänskliga rättigheter och redogör för hur övervakning hamnar i strid med de eventuella 
lagstiftningar som finns för att skydda privatlivet (ibid).   
 
Det finns svårigheter med att kombinera säkerhet med privatliv eftersom att den teknologiska 
utvecklingen av metoder sker i en sådan takt att lagstiftningen inte hinner ikapp (Taylor 
2014). I tider av hot eller händelser av terrorbrott och kriminalitet kan lagen istället komma att 
ta mindre hänsyn till folkets rättigheter för att istället fokusera mer på säkerhet. Detta är något 
som har observerats i USA men också i Europa. Lagar som är mer till favör för säkerheten än 
privatlivet har setts träda fram sedan terrorattacken den 11 september (ibid). Vid händelser av 
terrorbrott eller andra uppfattade hot är det vanligt att processen där lagar formas påskyndas 
vilket innebär att debatter om huruvida lagförslagen är rimliga eller inte skippas (ibid). När 
lagar påskyndas kan vissa klausuler saknas som exempelvis behandlar förnyelse av lagen. 
Detta kan resultera i att politiker sedan inte vill motsätta sig eller kritisera förnyelser av lagen 
utifrån rädslan för att uppfattas som för mjuk i terrorfrågan (ibid).  
 
Pendel-argumentet kallas den idé om att en jämvikt mellan säkerhet och integritet bör 
återställas efter kristid (Taylor 2014). Argumentet går ut på att pendeln svingar tillbaka när 
behovet av säkerhet inte längre är lika stort för att placera sig i mitten av säkerhet och 
integritet. I artikeln omnämns kritiker som menar att människors civila friheter istället hålls 
begränsade. Detta innebär att den jämvikt som egentligen ska finnas mellan säkerhet och 
integritet äventyras när lagar inte återgår till vad de var innan kristid (ibid). Det förklaras 
vidare att det behövs principer som förhindrar detta och att den grundläggande 
utgångspunkten i utformandet av lagar bör vara utifrån de mänskliga rättigheterna samt att det 
är viktigt att folket blir informerat om när och hur länge de medborgerliga rättigheterna 
behöver åsidosättas (ibid). Det ska även vara klargjort för medborgarna vad en begränsning av 
civila rättigheter innebär samt hur den har kommit att rättfärdigas av staten. Dessa saker är 
viktiga eftersom att både säkerhet och integritet är begrepp som är relativt oklara, är risken 
stor att det sker en polarisering i debatten mellan privatliv och säkerhet där integritet är den 
sannolika förloraren (ibid).  
 
De	sociala	konsekvenserna	av	massövervakning	
 
I denna artikel skriven av Marie-Helen Maras (2012) används Meads teori om ”me” och ”I” 
för att beskriva hur autonomi påverkas av övervakning (ibid). ”Me” är den del som granskar 
och som är den konventionella delen av jaget medan ”I” är den spontana delen (ibid). ”I” är 
nära besläktat med förmågan att utrycka sig själv och har ett nära samband med personlig 
autonomi (ibid). Autonomi innebär en frihet att utrycka och utveckla delar av sin personlighet 
oreglerat. ”Me” till skillnad från ”I” är kopplat till social kontroll (ibid). Social kontroll är 
beroende av i hur stor utsträckning individer kan ta sig an andra människors attityder som 
befinner sig i samma sits eller har samma strävan (ibid). Detta innebär att den sociala 
kontrollen därför kan ses som ett utryck för den granskande delen ”me” (ibid). Övervakning 
har en disciplinerande verkan på ”I” som medför att dess naturliga vilja i att spontant uttrycka 
sig självt begränsas. Detta på grund av den panoptiska effekt som uppstår vilket enligt 



	 7	

konceptet om Panoptikon leder till att de observerade utövar självdisciplinering (Maras 2012). 
Databaser innehållande personliga uppgifter kan riskera att inskränka människors personliga 
autonomi (Maras 2012) genom att individerna som är övervakade måste förhålla sig till den 
enhet som utövar en disciplinär kontroll över människors privata information (ibid). 
Människor måste då förhålla sig till den enhet som utövar makt genom att bete sig på det sätt 
de tror är önskvärt. Detta innebär att ”I” blir begränsat vilket leder till att ”me”, som är den 
granskande delen tar över. Övervakning med dess syften som exempelvis brottsbekämpning 
har bieffekter som påverkar människors sociala beteenden negativt. Att människor är fria till 
att planlägga, handla och göra sina egna val utan att utsättas för tvång är essentiellt för en 
demokrati (ibid). Legitimiteten av styret i en demokratisk stat och rätten att rösta grundar sig 
tanken att alla individer utifrån sitt egna tankesätt och genom frihet från tvång själva kan 
avgöra om och hur de vill utrycka sina åsikter i det politiska rummet (ibid). Individens 
autonomi ska inte ses som något negativt utan istället som något politiska handlingar ska vara 
förankrade i. För en demokratisk stat är privatlivet essentiellt eftersom att det manar till 
personlig autonomi hos människor som i sig är viktigt för demokrati (ibid). 
 
Terrorism	och	proportionalitet	av	internetövervakning	
	
I denna artikel, författad av Ian Brown och Douwe Korff (2009), förklaras det att den 
Europeiska Unionens lagar om integritet, och rätten att inte bli diskriminerad, utmanas i 
jakten på terrorister, genom ökad övervakning och profilering (ibid). Eftersom att utveckling 
har skett och fortfarande sker inom kommunikationsmedel, har även internet expanderat. 
Parallellt med detta har möjligheterna inom IT och lagring av data ökat exponentiellt (ibid). 
De datorer och program som övervakar internet och telefonanvändare har inte bara funktionen 
av att observera. Datorerna använder sig av algoritmer för att finna och identifiera mål, som 
sedan polisen och andra aktörer riktar fokus mot (ibid). De bestämmelser som finns angående 
datalagring av personuppgifter i EU garanterar inte att personuppgifterna är säkra från att 
användas för profilering (ibid). I den information som samlas genom datalagring finns det nog 
med detaljer för att kunna skapa en bild av en individ baserat på uppgifter om vad vi läser, 
med vilka vi samtalar samt vårt rörelsemönster (ibid). Data kan även komma att delas emellan 
EU-stater enligt principen om tillgänglighet som tillåter brottsbekämpande aktörer att begära 
ut uppgifter från ett land som är medlem i EU (ibid). Profilering i detta sammanhang är ett 
förfarande inom brottsbekämpning som används av aktörer inom rättsväsenden i EU-
medlemsländer för att skapa en bild av mål (ibid). Metoder som profilering och datalagring 
har allvarliga brister som partiskhet (ibid). Datalagring och profilering fungerar till viss del, 
men brister i att det sträcker sig över människor i väldiga antal som inte är skyldiga till brott 
(ibid). Brown och Korff (2009) anser att det inte är kompatibelt med en demokratisk stat och 
att det därför är oacceptabelt. Dessutom menar de att metoden blir ineffektiv då mängden av 
terroraktivitet av den lagrade data är väldigt liten i jämförelse med den kvantitativa mängd 
som samlas (ibid). Brown och Korff (2009) menar även att oskyldiga som kommer siktas som 
misstänkta är oacceptabel till sin mängd (ibid). 
	

Urskillningslös	massövervakning	och	den	offentliga	sfären	
	

I denna artikel av Titus Stahl (2016) förklaras det att makt kanske är mest igenkänd när den är 
av fysisk natur eller manifesterad i liknande press där en aktör genom olika sätt kan tvingas 
till kontroll. Politisk makt uppfattas däremot oftast som ett agerande av staten, där reglering 
med straff som påföljd, tvingas på befolkning (Stahl 2016). Om man istället hade sett på makt 
som ett medel för att influera människor, genom att påverka deras psykiska och fysiska 
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handlingar, kan det förstås att det finns en annan sida av myntet (ibid). Det är möjligt att föra 
makt över människor inte bara genom ett direkt sätt, utan också indirekt genom att man 
manipulerar och begränsar det offentliga utrymmet för individers handlingar (ibid). Det 
typiska förfarandet för statsmakter är vanligtvis att göra detta genom främst lagstiftning eller 
andra snabba åtgärder, som syftar till att begränsa möjligheterna för sociala relationer och 
deras handlingsutrymme (ibid). Det intressanta i detta är det indirekta sätt som modern teknik 
idag tillåter (Stahl 2016). Genom massövervakning kan statsmakter forma det kommunikativa 
utrymmet aktörer sinsemellan har och begränsa det tills den sociala relationen slutligen blir 
ouppnåelig (ibid). Detta påverkar skälen till varför individer befinner sig i vissa sociala 
relationer. Om man tänker sig att det ligger inför en grupp att bestämma vilka människor som 
har tillåtelse att delta i en diskurs, kan det ses som förståeligt hur sådana egenskaper av 
kontroll är viktiga för politiska aktörer (ibid). Förståelse om hur övervakning kan användas 
som en politisk maktutövning kan enklare förstås om man ser på kopplingen mellan kontroll 
av medlemskap, skälen och de sociala relationerna ur vilket de uppstår (ibid). Om människor 
utsätts för övervakning i det offentliga utrymmet, begränsas många människors möjligheter 
till att skapa, kontrollera och upprätthålla sociala relationer utan yttre påverkan. Om 
statsmaktens åtagande ligger i att övervaka det offentliga utrymmet urskillningslöst är det ett 
maktutövande av politisk karaktär som kan utövas och också äventyra de skäl som ligger till 
grund för skapandet av grupper (ibid). 

	

Makt	
	

Makt är en relation mellan två parter som utgörs av en dominerande och en undergiven part 
(Foucault 2003). Makt som drivs av våld och tvång är två aspekter som bör hållas isär, 
eftersom att makten inte är beroende av ett fysiskt utförande. Genom att den dominerande 
parten utövar makt mot den som är underordnad, tvingas den underordnade till en 
undergivenhet, vilket resulterar i en motvillig akt av den som är undergiven (ibid).  Samhället 
är genomsyrat av makt som kan visa sig i genom reglering, dock är makten inte bunden till en 
part, den är istället flytande och kan på så vis även uppstå hos den part som är underordnad 
(ibid). Makt kan hittas i diskursen genom att den dominerande parten innehar relevant 
kunskap, vilket kan exkludera resten ur diskursen (ibid). 
 
Diskurs	
	
Det är i diskursen av ett fält som sanning skiljs från det som anses vara osant (Foucault 2003). 
Makten finns inte hos de som saknar kunskap inom ett särskilt fält, då det som sägs utanför 
den pågående diskursen inte får någon legitimitet (ibid).  
 

 
Jag antar att diskursproduktionen i varje samhälle på en och samma gång 
kontrolleras, väljs ut, organiseras och fördelas av ett visst antal procedurer vilkas 
roll är att avvärja dess makt och hot, att bemästra dess slumpmässighet och att 
kringgå dess tunga, skrämmande materialitet (Foucault 1993: 7). 

 
 
Utestängningsprocedurer används för att kontrollera diskursen och förbudet är en av de mest 
igenkända (Foucault 1993). Man får inte säga allt man vill, inte heller kan man yttra sig om 
allt man vill när man vill och inte heller kan vem som helst yttra sig om vad som helst (ibid). 
Dessa förbud skapar ett galler genom att de förstärker, tar ut och korsar varandra i ett spel 
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som gör att gallret ständigt förändras (ibid). Gallret (ibid) är som tätast i området av politik 
och sexualitet och försöker, dock till ingen nytta, att framstå som att den inte är något att 
uppmärksamma men avslöjas snabbt av de förbud som är pålagda, diskursen vilket påvisar 
diskursens anknytning till makten och begäret (ibid). Psykoanalysen har visat att diskursen 
ger utryck för begäret samtidigt som det kan dölja begäret. Diskursen är också själva objektet 
för begäret. Diskursen är det som vidareför genom historien både maktsystem och striderna 
men det är också i diskursen som striden för makten utspelas (ibid). Avskiljandet av vansinnet 
(ibid) kallas en utestängningsprocedur som till skillnad från förbudet istället består i en 
uppdelning och ett förkastande där Foucault (1993) syftar på stridigheten mellan vansinnet 
och förnuftet. Denna utestängningsprocedur är en av de tre stora och sträcker sig tillbaka till 
medeltiden då dårens diskurs var den som förkastades och inte tilläts cirkulera som andras 
(ibid). Dårens diskurs kunde uppfattas som innehållslös och således betydelselös i avsaknaden 
av beviskraft. Maktlös till att legalisera verk, gärning eller ett kontrakt. Det förekom dock att 
den vansinnige kunde attribueras säregna krafter till skillnad från resten där en förmåga i att 
kunna tyda framtiden eller uttala gömda sanningar troddes finnas (Foucault 1993). Den 
vansinniges tal kunde således uppfattas som både något man förkastade samtidigt som det 
kunde uppfattas som sanningens ord (ibid). Trots detta är det viktigt att klargöra att den 
vansinniges tal oavsett om det uteslöts eller i skymundan gavs förnuft ändå var icke 
existerande eftersom att man ansåg någon vara vansinnig genom dess ord (ibid). Viljan till 
sanning är den tredje utestängningsprocedur som tillsammans med de andra procedurerna 
tryggar sig till stödet av institutionella distributioner där trögheten inom praktikerna både 
förstärker och förnyar viljan till sanning (ibid). Dessa institutioner har en benägenhet att 
bedriva press på andra former av diskurser (ibid). Några exempel på detta är den 
västerländska litteraturen som varit tvungen att finna stöd hos den diskurs som ansetts vara 
sann. Ett annat exempel är de ekonomiska praktiker som försökt ge sig själv ett berättigande 
genom att teoretisera om produktion och tillgångar (ibid). Detsamma gäller även 
straffsystemet som byggts upp genom att först ha grundat sig i rättsteori och sedan 
psykiatrisk, medicinsk, sociologisk och psykologisk kunskap; ”det är som om inte ens lagens 
ord kunde auktoriseras i vårt samhälle av något annat än en sanningens diskurs” (Foucault 
1993: 14).  
	
Disciplin	
	
Disciplin är maktens verktyg att lättare kunna utöva inflytande över de individer och grupper 
som är föremål för dess aktion (Foucault 2003).  
 

Den disciplinära makten är nämligen en makt som istället för att beröva och 
uppbära ser som sin huvudsakliga uppgift att dressera eller, förmodligen, att 
dressera för att bättre kunna beröva och uppbära desto mera. Den belägger inte 
krafterna med bojor för att minska dem; den strävar efter att binda dem för att på 
samma gång föröka och utnyttja dem (Foucault 2003: 172). 

 
Med disciplin kan kroppens funktioner och rörelser kontrolleras genom att makten med hjälp 
av uppsyn och reglering kan kontrollera kropparnas position, dess rörelser och själva 
tidsaspekten i vilket de förflyttar sig (Foucault 2003). Disciplin som koncept inom 
maktförhållandet mellan utövare och den eller de som är föremål för disciplinering kom under 
1800–talet mer att kretsa runt behovet av kontroll över grupper så stora som populationer. 
Kontroll över kropp och rörelse är en nödvändighet för både det moderna fängelset och det 
moderna samhället (ibid).  
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Panoptikon	
	

Panoptikon är namnet på en fängelsekonstruktion som ursprungligen kommer från den 
Brittiske filosofen och juristen Jeremy Bentham (Foucault 2003). Panoptikon (ibid) är en 
struktur som var konstruerad för att ge maximal kontroll och uppsikt över de kroppar som 
fängelset förvarade. Fängelset konstruerades som ett vakttorn omgivet av en geometrisk form 
i vilket fångarna var inlåsta. Denna konstruktion möjliggjorde att alla celler runtom vakttornet 
blev observerbara. Det innebar också en effektivisering av personalstyrkan då bevakning av 
fångarna kunde utföras av ett mindre antal vakter eller inga alls. Själva konceptet med 
Panoptikon var att alla fångarna konstant skulle känna att de var övervakade och utifrån detta 
disciplinera sig själva och sina handlingar (ibid). Foucault (2003) tog Benthams idé om 
Panoptikon vidare och menade att den konstruktionen kunde hittas i det moderna samhällets 
institutioner vars struktur byggde på samma koncept som det av Panoptikon.  
 

En arkitektur som kunde främja individernas förvandling, inverka på dem den 
innesluter, skaffa sig ett grepp om deras beteende, vidareföra ända till dem maktens 
utslag, göra dem till föremål för kunskap, förändra dem (Foucault 2003: 173). 

 
Foucault (2003) menade att vi utövar en självkorrigering i vårt beteende när vi känner oss 
observerade. Makt genomsyrar samhället och panoptikon är en maktmekanism. 
 

För att upprätthålla disciplin krävs ett arrangemang där själva blicken verkar 
betvingande; en apparat där de tekniska åtgärder som gör det möjligt att se medför 
en maktutövning och där tvångsmedlen gör dem som är utsatta för dem fullt synliga 
(Foucaul, 2003:172). 

 
Det ger en betvingande känsla hos den eller de som är övervakade att upprätthålla sin 
disciplin (Foucault 2003). Iakttagelsen är en nödvändighet för att den betvingade känslan av 
självdisciplinering ska uppstå och att om Panoptikon ska fungera enligt dess koncept, är det 
nödvändigt med en apparat som tillåter ett maktutövande genom möjligheten av att kunna 
betrakta samtidigt som de som är föremål för tvångsmedlet är observerbara (ibid). 
 

	
	

	

	

	

	

	

	 	



	 11	

Metod	
	
Hur	representerar	man	problemet	ifråga?	
	

Till denna studie har jag valt att använda mig av Carol Lee Bacchis metod what´s the problem 
represented to be (Bletsas & Beasley 2012). Denna metod är framtagen för att användas som 
ett verktyg för kritisk analys av politik, vilket blir en viktig tillgång i denna undersökning av 
diskursen om datalagring och dess etiska förhållningssätt. Bacchis metod syftar 
huvudsakligen till att man som aktör granskar problemet som representeras, men istället för 
att fokusera på föremålet alltså själva problematiken, går metoden ut på att analysera på vilket 
sätt problemet är presenterat (ibid). Det vis i vilket problemet är representerat är det som blir 
föremål för analys och där målet är att finna bakomliggande aspekter som till sammanhanget 
är av betydelse. Den som analyserar representationer av problem ska utgå ifrån följande 6 
frågor (ibid). 

1. “What’s the ‘problem’ represented to be in a specific policy or policy proposal? 
 

2. What presuppositions or assumptions underpin this representation of the ‘problem’? 
 

3. How has this representation of the ‘problem’ come about? 
 

4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? Can the 
‘problem’ be thought about differently? 
 

5. What effects are produced by this representation of the ‘problem’? 
 

6. How/where has this representation of the ‘problem’ been produced, disseminated and defended? 
How has it been (or could it be) questioned, disrupted and replaced? (Bletsas & Beasley 2012: 
21)” 

 
Enligt metoden kan det i politiska representationer av problem finnas det som för oss är sagt 
rakt ut, men även det som är implicit i representationen av problemet, det som kan ses som 
underförstått (Bletsas & Beasley 2012). Dock är inte syftet med denna metod att avsiktligt 
misstänkliggöra eller att anklaga för manipulation, utan syftet är att förstå framförda förslag 
bättre än den eller de som förespråkar det (ibid). Framförda lösningar till problem innehåller 
en viss representation av vad problemet består i och det är just denna representation och dess 
implikationer som bör undersökas. Metoden är en poststrukturalistisk sådan och använder det 
talade språket för att kunna förstå hur det används genom att analysera det som förespråkats 
men också diskursen som omger det problem som representeras (ibid). Vi tolkar hela tiden vår 
verklighet, och detsamma ska gälla med representationer istället för att acceptera dessa som 
sanning när man egentligen bara antar. Bacchis metod förespråkar en analys av dessa 
antaganden först (ibid). 

Urval	
	
Ämnet om övervakning har kommit till att intressera mig till att genomföra denna 
undersökning eftersom att det finns ett sociologiskt intresse, i att se hur diskursen kring det 
etiska dilemmat såg ut vid införandet av datalagringsdirektivet. För att kunna fånga in alla 
partier i en och samma diskurs, har jag valt att rikta in mig på år 2005, för att få med början av 
diskursen fram till år 2010.  Jag har valt att inte ta med Sverigedemokraterna (SD) i denna 
uppsats eftersom att de enbart stödde Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag om ett vilande 
(bordläggning) av regeringens proposition, när regeringen inte gick med på SD:s krav om att 
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inte lagra data utomlands. SD var för ett införande av datalagring i Sverige, och räknas därför 
in bland resten av partierna med samma ståndpunkt. 

Tillvägagångssätt	
	

Till denna uppsats har jag valt att använda mig av diskursanalys som tillvägagångssätt, för att 
undersöka hur diskursen kring införandet av datalagringsdirektivet såg ut. Diskursanalys är 
egentligen ett samlingsnamn för flera inriktningar, där betydelsen av diskurs uppfattas olika 
(Bergström & Boréus 2012). Diskursanalys delas in i två olika förhållningssätt, där 
distinktionen av diskursdefinitionerna särskiljs och kategoriseras som snäva och de som är 
vida (ibid). Diskursanalys kan ha olika inriktningar men det som kan sägas skapa en 
gemenskap mellan dessa är att alla är studier som utförs systematiskt (ibid) 

Discourse Analycis (CDA) är nära associerat med Norman Fairclough och diskurs vidgas som 
begrepp när det närmar sig sociala praktiker, vilket innebär att diskurs utgörs av praktiker som 
exempelvis utryck av tal, skrift, bilder eller andra typer av kommuniceringar (Bergström & 
Boréus 2012). Samband mellan diskurs och makt ligger under förutsättningen att det finns en 
skiljelinje mellan det som uppfattas som diskurs och det som ses som icke-diskurs. Diskurs 
ses då som en ”länk i en maktkedja där delar av kedjan tillhör en icke-diskursiv sfär” (ibid: 
357). Diskursen konstitueras av externa strukturer men diskursen konstituerar även, vilket 
innebär att de har en inverkan på de processer i vilket de själva ingår samt påverkas av. I 
Foucaults arkeologiska studier har det även där dragits en demarkationslinje mellan det 
diskursiva och det icke diskursiva, dock bryter Foucault (ibid) mot detta när han upphäver 
skiljelinjen mellan diskurs och icke diskurs i de så kallade genealogiska studierna (ibid). 

Carol Lee Bacchis metod (Bletsas & Beasley 2012) ger en beskrivning av hur jag som 
författare ska närma mig diskursen som ska analyseras. I tillägg till detta kommer jag i 
analysen att använda mig av Michel Foucault (2003, 1993) där de centrala begreppen som 
makt, disciplin och diskurs kommer att användas tillsammans med panoptikon (Foucault, 
2003). I diskussionen kommer tidigare forskning att användas för att dra kopplingar till det 
jag har analyserat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 13	

Resultat	&	Analys 
	
KU-anmälan	2005/06:86D	
	

I en KU-anmälan (Fridolin & Björnlod 2005) riktad mot den före detta socialdemokratiske 
justitieministern Thomas Bodström, skriven av Gustav Fridolin och Leif Björnlod från 
Miljöpartiet, förklarades det att den tidigare justitieministern enligt författarna dolt 
information för riksdagen samt att den före detta justitieministern inte hade följt ett 
ställningstagande som EU-nämnden framfört. Miljöpartisterna framförde att Sveriges 
ståndpunkt i EU-förhandlingar skulle reflektera den parlamentariska majoriteten i EU - 
nämnden där regeringens EU-politik formas och inte ställningstaganden av varken enskilda 
ministrar eller regering (ibid). Enligt KU-anmälan fördes ärendet om trafikdatalagring för 
första gången år 2006 i EU - nämnden (ibid). Detta var inför ett möte mellan justitieministrar 
från olika EU-länder som hölls dagen därpå den 19 Mars. Miljöpartisterna framförde sedan att 
det var på den förre justitieministern Thomas Bodströms initiativ som frågan om datalagring 
aktualiserats, men att detta inte är något som av justitieministern hade omnämnts (ibid). 
Datalagringsdirektivet behandlades i EU - nämnden redan år 2005 (Fridolin & Björnlod 
2005). Justitieministern ombads då av dåvarande partiföreträdare inom Moderaterna och 
Folkpartiet (idag Liberalerna) att ge information om vilka uppgifter som skulle komma att 
lagras. Enligt KU-anmälan undvek justitieministern att svara på ställda frågor och hänvisade 
till att mötet handlade om införandet av minimikrav för lagrande av uppgifter (ibid). Vid en 
sammankomst den 25 maj år 2006 ställdes frågan än en gång, denna gång av Moderaterna, 
Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Justitieministern har då 
enligt KU-anmälan svarat att det icke skulle ske någon utökning av något område. Det 
framgår i KU-anmälningen att frågan om trafikdatalagring återigen uppstod i EU - nämndens 
sammanträde den 7 oktober år 2006 (ibid).  

I denna sammankomst redogjorde justitieministern inför EU - nämnden att chattdata inte 
längre ingick som ett krav i direktivet (Fridolin & Björnlod 2005). Dock hävdade 
miljöpartisterna i sin KU-anmälan mot Thomas Bodström att Sverige, Belgien, Danmark och 
Litauen tillsammans avstyrkt ett avlägsnande av kravet som berörde lagring av chattdata och 
att justitieministern inte hade uppgett detta (ibid). De belyste sedan att uppgifter om vilka 
länder som hade motsatt sig ett borttagande av lagringskravet var sekretessbelagt även för EU 
- nämndens ledamöter (ibid). Miljöpartiet menade att justitieministerns sätt i förfarandet hade 
lett EU - nämndens ledamöter till uppfattningen om att justitieministern personligen instämde 
i ett borttagande av kravet om lagring av chatt och hemsidebesöksdata vilket enligt 
miljöpartiet var inkorrekt. Miljöpartiet avslutade med följande uttalande:  

Vi begär därför att konstitutionsutskottet skall granska justitieminister Thomas 
Bodströms agerande inom EU - nämnden och i ministerrådet (EU) rörande 
införandet av det så kallade datalagringsdirektivet. (Fridolin & Björnlod 2005: 2). 

Thomas Bodström har som hävdats av Miljöpartiet (Fridolin, 2005) utestängt både riksdagen 
och EU - nämnden ur diskursen där ärendet om datalagring behandlats. Detta har skett genom 
att den f.d. justitieministern undanhållit information från riksdagen och kringgått den 
ståndpunkt som EU - nämndens ledamöter har fastställt som Sveriges utrikespolitiska 
ställningstagande (ibid). Problemet som anmälan (Fridolin & Björnlod 2005) till 
konstitutionsutskottet avsåg att rapportera var tjänstefel. Tjänstefelet som rapporterades hade 
gjorts i samband med justitieministerns arbete med datalagringsdirektivet. Motionen ämnade 
även till att säkerställa att processerna och förarbetet i vilket direktivet skulle passera skedde 
på ett legitimt sätt (ibid). Om det hade skett på ett legitimt sätt hade det kanske ökat chansen 
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för att direktivet skulle granskats mer ingående och på så sätt hade oönskade effekter kunnat 
undvikas. Det som också bidrog till upprättandet av KU-anmälan var Justitieministerns 
vilseledande agerande inför EU - nämnden och att han inte hade besvarat ledamöternas frågor 
(ibid). Att inte svara på frågor kunde förmodligen tänkas vara behövligt om man avsåg att 
dölja eller utföra något i skymundan. Detta kan kopplas till Foucaults (1993) 
utestängningsprocedur, då syftet förmodligen var att avstyra uppmärksamheten från ämnet. 
Antaganden som KU-anmälan att avsåg att behandla var dels det tjänstefel och etiskt 
tvivelaktiga tillvägagångssätt av justitieministern i drivandet av datalagringsdirektivet 
(Fridolin & Björnlod 2005). Men det var antagligen även så att Miljöpartiet redan i KU-
anmälan hade motsatt sig ett införlivande av direktivet i svensk lag, kanske för att de redan då 
ansåg direktivet som integritetskränkande. KU-anmälan kan i sig ses som ett maktutövande 
mot justitieministern i syftet att stoppa eller bromsa hans arbete med datalagringsdirektivet. 
Enligt Foucault (2003) finns makten i alla relationer. Den är flytande och således obunden till 
en viss part vilket tillåter den underordnande parten att utöva makt mot den dominerande 
parten, om möjlighet till detta finns vilket det i detta fall gjorde (Foucault 2003).   

 
Antagandena grundade sig i en bristande insyn i den f.d. justitieministerns arbete med 
datalagringsdirektivet vilket Miljöpartisterna menade hade gjorts avsiktligt för att kunna driva 
en politik utifrån hans egen agenda och inte utifrån EU - nämndens (Fridolin & Björnlod 
2005). Detta kan tolkas som ett maktutövande (Foucault 2003) av den f.d. justitieministern, då 
tyngden av justitieministerns politiska post har bidragit till kringgåendet och vilseledandet av 
EU - nämnden där miljöpartisternas mening om att f.d. justitieministern undanhållit diskursen 
om chattdata och internetsurftrafik som varit av betydelse för EU - nämnden (Fridolin & 
Björnlod 2005). Detta med att han enligt Miljöpartiet ska ha lett nämnden till den uppfattning 
att han varit för ett borttagande samtidigt som han i ett ministermöte avstyrkt ett borttagande 
av chatt och surftrafik (ibid). Detta också med en återhållsamhet av att svara på parti 
ledamöternas frågor angående direktivet (ibid).  De hävdelser av Miljöpartiet om att Bodström 
även skulle vara den som låg bakom initiativet till datalagringsdirektivet ses i denna analys 
som en utestängningsprocedur genom ett maktutövande (Foucault 1993). Detta eftersom att 
Bodström kringgått det juridiska rättssystemet genom att bortse från EU - nämndens roll 
vilket är att fastställa Sveriges politiska ställning i EU-frågor (Fridolin & Björnlod 2005). 
Förfarandet kan även uppfattas som ett förminskande (Foucault 1993) av EU - nämndens 
legitimitet då justitieministerns handlande sträcker sig över nämndens ansvarsområde. Det ses 
här som att dessa processer delvis låg till grund för det framförda problemet av Miljöpartiet 
(Fridolin & Björnlod 2005), dock förblir det oklart men om så är fallet kan utestängandet av 
EU – nämnden ses som att diskursen kontrolleras och väljs ut genom särskilda procedurer i 
syfte att avvärja diskursens makt och hot som i detta fall är direktivet (Foucault 1993).  
 
Det som KU-anmälan behandlade var agerandet av den f.d. justitieministern vilket berodde på 
att det var det som fokuserades på och att Miljöpartiet ämnade hålla sig till relevanta 
uttalanden som handlade om den f.d. justitieministerns agerande. Dock kunde något implicit i 
KU-anmälan utläsas, vilket var att Miljöpartisterna inte var helt vänligt inställda till 
datalagringsdirektivet utifrån deras formulering i det avslutande citerade stycket ”om det så 
kallade datalagringsdirektivet” (Fridolin & Björnlod 2005: 2) vilket kan ses som ett försök att 
förminska direktivets legitimitet (Foucault 1993). De effekter som representationen av 
Miljöpartiets KU-anmälan (Fridolin & Björnlod 2005) gav ifrån sig var att problemet var 
begränsat till den f.d. justitieministern och inte omfattade resterande aktörer i exempelvis EU 
- nämnden, EU - kommissionen eller andra politiker som i sammanhanget var involverade. 
När utestängning av diskurs är en förekommande metod inom politiken d.v.s. politiker 
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emellan, eller som i detta fall utestängning av EU – nämnden, kan det antas vara viktigt att 
fokus istället läggs på alla involverade, då utestängning ur diskurs kanske är något som kan 
ske i samband med otillåtna metoder. Detta eftersom att det oftast förmodligen handlar om att 
hålla makten koncentrerad genom att begränsa möjligheten för att andra parter ska ha 
inflytande i den fråga som är aktuell, vilket kan tänkas åstadkommas genom att undanhålla 
information, vilket är ett maktutövande (Foucault 1993). För att få en ökad insyn i 
maktstrukturen är det troligt att om inte fokus riktas mot rätt platser eller aktörer, kommer det 
problem som Miljöpartiet (Fridolin & Björnlod 2005) ämnade komma till bukt med, 
förmodligen inte att lösas. Kvarstod problemet av bristande insyn kunde detta komma att 
drabba medborgare som direkt skulle påverkas av införanden av nya lagstiftningar. Problemet 
i anmälan gjorde sig även tydlig i hänseende till den etiska aspekten där det av Miljöpartiet 
ansågs som oetiskt att begränsa politiker och ledamöters insyn i något som berörde integritet 
och mänskliga rättigheter. KU-anmälan har kommit till i samband med brist på insyn, tillgång 
till uppgifter om direktivet och ett missnöje mot datalagringsdirektivets förhållningssätt till 
den personliga integriteten (Fridolin & Björnlod 2005). Anmälan upprättades av 
partiledamöter från Miljöpartiet och tilldelades Konstitutionsutskottet för granskning (ibid).  
 
Proposition	2010/11:46	
	
Propositionen lämnades på initiativ av regeringen Reinfeldt år 2010, som föreslog en 
implementering av EU - direktivet 2006/24/EG (Reinfeldt 2010). Direktivet (2006/24/EG) 
syftade till att genom förpliktelse av lagring samordna EU - medlemmarnas bestämmelser 
kring trafikdatalagring av internet och telefonleverantörer angående allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster (Reinfeldt 2010). Regeringen föreslog till riksdagen att 
godkänna 

1. Ändring i rättegångsbalken genom lag.  

2. Ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation genom lag (Reinfeldt 2010).  

	
Lagringsskyldigheten	innefattade	följande	kategorier:	
	
• Telefoni: en elektronisk kommunikation som tillåter möjligheten för mottagande eller 

uppringning av samtal genom telefonnummer nationellt som internationellt. 
 
• Meddelandehantering: kommunikation envägs eller tvåvägs vilket genom elektroniska 

meddelanden inte räknas in bland telefonsamtal eller sändningar av TV samt ljudradio.  
 
• Internetåtkomst: överföring av IP- paket vilket ger användaren tillträde till internet 
 
• Anslutningsform: anslutningens bärighet som ges för tillgång till internet (Reinfeldt 

2010). 
 
Med andra ord handlade det om vilka som hade samtalat, lokalisering, tidsrum och vilken typ 
av kommunikation det handlade om (Reinfeldt 2010). Uppgifterna som avsågs för lagring 
enligt propositionen skulle inte vara av avslöjande karaktär, det vill säga att det inte skulle 
kunna avläsas vad kommunikationen hade handlat om eller vad som exempelvis hade sagts 
(Reinfeldt 2010). Uppgifterna skulle tjäna som ett hjälpmedel i att avslöja, utreda och lagföra 
allvarlig brottslighet (ibid). I regeringens proposition föreslogs det att lagringstiden skulle 
vara 6 månader och att regeringen också föreslog att misslyckade uppringningsförsök samt 
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lokaliserings uppgifter om användare skulle lagras, trots att det i direktivet inte fanns något 
krav om detta (Reinfeldt 2010). Regeringen föreslog även att kostnaderna för datalagringen, 
anpassningen av dåvarande system och säkerheten skulle bekostas av leverantörerna själva 
(ibid). Regeringen föreslog även ett införande av vissa bestämmelser för att säkerställa att 
uppgifterna som skulle lagras i databasen var säkra till en tillfredställande nivå (ibid). 
 
Brottsbekämpning	och	de	enskildas	integritet	

	
Regeringen belyste att den mest betydande föreskriften i regeringsformen för individens 
integritet var 
 

skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan och 
liknande intrång samt mot undersökning av brev och förtrolig försändelse och mot 
hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt 
meddelande (2 kap. 6 §). Enligt bestämmelsen är det förtroligheten i meddelanden 
av olika slag som skyddas i grundlagen Den i propositionen föreslagna lagringen av 
trafikuppgifter omfattar dock inte innehållet i befordrade meddelanden,	vilket 
innebär att lagringen inte omfattas av nuvarande bestämmelser i regeringsformen 
(Reinfeldt 2010: 19). 

 
Det framhölls i propositionen att direktivet var en betydande resurs för rättsväsendet samtidigt 
som det klarlades att det medföljde ett intrång i den privata sfären av människors liv 
(Reinfeldt 2010). Regeringen belyste även att datalagring bedömdes utgöra ett intrång i 
människors privatliv och att lagring av data kunde bidra till att individen kunde uppleva en 
inskränkning i hans eller hennes frihet vilket kunde resultera i att människor lät bli att 
använda kommunikationsmedel för att undvika registrering (ibid). Regeringen bedömde i 
frågan om integritet och brottsbekämpning att  

 
Vid genomförande av direktivet om lagring av trafikuppgifter bör 
brottsbekämpningens behov av trafikuppgifter tillgodoses samtidigt som enskildas 
integritet värnas. (Reinfeldt 2010: 16).  

 
Propositionen (2010/11:46) hänvisade parallellt med vilka uppgifter som skulle sparas även 
artiklar som var ämnade att säkerställa att proportionen mellan den personliga integriteten och 
det intresse som fanns inom brottsbekämpningen var rimlig (Reinfeldt 2010). Detta gällde 
bland annat tidsrum för hur länge lagrad data fick sparas men också hur det säkerställdes att 
uppgifterna som skulle samlas in var i säkert förvar (ibid). Regeringen menade i propositionen 
att Sverige som medlem i den Europeiska unionen hade en förpliktelse att genomföra 
implementeringen av direktivet, men att direktivet också hade ett intresse i att uppmärksamma 
frågor om integritet på olika sätt (Reinfeldt 2010). Regeringen menade att saken kunde bli 
sedd på utifrån tanken att medborgare skulle ha insyn i systemet så att den enskilde i förväg 
visste vad som ska komma att lagras och hur uppgifterna kunde komma till att användas av 
brottsbekämpande myndigheter (Reinfeldt 2010). Sammanfattningsvis poängterade 
regeringen att personlig integritet och brottsbekämpning är två aspekter som var viktiga, och 
menade att behoven av dessa aspekter måste tas hänsyn till i implementeringen av direktivet 
(2006/24/EG), samt att en balans mellan dessa två aspekter kunde skapas utifrån 
genomförandet av lagringskraven (Reinfeldt 2010). 
 
	

	



	 17	

Lagring	

	
Lagringsskyldigheten	 ska	 omfatta	 uppgifter	 som	 leverantören	 någon	 gång	
genererar	 eller	 behandlar.	 De	 uppgifter	 som	 ska	 lagras	 ska	 inte	 få	 avslöja	
kommunikationens	innehåll (Reinfeldt 2010: 23).		

	
Vidare stod det i propositionen att trafikuppgifterna som skulle komma att lagras, många 
gånger hade varit data om individers privatliv men att den största parten av integritetskänslig 
data aldrig skulle komma att användas för att sedan efter lagringstiden bli destruerade 
(Reinfeldt 2010). Regeringen hänvisade även till den lagring av trafikuppgifter som 
leverantörerna under tiden av propositionens prövning redan hade lagrat och som redan fanns 
till rättsväsendets förfogande (ibid). Regeringen belyste att	
 

I lagen om elektronisk kommunikation ska det införas en särskild bestämmelse om 
leverantörernas skyldighet att vidta särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder 
som behövs för att skydda de trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande 
syften. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela 
föreskrifter om leverantörens skyldighet att vidta dessa åtgärder. (Reinfeldt 2010: 
52). 

 
Det som regeringen förespråkade i stycket ovan fick flera aktörer inom olika fält att 
uttryckligen avstyrka förslaget (Reinfeldt 2010). Detta eftersom att leverantörerna av 
kommunikationstjänsterna skulle bli skyldiga att stå för uppgifternas säkerhet (ibid). Bahnhof 
AB som var en av dessa aktörer menade att det inte fanns någon garanti för att aktörer utan 
befogenhet inte skulle få tillgång till de lagrade uppgifterna och att faran för missbruk därför 
ansågs som stor (ibid). Detta resonemang delades på liknande vis även av Amnesty 
International som 

 
har anfört att en lagring hos leverantörerna innebär att staten överlämnar ansvaret för 
skyddandet av integritetskänsliga uppgifter om enskilda till många olika privata 
aktörer, vilket innebär en risk för att uppgifterna sprids till obehöriga personer eller 
används för otillåtna ändamål samt innebär att det blir svårt att överblicka och utöva 
tillsyn över hanteringen av uppgifterna. (Reinfeldt 2010: 40). 

 
Näringsliv	

	
Lagringsskyldigheten ska, utöver vad som följer av direktivet om lagring av 
trafikuppgifter, gälla även vid misslyckad uppringning och för uppgifter om 
lokalisering av mobil kommunikationsutrustning vid kommunikationens slut 
(Reinfeldt 2010: 31). 

 
”Stockholms handelskammare, Statskontoret, Post- och telestyrelsen (PTS), TeliaSonera AB, 
Sveriges advokatsamfund, Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, SE samt Konstnärliga och 
Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd” (Reinfeldt 2010: 31) ansåg att ytterligare krav än 
de som först avsågs med direktivet borde ha fått avslag. Anledningen till detta var att de redan 
då ansåg att intrånget som direktivet innebar utan kravet om misslyckade försök till samtal var 
tillräcklig (Reinfeldt 2010). Vidare i hänseende till näringslivet förespråkade regeringen att 
”Vid genomförandet av direktivet bör hänsyn tas till den inverkan på konkurrensen som 
lagringsskyldigheten kan medföra” (Reinfeldt 2010: 22). Denna bedömning delades av 
aktörer som Post- och telestyrelsen samt IT & Telekomföretagen vilket var att en 
implementering av direktivet skulle komma att innebära ökade kostnader som på sikt hade 
riskerat att påverka konkurrensen negativt (Reinfeldt 2010).  
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Detta kunde förklaras med IT & telekomföretagen som menade att karaktären av de Svenska 
kraven skulle komma att innebära kostnader för de aktörer inom näringslivet som saknade den 
teknologi som det Svenska kravet ställde och att anpassning av olika system inte sågs som 
ekonomiskt försvarbart på grund av de höga kostnaderna det hade inneburit (Reinfeldt 2010). 
Utifrån detta menade IT & telekomföretagen att vissa av leverantörerna på den svenska 
marknaden, på grund av kostnader, skulle få svårigheter i att hålla sig konkurrenskraftiga på 
marknaden i förhållande till andra EU – länder, vilket som ställningstagande delades av 
TeliaSonera AB och Tele2 Sverige AB (ibid). Dessa aktörer ifrågasatte proportionen mellan 
nyttan av cell-id data av avslutade samtal och de omfattande kostnaderna aktörerna på den 
svenska marknaden skulle ställas inför när direktivet hade tvingat de till en systemanpassning 
(Reinfeldt 2010). TeliaSonera AB och Tele2 Sverige AB ville därför se hur direktivet först 
hade tett sig på europeisk nivå innan ett beslut skulle fattas som egentligen inte direktivet 
krävde (Reinfeldt 2010). Enligt regeringens uppskattande av kostnaderna kunde utlämnande 
av datauppgifter uppgå till ca 20 miljoner kronor om året och av lagring och anpassning 
uppskattades ligga på ca 200 miljoner kronor årligen (ibid).    
 
Problemet som representerades av regeringen i proposition var avsaknaden av effektiva 
verktyg till brottsbekämpande myndigheters förfogande (Reinfeldt 2010). Hotet av terror samt 
organiserad kriminalitet var problemet som Propositionen ämnade lösa (ibid). 
Datalagringsdirektivet syftade till att förse brottsbekämpande myndigheter med verktyg för att 
motverka kriminalitet och terrorism. Verktyget var förmodligen kontroll, då disciplinen är 
maktens verktyg för att lättare kunna kontrollera och utöva inflytande över grupper och 
individer (Foucault 2003). Problemet grundade sig redan år 2005 i terrorattackerna som 
drabbade Madrid 2004 samt London 2005 (EU – upplysningen 2016) och har sedan dess legat 
som en grund till datalagringsdirektivets drivkraft vilket förmodligen har kommit utifrån en 
uppfattning om att terror eller allvarlig brottslighet i Sverige kan motverkas genom 
massövervakning. En av propositionens brister var bland annat avsaknaden av belägg som 
styrkte att datalagring hade en minskande effekt på brottslighet eller gav en märkbar effekt på 
uppklarningsgraden av brott (Reinfeldt 2010).  
 
Eftersom att det inte fanns något som stödde datalagringens effektivitet inom 
brottsbekämpning i propositionen, bör det tas i beaktande om påståendet om dess effektivitet 
eller betydelse var ett utryck för ett begär efter mer övervakning från den disciplinerade 
makten (Foucault 2003). Begäret hade då varit mer övervakning och dess objekt hade i detta 
fall varit användarnas yttringar i kommunikationstjänsterna. Detta utifrån Foucaults (1993) 
mening om att diskursen är objektet för begäret. Regeringens proposition hade i sig ett antal 
lösningar de antagligen menade skulle verka till fördel av integriteten som till exempel förvar 
och tidsaspekt för lagring (Reinfeldt 2010) dock hade detta förmodligen varit svårt för 
människor att kontrollera då de saknade insyn i övervakningsverksamheten. Med detta i 
beaktande bör det ändå klargöras att regeringen enligt propositionen var medvetna om att det 
var ett ingrepp i den personliga integriteten (Reinfeldt 2010). Att befolkningen saknade insyn 
i att kunna kontrollera att lagringen skulle ske enligt de bestämmelserna som uppgavs i 
direktivet (2006/24/EG) beror på en ojämlikhet av makt hos de båda parterna i relationen 
mellan styret och befolkningen (Foucault 2003). Eftersom att folket var den part i relationen 
som var underordnad till styret som var den dominerande makten i detta avseende, hade det 
således varit nästan omöjligt för den underordnade parten att kontrollera att tillsynen av 
datalagringen har skett på ett sätt som är tillfredställande. Enda sättet för den underordnade 
parten att få insyn verkar vara genom att den dominerande parten tillåter det men för att detta 
ska hända måste den dominerande makten ge en del av makten till den underordnade parten 
vilket kan tänkas vara osannolikt då makt strävar efter mer makt (Foucault 2003). 
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Regeringens hade som alternativ till datalagringsdirektivet kunnat handla mot de sociala 
problem som finns i samhället som till exempel segregation, utanförskap eller ojämlikhet i 
resursfördelning. Dessa samhällsproblem har kanske ett starkt samband med kriminalitet och 
terrorism, dock ligger en skillnad i att det senare alternativet inte ger en tillökning av makten 
och hade i längden förmodligen inneburit högre kostnader än vad datalagringsdirektivet kunde 
erbjuda. 
 
Regeringen uppgav i propositionen att lagrad data skulle destrueras efter att lagringstiden 
uppnåtts (Reinfeldt 2010) vilket kunde uppfattas som ett förminskande av förslagets betydelse 
genom att hänvisa till dess tidsbegränsning (Foucault 1993). Något som lämnades onämnt är 
att datalagring hade gett upphov till en omfattande kontroll och makt hos den som observerar 
(Foucault 2003). Det hade gett en panoptisk (ibid) verkan genom att alla som hade använt 
kommunikationstjänster skulle fått sina uppgifter lagrade (Reinfeldt 2010). Panoptikon 
kopplas ihop med regeringens proposition genom att alla användare av 
kommunikationstjänster hade blivit observerbara i både tidsaspekt genom 
lokaliseringsuppgifter från mobilanvändare, men också genom uppgiftsinsamlingen om 
internetaktivitet (Reinfeldt 2010). Att användarna blir observerbara är en panoptisk effekt där 
tanken bakom konceptet är att människor ska utöva självdisciplinering för att rätta sitt 
beteende efter den ordning som är önskvärd (Foucault 2003) vilket i detta fall är 
samhällsordningen. Regeringen nämnde dock att övervakning kunde påverka det sätt i vilket 
människor utrycker sig då de hade varit medvetna om övervakningen och således skulle 
utövat försiktighet i samtal med exempelvis läkare (Reinfeldt, 2010). Detta ger en antydning 
om att regeringen var medveten om den panoptiska effekt som kunde uppstå i ett införlivande 
av direktivet, men som ansett att det var ett nödvändigt ont som vägde mindre än frågan om 
kriminalitet och terrorism i vilket effektiviteten inte kunde styrkas (Reinfeldt 2010). 
 
Näringslivet antydde att en implementering av direktivet kunde komma att innebära kostnader 
för leverantörer av kommunikationstjänster samt att det kunde störa balansen av konkurrensen 
mellan aktörerna (Reinfeldt 2010). Makt genomsyrar samhället och kan manifestera sig i form 
av reglering (Foucault 2003) vilket kan tros gå i enighet med regeringens förslag, då makten 
ämnade att genom reglering tvinga leverantörer av kommunikationstjänster att lagra 
datauppgifter (Reinfeld 2010). Denna brist skulle kunna anses vara fog nog till att ifrågasätta 
proportionaliteten mellan behovet av datalagring och de konsekvenser de kunde innebära för 
den ekonomiska marknaden samt för den enskildes personliga integritet. Aktörerna motsatte 
sig direktivet för att de ansåg att intrånget i integriteten var tillräcklig samtidigt som de 
motsatte sig att stå för de kostnader som en anpassning till direktivet innebar (Reinfeldt 2010). 
Aktörerna, det vill säga leverantörerna av kommunikationstjänster, kan tänkas ha motsatt sig 
direktivet för att de värnade om sina användares integritet, men förmodligen också för att de 
ville plocka hem enkla poäng genom att använda direktivets framfart och oetiska förfaranden 
gentemot integriteten som en chans att marknadsföra sig som motståndare och värnare av 
privatlivet. Detta sätt att se på saken innebär att aktörerna uttalade och engagerade sig för sin 
egen vinning. Vinsten hade då blivit ett ökat kapital då marknadsföringen förmodligen hade 
gjorts i syfte för att locka kunder vilket i sin tur hade ökat aktörernas makt (Foucault 2003) i 
takt med att kapitalet hade ökat. Det kan också vara så att dessa aktörer helt enkelt inte ville 
stå för kostnaden av anpassningen, vilket förmodligen dock inte hade varit ett problem då 
möjligheten fanns att de kunde höja priserna för användaren och således låta de stå för 
anpassningskostnaden. Regeringens representation av problemet framfördes med endast en 
lösning, vilket är den som innefattar datalagring av samtliga medborgare (Reinfeldt 2010). 
Detta hade kunnat uppfattas som om integriteten inte togs på det allvar, speciellt i avseende av 
tillägget om lagring av misslyckade samtal och positioneringsdata av telefon som inte var 
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inräknat i EU:s minimikrav (ibid). Förslaget framfördes i form av en proposition till riksdagen 
där regeringen föreslog bifall (Reinfeldt 2010). Datalagringsdirektivet var under tiden av 
propositionen inget nytt ärende då ärendet hade behandlats sedan år 2005 på EU nivå och 
återigen år 2006 på nationell nivå inför ministerrådet (EU-upplysningen 2016). Drivkraften 
bakom datalagringsdirektivet kan antas ha varit betydande för implementeringen i svensk lag i 
synnerhet till hänsyn av Miljöpartiets mening om att den f.d. Socialdemokratiske 
justitieministern hade initierat och själv drivit frågan i EU (Fridolin & Bjornlod 2005). 
Förslaget framfördes av Moderaterna med Fredrik Reinfeldt (2010) som Statsministern och 
Tobias Billström (2010) från Justitiedepartementet som författare av propositionen (ibid). 
Direktivet  har blivit ifrågasatt utifrån dess berörande av den personliga integriteten enligt 
Miljöpartiet (Fridolin & Bjornlod 2005). 
 
Motion	2010/11:Ju5-(MP)	
	

I en motion (2010/11:Ju5) från Miljöpartiet (Ferm et al. 2010) till riksdagen föreslog 
Miljöpartiet att regeringens proposition  skulle bordläggas. Miljöpartiet var ett av de två 
minoritetspartier som motsatte sig regeringens proposition (2010/11:46) om att implementera 
lagring av elektronisk kommunikation genom datalagringsdirektiv (2006/24/EG). 

	Förslaget bestod av följande punkter 

1. Riksdagen skulle avslå regeringens förslag till implementering av datalagringsdirektivet. 
 

2. Riksdagen skulle tillkännage att regeringen bör förhandla på EU-nivå för 
datalagringsdirektivets avskaffande. 
 

3. Riksdagen skulle tillkännage för regeringen att Sverige bör slå vakt om den personliga 
integriteten. (Ferm, 2010) 

Det förklarades av Miljöpartiet att datalagringsdirektivet är en av flera bestämmelser som 
sedan terrorattacken år 2001 framkommit för att bekämpa terrorn och som har varit av 
integritetskränkande art (Ferm et al. 2010). Miljöpartiet beskrev den föreslagna 
implementeringen av datalagringsdirektivet som en förändring eller ett paradigmskifte i det 
svenska rättsväsendet, då direktivet föreslog att det skulle bli godtagbart att använda 
tvångsmedel mot människor som inte var under brottsmisstanke (ibid). Miljöpartiet menade 
att regeringens proposition visade på en politik som inte verkade grunda sig i en tolkning av 
rättssäkerheten där den personliga integriteten togs i beaktande tillsammans med principen om 
att alla var oskyldiga tills bevisad motsats (ibid). Miljöpartiets kritik grundade sig även i att 
direktivets syfte inte stod i proportion till den inskränkning som skulle göras i den personliga 
integriteten (ibid). Miljöpartiet nämnde att argumentet om att ha rent mjöl i påsen kom att bli 
det främsta argumentet för regeringen att implementera direktivet och utryckte en oro över ett 
scenario av en läckande databas innehållande integritetskänsliga uppgifter (ibid). Miljöpartiet 
menade att de inte hade vetskap om något känt register med känslig information som för alltid 
hade hållits intakt och menade att människors integritet äventyrades (ibid). Miljöpartiet ställde 
sig i motionen även kritiska till den förra justitieministern Beatrice Asks totala vändning i 
frågan om datalagringsdirektivet då hon från början stod som motståndare men slutligen valde 
att sträcka sig utöver de minimikrav som datalagringsdirektivet krävt genom att uppgifter om 
uppringningsförsök och lokalisering av mobilanvändare inkluderades (ibid). 
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Problemet som representeras i motionen var regeringens proposition, eftersom att direktivet 
av Miljöpartiet ansågs utgöra en kränkning mot integriteten (Ferm et al. 2010). I detta kan ett 
maktutövande ses, då Miljöpartiet som var den part i relationen som var underordnad hade 
makten till att yrka ett bordläggande av den dominerande partens förslag, vilket visade på hur 
makten i relationen mellan regeringen och minoritetspartiet var dynamisk (Foucault 2003). 
Miljöpartiets problemrepresentation utgjordes av deras uppfattning om direktivet som ett 
paradigmskifte i rättsväsendets metoder, där det skulle bli acceptabelt med utövat 
tvångsmedel mot människor som inte hade legat under brottsmisstanke (Ferm et al. 2010). 
Miljöpartiet menade att principen om att en individ var oskyldig tills bevisad motsats inte 
längre hade förblivit en princip, vilket Miljöpartiet uppfattade som fel (ibid). Skulle denna 
princip försvinna, hade det kunnat innebära att människor inte längre hade kunnat känna sig 
laglydiga då tilliten försvunnit tillsammans med rätten till ett privatliv. Det etiska felet var den 
panoptiska (Foucault 2003) effekt som hade kunnat uppstå och som hade placerat alla som 
använde sig av kommunikationstjänster i Sverige under liknande premisser som 
brottsmisstänkta då de konstant hade blivit övervakade (ibid). Miljöpartiet menade även att 
proportionen mellan övervakningen inte heller var rimlig till dess syfte, vilket bland annat 
berodde på avsaknaden av bevis för effektivitet inom brottsbekämpning (Ferm et al. 2010).  
 
Problemrepresentationen grundade sig i negativa förändringar i rättsprocessen där tvivelaktiga 
metoder hade förändrat hur man såg på principen om att alla var oskyldiga tills bevisad 
motsats (Ferm et al. 2010). Det grundade sig också i en oenighet om huruvida direktivets syfte 
och effektivitet stod i proportion till det ingrepp som hade gjorts i den personliga integriteten 
vilket Miljöpartiet ifrågasatte (Ferm et al. 2010). Det utrycktes också en oro över ett scenario 
om att databasen som skulle läcka integritetskänsliga uppgifter (ibid). De underliggande 
premisserna i miljöpartiets problemrepresentation var att det kunde ha funnits enkla politiska 
poäng för Miljöpartiet som var ett minoritetsparti i att motsätta sig direktivet eftersom att det 
var en integritetsfråga om tvångsmedel där chansen att locka till sig nya väljare var lockande. 
Men det kunde också vara så att Miljöpartiets ideologiska position helt enkelt låg vänster om 
den av Moderaternas och att detta kunde vara anledningen bakom till Miljöpartiets motstånd. 
Detta hade kunnat tänkas gå i enighet med Miljöpartiets kritik mot den efterträdande 
justitieministern Beatrice Asks, då hon initialt stått som motståndare till direktivet för att 
sedan totalvända i frågan (Ferm et al. 2010) vilket kanske gjordes utifrån uppfattningen om att 
det fanns mer att vinna i fråga om makt (Foucault 2003) att istället driva direktivet än att stå 
vid sidan av två minoritetspartier som förmodligen motsatte sig till ingen nytta. Dessutom 
tillhörde Beatrice Ask det blåa blocket och var justitieminister när direktivet drevs år 2010. 
Det som blev lämnat osagt i Miljöpartiets motion (Ferm et al. 2010) var förslag på hur 
problem som kriminalitet och terrorism istället hade kunnat tas itu med som alternativ till 
direktivet. Att de utelämnade regeringens främsta argument (Reinfeldt 2010) hade kunnat 
uppfattas som att de inte såg allvaret i frågan, eller att de förminskade det (Foucault, 1993).  
 
Det kan tänkas att motionen hade gynnats av förslag på vad som bättre hade kunnat användas 
mot kriminalitet och terrorism och på så vis hade de kunnat försöka föra diskursen i en annan 
riktning, genom att visa på bättre lämpade åtgärder som inte skulle påverkat den personliga 
integriteten negativt. Ett sådant tillvägagångssätt hade kanske krävt regeringen på starkare 
argument i förespråkandet av direktivet och således kanske kunnat förstärka miljöpartiets 
position och legitimitet i diskursen (Foucault 2003). Detta hade kunnat göras genom att förse 
sin sida i diskursen med mer kunskap om hur problemet med hotet från terrorism och 
kriminalitet är rotat och bättre hade kunnat hanteras (ibid). Det som dock kan argumenteras 
för var synligheten av Miljöpartiets intresse i att värna om den personliga integriteten, då de 
önskade en bordläggning (Ferm et al. 2010) av propositionen.  Problemet i motionen kom till 
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genom att regeringens proposition gick emot Miljöpartiets politiska ideologi, då de föreslog 
en brottsbekämpande metod på bekostnad av den personliga integriteten. Protesten 
presenterades i en motion av Miljöpartiet, som var ämnad att genom ett bordläggande beslut 
av riksdagen, motarbeta regeringen i frågan om datalagringsdirektivet (Ferm et al. 2010). 
Motionen visade att Miljöpartiet hade varit aktiv i frågan om direktivet (2006/24/EG) sedan år 
2005 då Thomas Bodström anmäldes av Gustav Fridolin till Konstitutionsutskottet, på grund 
av hans förfarande i drivandet av direktivet (Fridolin & Bjornlod 2005). Motionen försvarades 
huvudsakligen genom att Miljöpartiet hävdat att direktivet inte föreslog en rimlig metod 
utifrån dess proportionalitet till den personliga integriteten (Ferm et al. 2010). Men också 
genom att påstå att direktivet kunde innebära en förändring i svensk rättsprocess samt att 
direktivet kunde ifrågasättas utifrån avsaknaden av bevis som stödde dess effektivitet i 
brottsbekämpning (ibid). 
 
Motion	2010/11:Ju6-(VP)		
 
I denna motion (2010/11:Ju6) från Vänsterpartiet till riksdagen gavs svar på regeringens 
proposition. Vänsterpartiet var ett av två partier som genom sin motion bordlade regeringen 
proposition. Förslaget till riksdagen presenterades i följande punkt:  

• Riksdagen skulle avslå proposition 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för 
brottsbekämpandeändamål – genomförande av direktiv (2006/24/EG). 

Vänsterpartiet förklarade under rubriken av det växande övervakningssamhället att de ville se 
en utveckling och ett bruk av teknologin som istället för att gå mot en ytterligare begränsning 
av integriteten, istället användes till att skapa insyn i maktstrukturen och till att verka för 
individens personliga integritet (Holm et al. 2010). Vänsterpartiet påstod att regeringen 
ämnade få bifall för direktivet genom att vilseleda i debatten om datatrafiklagring då 
regeringen hävdade att det redan sparades enligt lag vilket vänsterpartiet menade var ett 
förminskade av frågan och ett påstående vars hela bild inte målats upp (ibid). Vänsterpartiet 
förklarade att de två lagarna som regeringen hade likställt, parallellt stod i kontrast till 
varandra då det  i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (Holm et al. 2010) stod att 
data som sparades under den begränsade tid som avsågs skulle förstöras eller göras 
oidentifierbar när behovet av det som resurs inte längre ansågs behövas enligt (6 kap. 5 §), 
dock fanns utrymme för undantag om uppgifter som exempelvis avsåg fakturering (Holm et 
al. 2010). I regeringens proposition avsågs motsatsen menar Vänsterpartiet där internet-och 
telefonoperatörerna istället via tvång skulle lagra all data till förmån av staten (Holm et al. 
2010). Vänsterpartiet nämnde även att det fanns flera indikationer på att effektiviteten av 
massregistrering som medel för rättsväsendet inom brottsbekämpning var ineffektivt (Holm et 
al. 2010). Vänsterpartiet hänvisade till en granskning på framställd på begäran av EU - 
kommissionen där det framgick i utvärderingen att det inte fanns några konkreta bevis för att 
datalagring var ett effektivt tillvägagångssätt i uppklarningsgraden av brott (ibid). 
Vänsterpartiet hänvisade även till de årliga kostnaderna för datalagringen och kostnaderna för 
en systemanpassning. Kostnader hade av Branchorganisationen IT & Telekomföretagen 
beräknats hamna på 1,140 miljoner kronor i anpassning av system samt ytterligare 364 
miljoner kronor årligen i driftskostnader (ibid). Detta menade Vänsterpartiet var pengar som 
istället hade kunnat användas för att anställa personal inom rättsväsendet och att det därför låg 
hos förespråkarna av propositionen att redogöra för varför datalagringsdirektivet var det bättre 
alternativet (Holm et al. 2010).  
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I motionen ställdes även frågan av Vänsterpartiet om hur integritetskänsliga uppgifterna som 
skulle lagras egentligen var (Holm et al. 2010). Vänsterpartiet belyste att lagrade uppgifter av 
E-post och telefonkommunikation kunde skissa fram en bild av hur olika privata relationer 
såg ut och att detta kunde innefatta relationer som även var politiska till sin natur (ibid). 
Resonemanget sträckte sig även över uppgifter där lokalisering och samtals register samlades 
in, vilket kunde vara problematiskt för tidningsredaktioner eller grävande journalister (ibid). 
Det nämndes även i motionen av Vänsterpartiet att det fanns uppgifter från Tyskland som 
visade att tyska medborgare hade blivit försiktiga i samtal med sina psykologer sedan 
datalagringsdirektivet där hade införts (Holm et al. 2010). Vänsterpartiet menade även att 
regeringen inte ämnade göra implementeringen av datalagringsdirektivet i Sverige genom en 
process som var noggrann då diskussionen om vilka typer av uppgifter som skulle sparas 
innehöll oklarheter som Vänsterpartiet menade gällde politiska beslut som var av stor 
betydelse (ibid). Vänsterpartiet framförde att regeringens proposition innebar att 
bestämmelserna kring de uppgifter som skulle lagras kunde avgöras av den regeringen som 
hade mandat eller den myndighet som var ansvarig enligt ”6 kap. 16 a § i förslaget till 
förändring av lagen’ (2003:389) om elektronisk kommunikation” (Holm et al. 2010: 2). Detta 
innebar att framtida avgöranden som hade avsett datalagringens omfattning hade lämnats i 
händerna hos sittande regeringen (Holm et al. 2010). Vänsterpartiet menade att 
implementerandet av föreskrifter hade försvårat utvidgningen av datalagringen i framtiden 
och kritiserade därför avsaknaden av detta (ibid). Vidare ansåg inte vänsterpartiet att 
regeringen såg på frågan om säkerheten av databasen tillräckligt seriöst i och utryckte en oro 
för ett scenario där integritetskänsliga uppgifter skulle komma att spridas på internet genom 
läckage (ibid). Vänsterpartiet pekade på att det fanns stora risker med att lagrad trafikdata 
kunde spridas och att det inte hade avhandlats eller tydliggjorts väl nog i regeringens 
proposition (2010/11:46). Enligt Vänsterpartiets mening hade inte propositionen uppnått 
Europakonventionens krav för EU medborgares fri- och rättigheter. Inte heller hade den 
uppnått de krav på rättigheter som angetts i regeringsformen (Holm et al. 2010). 
Förutsättningen för en lagändring låg i en grundlig analys som hade redovisat för varför 
förslaget skulle genomföras (Holm et al. 2010). Förslaget skulle redogöra för behov, 
proportion samt effektivitet och hade enligt Vänsterpartiet misslyckats med detta (ibid). 
Vänsterpartiet menade att eftersom direktivet stod i strid med Europakonventionen och 
regeringsformen borde hänsyn till det demokratiska fundament som rättigheterna stod på 
hellre prioriteras än en implementering av ett direktiv utifrån förpliktelse av EU medlemskap 
(ibid). Vänsterpartiet menade att datalagringen låg i hög strid med fler av regeringsformens 
fri- och rättigheter än vad som uppgetts (ibid). Regeringsformen som uttrycker skydd för den 
personliga integriteten menade vänsterpartiet berördes särskilt av direktivet i 2 kap. 6 § 
regeringsformen där det står att 

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp 
även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot 
kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev 
eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av 
telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande (2010: 1408 riksdagen). 

 
Den personliga integriteten förstärks ytterligare genom följande stycke 

 
Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna 
skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan 
samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga 
förhållanden (2010: 1408 riksdagen). 

 
Vänsterpartiet hävdade att regeringen tolkade förskriften om försändelse som icke gällande i 
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avseende till datalagring då regeringen menade att det inte finns något som kan uppfattas som 
ett innehåll (Holm et al. 2010). Detta var en tolkning som Vänsterpartiet ansåg som 
tvivelaktigt och menade att lagen torde skydda mot kartläggning och registrering av 
försändelser (ibid). Vidare menade Vänsterpartiet att regeringens proposition om datalagring 
berörde regeringsformens bestämmelser om fri- och rättigheter i högre grad än vad som i 
propositionen uppgetts (Holm et al. 2010). Detta eftersom att internet florerade av 
medborgerliga politiska yttringar och att regeringen därför ytterligare borde redogöra för hur 
datalagringsdirektivet skulle förhålla sig till detta och föreslog att riksdagen med tanke på den 
olämplighet propositionen innebar i hänseende till begränsandet av regeringsformens 
rättigheter låter förslaget vila i 12 månader innan en ny prövning av ärendet (Holm et al. 
2010). Vänsterpartiets problemrepresentation i motionen (2010/11:Ju6)  utgjordes av 
regeringens proposition och dess förslag om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål vilket innebar att alla användare av kommunikationstjänster får sina uppgifter 
registrerade (Holm et al. 2010). Det problematiska i Vänsterpartiets motion (2010/11:Ju6) kan 
närmare förklaras med hjälpa av panoptikon där man genom övervakning kan kontrollera 
människor till att följa den önskade samhällsordningen genom att de övervakade utövar 
självdisciplinering (Foucault 2003). Motionens syfte är att bordlägga regeringens proposition 
(Holm et al. 2010). 

De antaganden som representationen av problemet grundas i är en begränsning av den 
enskildes integritet då direktivet ansågs utgöra ett hot mot den privata sfären (Holm et al. 
2010). Det fanns också en rädsla för profilering genom att uppgifterna som samlades in under 
datalagringsdirektivet sammansatt kunde ge en skissad bild av individers liv (ibid) och således 
ge en ökad kontroll av befolkningen (Foucault 2003). Rädslan bestod även i att registrering 
kunde skapa problematik i olika relationer mellan människor. Närmre förklarat kunde den 
eller de som övervakade ta del av diskursen i slutna relationer vilket är en rädsla som baseras 
på att diskursen är begärets objekt (Foucault 1993). Vänsterpartiet utryckte en oro för ett 
scenario där databasen läcker integritetskänsliga uppgifter vilket de menar skulle inneburit 
svåra konsekvenser för de människor vars integritetskänsliga uppgifter skulle komma att 
spridas på internet (Holm et al. 2010). Makten vill kontrollera diskursen eftersom att det 
tillför mer makt (Foucault 1993). Om så var fallet kunde läckta uppgifter innebära ett tillskott 
av makt hos den eller de som erövrar informationen. Detta kan förstås genom Vänsterpartiets 
vilja och förslag om att hellre skapa mer insyn i maktstrukturen (Holm et al. 2010) vilket 
indikerade på Vänsterpartiets medvetenhet om maktens roll i drivandet och brukandet av 
datalagringsdirektivet. Representationen av problemet kom till stånd genom information från 
olika källor som visade på brister i regeringens proposition (2010/11:46). Källorna som hade 
försett vänsterpartiet med information och bidragit till representationen av problemet är bland 
annat en utvärdering som var framställd på begäran av EU - kommissionen, Tyska studier, 
regeringsformen samt uppgifter från IT & Telekomföretagen (Holm et al. 2010). Men även av 
fler frågor som Vänsterpartiet ansåg vara obesvarade. Dessa frågor behandlade 
bestämmelserna om lagens förnyelse och föreslog ett försvårande i utvidgandet av 
datalagringsdirektivets omfattning (ibid). Vänsterpartiet menade att förslaget som 
förespråkarna framförde borde analyseras grundligt och dess behov, proportion och effekt 
redogöras för vilket kanske var för att undvika maktmissbruk (Foucault 2003). I databasen 
som uppgifterna skulle lagras menade Vänsterpartiet att regeringen inte hade gjort tillräckligt 
med hänsyn till dess pålitlighet av ett sådant förvar (Holm et al. 2010). Vänsterpartiet menade 
även att regeringens proposition hade misslyckats med att leva upp till Europakonventionens 
fri- och rättigheter samt de krav på rättigheter som regeringsformen bestämt (ibid). 

Det som inte talades om i motionen (2010/11:Ju6) var möjligheten att Vänsterpartiet motsatte 
sig direktivet för att kunna vinna enkla politiska poäng, ett maktutövande för att öka sin egen 
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makt (Foucault 2003). Det kan också vara så att Vänsterpartiet följde sin politiska ideologi 
som inte gick i enighet med ”det växande övervakningssamhället” (Holm et al. 2010: 1) 
Vänsterpartiet hävdade att regeringen hade skönmålat den ekonomiska aspekten och 
lagringens betydelse (Holm et al. 2010) genom att de försökte få de att framstå som 
ointressanta eller mindre betydelsefulla (Foucault 1993) genom att presentera beräknade 
kostnader (Holm et al. 2010) eller som när regeringen hänvisade till att det redan lagrades i 
enighet med lagen (ibid). Att regeringen hade uppgett uppgifter om kostnaderna med att 
införa direktivet kunde uppfattas som att regeringen var medvetna om att kostnaderna 
antingen var höga och att de ville maskera detta eller för att kostnaderna var höga i 
förhållande till nyttan direktivet innebar för lösande av brott vilket hade kritiserats av 
vänsterpartiet (ibid). Effekterna som producerades av Vänsterpartiets motion var dels att det 
blev tydligt att regeringens proposition hade ett flertal brister samtidigt som det visade 
Vänsterpartiets ståndpunkt i frågan om datalagringsdirektivet. Ståndpunkten var att 
Vänsterpartiet motsatte sig det på grund av dess oetiska förhållningssätt till den personliga 
integriteten (Holm et al. 2010). Detta kunde utläsas genom Vänsterpartiets påpekan om att 
direktivet bröt mot regeringsformen samt mot den Europeiska Unionens konvention om 
mänskliga rättigheter (ibid). Det kunde även utläsas en kritisk inställning genom motionens 
rubriksättning om ”det växande övervakningssamhället” (Holm et al. 2010: 1) vilket 
förmodligen var ett förminskande (Foucault, 1993) av direktivet (2006/24/EG). 
Vänsterpartiets representation av problemet hade blivit producerat i samband med att 
regeringens drev direktivet (2006/24/EG) för att kunna införliva det i Svensk lag (Holm et al. 
2010). Motionen försvarades av Europakonventionens fri- och rättigheter samt 
regeringsformen (ibid). Europakonventionens och regeringsformens bestämmelser tolkas på 
olika sätt av regeringen och Vänsterpartiet vilket gjorde motionen (2010/11:Ju6) ifrågasättbar 
av regeringen (Holm et al. 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 26	

 

Diskussion	
	

Till min frågeställning är slutsatsen att det etiska dilemmat av att införa datalagringsdirektivet 
inte kunde lösas och ledde på grund av oenighet till en bordläggning eftersom att 
propositionen berörde regeringsformen där regeringen ämnade göra förändringar. De båda 
minoritetspartierna kritiserade direktivets syfte, effektivitet och förhållningssätt till integritet 
och båda partier såg problem som berörde viktiga aspekter av demokratin som rättssäkerhet 
och insyn i maktstrukturen vilket är anledningen till varför de röstade för en bordläggning. 
Något som också visade sig i diskursen var att det användes maktutövningar mellan de som 
förespråkade direktivet och de två partier som motsatte sig. Maktutövningarna visade sig 
genom utestängningsprocedurer men också i drivandet av direktivet. Själva propositionen kan 
ses som ett maktutövande, dock ett negativt sådant för Vänsterpartiet och Miljöpartiet som 
svarade med att rösta för ett bordläggande av propositionen. Det fanns flera sanningar i 
diskursen eftersom att den innehöll flera sidor eller perspektiv på dilemmat. Detta för att det 
inte finns en absolut sanning eller en kärna som fanns att komma åt, utan bara konstruerade 
sanningar. Dock har aktörerna i maktspelet handlat som om deras sanning har varit den rätta. 
Detta var särskilt tydligt i de metoder som minoritetspartierna menade att Thomas Bodström 
och regeringen brukade för att driva igenom direktivet. Metoderna målade fram en bild på hur 
den dominerande parten använt oetiska förfaringssätt i att få igenom sin sanning.  

I KU-anmälan framkom det att Thomas Bodström egenhändigt hade drivit frågan om 
datalagringsdirektivet i EU och inte utifrån EU - nämndens ställning. Detta är enligt Foucault 
(2003) ett maktutövande då kringgåendet av EU - nämnden har gjorts kanske för att det kunde 
göras. Det är inte bara själva handlandet som av miljöpartiet betraktades som oetiskt utan 
också omständigheten som var utifrån en maktposition. Då justitieministern är den som 
ansvarar för rättsväsendet, polisen och för frågor inom lagstiftning blir det problematiskt när 
den som delvis ansvarar för bildandet av regleringar själv bryter mot dem. Som det 
förklarades i artikeln av Nick Taylor (2014) bör inte lagar påskyndas då det kan innebära att 
vissa klausuler i lagen passerar oförhindrat vilket senare kan få konsekvenser eller bieffekter. 
Detta är förmodligen något en Justitieminister är medveten om och då återstår frågan om 
varför Bodström drev frågan om datalagringsdirektivet på det sätt han gjorde? Då det var 
Bodström som initierat frågan i EU återstår som det verkar tre alternativ.  

Det första är att det förekom politiska påtryckningar inifrån eller utifrån om att Sverige skulle 
driva frågan i EU. Det andra är att Justitieministern avsåg att skapa ett säkrare samhälle och 
använde Sveriges influens inom EU och sin politiska ställning för att driva frågan. Eller det 
tredje alternativet vilket är att Bodström ville att direktivet skulle införas i Sverige men att det 
skulle bli svårt med tanke på regeringsformen och istället införde det i EU med hjälp av 
Sveriges influens som i vissa frågor är omfattande. Detta för att sedan kunna peka på 
förpliktelsen vi har till EU när direktivet där hade införts så att Sverige sedan skulle bli 
tvingade att införa direktivet. Det kan först uppfattas som långsökt, men går ihop med det att 
Sverige idag är ett av de få länder i EU som har kvar datalagringsdirektivet trots EU - 
domstolens beslut om att det kränker de mänskliga rättigheterna. Det går också i enighet med 
att det tog flera år innan Sverige kunde införa direktivet i Svensk lag på grund av den 
samhälleliga debatt som ägde rum vilket ger en uppfattning om svårigheten som ett införande 
i Sverige hade varit om justitieministern hade valt att initiera frågan först i Sverige. Det kan 
tros att makten är bunden till den som anses vara den dominerande parten men som Foucault 
(2003) ser på saken är den obunden och flytande i relationer. Med detta menar jag att förklara 
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att maktutövanden även kan komma från den eller de som är i underordning som i KU-
anmälan mot Bodström. Regeringen likt Bodström avsåg att införa datalagringsdirektivet som 
ett medel mot brottsbekämpning men kunde till dess syfte inte presentera någonting som 
kunde styrka dess effektivitet inte bara som ett medel för att bekämpa brott men också i 
hänseende till dess proportionalitet till ingreppet i integriteten. Om problemet var terror och 
organiserad brottslighet, är det då inte bättre att fokusera på de sociala aspekter som dessa 
problem kommer ifrån och uppstår i? Naturligtvis hade så varit fallet om dess syfte var att 
komma till bukt med hot från terror och organiserad brottslighet. Men eftersom att detta inte 
görs måste syftet antas vara något annat. Som Lyon (2007) säger, all övervakning har ett 
specifikt syfte. Regeringen nämnde en brist av datalagringsdirektivet som i korta drag innebar 
att människor var försiktiga i samtal med exempelvis läkare och psykologer vilket liknar det 
argument i artikeln av Titus Stahl (2016) där han menade att övervakning kan användas för att 
manipulera eller kontrollera det offentliga utrymmet genom att relationer begränsas. Om en 
demokrati ska tänkas fungera är det ett bakåtsträvande tänk man utgår ifrån när man vill 
införa något som skapar ytterligare obalans i maktförhållandet mellan statens styre och de 
som blir styrda, så varför var detta en vilja i Sverige som är en demokrati? Var ligger behovet 
i att föra makt även på ett indirekt sätt? Miljöpartiets ställningstagande om rättssäkerheten kan 
kopplas till artikeln i den tidigare forskningen av Ian Brown och Douwe Korff (2009) om 
profilering vilket egentligen handlar om principen om att man är oskyldig tills bevisad 
motsats. Principen fungerar som ett skydd för den som anklagas genom att de som ses som 
oskyldiga också ska behandlas som oskyldiga. Så varför övervakas oskyldiga? Svaret är 
kanske att det är av samma anledning som man övervakar de som är misstänka. För att kunna 
ha kontroll över de som övervakas vilket är ett privilegium för makten men samtidigt en 
förlust för demokratin.  

Demokratin skulle kunna ses som ett utryck för de normer, värderingar och strävanden vi som 
ett folk har efter den samhällsordning som för oss kan uppfattas som ideell. I strävan efter en 
sådan utopi, har samhället ur historien av krig, misär och folkligt förtryck tagit lärdom av 
särskilda aspekter en demokrati icke kan existera utan. Dessa ofrånkomligheter kan uppfattas 
som en konsensus av mänskliga rättigheter mellan regering och folk. Enligt Maras (2012) 
förklaras det att människors autonomi är viktig aspekt i demokratin eftersom att det är genom 
människors autonomi som styret i en demokrati blir legitimt. Detta utifrån att människor 
genom sin autonomi kan tänka och utrycka sig i frihet utan att begränsas vilket Maras (21012) 
menar att övervakning gör. Om medborgarna känner att de inte längre har friheten till att 
utrycka sig genom kommunikationsmedel måste det även innebära att folkets förståelse och 
politiska medvetenhet minskar då medborgare inte längre kan ta in lika många intryck av 
andra människors åsikter då det sociala samspelet människor emellan står för en stor del av 
människors sociala utveckling. Om kriminella och terrorister korrigerar sitt beteende för att 
undvika övervakning, hur skulle datalagringsdirektivet ses på då? Det måste antas att de som 
direktivet avsåg för att stoppa kan anpassa sig till övervakning och således undvika att bli 
sedda. Om detta skulle antas, vilket syfte hade direktivet haft? Makt strävar efter mer makt 
eftersom att makten måste beskyddas för att den ska kunna kvarhålla sin makt och för att göra 
detta krävs det makt. Annorlunda sagt behöver makt makt för att skydda makt. Detta trots att 
makten är given av folket genom röst vilket är det som ger en styrande regering legitimitet i 
en demokrati. Att kunna rösta fritt är möjligt på grund av den enskildes autonomi. Individens 
autonomi är viktig för att den enskilde ska kunna tänka och utrycka sig fritt. Samtidigt så 
hotas autonomin genom att det offentliga rummet är iakttaget vilket resulterar i att friheten att 
utrycka sig godtyckligt begränsas. Det blir en panoptisk effekt som inte bara leder till att 
kriminella disciplinerar sig utan det leder även till att individer disciplinerar sig politiskt. Men 
om det kan antas att kriminella kan korrigera sitt beteende för att undvika att bli sedda måste 
det även antas att medborgaren kan det också vilket kan tänkas ifrågasätta datalagringens 
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effektivitet i båda aspekterna. Vänsterpartiets inställning till datalagringsdirektivet var tydlig. 
De ansåg att det var oetiskt och att arbetet istället borde gå mot att skapa mer insyn i 
maktstrukturen. Detta förmodligen för att kunna begränsa styrets makt genom att försöka 
minska möjligheten att uteslutas ur beslutstagande då en begränsad insyn i maktstrukturen 
innebär ett begränsat deltagande i diskursen. Vänsterpartiets motsättande av 
datalagringsdirektivet har förmodligen koppling till tiden då det avslöjades att delar av den 
Svenska regeringen i hemlighet hade bedrivit och tillåtit åsiktsregistrering av Svenska 
medborgares politiska uppfattningar vilket i första hand drabbade kommunister. 
Vänsterpartiet som tidigare kallades för det kommunistiska partiet bör tillsammans med 
allmänheten minnas väl vad politisk förföljelse innebär. Det avslöjades även under 2000 - 
talet att Försvarets Radioanstalt (FRA) olagligt hade bedrivit signalspaning mot Svenska 
medborgare innanför Sveriges gränser. Trots att detta inte var FRA:s uppgift hade de bedrivit 
spaning mot Svenskar i omkring 10 år och lagrat insamlad data. Om FRA:s signalspaning är 
en kontrollmekanism vilket tillåter ett maktövertag över den eller de som observeras genom 
att ligga steget före för att bättre kunna styra framtida händelser och för att kontrollera genom 
att ha information om så mycket och så många som möjligt. Vad är då datalagringens syfte 
om inte det samma?  

Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet var oroliga för att databasen som föreslogs skulle 
innehålla integritetskänsliga uppgifter om medborgarna förr eller senare skulle komma att 
läcka då det för deras vetskap inte funnits något sådant register som för alltid hållits intakt. Att 
sådana uppgifter skulle hamna i fel händer som till exempel hos en främmande statsmakt eller 
en terroristorganisation är mycket oroväckande. En sådan kunskap hade kunnat användas till 
att radikalisera människor som hade ansetts som lämpliga utifrån detaljerad information om 
personens liv men den hade också kunnat vara viktig för delar av främmande makters militära 
strategier. Det som också väcker frågor är den politiska aspekten i frågan, mer specifikt 
åsiktsregistrering och politiska oppositioner. Journalisters arbete med att granska 
maktstrukturer i fråga om oetiska metoder och orättvisa i syfte att främja demokratin skulle 
kunna hotas om framtida regeringar skulle komma fram till slutsatsen att de kanske bör 
stoppas. Detsamma gäller tillförlitligheten som inte längre hade kunnat garanteras mellan 
journalister och dess källor som många gånger vill vara anonyma och när det alternativet inte 
längre finns är det troligt att de inte vågar komma till tals. På detta sätt hade maktstrukturen 
skyddats av en kontrollmekanism mot granskning och kritik. Det är ett bakåtsträvande tänk 
som i första hand påminner om ett totalitärt sätt att kontrollera genom att föra en omfattande 
registrering av dess medborgare för att både stärka sin egen position men också för att kunna 
kontrollera befolkningen. Massövervakning förknippas vanligen med totalitära stater vilket 
väcker frågeställningen om varför vi har det i Sverige? Detta är dock en alldeles för stor fråga 
att försöka besvara i denna diskussion men det vore däremot någonting som hade kunnat 
undersökas i framtida forskningar. Det är nödvändigt att ta reda på det svaret i synnerhet med 
tanke på Reinfeldts uttalande om Sverige som en humanitär stormakt vilket känns rimligt och 
förståeligt i frågan om flyktingkrisen men kanske inte lika förståeligt i frågan om direktivet 
som EU - domstolen bedömde vara en kränkning mot mänskliga rättigheter. Att Sverige 
motsätter sig EU - domstolens beslut, dock med lagstöd kan uppfattas som att Sverige inte 
erkänner EU - domstolens legitimitet i frågan om mänskliga rättigheter eftersom att Sveriges 
ståndpunkt i att behålla direktivet kan framstå som att Sverige anser sig ha rätt och att EU har 
fel. Alternativet är att Sverige anser att EU har rätt i frågan men fortfarande anser 
datalagringsdirektivet är ett nödvändigt ont. Oavsett bör frågan resas om varför Sverige är 
med i EU om vi inte ämnar följa den stadga om mänskliga rättigheter som finns? Som man 
kan se handlar det hela mycket om makt vilket även kunde utläsas från leverantörerna av 
kommunikationstjänsternas ställning till direktivet. Etik och moral är sällsynta egenskaper i 
kapitalismen eftersom att dess lycka och syfte är sprungen ur profiten och makten som 
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kommer ur produktionen. Allt annat är oväsentligt och överflödigt vilket blir tydligt när 
uttalanden görs som uppfattas vara i favör för den part som är underordnad alltså individen. 
Om kapitalistiska organisationers främsta syfte är makt, profit och utökning, vore det i deras 
ögon orimligt att göra något i favör till den enskilde eftersom att detta kräver att den 
kapitalistiska kraften avsäger sig användandet av sitt övertag som den dominerande parten för 
att infoga makt till de som saknar det. Det är först när handlingen innebär en förlust i profiten 
hos den kapitalistiska kraften som handlingen sannerligen kan värderas som moralisk i 
förmån till den underordnade parten. 

Slutord	
	

Det kan vara bra att i framtida studier undersöka hur övervakning påverkar oss som sociala 
varelser. Vilken inverkan har det på politiken och vad kan tänkas vara förklaring till att 
Sverige massövervakar. Vad är orsaken till det? Massövervakning ger upphov till många 
frågor och är därför viktig att undersöka då flera aspekter av det berör demokratiska frågor 
som integritet och rättssäkerhet. 
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