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1. Inledning 
Hur mycket är vårt privatliv värt? Har gemene man någon känsla för vad personlig integritet 
egentligen innebär? Eller har politiker och samhällsexpertisen1 förvandlat begreppet till en 
tom klyscha? Har integriteten spelat ut sin roll innan folk lärt sig vad som händer när vi 
berövas den? 

Under 1900-talet har olika dystopiska framtidsbilder med totalitär massövervakning 
skildrats i populärkulturen, bland annat i George Orwells utgivna framtidsskildring ”1984”. I 
boken myntades uttrycket ”Storebror ser dig”. Storebrorsbegreppet har inte förlorat sin 
besvärjelsekraft utan snarare fått en ökad magnetisk laddning, orsakad av både den 
accelererade utbyggnaden av systemet med övervakningskameror på allmän plats och även i 
den omfattande samhällsdebatten. 

Övervakning kopplas ofta ihop med begreppet makt. Foucaults skrifter som har fått stor 
genomslagskraft behandlar hur makt och kunskap är kopplade till teknologier som rör 
övervakning och disciplin. Den disciplinära makten föder en kontroll som ger individen en 
känsla av att vara ständigt övervakad, exempelvis genom kameraövervakning på offentliga 
platser. 

Personlig integritet är ett annat viktigt begrepp i vår tid då teknikens kapacitet accelererar 
i allt högre takt. Tidigare har tekniken endast inneburit ett begränsat ingrepp i den personliga 
sfären. Detta håller snabbt på att förändras. Våra telefonkontakter, Internet-vanor och kortköp 
lämnar elektroniska spår som möjliggör en effektiv kartläggning över vem vi umgås med och 
vad vi är intresserade av. Mobiltelefonerna är utmärkta spårsändare som kontinuerligt avslöjar 
vart vi befinner oss och med vem vi kommunicerar med. Med allt billigare 
övervakningskameror är det snart möjligt att montera en kamera i varje lyktstolpe, skylt och 
trappuppgång. Teknikutvecklingen går mot en situation där det är ekonomiskt möjligt att 
övervaka alla, överallt, dygnet runt. 

Enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter skall ingen människa utsättas för 
godtyckliga intrång i privatliv, familj, hem eller korrespondens. Attacker på ära och rykte 
skall inte heller förekomma. Alla har rätt till lagligt skydd mot sådana intrång och attacker 2 

Trots detta är det så att när vi rör oss i en offentlig miljö, som gator, torg eller parker, eller 
i en semi-privat miljö som köpcentrum eller på arbetsplatser är möjligheten att 
kameraövervakas numera väldigt stor, om inte total. 

Idag möjliggör kombinationen av flera tekniker för stater, myndigheter, företag, 
organisationer och privatpersoner att utöva kontroll över andra människor. Myndigheterna 
står redo att utnyttja den nyvunna tekniken medan integriteten saknar en samlad röst. 

Sveriges medborgare visar dock tendenser till att gå från att ha haft en relativt tillsmid syn 
på statens kontrollinstrument till att bli engagerade och involverade invånare i en pågående 
samhällsdebatt.3 Den förändring som skett i samhället kan ge upphov till motreaktioner i olika 
former gentemot övervakning. 

Uttalandet ”Har man rent mjöl i påsen, har man inget att dölja” symboliserar ett klassiskt 
exempel som många gånger representerar den allmänna opinionens uppfattning. Dock bör den 
statliga makten ifrågasättas då en övertro på regimen kan leda till ett hot mot demokratin. 

1 Med begreppet samhällsexpertis menas i denna studie en grupp av människor med expertkunskap inom ett 
definierat område. 
2 Ekdal, N (2007) Tillsätt en integritetsminister, Dagens Nyheter Söndagen den 22 april s. 4 
3 Integritetsskyddskommittén (2007) Skyddet för den personliga integriteten – kartläggning och analys s. 532-
535 volym 1 
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2. Problemområde och syfte 
I Storbritannien finns en övervakningskamera per 14 personer medan i Sverige övervakas 
cirka 300 personer per kamera. Ändå hamnar Sverige näst längst ner på listan när 
medborgarrättsorganisationerna Privacy International i Storbritannien och Epic i USA rankar 
och granskar integritetsskyddet av 25 EU-länder.4 

En väl massmedialt refererad undersökning gjord av SCB (Statistiska centralbyrån) på 
uppdrag av den tvärpolitiska integritetsskyddskommittén, presenterade i ett första 
delbetänkande i mars 2007, att hela 97 procent av de svenska samhällsmedborgarna vill har 
mer kameraövervakning. 5 

Personlig integritet är således ett viktigt begrepp då en rådande uppfattning hos 
medborgaren är att övervakning har till syfte att skydda individen och ge en upplevd 
trygghetskänsla. Samtidigt som det finns många människor som finner det mycket 
integritetskränkande att bli kontrollerade, exempelvis genom kameraövervakning på 
offentliga platser. 

En allt mer avancerad teknik möjliggör insamlande och bearbetning av allt mer 
påträngande och detaljrik information om den enskilda individen, vilket kan få stora 
konsekvenser för integritetsskyddet.  

Problemområdet är sociologiskt relevant då fenomenet övervakning generar i flera 
teoretiska inriktningar gällande makt och kontroll ur såväl samhälls- som individperspektiv.  
Syftet med föreliggande uppsats är att belysa samhällsexpertisens syn på allmän 
kameraövervakning på offentliga platser. Studien utgår från följande frågeställningar: 
 Hur ter sig relationen mellan personlig integritet och kontroll i förhållande till allmän 

kameraövervakning på offentliga platser? 
 Hur är kameraövervakning på offentliga förenligt med frihet kontra trygghet? 

3. Disposition 
I det inledande avsnittet presenteras Orwells dystopiska framtida samhällsskildring. Därefter 
ges läsaren en inblick i hur integritetsskyddet har diskuterats i samhällsdebatten sedan i mitten 
av 1900-talet fram tills idag. Nästliggande presenteras det aktuella forskningsläget angående 
kameraövervakning i form av statistisk från SCB (Statistiska centralbyrån). Efter detta ges en 
begreppsdefinition på personlig integritet och allmän kameraövervakning som hämtas från 
regeringens tillsatta Integritetsskyddskommitténs delbetänkande. Detta följs av en Foucaults 
teoretiska grund om makt i förhållande till Panopticon. Sedan följer ett avsnitt där våra 
metodologiska förutsättningar och tillvägagångssätt presenteras, där vi även diskuterar vårt 
metodval utifrån etiska överväganden. Därefter presenteras resultatet från den kvalitativa 
undersökningen i form av en innehållsanalys samt en sammanställning av fem ostrukturerade 
intervjuer. Detta följs av en analyserande reflektion där vi bearbetar resultatet i förhållande till 
bakgrund, tidigare forskning och teori. Uppsatsen avslutas och knyts ihop med en slutsats och 
summering samt presenteras förslag till fortsatt forskning. 

4. Orwells dystopiska framtidsskildring 
George Orwell är en av 1900-talets mest betydelsefulla politiska författare, med nära ett 
dussin publicerade romaner samt otaliga essäer och övriga skrivna verk. Orwell har ett kritiskt 
förhållningssätt till kommunismen och betraktar sig själv som en demokratisk socialist. 
Många av hans böcker är politiska satirer, som behandlar hans livslånga misstro till totalitära 
regimer. 

4 Frisk, J. Larsdotter, M & Larsson, R. (2007) Du kommer inte undan.  Fokus,  nr 12 30 mars – 13 april s.26 
5  Frisk, Larsdotter & Larsson (2007) s.25 
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Den kritiska samhällsskildringen ”1984” publicerades 1949 och väckte omedelbart stor 
sensation. Det är här ifrån uttrycket ”Storebror ser dig” kommer. Orwells syn på samhället 
innehåller inte bara typiska dystopiska6 drag utan även en genomarbetad ideologi och filosofi. 

Orwell skriver om ett samhälle där tre stater år 1984 kämpar om makten i världen, 
Oceanien, Eurasien och Ostasien. Där styr diktatorn ”Storebror” invånarna i samhället med 
sitt parti. Överallt finns det teleskärmar som övervakar samhällsmedborgarna och affischer 
med texten ”Storebror ser dig”. Diktatorns valspråk är ”Krig är fred, frihet är slaveri och 
okunnighet är styrka” vilket Storebror utövar genom sitt så kallade parti. Det finns ingen som 
ifrågasätter diktatorn, hans parti, eller den rådande situationen. Orwells samhälle innehåller 
även så kallade tankepoliser vars uppgift är att se till att invånarna i staten inte begår 
”krimtänk” vilket innebär upproriska tankar mot Storebror. Vid ertappning med ”krimtänk” 
blir invånarna ”opersonifierade”, det vill säga de blir avrättade och skrivs ut ur historien. 
Huvudpersonen i boken heter Winston Smith och lever i Oceanien. På dagarna jobbar Smith i 
något Orwell döpt till ”Sanningsministeriet”. Hans huvudsakliga uppgift är att ändra 
historiska uppgifter i tidningar och böcker så att de passar in i den aktuella uppfattningen som 
Storebror och hans parti har, på så sätt utplånas ständigt det förflutna. Winston Smith har 
diffusa minnen från tiden före Storebror och revolutionen, han vet att det finns en opposition 
som kallar sig Broderskapet som är hatobjekt för Storebror och hans parti. Storebror och 
partiet har också skapat ett nytt språk i Oceanien som de kallar för Nyspråk. Detta språk 
omöjliggör all typ av kritiskt tänkande mot Storebror. Detta medför att en tanke eller 
världsåskådning som avviker från Storebrors principer näst intill blir omöjlig.  

Orwells dystopi kan tolkas som en varning för totalitära ideologier. Han beskriver en 
grym fascistisk värld där individer endast är kuggar i ett kollektiv, där kampen för socialismen 
nått den nivå som kommunismens idéer förespråkar. Det fria tänkandet har blivit brottsligt, 
alla rörelser inklusive tankar kontrolleras av Storebror och partiet. Orwell understryker vikten 
av språket genom att skapa Nyspråk. Han menar att det inte endast är ett 
kommunikationsmedel utan fungerar även som ett instrument över våra tankar och känslor. 
Genom språket kan vi uttrycka våra känslor och kommunicera med en omvärld. Detta medför 
att den absoluta makten över invånarna i ett samhälle kan uppnås genom en penetration av 
individernas absoluta innersta.  

Orwell beskriver i sin bok en stat där den personliga integriteten har försvunnit helt. 
Individen äger inte ens sina egna tankar, utan endast ”korrekta” politiska åsikter är godkända.  

Orwell ger en röst åt de intellektuellas oro, för att de totalitära systemen skall överta 
makten genom hänsynslös fascism, obarmhärtig kommunism och rå kapitalism.7 

En fråga som denna studie kommer att behandla är om det finns en oro för ett starkt 
kontrollerat samhälle likt Orwells dystopi, där den personliga integriteten helt gått förlorad. 

6. Centrala begrepp 
I denna del presenteras de begrepp vi anser vara centrala för vår studie, det vill säga personlig 
integritet och allmän kameraövervakning. Vi har valt att hämta våra definitioner från det 
delbetänkande som Integritetsskyddskommittén skapat 2007. 

6.1 Personlig integritet 
Integritetsskyddskommittén refererar till Svenska Akademins ordlista där ordet integritet 
beskrivs som orubbat tillstånd; okränkbarhet; oberoende. De refererar också i sitt 
delbetänkande till Nationalencyklopedin där det framgår att ordet integritet kommer av 
latinets integritas och står för orörd, hel, fullständig, oförvitlig, hederlig. Ordet ges fyra olika 

6 Dystopi är en kritisk framtidsskildring som ofta innehåller dystra utsikter för människan. 
7 Orwell, George (1949) 1984 Atlantis 
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betydelser, däribland rätten att ”få sin personliga egenart och sfär respekterad och att inte 
utsättas för personligen störande ingrepp”. 8  
På datainspektionens hemsida9 ges följande beskrivning av begreppet personlig integritet:  
 

Det finns ingen allmänt vedertagen definition, integritet är en inre egenskap, som är 
olika hos olika individer. Rätten att få vara ifred är en vanlig tolkning. Rätten att inte 
utsättas för kränkande behandling är en annan.  
 

Integritetsskyddskommittén skriver att det bör framhållas att personlig integritet inte är det 
enda begrepp som förekommer i detta sammanhang. Exempelvis använde 1966 års 
integritetsskyddskommitté begreppet ”privatlivets fred”, och Europakonventionen talar om att 
var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.  

EU-stadgan föreskriver ett motsvarande skydd samt en rätt till fysisk och mental integritet 
och till skydd av egna personuppgifter. Uppenbarligen används dessa och liknande begrepp 
med varierande innebörd och med delvis överlappande syftning 

År 2002 publicerade den statliga utredningen ett betänkande ”Personlig integritet i 
arbetslivet” vars syfte var att resonera kring integritetsbegreppet. De gjorde flera 
överväganden beträffande vad som egentligen innefattas i begreppet personlig integritet. 
Utredningen gjorde en genomgång av åtskillig svensk och utländsk litteratur i ämnet för att 
söka finna svaret på denna fråga. Det har emellertid visat sig att begreppet personlig integritet 
inte är lättfångat. Stora ansträngningar har gjorts för att definiera det, men någon kortfattad 
generell konkretisering av begreppets språkliga innebörd har utredningen inte kunnat finna. 
Som en klar gemensam nämnare framstår dock uppfattningen att begreppet personlig 
integritet innebär att alla människor har rätt till en personlig sfär där ett oönskat intrång, såväl 
fysiskt som psykiskt, kan avvisas. De flesta människor har också en bestämd uppfattning om 
vad personlig integritet innebär för deras egen del och de uttrycker detta mestadels på 
motsvarande sätt som nyss nämnts. Uppfattningen om storleken av den privata sfären kan 
emellertid variera kraftigt mellan olika människor beroende framför allt på deras kulturella, 
etniska, religiösa och sociala bakgrund. Omfånget av den personliga sfären uppfattas inte 
heller som statiskt, inte ens för den egna individen, utan kan förändras med hänsyn till bland 
annat vunna erfarenheter och den aktuella situationen.10 

Integritetsskyddskommittén som presenterar sitt delbetänkande ”Skyddet för den 
personliga integriteten - kartläggning och analys”11 skriver där att en ständig återkommande 
fråga är vad som egentligen avses med begreppet personlig integritet, de menar vidare att det 
är svårt för att inte säga omöjligt att komma fram till en entydig och allmänt accepterad 
definition av begreppet integritet.12  

6.2 Allmän kameraövervakning 
Med kameraövervakning menas användande av övervakningsutrustning för optisk 
personövervakning. Sådan övervakning används huvudsakligen för att förhindra brott eller 
minska risken för olyckor och regleras i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.13 

Utöver TV-kameror andra optisk-elektroniska instrument som är uppsatta så att de kan 
användas för personövervakning, räknas exempelvis fiberoptiska kikare, stillbildskameror och 
filmkameror till begreppet övervakningsutrustning. Även när bildupptagningen direkt 
förmedlas vidare till en bildskärm eller lagras på videoband, i dataminne eller i något annat 

8 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 52-54 volym 1 
9 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 52-54 volym 1 
10 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 52-54 volym 1 
11 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 52-54 volym 1 
12 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 19 volym 1 
13 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 249 volym 2 
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elektroniskt medium räknas det som övervakningsutrustning. Lagen refererar till automatiska 
eller fjärrmanövrerade apparater, medan apparater som hanteras på platsen, till exempel en 
manuellt skött kamera, inte omfattas av denna. Även de separata tekniska anordningar som 
används för att behandla eller bevara bilder samt för avlyssning eller upptagning av ljud som 
används i samband med kameraövervakning, omfattas av begreppet allmän 
kameraövervakning. Syftet med lagen om allmän kameraövervakning är att reglera 
användning av utrustningen så att övervakningen kan bedrivas på ett effektivt sätt samtidigt 
som ett tillfredsställande skydd mot integritetskränkningar upprätthålls.14   

All kameraövervakning av plats, dit allmänheten har tillträde, står under länsstyrelsens 
tillsyn.15  

Allmän kameraövervakning kan vara ett verksamt sätt att förebygga och utreda brott. 
Övervakningen kan avskräcka människor från att begå brott, vilket i så fall innebär att ett 
område som övervakas blir, eller i vart fall upplevs som, tryggare för allmänheten. 
Kameraövervakning kan emellertid också kränka enskildas personliga integritet. Lagen om 
allmän kameraövervakning har till syfte att säkerställa att det ena intresset på ett väl 
balanserat sätt vägs mot det andra. För detta syfte finns integritetsskyddande bestämmelser i 
det materiella regelverket, såsom bestämmelser om upplysningsplikt och bevarande av ljud- 
och bildmaterial. Eftersom personuppgiftslagen i viss mån kan vara tillämplig, bidrar även 
dess bestämmelser till att skydda enskilda mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten 
i samband med kameraövervakning. 16 

7. Integritetsskyddet i samhällsdebatten ur ett historiskt 
perspektiv 
Den 13 maj 2004 förordnas rättschefen Olle Abrahamsson att vara ordförande i regeringens 
integritetsskyddskommitté. Till delbetänkandet som presenteras den 29 mars 2007 författar 
han ett fristående tillägg där han ensam svarar för innehållet. Det faktamässiga underlaget för 
denna historik menar Abrahamsson, består av, förutom hans egna minnesbilder, offentligt 
tryck, tidnings- och tidskriftsartiklar jämte några mer sammanhängande arbeten. Här anser 
han att några särskilt bör nämnas, såsom Nordal Åkermans redigerade debattbok ”Kontroll av 
individen” från 1972, Gunilla Qwerins i Brottsförebyggande rådets regi utgivna 
forskningsrapport ”Metropolit i massmedia” från 1987, Hans-Gunnar Axbergers bok 
”Pressetik” från 1994 samt Lars Ilshammars utgivna doktorsavhandling från 2002 
”Offentlighetens nya rum, Teknik och politik i Sverige 1969-1999”.17  

Vi har valt att lyfta fram ett begränsat utdrag ur detta fristående tillägg som Abrahamsson 
omnämner som ett ”Appendix”. Vår sammanfattning innehåller en bakgrund till den 
diskussion som pågått och som hela tiden fortgår i samhällsdebatten i Sverige angående 
integritetsskyddet. Vi har selektivt valt att lyfta fram några av de största och mest 
betydelsefulla händelserna som påverkat medborgarnas syn på den personliga integriteten i 
Sverige, vilket ger en ökad förståelse för hur det rådande samhällsklimatet har skapats.  
 

14 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 249 volym 2 
15 Integritetsskyddskommittén (2007) s.309 volym 2 
16 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 359 volym 2 
17 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 535 volym 1 
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7.1 Integritetsskyddet 1940-1960 
Under årtiondena närmast efter andra världskrigets slut fanns en allmän acceptans hos 
medborgarna för de metoder som staten tog till för att öka tryggheten i landet. 
Detta skildrar Abrahamsson på följande sätt:  

  
Det politiska och idémässiga klimatet i efterkrigstidens Sverige, årtiondena närmast 
efter andra världskriget präglades av ökande välfärd, framtidsoptimism och lättnad 
över att Sverige hade klarat sig undan krigets fasor. De överordnade målen för 
samhällsutvecklingen var förhållandevis klara. Politiskt rådde en långtgående 
samsyn om att samhällets uppgift inte bara var att tillförsäkra medborgarna fred och 
frihet utan också att ta ett övergripande ansvar för deras välstånd och trygghet. I 
hägnet av en klok utrikespolitik och ett starkt försvar skulle det goda folkhemmet 
byggas. De metoder staten ansåg sig behöva ta till för att trygga landets inre och 
yttre säkerhet accepterades allmänt av befolkningen.18  
 

Abrahamsson illustrerar detta genom en rad exempel: Pragkuppen genomförs 1948, vilken är 
en integritetskränkande massregistrering och kontroll av personer med förmodade 
kommunistiska sympatier, detta försiggår under lång tid utan ifrågasättas. Även om 
verksamheten officiellt förnekades av statsmakterna, var den inte obekant för den 
tidningsläsande allmänheten. Ändå dröjde till slutet av 1960-talet innan verksamheten mer 
allmänt började ifrågasättas i medierna och i den politiska debatten, då hade centralregistret 
växt avsevärt och innehöll uppgifter om cirka 500 000 personer. Uppmärksamheten ledde 
bland annat till att ett lagstadgat förbud mot åsiktsregistrering infördes. Dock kvarstod det att 
de medel som staten ansåg sig behöva tillgripa för att öka medborgarnas välfärd och trygghet 
mot brott på det stora hela inte ifrågasattes.19 

Abrahamsson fortsätter att beskriva Sveriges inrikespolitik, där det rådde en relativ 
enighet om hur välfärdssamhället skulle byggas.  Utmärkande för samhällsklimatet var att det 
skulle införas ett obligatoriskt system för hela befolkningen med personnummer 
(ursprungligen benämnda födelsenummer) vilket skulle ske under 1950-och 1960-talen, 
företeelsen utvecklades utan någon diskussion av integritetsskyddsaspekterna. Först 1970 
ifrågasattes detta effektiva instrument för övervakning och kontroll av medborgarna av 
integritetsskäl, vilket ledde till att Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén fick i 
uppdrag att undersöka vilka effekter den automatiska databehandlingen kunde få för den 
enskildes integritet.20     

Medborgarnas rätt till skydd för den personliga integriteten hade alltså under 1950- och 
större delen av 1960-talet inte någon framträdande plats på den politiska dagordningen. I ett 
Sverige som alltjämt hade starka minnen av fattigsamhället men som med raska steg var på 
väg bort från det, hade begreppet ännu inte fått sin negativa klang. Ändå hade redan då 
konflikten mellan en stark om än välmenande stat och den enskilda människans behov av 
frihet exponerats i svenska översatta verk som ”Det öppna samhället och dess fiender” av 
Karl Popper (1945) och ”Fyra essäer om frihet” av Isaiah Berlin (1958).21 

På folkhälsans område pågick under åren 1935–1975 ett steriliseringsprogram som kom 
att omfatta drygt 60 000 individer och på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa utsattes de intagna 
under åren 1943–1960 för kränkande odontologiska experiment. Tyvärr skulle detta agerande 
först långt senare komma att ifrågasättas och fördömas. Som ytterligare exempel på den höga 

18 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 493-494 volym 1 
19 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 493 volym 1 
20 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 494  volym 1 
21 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 493volym 1 
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toleransnivån som rådde för integritetskränkningar i det svenska samhället vid denna tid, var 
att namn och i vissa fall även bild av misstänkta brottslingar publicerades i olika 
nyhetstidningar. Ett fenomen som var ganska vanligt förekommande utan att det föranledde 
till någon mer utbredd kritik från integritetsskyddssynpunkt.22 

Abrahamsson skriver vidare att i den idémässiga och kulturella debatten saknades 
emellertid inget stoff för en diskussion om riskerna för den enskilda människans integritet i 
skuggan av en allt starkare statsmakt och ett allt mer genomreglerat samhälle. Redan 1932 gav 
den engelske författaren Aldous Huxley ut sin framtidsskildring, ”Du sköna nya värld”, som 
var en beskrivning av ett samhälle som genomsyrades av indoktrinering och propaganda, där 
människors individualitet utplånats och där genteknologin nått dithän att människornas 
reproduktion styrdes genom kloning. I Sverige utkom Karin Boyes ”Kallocain”, 1940, som 
var en roman som tecknar ett framtida samhälle där människor var fråntagna varje möjlighet 
till privatliv. Kameraövervakning var obligatorisk i alla hem och staten hade skaffat sig total 
kontroll till och med över människornas tankar. Den utan jämförelse mest inflytelserika 
romanen i denna genre kom emellertid 1949, då som tidigare nämnt George Orwells bok 
”1984” publicerades. Dessa och andra litterära skildringar om hur människans privata sfär 
riskerade att allt mer krympa väckte förvisso intresse och diskussion, men någon avgörande 
inverkan på politiken fick de knappast. 23 

Frågan om hur den enskildes personliga integritet kunde förbättras och säkras upplevdes 
inte som den viktigaste i en tid då hotet om ett kärnvapenkrig dominerade såväl den politiska 
dagordningen som människors tankar. Risken för en sovjetisk infiltration och i värsta fall 
invasion av landet utgjorde en levande realitet. Frågan kunde till och med te sig futtig och 
akademisk i jämförelse med de faror som hotade riket och de gemensamma ansträngningar 
som gjorts för att öka välfärden och omvandla Sverige till en modern industrination.24 

En tidig förvarning om den debatt som skulle komma, utgjorde dock professorn och 
sedermera nobelpristagaren Hannes Alfvén när han 1966 publicerade sin bok ”Sagan om den 
stora datamaskinen”. I en satirisk form varnade Alfvén för ett samhälle där människorna hade 
blivit slavar under storskaliga men samtidigt sårbara datorsystem. Intryck på samtiden gjorde 
även Sven Fagerbergs bok ”Dialog i det fria” från år 1968. Fagerberg återgav spekulationer 
om att myndigheternas beslutsfattande redan år 1979 skulle vara datoriserade och att några år 
senare skulle kroppens egna organ kunna efterbildas samt att det 2012 skulle finnas droger 
som höjde människans intelligens. Samtidigt varnade han för prognosmakarnas blindhet för 
negativa och irrationella faktorers betydelse för samhällsutvecklingen.25 

Under andra hälften av 1960-talet kunde ett begynnande intresse för 
integritetsskyddsfrågor märkas också från statsmakternas sida. Det var framför allt då den 
moderna avlyssnings- och fototekniken uppmärksammades. I direktiven till vad som skulle bli 
1966 års integritetsskyddskommitté, påtalade justitieminister Herman Kling att hemliga 
inspelningar och smygfotografering på långa avstånd innebar en fara för den personliga 
integriteten, han uttalade sig på följande sätt: 

 
 Även i vårt land har pekats på riskerna för att övervakningsapparater i mikroformat 
kan komma att finna vägen bland annat till mindre nogräknade personer som vill 
använda dem för att utspionera andras privatliv eller för att sätta sig i besittning av 
affärs- eller yrkeshemligheter.26 

 

22 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 493 volym 1 
23 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 495 volym 1 
24 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 495volym 1 
25 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 496 volym 1 
26Integritetsskyddskommittén (2007) s. 496 volym 1 
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Statens perspektiv på integritetsskyddsfrågorna var således alltjämt begränsat till sådana 
angrepp som en enskild kunde tänkas rikta mot en annan och problemformuleringarna var inte 
på nått sätt unikt för regeringen. Den begynnande datoriseringen inom de svenska 
myndigheterna uppfattades av de flesta som något oerhört positivt och rationellt samt även 
som en möjlighet att förbättra insynen och öppenheten i den offentliga förvaltningen. Tron var 
ännu stark på att den moderna tekniken med hjälp av kollektiva ansträngningar skulle bli ett 
medel i det goda samhällsbyggets tjänst. En mer allmän debatt om de risker som hotade den 
personliga integriteten – också när hotet kommer från samhället självt – skulle komma igång 
först när datortekniken hade fått en mer avancerad tillämpning i det allmännas tjänst. Då hade 
också det allmänna samhällsklimatet i spåren av den så kallade vänstervågen hunnit 
utvecklats i en mer ifrågasättande och mot samhällsinstitutionerna mindre respektfull 
riktning.27 
  

7.2  Integritetsskyddet under 1970-talet   
Abrahamsson anser dock, som tidigare påtalat, att i kulturdebatten det vill säga på den 
litterära och konstnärliga scenen var det aldrig någon brist på intresse. Kenne Fants väckte 
med sin bok  ”Monismanien 1995” (1974) och film (1975) med samma namn en intensiv och 
delvis förbittrad debatt. Boken och filmen, som sågs av miljoner svenskar, skildrar i orwellsk 
anda ett socialistiskt framtidsland där medborgarnas frihet är starkt beskuren. En av rollerna i 
filmen innehas av ”personundersökaren”, en annan i tjänst hos ”Allmänna själstjänsten”. 
Filmen väckte på sina håll kritik för att utgöra en svartmålning av det svenska samhället. För 
motståndarna blev saken inte bättre av att Astrid Lindgren lånade titeln när hon i Expressen 
lät publicera ”Sagan om Pomperipossa i Monismanien”, en artikel som många anser bidrog 
till borgerligt ett regeringsskifte hösten 1976.28  

Stig Strömholm gav i sin bok ”Den hösten” (1978) en något mer stillsam men inte mindre 
kritiskt betraktelse av ett samhälle där individen alltmer tvingades underordna sig systemet. 
Tidigare under decenniet hade Strömholm formulerat en egen ”integritetskränkningskatalog” 
och från konservativa utgångspunkter provocerat sin samtid med boken ”Sverige 1972”. 
Redan innan dess hade engelsmannen Roland Huntford i boken ”Det blinda Sverige” (1971) 
beskrivit Sverige som en förebild för Huxleys och Orwells dystopier. Han valde att yttra sig 
på nedanstående sätt: 

 
En verkligt effektiv totalitär stat måste vara en sådan där de politiska pamparnas 
allsmäktiga exekutiv och dess armé av funktionärer kontrollerar en befolkning av 
slavar, som inte behöver tvingas emedan de älskar sin träldom och kysser sina 
bojor.29 

 
Abrahamsson skriver att hösten 1979 inleddes en långvarig samhällsdebatt om det svenska 
personalkontrollsystemet. Den utlösande faktorn var uppgifter om att snickaren Torsten 
Leander hade förvägrats en anställning vid marinmuseet i Karlskrona sedan Säpo lämnat ut 
registeruppgifter om honom till försvarsstaben. Rikspolisstyrelsen hade i ärendet gjort 
bedömningen att Leander hade en ledande ställning inom Sveriges Kommunistiska Parti (f.d. 
KFML) vilket var baserat på registeruppgifter om honom från 1970. Fallet väckte upprörda 
känslor i medierna och i det politiska livet. Det spekulerades i hur många fler medborgare 
som hade råkat illa ut på grund av att deras politiska åsikter hade registrerats i strid mot 
grundlagens åsiktsregistreringsförbud. Leanderfallet kopplades ihop med annan kritik mot 

27 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 493-497 volym 1 
28 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 504 volym 1 
29 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 504 och 510 volym 1 
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Säpos verksamhet och föranledde regeringen att 1987 ge i uppdrag åt en särskild utredare att 
genomlysa Säpos verksamhet. Parallellt härmed fick JK (Justitiekanslern) året därpå i uppdrag 
att utreda om Säpo hade ägnat sig åt otillåten åsiktsregistrering. JK kom fram till att någon 
förbjuden åsiktsregistrering, det vill säga en registrering enbart på grund av politisk 
uppfattning, inte hade förekommit.30 

Trots att Europadomstolen år 1987 fann att Sverige inte hade överträtt 
Europakonventionens bestämmelser i Leanderfallet och trots att JK sålunda försäkrade att 
Säpo inte hade ägnat sig åt olaglig åsiktsregistrering fortsatte samhällsdebatten på samma 
tema. Vilket var den enskilde medborgarens utsatthet i ett Sverige där maktfullkomligt och 
hemlighetsfullt parti- och myndighetsetablissemangs göranden och låtanden aldrig riktigt 
hade synats i offentlighet. Kritiken fortgick också under 1990- talet och bidrog till att 
regeringen 1999 efter norsk förebild tillkallade en så kallad sanningskommission 
(Säkerhetstjänstkommissionen).31  
 

7.3 Integritetsskyddet under 1980-talet 
Abrahamsson menar fortsättningsvis att det relativa stillestånd som rådde i 
integritetsskyddsdebatten åren närmast före och efter 1980 bröts kring år 1983. Medierna 
började då överbjuda varandra i att framkalla hotbilder av det annalkande 1984. Tidningen 
Expressen serverade sina läsare en daglig nedräkning inför detta orwellska skräckår.  

Mest uppståndelse under året 1983 orsakade dock SCB:s planer på en ny typ av folk- och 
bostadsräkning, benämnd ”Fobalt”, skulle skapas. Systemet byggde på samkörning av redan 
existerande statliga personregister och innebar att medborgarna fortsättningsvis skulle slippa 
fylla i de tidigare så förargelseväckande blanketterna. På köpet skulle staten tjäna 
mångmiljonbelopp på inbesparade förvaltningskostnader. Detta förslag mötte dock stor kritik 
som bland annat Datainspektionen anslöt sig till och sist stod SCB i det närmaste ensam i sitt 
försvar av reformen. Det hjälpte inte att dess chef, generaldirektör Sten Johansson, anklagade 
kritikerna för att bedriva en ”folkfördumningskampanj”. Läget blev ohållbart och regeringen 
tvingades sent på hösten 1983 skjuta ”Fobalt” på framtiden. Fobaltstriden blev också 
inledningen till en förtroendeklyfta mellan Datainspektionen och de statistikberoende 
myndigheterna, vilken satte sin prägel på 1980-talets debatt på dataskyddsområdet.32 

Abrahamsson åsyftar dock att striden om Fobalt år 1983 visade sig endast vara ett blekt 
förebud om vad som skulle inträffa tre år senare. Ingen enskild integritetsskyddsfråga har vare 
sig förr eller senare diskuterats i sådan omfattning och med så stor intensitet som det 
sociologiska forskningsprojektet ”Metropolit”. Projektet byggde på stora mängder insamlade 
persondata, triviala såväl som känsliga, avseende personer födda i Stockholm år 1953 och 
hade pågått sedan mitten av 1960-talet. Det hade därefter bedrivits med Datainspektionens 
medgivande och blivit omskrivet flera gånger, men debatten tog fart först sedan Dagens 
Nyheter (DN) den 10 februari 1986 på sin första sida publicerade rubriken ”Hemligt 
granskade i 20 år – Forskare vet allt om 15 000 svenskar”. Av undertexten framgick att 
intelligenstester, sjukdomar, arbetslöshet, kriminalitet, drogproblem och uppgifter om maka 
och barn hade matats in i datorer. Under avsevärd tid kom Metropolitfrågan att dominera 
nyhetsflödet i alla rikstäckande medier. Huvudbudskapet var att registreringen hade försiggått 
i hemlighet och berört de inblandade mycket illa.  
 
 

30 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 508 volym 1 
31 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 508-509 volym 1 
32 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 505  volym 1 
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SvD (Svenska Dagbladet) skrev den 15 mars 1986: 
 
Riksarkivarien vill bevara både Metropolitregistret och abortregistret, eftersom 
säkerheten är god” (Rapport 12/2/1986). ”Det som inte fick ske – en total kränkning 
av den personliga integriteten genom en fullständig samkörning av samtliga 
befintliga register är nu ett faktum.33 

 
DN (Dagens Nyheter) följde samma spår och skrev den 2 november 1986:34 
 

Chockade, gråtande och ursinniga belägrade Metropolitbarnen sociologiska 
institutionen och datainspektionens telefoner. DN fick ta emot hundratals upprörda 
telefonsamtal… Otroligt skrämmande.35  
 
 

En av de registrerade var poeten och författaren Eva Runefelt. Hon beskrev sig själv som en 
av 15 000 råttor som var instuvade i de goda avsikternas marängviss och anklagade 
projektledaren, professor Carl-Gunnar Jansson, för att ha dränerat hennes livsvatten i 20 år i 
DN den 17 februari 1986. I de fyra stora stockholmbaserade tidningarna förekom under 
februari och mars 133 artiklar om ”Metropolit”, varav 24 stycken på ledarsidorna. Ett stort 
antal forskare, politiker och tjänstemän gjorde uttalanden i pressen och etermedierna. Ett 
axplock bland rubrikerna nedan ger en antydan om upprördheten:36 

 
• ”De gör människor till kaniner i burar” (Expressen 10/2) 
• ”Det finns tusentals forskningsregister” (AB 12/2) 
• ”Förre dataministern/Register har hamnat i kris” (DN 15/2) 
• ”Adelsohn skriver brev till Palme/Våra privatliv måste skyddas i 

Grundlagen” (DN 15/2) 
• ”Öppet gräl i datainspektionens styrelse/Metropolits datauppgifter 

            ska förstöras” (DN 28/2) 
• ”Så lurade professorn sina försökskaniner” (Expressen 5/3) 
• ”Metropolit fortfarande hemligt” (AB 22/3) 
• ”Tre statsråd i möte om Metropolit” (SvD 30/3) 

 
När forskarvärlden försökte göra sin röst hörd i det enstämmiga bruset av fördömanden 
skedde det genom en publikation vid namn ”Upprop till stöd för empirisk forskning med 
datorn som hjälpmedel”. Uppropet togs med i DN den 6 mars 1986 i form av en av SCB 
betald annons. Uppropet var undertecknat av rektorerna för de sex stora universiteten och 
Karolinska institutet och framhöll att: 
 

Den typ av datorbaserad forskning som nu angrips syftar till att förbättra kunskapen 
om sådant som sjukdomars utbredning och orsaker, arbetsmiljörisker, skolarnas 
funktionssätt, social utslagning, olikbehandling av medborgare vid olika 
samhällsorgan, demokratins funktionssätt, vilka inslag som kan bidra till en positiv 
utveckling hos barn etcetera.37 
 

Fyra veckor efter avslöjandet var frågan fortfarande så laddad att forskarvärldens upprop blev 
föremål för kritiska kommentarer påföljande dag efter den hade publicerats, i DN, SvD och i 

33 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 507 volym 1 
34 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 506 volym 1 
35 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 507 volym 1 
36 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 507 volym 1 
37Integritetsskyddskommittén (2007) s. 508  volym 1 

 11 

                                                



Expressens huvudledare. Senare under året avgick de ledande personerna i Datainspektionen. 
Dess generaldirektör Jan Freese skrev en starkt polemisk minnes- och debattbok, ”Den 
maktfullkomliga oförmågan” (1987) och regeringen tillsatte en forskningsetisk utredning. 
Efterhand mattades intresset för Metropolitprojektet ner. I medierna var frågan i slutet av 
decenniet i stort sett bortglömd eller i alla fall undanträngd av andra då mer brännande 
spörsmål. 

Abrahamsson framhåller vidare i sin text att även om, Leanderaffären, Fobaltsystemet, 
Säpo och andra haft stor betydelse för integritetsskyddet i Sverige så framstår det i efterhand 
som klart att Metropolitprojektet var den företeelse som dominerade integritetsdebatten under 
1980-talet. Diskussionen fick för många en särskild laddning genom att den inträffade i nära 
anslutning till det orwellska ödesåret 1984. En liknande kuslig stämning av att 
storebrorssamhället var på väg att kväva den lilla människans frihet och integritet har härefter 
knappast infunnit sig i vårt land. 38 

7.4 Storebrorsdebattens återkomst under 2000-talet 
Abrahamsson menar att det är svårt att urskilja vad som präglat de senaste årens 
samhällsdebatt. Han skriver: 
 

Det är knappast tillrådligt att låta en återblick på efterkrigstidens 
integritetsskyddsdebatt omfatta också de allra senaste åren. Underlaget för en sådan 
historik finns visserligen i rikt mått, men den tidsmässiga distansen som möjliggör 
en överblick saknas. Det är kort sagt en alltför vansklig uppgift att ur det mycket 
omfattande materialet av riksdagstryck, utredningar, ledar-, nyhets- och 
debattartiklar, internetsidor, tv, radio och litteratur vaska fram vad som mer än annat 
präglat de senaste årens debatt och varit representativt för denna. Trots dessa 
reservationer bör två uppenbara tendenser i integritetsskyddsdebatten åren 
2000−2005 kunna lyftas fram: Diskussionens diversifiering och storebrorsscenariots 
återkomst.39 

 
Under 1970-, 1980- och i viss mån även 1990-talet kännetecknades integritetsskyddsdebatten 
av att en eller några ämnen var i fokus i taget. Ett och samma tema kunde för en tid engagera 
hela nationen. Etermediernas stora genomslagskraft och den tidens sparsamma utnyttjande av 
Internet kan vara en del av förklaringen men säkert inte hela. Som exempel på denna 
enfrågebetonade debatt kan vara Fobaltsystemen, Metropolitskandalen och Säporegistren på 
1980-talet. Dock var inte samma tendens lika påfallande under 1990-talet. Visserligen 
överskuggade personnummerfrågan, så kallad ”PuL” och den fortsatta Säpodebatten med krav 
på sanningskommission debattämnena, men även andra integritetsskyddsfrågor såsom 
buggning, patientintegritet och genteknikens risker kunde nu diskuteras flitigt.  

Abrahamsson skriver att han gjort en översiktlig genomgång av riksdagens 
ärendehantering och av dagspressens debatt- och ledarsidor under åren 2000−2005, och att de 
visar att större mångfald av företeelser engagerat i integritetsskyddsdebatten än vad som 
tidigare hade varit fallet. Att det under åren 2000-2005 återfanns mycket skilda ämnen på 
tidningarnas debattsidor och artiklar, så som biometriska pass, fingeravläsning i skolmatsalar, 
arbetsgivares användning av genetisk information, drog- och alkoholtester, maskeringsförbud, 
reklamavbrott, besöksförbud i det egna hemmet, spionchips, pantbanksregister, registrering av 
medicininköp på Apoteket, kartläggning av köpvanor, minskat elkrångel med hjälp av 
register, lögndetektering genom röstanalys, obeställd e-postreklam, nummerpresentation, 
övervakning av frivilligorganisationer, fotopublicering av kvinnomisshandlare, 

38 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 506-508 volym 1 
39 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 526  volym 1 
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kriminalisering av smygfilmning, nekad tillgång för Säpo av uppgifter om psykstörda, pejling 
av mobiltelefoner och buggning av datorer, för att nämna några.40  

I SvD den 16 mars 2000 påminde författaren och journalisten Anders R Olsson om att 
Metropolitavslöjandet på 1980-talet blev Sveriges sista ”Storebrorsskandal”. Han  skriver:  
 

Det paradoxala är att integritetsfrågan, både i politiken och massmedier, försvann 
från dagordningen vid den tid då en samhällelig och teknisk utveckling började göra 
saken alltmer relevant för medborgarna. År 1999 finns det betydligt starkare skäl att 
varna för ”Storebror” än det fanns för 15 år sedan, då registerskandalerna avlöste 
varandra och debattens vågor gick höga. Svensk polis har sedan dess givits ökade 
befogenheter att åsiktsregistrera, kameraövervaka och teleavlyssna – och får 
sannolikt snart tillstånd att bugga – och detta i en tid då de tekniska förutsättningarna 
för sådan Storebrorsverksamhet har förbättrats dramatiskt. 41 

 
Olssons iakttagelse om storebrorsdebattens frånvaro skulle inte ha varit lika träffande fem år 
senare. Mindre än två veckor efter hans provocerande utspel innehöll Aftonbladet en artikel 
om kameraövervakningen på allmänna platser med rubriken ”Storebror ser dig – överallt”. 
Några år in på 2000-talet blev det närmast på modet att åkalla Storebror, oftast med en något 
oklar koppling till Orwells utgivna framtidsskildring. Rubriker som, ”Storebror rycker fram”, 
”Varför ska storebror se dig?”, ”Storebrors ögon gör dig inte trygg och säker”, ”Låt inte 
storebror syna din DNA-kod”, ”Storebror säljer dig” och ”Nya EU-krav släpper fram 
storebror”, var otaliga i de stora dagstidningarna åren 2004−2005. Sveriges Radios 
samhällsprogram ”Studio Ett” byggde, 21 år efter årtalet 1984, på temat ”Storebror är redan 
här”. Storebrorsdebattens återkomst kan synas egendomlig på så sätt att det magiska årtalet 
1984 sedan länge var passerat. I den 1972 utgivna debattantologin ”Kontroll av individen” 
hade författaren Peter Seipel förutspått:  
 

Snart är vi där, då mister boktiteln [1984] sin besvärjelsekraft och sjunker ner i nivå 
med ’En resa till jordens medelpunkt’ eller ’Utopia’. Blir Orwell sannspådd lär 
skriften vara dömd till bokbålet.42 

 
Varken den ena eller den andra profetian slog in. Professor Madeleine Leijonhufvud skrev ett 
försvarstal för mer kameraövervakning under rubriken: ”Hotade kvinnor borde välkomna en 
seende Storebror” i SvD den 8 december 2007. Hon slutade artikeln med följande reflektion:  
 

Storebror – vilket märkligt ordval, särskilt om avsikten är att ge oss kvinnor kalla 
kårar av obehag. Kvinnor och barn vill inget hellre än att Storebror ska se när vi 
hotas av faror av olika slag. På väg hem från tunnelbanan efter den sena bion, i 
svarttaxin som kör iväg någonstans dit vi inte bett att få bli körda. Orwell får vänta! 
43 
 

Debatten om storebrorssamhället kom efterhand att underblåsas av den mångfald av förslag 
till nya hemliga tvångsmedel och till beslut på EU-nivå om exempelvis lagring av 
teletrafikuppgifter som blev ett mer eller mindre direkt gensvar på terrordåden i New York 
2001, Madrid 2004 och London 2005 samt även i välbekanta turistmål som Bali och Sharm El 
Sheik.44 

40 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 526-627 volym 1 
41 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 532 volym 1 
42Integritetsskyddskommittén (2007) s.  532 volym 1 
43 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 533 volym 1 
44 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 534 – 535 volym 1 
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Debattören Pär Ström lade månad för månad bränsle på denna brasa genom artiklar i 
Internetnyhetsbrevet ”Big Brother Bulletin” som han år 2003 började ge ut på webbsidan 
www.stoppa-storebror.se.45 

Abrahamsson lyfter framförallt fram 11 september-dåden i USA och menar att de 
förändrade på flera sätt debattklimatet även i Sverige.  Han menar att dåden ledde till en ökad 
förståelse hos allmänheten för integritetsinskränkande lagstiftning, men också till att 
konflikten mellan den personliga integriteten och demokratiernas rätt till självförsvar blev 
tydligare än tidigare.46 

Han bestryker att de alltmer påtagliga hoten var inte bara i form av terror utan även att den 
internationella brottsligheten kunde dra fördel av de slopade gränskontrollerna inom EU, 
vilket förde med sig andra perspektiv på vilka integritetsinskränkande företeelser som var 
mest angelägna att diskutera. Det sagda kan illustreras av följande karaktäristiska debattinlägg 
som publicerades i Expressen den 13 augusti 2005 av författaren Lars Gustafsson:  

 
När nu lagstiftare och regeringar i olika demokratier i den allt intensivare kampen 
mot islamofascismen börjar diskutera förändringar i rättssystemet som för några år 
sedan hade förefallit otänkbara – registrering av civil telefontrafik, hemliga 
rättegångar, systematisk telefonavlyssning – reagerar naturligtvis demokratiskt 
inställda medier och intellektuella. De ser med rätta dessa åtgärder, tänkta eller 
redan genomförda, som integritetskränkande. Vad de då lätt glömmer är att 
massmord på civilbefolkning som i New York eller London är mycket mer 
integritetskränkande och att i valet mellan de två formerna av integritetskränkning 
kommer normala och inte särskilt aggressiva medborgare – som det redan har visat 
sig i massvis av opinionsundersökningar – att ställa sig bakom praktiskt taget vilka 
åtgärder som helst…De kommentatorer som tror att det är fråga om något slags 
missförstånd som snart kan avhjälpas...har ingen aning om storleksordningen i det 
paradigmskifte som nu håller på att ske och som kan komma att leda till en plågsam 
omvärdering av hela frågan om demokratiernas legitima försvar mot demokratins 
fiende. Det kommer aldrig att bli som förut och det ligger närmre till hands att ställa 
ängsliga frågor än att försöka besvara dem.47 

 
De många samhällskritiker som tidigare rasat i debatten med krav på minskad användning av 
övervakningskameror gjorde sig efterhand allt mindre hörda. Betecknande är att samma dag, 
den 12 februari 2005, som Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund på DN Debatt 
varnade för den galopperande utvecklingen rapporterade Expressen att en allt mer tillåtande 
attityd till kameraövervakning har blivit vanligare i takt med den ökade våldsbrottsligheten 
och att många i dag vill bli övervakade. Tidningens reporter avslutade:  
 

Restriktionerna kring kameraövervakningen har bit för bit försvunnit. Samtidigt har 
debatten tystnat. Människor kräver att bli sedda. De lägger ut sitt privatliv på 
Internet, och övervaknings- tv har blivit en nöjesindustri. Märkligt. Jag undrar vad 
George Orwell skulle ha sagt.48 

 
Abrahamsson fortsätter att omnämna ytterligare ett exempel på förändringen, att debatten om 
det globala övervakningssystemet ”Echelon” – ett aldrig öppet redovisat datorsystem för 
insamling av elektronisk kommunikation, som det varnades för i otaliga debattartiklar under 
senare delen av 1990-talet – nästan helt upphörde i och med terrordåden i USA 2001. Andra 
frågor upplevdes mer angelägna. I slutet av 2005 dominerades integritetsskyddsdebatten av ett 
utredningsförslag om användande av hemliga tvångsmedel i preventiva syften. Ett förslag till 

45 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 534-535 volym 1 
46 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 534-535 volym 1 
47 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 533  volym 1 
48 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 534  volym 1 
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EU-beslut om att tvinga teleoperatörerna att lagra trafikuppgifter och av det jämförelsevis 
udda avslöjandet att tillverkare av färgkopiatorer och färgskrivare i hemlighet har försett 
polisen med uppgifter om dolda färgkoder varigenom utskrivna dokument hade kunnat spåras 
till en viss apparat. Larmrapporter kom från bland andra Datainspektionen om de 
integritetsskyddsrisker för bilförare som försöken med de så kallade trängselavgifterna i 
Stockholm skulle komma att föra med sig. Under uppsegling var också en nygammal debatt 
om buggning, utlöst av dåvarande statsminister Göran Persson i sin regeringsförklaring hösten 
2005. Han hade förutskickat att polisens verktyg skulle stärkas och buggning möjliggöras 
under mandatperioden. De många värdetransportrånen den hösten gav ytterligare eftertryck åt 
buggningsförespråkarnas krav.49 

Här synes det vara lämpligt att göra halt för en översikt som omfattar efterkrigstidens 
integritetsskyddsdebatt, även om debatten fortsatte att vara livaktig under år 2006, inte minst 
på det pressetiska området. Abrahamsson nämner avslutningsvis att olika uppfattningar inom 
de traditionella politiska blocken ledde till att propositioner om buggning respektive preventiv 
tvångsmedelsanvändning vilandeförklarades i riksdagen. Han nämner även att den nytillträda 
regeringen i januari 2007 presenterade en lagrådsremiss i den kontroversiella frågan om en 
utökad signalspaningsrätt för Försvarets radioanstalt, allt ackompanjerat av en mycket 
omfattande och starkt engagerad debatt.50 

Detta begränsande och korta historiska urval ger en ökad förståelse för vilka 
bakomliggande orsaker som skapat det samhällsklimat som finns i vår tid gällande 
integritetsskyddet. Sammanfattningsvis är det möjligt att urskilja att Sveriges medborgare har 
gått från att ha haft en relativt tillsmid syn på statens kontrollinstrument till att bli engagerade 
och involverade invånare i en pågående samhällsdebatt.51  

8. Integritetsskyddskommitténs delbetänkande 
Regeringen bemyndigar den 7 april 2004 chefen för Justitiedepartementet, Beatrice Ask, att 
tillkalla en kommitté, som har i uppdrag att bland annat kartlägga och analysera gällande 
lagstiftning som rör den personliga integriteten. De ska även undersöka om det kan behövas 
generellt tillämpliga bestämmelser till skydd för den personliga integriteten vid sidan om 
befintlig lagstiftning. Kommittén tillsätts och antar namnet ”Integritetsskyddskommittén”. 
Den 29 mars 2007 presenteras ett delbetänkande, ”Skyddet för den personliga integriteten - 
kartläggning och analys” som överlämnas till statsrådet och chefen för 
Justitiedepartementet.52 

Delbetänkandet innehåller en bred kartläggning och analys av lagstiftning som rör den 
personliga integriteten men däremot inga lagförslag eller övervägande rörande ny generell 
reglering på området. Delbetänkandet innefattar ett tjugotal områden uppdelade i olika 
stycken. I anslutning till vart och ett av dessa avsnitt redovisar kommittén sin bedömning av 
rättsläget utifrån ett integritetsperspektiv.  

Kommittén anser sammanfattningsvis i sin kartläggning och analys att den 
integritetsskyddsrättsliga lagstiftningen visar på brister i fråga om lagreglernas tillkomst, 
utformning och ändamålsenlighet, samt att integritetsskyddet inte beaktas tillräckligt när 
rättighetsbegränsande lagstiftning arbetats fram. Kommittén menar att skyddet för den 
personliga integriteten inte är reglerat på ett tillfredställande sätt. De konstaterar att i den 
integritetsskyddsrättsliga lagstiftningen finns en brist på systemtänkande och helhetssyn, som 
leder till att regelverket blir oenhetligt och svåröverskådligt. Avslutningsvis noterar 
kommittén att det inte finns någon statlig myndighet eller annat offentligt organ, vars uppgift 

49 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 534  volym 1 
50 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 493-535  volym 1 
51 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 532-535 volym 1 
52 Integritetsskyddskommittén (2007) Förord till delbetänkandet som saknar sidnummer  volym 1 
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är att följa den allt snabbare tekniska utvecklingen som medför nya och många svårgripbara 
risker för den personliga integriteten. Denna teknik kan även innebära en fara för att 
integritetskänslig information utnyttjas för andra ändamål än vad den är avsedd för.53  

Kommittén har även låtit utföra en attitydundersökning i form av en kvantitativ 
enkätundersökning i samarbete med SCB, vars resultat sammanfattas i delbetänkandet. Syftet 
med undersökningen var att få en ungefärlig uppfattning om allmänhetens inställning till 
behovet av skydd för den personliga integriteten, särskilt när detta behov kommer i konflikt 
med andra berättigade intressen. Däremot var syftet inte att i detalj studera hur väl 
lagstiftningen stämmer överens med befolkningens åsikter. Anledningen till att kommittén 
valde att utföra en attitydundersökning i relation till den personliga integriteten har sin 
bakgrund i att de var ense om att en lagstiftning generellt bör, så långt som det är möjligt, 
återspegla medborgarnas uppfattning om vad som rätt och fel. Kommitténs medlemmar menar 
att detta är särskilt viktigt när det är en fråga om lagstiftning som engagerar befolkningen och 
berör dess dagliga liv, vilket är fallet av en till stor del av den integritetsskyddsrättsliga 
lagstiftningen. Kommittén menar att det finns grundläggande svårigheter med denna typ av 
attitydundersökning, då synen på integritetsskyddet är så delad att det inte finns någon allmän 
medborgerlig uppfattning. 54  

 Drygt 1000 slumpvis utvalda personer besvarade ett 80-tal frågor på en rad olika områden 
av betydelse för integritetsskyddet. Undersökningen är den första i sitt slag som inte är 
avgränsad till en viss fråga eller någon särskild aspekt på integritetsskyddet, det vill säga den 
första omfattande, icke sektorvisa undersökning som gjorts i landet på detta område.55 

Undersökningen berör till största delen tre huvudområden, kameraövervakning, 
hälsouppgifter och bildpublicering. Kommittén menar att dessa områden räcker för att ge en 
bild av olika uppfattningar om personlig integritet och integritetsskyddets gränser.  

Vi har valt att från undersökningen lyfta fram och sammanfatta de övergripande teman 
gällande vår avgränsning, det vill säga kameraövervakning på offentliga platser. I denna del 
av undersökningen förekommer teman som: 

 
• Accepterar du kameraövervakning på offentliga platser om övervakningen sker i 

brottsförebyggande eller brottsuppklarande syfte, det vill säga, accepterar du att bli 
filmad på gatorna om detta kan förhindra stölder eller misshandel? 

• Om kameraövervakning inte sker i brottsförebyggande eller brottsuppklarande 
syfte, acceptera du den ändå? Det kan till exempel vara ett varuhus som genom 
kameror skaffar sig en uppfattning om hur kunderna rör sig mellan olika 
avdelningar. 

• Känner du oro över att kameraövervakning sker? På vilket sätt gör du det? På 
grund av oron över att uppgifterna kan missbrukas, på grund av själva känslan att 
bli filmad eller på grund av andra skäl? Vilka i så fall? 

• Är det skillnad om en privatperson filmar på en offentlig plats eller om det är 
polisen som använder en kamera? Är det skillnad om kameran endast spelar in, 
men ingen ser på filmerna om ingenting inträffar jämfört med att en person hela 
tiden sitter framför en monitor och övervakar? 

 
Samtliga frågor handlar om vad som är acceptabla intrång och om upplevelser av kränkning 
satta i relation till intrångets syfte, dess omfattning med mera. Frågornas fokus finns i hur 
intrång upplevs och vad som motiverar upplevelsen. Enligt kommittén förefaller det väldigt 

53 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 481-491 volym 1 
54 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 77 volym 1 
55 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 24f volym 1 
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intressant att undersöka orsakerna till oroskänslor och kränkningskänslor i olika 
sammanhang. Kommittén menar att möjliga faktorer i detta sammanhang kan vara vem som 
företar intrånget och i vilket syfte, om intrånget är fysiskt eller psykiskt, den egna 
kännedomen om intrånget och så vidare. De menar att ett möjligt tillvägagångssätt kan vara 
att fokusera på några få exempel och undersöka fenomenet mer på djupet än på bredden.56 
Sammanfattningsvis blev resultatet av undersökningen gällande kameraövervakning att 91 
procent vill ha kameraövervakning på allmänna platser, nästan 80 procent vill öka kontrollen 
samt 87 procent anser att polisen ska få bugga telefoner och avläsa datorer. Det är alltså en 
överväldigande majoritet av de svenska medborgarna som vill ha mer övervakning och 
kontroll av allmänheten i jakten på terrorister och grova brottslingar.  

Kommittén tycker sig dock kunna se att det i vissa avseende finns en ganska stor 
diskrepans mellan respondenternas åsikter och lagstiftningens innehåll. De tycker att en 
förnuftig åtgärd vore att i det fortsatta lagstiftningsarbetet ta i beaktande resultaten från denna 
undersökning och liknande studier, så att inte lagstiftningen alltför mycket fjärmar sig från 
vad medborgarna i allmänhet tycker i dessa frågor. 57 58  
 

9. Teoretisk ram 
I detta avsnitt presenteras Michel Foucaults teori om maktrelationer, kontroll och Panopticon. 
Foucault utgick från ett postmodernistiskt tänkande och i sina verk ville han ge en bild av de 
förändringar i förståelse och synsätt som skiljer tänkandet i vår moderna tid från tänkandet i 
tidigare skede. I hans skrifter om brott, kropp, galenskap och sexualitet analyserade Foucault 
uppkomsten av moderna institutioner som fängelse, sjukhus och skolor, vilka har spelat en allt 
viktigare roll när det gäller kontroll och styrning av sociala grupper.59 

9.1 Makt 
Studiet av makt, hur individer och grupper uppnår sina mål i konkurrens med andra syften är 
något Foucault valt att inrikta sig inom och är av grundläggande betydelse inom sociologin. 
Viktigt i hans tänkande är makt och kontroll i förhållande till olika diskurser60. Enligt 
Foucault verkar makten via olika diskurser i syfte att forma vanliga uppfattningar om 
företeelser som kriminalitet, galenskap eller sexualitet. Expertdiskurser som etablerats av 
personer med makt kan ofta bemötas enbart via konkurrerande expertdiskurser. Diskurser kan 
på detta sätt användas som ett kraftfullt verktyg i syfte att förhindra eller begränsa alternativa 
sätt att tänka eller tala. Kunskap blir en form av kontroll. Ett framträdande tema i Foucaults 
skrifter är hur makt och kunskap är kopplade till teknologier som rör övervakning, disciplin 
och lagens efterlevnad.61 

I det förmoderna samhället62 fanns en omfattande, om inte total, kontroll människor 
emellan, och där gränsen mellan exkludering och inkludering var explicit. I övergången från 
det klassicistiska till det senmoderna63samhället sköter den offentliga sociala sfären i stor 

56 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 455f volym 1 
57 Integritetsskyddskommittén (2007) s. 456 volym 1 
58 För att ta del av SCB´s undersökningsresultat i sin helhet se bilaga A 
59 Giddens, A (2003) Sociologi. Lund: Studentlitteratur. s. 543 
60 Giddens, A (2003), s. 544 
61 Giddens, A (2003), s. 545 
62 Giddens, A (1997) Modernitet och självidentitet.  Med det förmoderna samhället syftar Giddens till de sociala 
organisationsformer som förekommer i Europa innan 1600-talet 
63Giddens, A (1997)  Med det senmodera samhället syftar Giddens till de institutioner  och beteendemönster, det 
vill säga sociala organisationsformer som utvecklas i Europa från och med en början av 1600-talet, men som på 
1900-talet i allt högre grad blivit världsomspännande. 
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utsträckning den sociala kontrollen. Idividen blev inlärd – eller snarare disciplinerad – i vad 
som betraktades som acceptabelt beteende. Den diskursiva makten i det senmoderna, men 
även i det förmoderna eller klassicistiska samhället bestäms således utifrån det som anses vara 
normerande, och kommer inte sällan ifrån den styrande makten som försöker göra människor 
till effektiva och laglydiga medborgare. Det normativa blir en given (homogen) norm i 
samhället genom institutionalisering, vilket även innebär en viss tröghet och svårighet att 
förändra. Den som avvek ifrån det självdisciplinnära beteendet eller undvek kulturell 
underkastelse ansågs som annorlunda och skulle exkluderas och övervakas.64 

Övervakningen inriktade sig enligt Foucault på individen, som på samma gång både var 
föremål och verktyg för kontrollen. Maktutövningen hade anspråkslösa metoder och en 
smygande misstänksam verkan, men just däri låg dess allomfattande makt65. Den upphörde 
aldrig att existera utan blev en del av individens medvetande på ett psykologiskt plan, och 
därmed samtidigt en form av civilt allseende öga som han valde att kallade ”Panopticon”. 

 

9.2 Panopticon   
Foucault utarbetade en teori utifrån Jeremy Benthams arkitektur från slutet av 1700-talet vars 
namn var Panopticon. Medan Bentham framförallt såg Panopticon som en arkitektur menade 
Foucault att det istället handlade om en ideologi vars mål var att socialisera och disciplinera 
människor.  
      Panopticon är en arkitektur för kontroll där maktmekanismer samordnas, det är en 
fängelsebyggnad uppbyggd kring ett inre torn med en yttre ring av celler. Cellerna kan 
övervakas från tornet i mitten och är tillverkat på ett sådant sätt att fångarna i fängelset inte 
vet när övervakningen inträffa men att den alltid kan förekomma. Övervakningen bli effektiv 
och kan skötas av en liten personalstyrka med fängelsevakter. Foucault menar att om makten 
är synlig, i form av exempel ett vakttorn, behövs det inte finnas personal närvarande hela 
tiden. Makten blir effektivare och tränger djupare in i människors beteende då ”fången” är 
ständigt medveten om att det finns någon som kan se honom.66 De observerade blir tvungna 
att inrätta sina liv efter det faktum att alltid kunna bli sedda. Via Panopticon infinner sig en 
självreglerande effekt genom vetskapen att ständigt vara under uppsikt. Han menar också att 
Panopticons arkitektoniska utformning har ett avgörande inflytande på hur tillvaron kommer 
att gestalta sig för de individer som vistas där. Det är strukturer i samhället som kontinuerligt 
upprätthålls av enskilda aktörer som utför den subtilt inrättade allomfattande, allseende också 
kallade panoptiska övervakningen i samhället.  

Den disciplinära makten föder en kontroll som ger individen en känsla av att vara ständigt 
övervakad. 

Vår uppsats som behandlar kameraövervakning har många gemensamma aspekter som 
stämmer in på Foucaults beskrivning av Panopticon, då nationalstaten i det senmoderna 
samhället är högst i hierarkin och kan besluta om tillgängligheten för insamlad information. 

10. Metod 
I detta avsnitt presenterar vi våra metodologiska förutsättningar samt vårt metodval. Vi 
redogör i första hand för vilket angreppssätt vi har valt att anta i studien, sedan presenteras 
den kvalitativt inriktade forskningsstrategin för att därefter beskriva studiens empiriska 
genomförande. 

64 Foucault, M (1974) Övervakning och straff. Arkiv förlag. Moderna klassiker. s. 215 
65 Foucault, M (1974) Övervakning och straff. Arkiv förlag. Moderna klassiker. s. 199f 
66 Foucault, M (1974) Övervakning och straff. Arkiv förlag. Moderna klassiker. s. 235 
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10.1 Metodologisk ansats 
Forskaren bör ta ställning till förhållandet mellan empiri och teori det vill säga vilket 
tillvägagångssätt forskaren väljer att anta för att genomföra studien, den huvudsakliga 
skiljelinjen går mellan ett induktivt och deduktivt tillvägagångssätt. Det induktiva sättet 
innebär, att forskaren närmar sig en verklighet som denne inte har större kunskap om. 
Forskaren studerar fenomenet ganska förutsättningslöst utan någon hypotes eller 
problemställning Den deduktiva ansatsen syftar till att pröva hållbarheten i vissa teorier 
genom hypotesprövning, vilket förutsätter en precis problemformulering. Ställningstagandet 
aktualiseras genom hur fenomenet för studien har uppkommit och hur det definieras. Detta är 
avgörande för studiens vidare upplägg och genomförande.67 

Vi har valt en abduktiv ansats som även kallas för den ”gyllene medelvägen” där teori och 
empiri varvas växelvis. Den abduktiva ansatsen ansåg vi vara den bästa vägen då det har varit 
svårt att helt bortse från förekommande teoretiska perspektiv och  att det var komplicerat att 
möta det aktuella empiriska fältet helt utan förkunskaper.  
    Enligt Danemark, Ekström, Jakobsen & Karlsson68innebär den abduktiva ansatsen att tolka 
och rekontextualisera enskilda företeelser utifrån en teori eller modell. Abduktionen bör ses 
som ett verktyg för tolkning av mönster. Denna metodologi är vare sig renodlad empirisk 
generalisering, som induktionen, eller logiskt rigorös, som deduktionen. 
 Alvesson & Sköldberg69menar att en abduktiv ansats varken härstammar från positivismen 
eller hermeneutiken. Den avgörande faktorn för om ansatsen är kvantitativ eller kvalitativ, är 
därmed forskarens utgångspunkt och tillvägagångssätt. För positivisten skulle den abduktiva 
ansatsen innebära att forskaren startar i empiri vilket genereras i en teori som avslutats i 
ytterligare empiri. För hermeneutikern innebär den abduktiva ansatsen att forskaren med 
utgångspunkt i teori studerar empiri, för att sedan återgå till teori. 
 
  

      

Figur 1 Modell över metodologis ansats 
 
Vi eftersträvar, genom den abduktiva ansatsen, en förståelse för det studerade fenomenet, 
genom att applicera Foucaults teori på studiens empiri, för att därefter modifiera teorin. Det 

67 Lundahl, U & Skärvad, P-H (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare. Lund: Studentlitteratur 
68  Danemark, B, Ekström, M, Jakobsen, L, Karlsson, J. (2003). Att förklara samhället. Lund: Studentlitteratur. s. 
171 
Alvesson, M, Sköldberg, K (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: 
Studentlitteratur. s. 47 
69 Alvesson, M, Sköldberg, K (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: 
Studentlitteratur. s. 47 
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sker således en växelverkan mellan teori och empiri. Studiens ansats syftar till att erhålla 
kunskap om samhällsexpertisens syn på kameraövervakning, personlig integritet, kontroll, 
frihet och trygghet, tolkat utifrån Foucaults teori om Panopticon. 

10.2 Metodval 

Vi valde att genomföra en metodtriangulering, det vill säga en kombination av två 
metodstrategier, då den mindre delen utgörs av en innehållsanalys av dokument och den större 
av kvalitativa intervjuer. Metodtriangulering anser vi är den bästa strategin för att få en 
bredare insikt i fenomenet kameraövervakning i Karlskrona kommun och hos 
samhällsexpertisen. 

För att få en helhetsbild av hur den allmänna kameraövervakningen på offentliga platser 
ser ut i Karlskrona kommun inleddes studien med en insamling av dokument innehållande 
beslut tagna av Länsstyrelsen gällande allmän kameraövervakning. Därefter var vårt intresse 
att fånga undersökningspersonernas upplevelser, tankar och åsikter kring kameraövervakning. 
Den bästa strategin för att uppnå detta ansåg vi vara att anta den kvalitativt inriktade 
forskningsmetoden. 

 Kvalitativa studier bygger enligt Bryman70på en forskningsstrategi där tonvikten ofta 
ligger på ord. Kvalitativ forskning kan beskrivas som en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilken 
är tolkningsinriktad där tyngdpunkten ligger på en förståelse av hur deltagarna i en viss miljö 
tolkar sin sociala verklighet. Denna metod brukar också beskrivas som ontologisk eller 
konstruktionistisk, vilket innebär att sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan 
individer. Med andra ord försöker den kvalitativt inriktade forskaren förstå hur människor 
upplever sig själva, sin tillvaro, sin omgivning och det sammanhang de ingår i.71 

Vi bestämde oss för att genomföra semistrukturerade intervjuer eftersom 
tillvägagångssättet är flexibelt och intervjun kan med fördel röra sig i olika riktningar då det 
ger oss indikationer på vad intervjupersonen tycker är viktigt.  

Kvale72 menar liksom Bryman73att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att få en 
ökad förståelse för den intervjuades livsvärld. Kvale poängterar att genomförandet av en 
intervju är ett hantverk där intervjuaren är redskapet. Resultatet av en intervju är beroende av 
intervjuarens kunnande, känslighet och empati. Intervjun är en mellanmänsklig situation, det 
vill säga ett samtal mellan två parter om ett ömsesidigt intresse där kunskap utvecklas genom 
en dialog. Det är upp till intervjuaren att på kort tid skapa en sådan kontakt att samspelet 
mellan informanten och intervjuaren mer liknar ett vardagligt samtal. Forskaren måste bygga 
upp en atmosfär där informanten känner sig trygg att berätta om sina upplevelser och känslor. 
Det handlar om en balansgång mellan att uppmuntra till öppenhet kring känslor samtidigt som 
samtalet inte får övergå till en terapeutisk form. En forskningsintervju följer inget manus, men 
det finns förutbestämda roller för informanten och intervjuaren genom underförstådda regler 
för deras samspel. Dessa syns dock bara om de bryts. Intervjuaren styr intervjun genom att 
definiera situationen, introducera samtalsämnena och genom att följa upp med ytterliga 
frågor.  

Den traditionella formen av en kvalitativ forskningsintervju är ett möte mellan två 
personer, intervjuare och respondent. Idag refereras det även flitigt inom samhällsvetenskapen 
till gruppintervjuer. Detta är en metod som kan användas för att få fram latenta inställningar 
och kollektiva åsikter eller när man vill belysa i vilken kontext som åsikter bildas. Ett 
gruppsamtal skapar förutsättningar för deltagarna att säga emot varandra, komplettera 
varandra och exempelvis gemensamt konstruera ett händelseförlopp. Samtidigt kan 

70 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 
71 Lundahl, U & Skärvad, P-H (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare. Studentlitteratur. 
72 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa intervjun. Lund: Studentlitteratur   
73 Bryman, A. (2002) 
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gruppsamtal vara ett sätt att förmedla forskningsresultat. Gruppintervjuer visar sig vara 
effektiva för att utröna människors beteende, känslor, attityder, värderingar och motivation, på 
områden där det normalt är svårt att få till stånd samtal med endast en respondent, då det ofta 
upplevs som en gemensam trygghet att få närvara flera personer vid en intervjutillfälle.74 

Grupper kan uppvisa betydande variationer avseende storlek, sammansättning, 
användningsområden och ändamål. Att kontrollera gruppens sammansättning genom att 
noggrant matcha utvalda kategorier av deltagare kallas segmentation. Segmenterade grupper 
gör det möjligt att studera skillnader i uppfattningar och resonerande mellan grupper som 
skiljer sig åt med avseende på t ex kön, klass, etnicitet, utbildningsnivå och andra 
bakgrundsfaktorer Sammansättningen i urvalet varierar beroende på vilka faktorer som kan 
tänkas påverka inställningen till det diskuterade ämnet. Grupper måste vara så sammansatta 
att deltagarna känner sig trygga och vågar framföra sina åsikter och frivilligt delta i 
diskussioner. En homogenitet i fråga om deltagarnas bakgrund är en rimlig utgångspunkt, 
men inte i deras attityder, erfarenheter och uppfattningar. Då olikheter ofta gynna 
intervjusvaren i en gruppintervju. Personer som ingår i gruppintervjuer utmärks bland annat 
av att de mestadels delar en gemensam upplevelse eller liknande erfarenheter inom ett 
område. Generellt sett lämnar mindre gruppintervjuer större utrymme för deltagarna att 
komma fram med synpunkter. Alltför stora gruppintervjuer bör undvikas om man vill ha 
insikt i vad var och en i gruppen tycker om en viss fråga. Om däremot gruppens åsikt 
efterfrågas är det inget fel i att ha större grupper. Risken med mindre grupper är de kan bli 
mindre produktiva och därmed mer kostsamma medan diskussioner i större grupper kan vara 
svåra att styra. Större grupper kräver en erfaren intervjuperson och en högre grad av 
inblandning i diskussioner vilket i och för sig kan vara till en nackdel. 75 

Det som kommer fram i intervjun kan i viss mån, spegla de relationer som 
gruppmedlemmarna har till varandra. Hur djup en intervju blir beror på hur trygga gruppens 
deltagare är med varandra. Gruppintervjuer kan frambringa en mellanmänsklig dynamik och 
demonstrera det sociala samspel som leder fram till intervjuuttalande.76  

Som förberedelse inför en semistrukturerad intervju konstruerar forskaren en 
intervjuguide som innebär att sammanställa en kort minneslista över vilka områden som skall 
täckas och beröras under intervjun. Avgörande i konstruerandet av intervjuguiden är att 
frågorna i sig gör det möjligt för forskaren att få information hur de intervjuade upplever sin 
omvärld. Formuleringen av frågeställningar skall inte vara så specifika att de hindrar att 
alternativa idéer eller synsätt framträder. Intervjupersonen har stor frihet att utforma sina svar 
på eget sätt. Det råder inte någon speciell ordningsföljd för hur frågorna skall ställas. 
Tonvikten måste ligga på hur intervjupersonen uppfattar och förstår frågorna och det som 
informanten upplever är viktigt vid en förklaring av händelser, mönster och beteenden.77    

Kvale menar att nyckelfrågorna för en framgångsrik intervju är att skaffa sig förkunskap 
om ämnet för undersökningen, formulera ett klart syfte för intervjun samt känna till de olika 
tekniker som finns för att intervjua och besluta sig för vilken som är lämpligast för just den 
aktuella undersökningen. De första minuterarna av intervjun är oerhört viktiga för utgången, 
då informanten får ett första intryck av intervjuaren.78 

 

74 Sharan B Merriam (1994) Fallstudien som forskningsmetod. s. 86 
75 Tursunovic M. ”Fokusgruppsintervjuer i teori och praktik”. Sociologisk Forskning 1/2002 s.62-89 
76 Kvale(1997) Den kvalitativa foskningsintervjun. . s. 97-98 
77 Bryman, A. (2002)   
78 Kvale, S. (1997) 
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10.3 Studiens empiriska genomförande 
Intresset för det valda området väcktes när vi observerade den pågående offentliga 
samhällsdebatten samt informationsflödet i massmediala sammanhang exempelvis 
nyhetsprogram och tidningsartiklar. Vi har fördjupat oss i ämnet genom att läsa 
populärlitteratur som innefattar Per Ströms bok ”Övervakad” samt Kristoffer Gunnatrz bok 
”Välkommen till övervakarsamhället”. Vi blev då intresserade av att utreda detta sociologiska 
fenomen närmare genom att undersöka samhällsexpertisens ställningsstagande gällande 
övervakning, då deras abstrakta kunskaper och åsikter kan få dramatiska politiska 
konsekvenser. Mobiliserandet av expertis och ”motexpertis” är ett centralt konfliktinslag i 
övervakardiskursen som påverkar den allmänna opinionen 

10.3.1 Urval 
Vår urvalsmetod är av strategisk karaktär. Vi är intresserade av att få största tänkbara 
kvalitativa innehåll i informationen genom att välja enheter som har största kunskap i 
området. Halvorsen79 menar att strategiska urval är att föredra om det urval som ska göras är 
litet, vilket är fallet för vår empiriska studie. Vi har intervjuat de personer som är så olika som 
möjligt, detta för att få största möjliga variationsbredd gällande karaktäristiska drag hos 
informanterna. Detta är ett ställningstagande som kan relateras till den strategiska 
urvalsmetoden. 

Studien inleddes med en lokal kartläggning i Karlskrona kommun av två beslut tagna av 
Länsstyrelsen gällande kameraövervakning. De två besluten som kartlades behandlar dels 
Bergkvarabuss som har ansökt om tillstånd till allmän kameraövervakning i sina bussar samt 
Karlskrona kommun som har ansökt tillstånd om allmän kameraövervakning på offentliga 
platser. 

Vi genomförde även fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med informanter som 
valdes ut på grund av deras position som samhällsexpertis. De var följande: 

Peter Öjerskog, en frilansjournalist som har vigt sitt liv åt att bekämpa 
”Storebrorsamhället”. Han skriver kontinuerligt insändare om ämnet övervakning i 
lokaltidningar, samt har även en egen hemsida som behandlar området. Han har också 
genomfört olika demonstrationer mot övervakarsamhället. 

Lars Witzell och Johan Lindström, som är anställda vid Bergkvarabuss som 
trafikområdeschef respektive affärsutvecklare. De har investerat i kameror som övervakar 
vissa busslinjer under vissa tider på dygnet. 

Anita Möller, som är jurist och Lisbeth Stridmark, som är avdelningsdirektör på 
Länsstyrelsen, där de båda har verkat under en lång tid i Blekinge. De har en stor erfarenhet 
av kameraövervakning då de utgör det beslutande organet gällande övervakning i Blekinge 
län. 

Magnus Broomé, som är före detta turistchef och arbetar numera med etableringsfrågor 
och näringslivsutvecklingsfrågor på näringslivsenheten i Karlskrona kommun. Han 
investerade år 2005 i en förnyelse av kommunens dåvarande webbkameror.  

Jan Hansson som arbetar som polisman sedan 30 år tillbaka och har verkat på 
polismyndigheten i Karlskrona kommun samt i Stockholm stad. 

10.3.2 Dokumentinsamling 
Dokument definieras som offentliga handlingar, personliga källor, fysiska lämningar och 
artefakter.80 Dokumenten innehållande beslut gällande allmän kameraövervakning på 
offentliga platser i Karlskrona kommun utgör offentliga handlingar. Sådana dokument 

79 Halvorsen, K (1989) Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur. 
80 Merriam, B Sharan (2006) Fallstudien som forskningsmetod s.129 
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beskriver ofta fenomen som inte kan observeras, eftersom det mer eller mindre är historia och 
för att det kan spegla olika aspekter av den instans som utarbetat eller genomfört uppgiften 
som beskrivs i materialet.81 

Att använda dokument som informationskälla skiljer sig inte mycket från bruket av 
intervjuer eller observationer. Datainsamlingen styrs av idéer och preliminära hypoteser och 
även sökandet är systematiskt. Dock bör forskaren vara öppen för möjligheterna att hitta 
värdefull information av ren tillfällighet genom att följa upp ingivelser och vara sensitiv inför 
den information som kommer fram. Eftersom forskaren själv är det huvudsakliga instrumentet 
för att samla in informationen får denne förlita sig till sina färdigheter och sin intuition för att 
hitta och tolka den som härrör från dokumenten.  

Eftersom dokumenten gällande allmän kameraövervakning i Karlskrona kommun inte har 
producerats i forskningssyfte är de icke reaktiva och har en empirisk grund i den kontext de 
studeras.  

Det krävs att forskaren är uppfinningsrik för att få tillgång till de dokument som är av vikt 
för frågeställningen och för att analysera dess innehåll.82 

För att få tillgång till dokumenten innehållande besluten kring kameraövervakning i 
Karlskrona kommun kontaktade vi Lisbeth Stridmark på Länsstyrelsen via telefon. Vi bokade 
då en tid för ett besök. Vid besöket fick vi tillgång till alla dokument som rörde beslut 
gällande allmän kameraövervakning på offentliga platser i Karlskrona kommun. Ett antal 
dokument valdes ut som vi ansåg vara av betydelse för att få en inblick i hur beslutsprocessen 
såg ut kring övervakningskamerorna på offentliga platser i Karlskrona kommun.  

10.3.3 Kvalitativa intervjuer 
Vi valde att genomföra samtliga intervjuer på informanternas arbetsplatser, detta för att öka 
känslan av bekvämlighet och trygghet för dem. Detta beslut tog vi gemensamt med 
informanterna efter att ha talats vid i telefon med dem. Informanterna fick innan intervjun en 
förklaring om studiens innehåll och i vilket syfte de hade valts ut, i samband med detta 
frågade vi om tillåtelse att spela in samtalet, vilket vi också fick. Informanterna fick även läsa 
genom vår intervjumanual innan intervjun startade, för att få en inblick i vad konversationen 
skulle handla om. Samtliga intervjutillfällen genomfördes utan störande moment och vi 
upplevde att informanterna inte heller besvärades av inspelningsinstrumenten. Två av 
intervjuerna, den hos Bergkvarabuss och den hos Länsstyrelsen utformades som 
gruppintervjuer med två informanter i varje. Detta eftersom vi upplevde att var den smidigaste 
lösningen då dessa informanter många gånger delade samma arbetsuppgifter och kunde på så 
sätt komplettera varandra i sina svar eftersom de hade liknande erfarenheter.  
 Vi såg då till så att båda informanterna i vardera intervjun fick samma spelrum under 
samtalet, dock var vi under gruppintervjuerna hela tiden medvetna om att olika maktaspekter 
kunde förekomma sinsemellan informanterna på grund av deras position och relation.  Innan 
gruppintervjun påbörjades poängterades vikten av att de inte skulle prata i mun på varandra, 
för att underlätta transkriberingen. Intervjuerna flöt på bra och de aktuella intervjupersonerna 
fick mycket utbyte av och kunde komplettera varandra vid svaren på frågorna som ställdes.  
De hade gemensamma erfarenheter av ämnet övervakning, men de hade ibland olika 
uppfattningar angående detta fenomen som kom fram under intervjun. Transkriberingen av 
gruppintervjun var relativt svår att utföra. Det var ibland svårt att skriva ned vem som sa vad, 
för att de vid några tillfällen ändå pratat i mun på 
varandra. 
 

81  Merriam, B Sharan (2006) s.122-123 
82 Merriam, B Sharan (2006) s.129 
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I utformandet av intervjumanualen83för uppsatsen har vi följt ett antal grundläggande råd 

och inslag som Bryman84 förespråkar. Vi skapade ett visst mått av ordning i de teman som är 
aktuella så att frågorna som rör dessa teman följer varandra på ett naturligt sätt. Vi var även 
beredda på att under intervjuns gång ändra ordningsföljden. Vi inledde med att fråga om 
generell bakgrundsfakta som innefattade ålder, position och verksam tid i organisationen. 
Detta är viktigt för att kunna få en inblick i informanternas bakgrund, och på så vis kunna 
sätta in deras svar i ett större sammanhang. Vi undvek i största möjliga mån att ställa ledande 
frågor och vi använde ett begripligt och tydligt språk för att undvika missförstånd.  

Vi som intervjuare var dels intresserade av vad intervjupersonerna sa men även hur det 
sades. För att kunna få med en fullständig redogörelse av de utbyten som ingått i interaktionen 
var det nödvändigt att spela in intervjun. Vår utgångspunkt var att uppmärksamma det som 
sades och följa upp intressanta synpunkter, genom att ställa relevanta följdfrågor. Det var 
därför av stor vikt att inte bli distraherad av att föra anteckningar under intervjun. Vidare var 
det fördelaktigt att spela in intervjuerna för att tillvägagångssättet bidrog till att förbättra vårt 
minne med dess naturliga begränsningar. Vi delade upp och transkriberade intervjuerna på 
varsitt håll. Efter det träffades vi och tolkade dessa transkriberingar tillsammans, vilket var en 
tidsödande men samtidigt väldigt givande process som underlättar för en grundläggande 
analys av informanternas utsagor. 

Vi sökte spontana beskrivningar av upplevelser, åsikter och tankar kring 
kameraövervakning, utan att styra för mycket utifrån studiens syfte. Den typen av 
konversation bidrog till skapande av ett bra samspel mellan oss som intervjuare och 
informanten. Vi skapade en god kontakt genom att lyssna uppmärksamt, att visa intresse, 
förståelse och respekt för vad den intervjuade sade. Samtalet avrundades med att vi avslutade 
med att säga att vi inte har några fler frågor och inbjöd till fler reflektioner från informanterna. 
Vi ansåg att det var värdefullt att efter intervjun ägna tio minuter till att reflektera över det 
som sagts samt över samspelet vid intervjun. Detta kan generera till en god bakgrund åt den 
senare analysen av utskrifterna.  

10.3.4 Kvalitativ analys 
Dokumenten innehållande beslut tagna av Länsstyrelsen gällande allmän kameraövervakning 
i Karlskrona kommun har vi använt som en bas för en innehållsanalys.  

Innehållsanalys går i grunden ut på att systematiskt beskriva innehållet i ett 
kommunikativt budskap. I en kvalitativ innehållsanalysprocess råder en tolkning av rådata 
parallellt med konstruktion av kategorier som fångar relevanta egenskaper i dokumentens 
innehåll.85 

Vi har skapat en text av narrativt slag över hur beslutsprocessen gällande 
kameraövervakningen ser ut.  

Syftet med en den kvalitativa intervjuanalysen är att beskriva och tolka de teman som kan 
urskiljas i informantens livsvärld. Det råder ett oavbrutet sammanhang mellan beskrivning 
och tolkning. Analysprocessen består av sex olika steg. De förutsätter inte varandra vare sig 
kronologiskt eller logiskt86. 

Dessa valda steg, delar och metoder är de som vi kan bäst relatera till vår egna empiriska 
studies analysprocess. Det första steget handlar om att få en inblick i informanternas livsvärld 
vilket vi fick i de fem olika intervjusituationerna. Därefter transkriberade vi de inspelade 

83 Se bilaga B 
84 Bryman, A. (2002) 
 
85 Merriam, B Sharan (2006) s.128-129 
86 Kvale, S. (1997) 
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intervjuerna för att sedan tillsammans tolka och strukturera intervjumaterialet inför analysen. 
Vi genomförde även en klarläggning där vi tog bort sådant som inte ansågs väsentligt för 
studiens syfte. Sedan började själva analysarbetet, då vi för att få en helhetskänsla läste 
igenom hela intervjun ytterligare en gång. I detta stadie delade vi in materialet i de teman som 
vi använde oss av i intervjuguiden. Detta genom att vi försökte tolka informanternas svar och 
samtidigt undvika fördomar. Vi strök under intressanta inslag i det transkriberade materialet 
samt noterade egna tankar som dök upp undertiden.  Fem huvudmetoder för meningsanalys 
kan urskiljas, av vilka vi använde oss utav meningskoncentrering, narrativ strukturering och 
meningstolkning. Vid meningskoncentreringen komprimerade vi innebörderna i 
informanternas utsagor för att få fram det väsentliga. Långa uttalanden pressades samman till 
kortare, det viktigaste i innebörden formulerades i några få ord. Vid den narrativa 
struktureringen beskrev vi vissa delar av intervjuerna som en berättelse där vi lade särskild 
tonvikt vid meningsstrukturer. Vid meningstolkningen gjorde vi mer omfattande och djupare 
tolkningar av meningar i informanternas uttalanden. Informanternas utsagor tolkades ur vårt 
tidigare valda teoretiska perspektiv. Vi försökte att hålla en viss distans till vad som hade 
sagts genom att ha en bestämd metodisk och teoretisk hållning. Vi strävade efter att som 
uttolkare inta en kritisk distans till det som kom i direkt uttryck87. 

11. Metoddiskussion 
I detta avsnitt förs en diskussion kring styrkor och svagheter gällande våra metodologiska val, 
en reflektion runt våra etiska överväganden samt reliabilitet och validitet. 

11.1 Styrkor och svagheter 
Vi valde en abduktiv ansats där teori och empiri varvas växelvis. Denna ansats anser vi har 
uppfyllt de kriterier som vi förväntade oss. Vi har under studiens gång haft Orwells 
dystopiska samhällsskildring och Foucaults teoretiska perspektiv i åtanke då vi mött det 
aktuella empiriska fältet. Den abduktiva ansatsen har även möjliggjort en flexibilitet i 
skapandet av studiens syfte, vilket har varit en styrka då vi inte hade ett klart utarbetat syfte 
vid studiens begynnelse. 

Att genomföra en metodtriangulering, det vill säga en kombination av dokumentinsamling 
och kvalitativa intervjuer, var en utmärkt strategi för att få en bredare insikt i fenomenet 
kameraövervakning i Karlskrona kommun och hos samhällsexpertisen. 

Dokumentinsamlingen av besluten tagna av Länsstyrelsen i Karlskrona kommun gjorde 
möjligt för oss att studera fenomen som inte kan observeras eftersom beslutsprocessen redan 
är genomförd. Styrkan med dokumentinsamlingen var också att det speglar olika aspekter av 
de beslut som utarbetats i materialet  

Den kvalitativa intervjumetodens styrka har varit att vi har fått möjlighet att skapa oss en 
förståelse av hur informanterna tolkar sin sociala verklighet i förhållande till fenomenet 
övervakning. 

Vår urvalsmetod var av strategisk karaktär då intresset låg i att få största möjliga 
kvalitativa innehåll i informationen genom att välja enheter som är så olika som möjligt. Här 
anser vi dock att det möjligen finns en svaghet då det strategiska urvalet kunnat breddas, 
exempelvis genom att intervjua privata aktörer i samhället som tillhandahåller 
kameraövervakningsutrustning. Detta för att erhålla en större variation i informationen. 

Gällande kvalitativa analysen av resultatet är vi medvetna om vår egen roll i urskiljandet 
av information som är väsentligt för studien. Det har förekommit en viss tolkning från vår 
sida vid bearbetningen av resultatet. 

87 Kvale, S. (1997) 
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Vi anser att resultatet av vår studie är tillförlitligt och trovärdigt i det avseende att vi har 
återberättat vad informanterna har sagt. Däremot är det mer tvetydigt gällande vad de 
egentligen menar i sina utsagor då finner många motsägelser i deras berättelser. 

En svaghet som vi är medvetna om är att det abduktiva tillvägagångssättet förutsätter en 
återgång till empirin efter att teorin har modifierats för att uppnå en teoretisk mättnad. Detta 
har vi på grund av studiens begränsade omfång inte haft möjlighet till. 

Studien skall av läsaren förstås som en kvalitativ inriktad studie där högre förståelse för 
enskilda individers livsvärld är i fokus och inte en generalisering av en större population. Med 
detta vill vi förtydliga att våra informanters utsagor inte kan generaliseras till alla inom en och 
samma yrkeskategori. 

11.2 Etiska överväganden 
Ett moraliskt forskningsbeteende för forskarens roll är mer än etisk kunskap och kognitiva 
val, det omfattar även forskarens personlighet, känslighet och engagemang för moraliska 
frågor och handlingar. Forskarens personlighet är avgörande för kvaliteten av den 
vetenskapliga kunskapen och etiska avgörandena i varje forskningsprojekt. Forskarens 
betydelse förstärks under själva intervjuandet eftersom det är intervjuaren själv som är det 
viktigaste instrumentet i förvärvandet av kunskap. Kännedom om värderingsfrågor, etiska 
riktlinjer och etiska teorier kan vara till hjälp vid val där etiska och vetenskapliga 
överväganden står emot varandra. I sista hand är det dock forskaren integritet, dennes ärlighet, 
rättrådighet, kunskap och erfarenhet som är den avgörande faktorn. Tre olika etiska aspekter 
brukar innefattas av forskarrollen, det gäller det vetenskapliga ansvaret, relationen till 
undersökningspersonerna och forskarens oberoende. Forskaren har ett vetenskapligt ansvar 
inför sin profession och sina undersökningspersoner så att ett forskningsprojekt frambringar 
kunskap som är värd att veta och som är så kontrollerad och verifierad som möjligt. Forskaren 
intar olika roller i relation till sina undersökningspersoner, exempel på dessa kan vara, 
exploatör, reformivrare, förkämpe och vän.88 Etiska problem som är förbundna med de olika 
rollerna, är till exempel om en forskare i förkämpens roll skall publicera information som kan 
sätta undersökningspersonerna i dåligt anseende. Forskarens oberoende kan hotas både 
”uppifrån” och ”nerifrån ”, både från finansiärerna av ett projekt och av dem som deltar i 
projektet. Band till endera gruppen kan få forskaren ett bortse från vissa upptäckter och 
betona andra till skada för en så fullständig och opartisk undersökning av fenomenet som 
möjligt. Att intervjua är en interaktiv form av forskning, genom det nära sociala samspelet 
löper intervjuaren en risk att bli förledd av intervjupersonerna. Intervjuaren kan ha identifierat 
sig så starkt med sina undersökningspersoner att denne inte kan upprätthålla en professionell 
distans utan tolkar och rapporterar allting ur undersökningspersonernas perspektiv.89 
Det nuvarande vetenskapsrådet HSFR (humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet) 
utformade dessa regler och riktlinjer år 1990 i en samling för forskningsetik. Syftet var att 
etablera normer och riktlinjer för hur relationen mellan forskare och deltagare i 
undersökningar skall se ut. Riktlinjerna kan sammanfattas med att människor som deltar i 
forskning inte får komma till skada, varken fysiskt eller psykiskt och de får heller inte 
förödmjukas eller kränkas. Detta kallas individskyddskravet och är enligt HSFR en självklar 
utgångspunkt för forskningsetiska överväganden. Dock är dessa etiska riktlinjer för forskning 
inte det samma som lagar. Riktlinjerna pekar på vissa aspekter som alla forskare bör känna till 
och tänka på, men som i vissa fall kan vägas mot andra viktiga faktorer. Lagar fastställer vad 
som är ett brott medan etiken täcker ett större område. Vid sidan av lagbrott fastställer etiken 
vad som visserligen kan vara lagligt men som är ändå olämpligt att göra. Dessa etiska 

88 Kvale, S. (1997) 
89 Kvale, S. (1997) 
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riktlinjer som finns för forskning i samhällsvetenskap, juridik och humaniora är avsedda som 
en vägledning för forskarsamhället. De kan hjälpa forskare att bli medvetna om de olika 
normer som gäller, samt i de fall där normerna är i konflikt kunna väga dem emot varandra. 
Etiska riktlinjer kan på så vis hjälpa forskare att bli bättre på att fatta välgrundade beslut i 
etiska spörsmål.90  

Det som finns skrivet om etiska riktlinjer i samhällsforskningen är varken klart eller 
entydigt. Olika författare skiljer sig ofta ganska mycket åt när det gäller ställningstagande i 
etiska frågor. Det betyder att de inte är överens om vad som är etiskt acceptabelt och vad som 
passerat den gränsen. Debatten om vad som är etiskt riktigt eller inte verkar enligt Bryman91  
inte ha gått framåt särskilt mycket. Samma synpunkter som fördes fram på 1960-talet 
formulerades även i början av 2000-talet. Diskussioner om etik har enligt honom ofta åtföljts 
av både kända och ökända fall då etiska regler brutits. Det finns enligt Bryman en risk att 
forskare har en tvetydig inställning till när etiska frågor blir aktuella, att reglerna bara gäller i 
extremfall. Extrema och beryktade fall av etiska överträdelser tenderar enligt Bryman att 
förknippas med speciella forskningsmetoder, framförallt dold observation och falska 
förespeglingar. Denna koppling utgör ett problem då forskare är av uppfattningen att etiska 
överväganden enbart eller främst rör vissa tillvägagångssätt men inte andra. Bryman menar 
vidare att de forskare som skriver om etiska frågor i samhällsforskningen kan kategoriseras 
utifrån sina etiska utgångspunkter. Dessa är universalism, situationsbetingad etik, 
överträdelse mot etiska regler är allestädes förekommande och allt eller nästan allt är tillåtet. 
En universalistisk ståndpunkt går ut på att forskaren aldrig får bryta emot en etisk regel. 
Överträdelser av etiska principer är något moraliskt förkastigt och till skada för 
samhällsforskningen. Forskare av detta etiska förhållningssätt uppger alltid för samtliga 
personer de möter vad de än befinner sig i forskningssammanhang att de är forskare och 
berättar allt om vad deras forskning handlar om. Situationsbetingad etik är enligt 
Bryman92frågan hur och i vilken utsträckning forskaren ska informera 
undersökningspersonerna. Detta skall enligt författaren avgöras från fall till fall. Hans 
argumentation bygger på förhållningsättet att forskare aldrig skulle kunna få kunskap om 
sociala företeelser om de inte i en viss utsträckning bröt mot vissa etiska regler. Vidare menar 
han att utan någon form av dold observation skulle forskare aldrig kunna studera utvecklingen 
av exempelvis en rörelse eller en organisation. Han menar även att forskare ibland inte har 
något annat val än att i vissa situationer dölja delar av sanningen för att få tillträde att studera 
frågor som är av intresse. Med överträdelse mot etiska regler som är allestädes förekommande 
menar forskare av denna åsikt att praktiskt taget alla undersökningar inbegriper delar som är 
etiskt tvivelaktiga. Detta kan exempelvis vara när undersökningspersonerna inte får tillgång 
till alla detaljer som rör en undersökning eller då de aktuella personerna besitter olika 
kunskaper om vad forskningen går ut på. Med begreppet allt eller nästan allt är tillåtet menar 
forskare inom denna inriktning att de har rätt att studera vem som helst i vilken situation som 
helst under förutsättning att detta har ett ”vetenskapligt” syfte, och att det inte åsamkar 
deltagarna någon skada samt att det inte avsiktligen leder till negativa konsekvenser för 
disciplinen i fråga. Det är få författare som argumenterar för detta ställningstagande.93  

Vi kan starkast identifiera oss med situationsbetingad etik då vi tror att det aldrig går att få 
fullständig kunskap om sociala företeelser om forskare inte i viss utsträckning bryter mot 
etiska regler. Vi anser att det inte finns något annat val än att i vissa situationer dölja delar av 
sanningen för att kunna studera de frågor som är av intresse för oss. Dock menar vi att det är 

90 Svennignsson, M. Lövheim, M & Bergquist, M (2003). Att fånga nätet. Kvalitativa metoder för 
Internetforskning. Lund: Studentlitteratur 
91 Bryman, A. (2002) 
92 Bryman, A. (2002) 
93 Bryman, A. (2002) 
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ytterst viktigt att alltid noga överväga de etiska överträdelsernas konsekvenser. Detta för att 
skydda individen och dess integritet samt att undvika skador för samhällsforskning.  

För att understryka vikten av att etiska frågor tas upp redan från undersökningens början 
fram till slutrapporten delger Kvale etiken som en del av planeringsstadiet. I vår empiriska 
intervjuundersökning har vi haft de olika etiska aspekterna i åtanke. Vi hade redan i det 
inledande skeendet i åtanke att erhålla informerat samtycke94 från såväl de deltagande 
undersökningspersonerna, innebär att informanterna har blivit informerade och har godkänt 
syftet och användningsområdet för undersökningen Vi förklarade för våra informanter att 
deras position som samhällsexpertis hade betydelse för vår studie. Informanterna gav sitt 
medgivande till att använda deras riktiga namn. Vi ansåg därför att konfidentialitetskravet95 
inte var nödvändigt att efterföljas i vår studie.  

11.3 Reliabilitet och validitet 
En del författare av metodböcker har föreslagit att kvalitativa studier ska bedömas och 
värderas utifrån helt andra kriterier än det som kvantitativa forskare använder sig av. Det 
föreslås två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning, 
trovärdighet och äkthet. Dessa två begrepp består av vardera ett antal ytterligare kriterier som 
alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning. Kriteriet trovärdighet består av tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet, styrka och konfirmera. Att skapa tillförlitlighet inbegriper både att 
forskaren säkerställer att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att 
forskaren rapporterar det resultat till de personer som är en del av den sociala verkligheten 
som studerats för att dessa ska bekräfta att forskaren har uppfattat deras verklighet på ett 
riktigt sätt. Detta kallas ofta för respondentvalidering eller deltagarvalidering96. 

 Vår ambition är att försäkra oss om, genom denna metod, att det finns en god 
överensstämmelse mellan studiens resultat och de erfarenheter och de uppfattningar som 
undersökningspersonerna har. Vi har erbjudit informanterna att ta del av det transkriberade 
materialet 

Nästa delkriterie för trovärdigheten är överförbarhet, detta begrepp definierar hur vida 
resultaten gäller även i en annan kontext eller situation, eller i samma kontext vid en senare 
tidpunkt97. 

Detta delkriterie har inte uppfyllts i vår studie då högre förståelse för enskilda individers 
livsvärld har varit i fokus och inte en generalisering till en större population. Våra 
informanters utsagor kan således inte generaliseras till alla inom respektive yrkeskategori. 

Vidare innebär begreppet pålitlighet att forskaren antar ett granskande synsätt. Detta 
innebär att de säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser 
i forskningsprocessen98.  

Pålitligheten förstärker vår studies reliabilitet då vi har försökt anta ett granskande synsätt. 
Vår ambition har varit att skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla processer i 
vår studie, som exempelvis vår problemprecisering, urval av undersökningspersoner och vårt 
genomförande av vår undersökningsmetod. Vi har även blivit kontinuerligt granskade av vår 
handledare vid högskolan. 

Att kunna styrka och konfirmera innebär att forskare, utifrån insikten att det inte går att få 
en fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa att denne har agerat i 

94 Kvale, S. (1997) 
95 Kvale, S. (1997) 
96 Bryman, A. (2002) s. 257-258 
97 Bryman, A. (2002) s. 257-258 
98 Bryman, A. (2002) s. 257-258 
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god tro. Det skall vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller 
sin teoretiska inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning.99 

Vi är medvetna om att det inte går att få en fullständig objektivitet i vår undersökning, 
dock har vi försökt att undvika att medvetet låta personliga värderingar påverka utförandet av 
och slutsatserna från vår undersökning.  

Dokumentinsamlingen av besluten samt utskriften av våra intervjuer efter transkriberingen 
har varit det enda pålitliga empiriska datamaterialet. Genom att vi gemensamt har tolkat 
dokumenten och utskrifterna har vi försökt genomföra en viss typ av reliabilitetskontroll. För 
att höja kvaliteten på materialet utvecklade vi gemensamt klara instruktioner om skriftens 
syfte och om dess process. Intervjuutskriftens validitet var något mer komplicerad att försäkra 
oss om. Innan intervjuerna beslutade vi gemensamt att genomföra ordagranna återgivningar 
av informantens muntliga utsagor. Vi har reflekterat över att ingen av våra utskrifter är mer 
objektiv än den andre. De utgör olika skrivna konstruktioner som var och en stämmer samman 
med våra teoretiska antaganden. 

Analysmetodens reliabilitet ökar genom att vi är två stycken uttolkare vid samma intervju. 
Vi anser att vi har en godtycklig och ensidig subjektivitet vid analysen. Genom att vi är två 
analytiker är möjligt för oss att kontrollera intervjuerna och dessutom blir det en rikligare 
analys. 

12. Resultat 
I denna del kommer datamaterialet redovisas, som består av bearbetning kring besluten och de 
semistrukturerade intervjuerna  

12.1 Bearbetning av beslutsdokumenten  
Här redovisas besluten kring Bergkvarabuss samt Karlskrona kommuns webbkameror.  

12.1.1 Övervakningskameror på Bergkvarabuss 
Bergkvarabuss ansöker i mitten av juni 2006 hos Länsstyrelsen, som är det beslutande organet 
i den gällande frågan, om tillstånd till att bedriva allmän kameraövervakning med inspelning 
av bilder i vissa av bolagets bussar som trafikerar Blekinge län. Tillståndet innefattar rätt att 
använda fyra kameror för övervakning och inspelning av bilder i ett antal specifika bussar. 
Kamerorna skall vara anslutna till en hårddisk placerad i ett låst säkerhetsutrymme i 
respektive buss. Ändamålet med övervakningen är i ett preventivt syfte förebygga 
skadegörelse och våldsbrott samt att öka säkerheten för förare och passagerare. I sin ansökan 
bifogar Bergkvarabuss ett utlåtande om kameraövervakning i bussar från fackliga företrädare 
för Svenska kommunalarbetarförbundet som menar att kamerorna kommer att bevaka 
förarplatsen för förarens säkerhet, passagerarutrymmet för passagerarnas säkerhet och för 
minskad skadegörelse. Bergkvarabuss bifogar även i sin ansökan om tillstånd för allmän 
kameraövervakning i bussar ett utlåtande från Busslink, Swebus och Connex där de menar att 
de är positiva till på övervakningskameror, som sedan många år använts för att öka säkerheten 
för förare bland annat i Göteborg och Oslo med mycket gott resultat. 

Länsstyrelsen bereder fyra kommuner i Blekinge län tillfälle att yttra sig över ansökan, då 
Karlskrona kommun avstår från att avge yttrande i ärendet. Karlshamns 
kommunledningsförvaltning har inte något att erinra emot att Bergkvarabuss beviljas tillstånd 
att kameraövervaka de bussar som trafikerar linjer i Karlshamn kommun. Ronnebys 
kommunstyrelse menar att kameraövervakning är känsligt ur integritetssynpunkt och det är 
därför viktigt att man med noggrannhet diskuterar varje ansökan om övervakning för sig. 

99 Bryman, A. (2002) s. 260 
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Ronneby kommun bedömer att tillståndet bör begränsas så att det endast på vissa angivna 
tidpunkter är tillåtet med kameraövervakning medan kameror under andra tider inte får 
användas. Sölversborgs kommunledningsförvaltning avslår på grund av integritetsskäl i 
yttrande till länsstyrelsen att tillstånd beviljas för allmän kameraövervakning i bussar. 

Länsstyrelsen går i slutet av september 2006 vidare med att ifrågasätta vilka linjer som har 
varit hårdast drabbade av hot och våld och under vilka tider detta har inträffat. De efterfrågar 
om en det finns en dokumentation över hot och våld på dessa specifika linjer. 

Bergkvarabuss svarar med en detaljerad händelserapport om anmärkningar om olika 
incidenter som inträffat på de olika busslinjerna, exempel på detta är sönderskurna säten samt 
hotade förare. Bergkvarabuss kompletterar händelserapporten med en poängtering att 
kameraövervakning i första hand har ett avskräckande syfte och därför är platsen och 
tidpunkten på redan inträffade incidenter av underordnad betydelse. De menar att även om det 
har varit en incident vid ett visst tillfälle och viss plats utesluter inte det att det inte kan hända 
på någon annan plats, eller vid en annan tidpunkt.100 

Länsstyrelsen beslutar att ge tillstånd om allmän kameraövervakning i bussar gällande ett 
visst antal linjer och tider, de poängterar också att de kan meddela ytterligare villkor eller 
återkalla tillståndet om det inte finns förutsättningar längre. Att de har rätt att få tillträde till 
kontrollrum samt att den som har i uppgift att kontrollera kameramaterialet inte får avslöja 
eller utnyttja detta på något sätt. De avslutar med att detta beslut kan överklagas av 
justitiekanslern. Detta beslut baseras på att referering till 5 § LAK (lagen om allmän 
kameraövervakning) tillstånd för att en övervakningskamera skall få vara uppsatt så att den 
riktas mot en plats dit allmän har tillträde. Enligt 6§ LAK skall tillstånd allmän 
kameraövervakning ges i fall intresset av övervakningen väger tyngre den enskildes intresse 
av att inte bli övervakad101. 

12.1.2 Karskrona kommuns webbkameror 
Karlskrona kommun ansöker till Länsstyrelsen redan i augusti 1997 om att få allmän 
kameraövervakning. I ansökan vill de få tillstånd att bruka tio stillbildskameror för att i PR-
syfte visa upp kommunen på Internet. Länsstyrelsen svarar på förfrågan om användandet av 
kameror för att sända bilder på Internet att tillstånd erfordras om inte en identifiering av 
personer är möjlig. Med detta avses att en person inte får kännas igen genom att ansiktet syns 
tydligt. Inte heller sådana omständigheter som utmärkande klädsel, speciella kroppsrörelser 
eller särskild kroppskonstitution får medföra att en person kan identifieras.  

Länsstyrelsen begär en formell ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning i 
slutet av februari 2005. 

Kommunen kompletterar då sin ansökan med bilder tagna med aktuell kamera från vissa 
av de platser där uppsättning planeras att ske. Bilderna visar, enligt vad som uppgivits, vad 
som kommer att kunna vara tillgängligt på kommunens hemsida. Ändamålet med dessa 
kameror är att för en potentiell besökare/utflyttad visa upp vackra representativa miljöer från 
Karlskrona. Den enskilde individen är ointressant och ej målet för att bilden, till skillnad från 
en övervakningskamera i traditionell bemärkelse. 

Länsstyrelsen konstaterar vidare att identifiering av personer inte är möjligt med de i 
ansökan angivna kamerorna och med placering av dessa, det är därför inte en fråga om 
övervakningskameror och det krävs därför inte något tillstånd för kamerorna i fråga enligt 
LAK. 

Länsstyrelsen avslår ansökan102och meddelar att tillstånd till kameraövervakning inte kan 
meddelas. De motiverar sitt beslut genom att referera till 1§, 2§, 5§ och 6§ LAK. Dessa 

100 Se bilaga C 
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innebär fråga om tillstånd till allmän kameraövervakning bör avgöras med tillämpning av en 
allmän bestämmelse där övervakningsintresset får vägas mot integritetsintresset. För att 
tillstånd skall meddelas skall sökanden visa att övervakningsintresset väger över 
integritetsintresset. Enligt ansökan från kommunen är syftet med kameraövervakningen att 
visa upp delar av staden på Internet för att skapa ett intresse för Karlskrona. På grund av 
kamerautrustningens tekniska prestanda anser dock Länsstyrelsen att det kan uteslutas att 
människor kan komma att kunna identifieras. Enligt Länsstyrelsens uppfattning kan inte 
integritetsriskerna anses försumbara utan de väger tyngre än intresset av att få använda de i 
ansökan angivna övervakningskamerorna. 

Karlskrona kommun överklagar till Länsrätten beslutet från Länsstyrelsen i april 2005.103 
De menar att kamerornas syfte inte är personövervakning och att människor på allmän plats 
kan känna sig trygga utifrån integritetssynpunkt. De menar också att Länsstyrelsen inte skall 
göra någon värdering av kamerornas tekniska prestanda eller tekniska utförande, 
Länsstyrelsen skall endast bedöma att de bilder som visas inte strider mot 6§ i LAK. 
Karlskrona kommun tycker att Länsstyrelsen genom sin motivering i sitt beslut överskridit 
sina befogenheter. 

Länsrätten meddelar Karlskrona kommun i en dom där de refererar till 2 §, 5 §, 6 § LAK 
att de inte har ett befogat intresse av att få använda kameror104. Behovsbedömningen är nära 
förknippad med frågan om det finns några motstående intressen, den så kallade 
överviktsprincipen. Detta innebär att ju större integritetsriskerna med kameraövervakning är 
desto större krav får ställas på sökandes behov av övervakning. Risken för 
integritetskränkning ökar i förhållande till hur kvalificerad utrustningen är. Enligt Länsrättens 
mening, riskerar den i målet aktuella kameraövervakningen att göra intrång i enskildas 
personliga integritet. Vid prövning av integritetsintresset är bedömningen beroende av det 
område som skall övervakas, när och hur länge övervakningen skall pågå och övriga 
omständigheter. Av betydelse vilken utsträckning området frekventeras av människor, hur 
stor del av bildytan som en person kan beräknas uppta, om övervakningen är fast eller rörlig, 
om zoomning är möjligt, om bildupptagning sker i färg, vilken upplösningsgrad som finns 
samt vilken bearbetning som är möjlig. Länsrätten refererar även i sin dom till regeringsrätten 
som prövat flera mål om tillstånd att bedriva allmän kameraövervakning enligt LAK. De 
poängterar dock att regeringsrätten inte har prövat frågan om rätt till tillstånd till allmän 
kameraövervakning då syftet med övervakning har varit marknadsföring på Internet.  

12.2 Bearbetning av informanternas utsagor 
I följande avsnitt sammanställs och bearbetas informanternas utsagor. Sammanställningen har 
tematiserats utifrån intervjumanualen för att ge materialet en tydlig struktur. Det vill säga 
kunskap kring övervakning, uppfattning av kameraövervakning, integritetsskyddet, 
konsekvenser av övervakning för invånare i det svenska samhället samt framtidens 
övervakning. 

12.2.1 Kunskap kring övervakning 
Frilandsjournalisten Öjerskog berättar att han läser olika böcker och tidningar angående 
ämnet. Han tycker att fartkamerorna är ett av de mest konkreta exemplen, att myndigheter och 
polisen kan lokalisera människor med hjälp av övervakning, samt att det finns taxibilar som 
valt att installera kameraövervakning. Vad han kan berätta om Karlskrona kommun är att en 
bank har både ljud och filmupptagning.. Han känner även till att kommunen har haft 

103 Se bilaga C 
104 Se bilaga C 
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översiktskameror och att de blev stoppade på grund av deras zoomningsfunktion. Han vet 
också att bussarna har satt in övervakningskameror.  

Lindström och Witzell på Bergkvarabuss har snarlika kunskaper angående ämnet. 
Lindström har inriktat sig på kameraövervakning för bussen och läst lite om ämnet i olika 
tidningar. Han har där tagit del av olika undersökningar, som visar att de flesta människorna 
är positiva till detta. Han har även hört talas om Karlskrona kommuns webbkameror och att 
de har avlägsnats. Witzell har tagit del av en facklig utredning där de är mycket positiva 
centralt till kameraövervakning. 

Hansson på polismyndigheten i Karlskrona stad har ungefär lika stor kännedom om 
övervakning som Lindström och Witzell. Han vet att det existerar på bussar, en del företag, 
affärer och bensinstationer. Han vet även att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att få 
använda övervakningskameror. Han vet också att det finns övervakningskameror i andra 
städer i Sverige samt i utlandet, då han nämner London som ett exempel. 

Broomé på Kommunen berättar att han har följt den massmediala debatten kring 
övervakning och menar sig kunna se att det går trender i att allt fler väljer att övervaka sina 
byggnader och sina företag. 

Stridmark och Möller på Länsstyrelsen menar att deras kunskaper kring övervakning lutar 
sig emot en lagstiftning vilken de är väldigt bevandrade inom. Stridmark berättar att hon har 
hanterat ärenden gällande kameraövervakning i tjugo år. Hon har följt utvecklingen från det 
var att det var väldigt stränga bestämmelser fram tills nu då hon anser att både lagstiftningen 
och den allmänna synen på övervakning har blivit mer tolerant. Möller instämmer i att det är 
praktiska lagstiftningen som de är förtrogna med. Genom att de har granskat olika ärenden i 
landets Länsstyrelser har de sett vilka ärenden som drivs vidare och vilka som överklagas. 
Hon menar att genom detta har en god bild av hur förekomsten kameraövervakning ser ut och 
hur tillstånd delas ut. 
  

12.2.2 Uppfattning om övervakning 
Gällande uppfattningen om övervakning menar Witzell på Bergkvarabuss att han bara kan se 
det positiva i övervakning och säger ”att har man rent mjöl i påsen så varför ska inte någon få 
filma det”. Lindström på Bergkvarabuss håller med Witzell och instämmer i uttalandet och ser 
inga negativa effekter med att ha kameraövervakning i det offentliga rummet.  Han menar att 
övervakning är väldigt positivt för trygghetens skull men det kommer aldrig att hindra eller 
stoppa någon från att begå brott, exempelvis mot busschaufförer. Han menar även att 
fördelarna med kameraövervakning är att det alltid finns fullständigt bevismaterial samt att 
kameraövervakningen har ett avskräckande syfte gällande hot och skadegörelse vilket han 
menar att Bergkvarabuss har bevis för. 

Möller på Länsstyrelsen anser att många som ansöker om kameraövervakning har svårt att 
tolka och förstå den gällande lagstiftningen. Många butiksägare vill ha inspelning och 
kameraövervakning i hela sin butik i syftet att övervaka stöldbegärligt gods. Möller berättar 
att enligt praxis är dock detta inte tillåtet utan det är endast tillåtet att övervaka entréingångar, 
vilket butiksägarna har svårt att förstå. Hon tycker denna lag är motsägelsefullt då det runt ett 
rent integritetsperspektiv inte spelar någon roll var i butiken individer filmas. Möller menar 
också att tekniken blir allt mer avancerad och att de beslutande organen inte hinner uppdatera 
sig parallellt med utvecklingen. Hon exemplifierar med att många kameror idag är så små att 
de knappt syns. Kameraövervakningen på bussar som har till syfte att skydda chaufförernas 
arbetsmiljö ser hon som positiv. Hon menar att även om Länsstyrelsen försöker vara 
restriktiva i sina tillstånd så är det ibland befogat, Stridmark instämmer i detta och 
exemplifierar med ensamarbete. Stridmark berättar att när hon började arbeta på 
Länsstyrelsen var de väldigt stränga med att ge tillstånd till kameraövervakning. Hon säger:  
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Jag brukade vara helt emot övervakning, jag tyckte att det var en oerhörd kränkning 
och så mycket kameraövervakning som det finns idag hade varit helt ofattbart för 
bara sju, åtta år sedan. Men på nått sätt måste man nog idag tåla den här kränkningen 
av samhället även om man stundtals kan känna sig mycket utsatt som person. 

 
Stridmark är dock övertygad om att övervakningen inte får släppas fritt och menar att 
Länsstyrelsen har en viktig återhållande effekt. Hon berättar om när sjukhuset i Karlskrona 
ansökte om tillstånd.. Förhandlingsprocessen forlöpte under nästan ett år innan en 
kompromiss kunde arbetas fram. Sjukhusets önskan var att få övervaka hela sjukhusområdet, 
men genom kompromissen finns det kameror för att skydda personalen från missbrukare och 
kriminella, men de får inte förekomma i väntrum eller vissa vinklar och så vidare. 

Broomé på Kommunen menar att det bör dras en skiljelinje mellan regelrätt 
övervakningskameror och webbkameror i ett kommersiellt syfte. Han menar även att det 
nästan är en obefintlig chans att någon dessa webbkameror skulle kunna kränka eller skada 
någon personligt. Däremot är han kluven till att sätta upp övervakningskameror överallt i 
syfte att bevaka, han säger ”då är det ju Storebror som ser dig och du är hela tiden påpassad”. 
Han menar att de två respektive falangernas lagstiftning för övervakningskameror och 
webbkameror bör skiljas åt 

Frilandsjournalisten Öjerskogs grundsyn är att övervakning kräver kontroll och skall 
utföras av människor exempelvis poliser. Han är emot det maskinella självgående 
övervakningssystemet, till exempel fartkameror och avlyssning. 
 

12.2.3 Integritetsskyddet  
Witzell menar att han inte har reflekterat närmare över den personliga integriteten, men 
poängterar att de inte har tillstånd till ljudupptagning utan endast för bildupptagning i bussar. 
Lindström förklarar att i Bergkvarabuss tillstånd står det tydligt att de inte får ta del av det 
inspelade materialet utan misstanke om brott eller skadegörelse. 

Hansson på polismyndigheten kan bara se positivt på övervakning. Han ser det filmade 
materialet som ett fullständigt bevismaterial då kriminella handlingar har begåtts. Han menar 
att polisen söker endast en misstänkt gärningsman eller något suspekt som har inträffat. 
Hansson berättar att det finns inget intresse från polisen att observera något annat i det 
offentliga rummet. Men han kan förstå de samhällsmedborgare som ogillar att bli övervakade, 
dock vill han förtydliga att individer är inte övervakade förrän det tillfället då någon granskar 
filmen. Hansson gör en intressant reflektion kring integritetsskyddet och uttalar sig på 
följande sätt: 

 
Något jag reflekterat över i denna debatt är den personliga integriteten. Jag kan inte 
förstå varför kameraövervakning är ett så våldsamt brott mot integriteten. Det är 
likadant med telefonavlyssning, vilket också finns med i den aktuella debatten. Mig 
skulle det inte göra nåt om de spelade in vartenda ord jag sa i telefonen eller filmade 
varenda steg jag tog, för jag känner att jag har rent mjöl i påsen och vad jag säger 
och gör kommer ju inte att komma ut om jag inte begår något brottsligt och då är det 
ju faktiskt inte mer än rättvist. Så kanske har integritetsbiten  fått en alldeles för stor 
volym i debatten. Något annat jag också reagerat på är när man pratar med folk 
utanför det strået jag representerar och de kritiserar övervakning, de måste väl ändå 
innerst inne tycka att det gör inte något om det kan ha det goda med sig i exempelvis 
sätta dit brottslingar.  

 
 

Stridmark och Möller på Länsstyrelsen menar att den personliga integriteten är 
utgångspunkten i deras arbete med tillstånd till kameraövervakning. Stridmark anser att 
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allmänheten i många sammanhang ignorerar den personliga integriteten i diskussionen 
gällande övervakning. I resonemanget angående övervakning tror hon att de flesta individer 
associerar till brottslighet och tänker inte på konsekvenserna.  

Öjerskog tycker att den personliga integriteten är starkt hotad och uttrycker sig på följande 
vis: 

 
Att kunna vara privat håller på att utplånas helt, framförallt rörelsefriheten. Jag kan 
inte röra mig någonstans i Sverige utan att bli fotograferad eller filmad, jag är 
övervakad hela tiden, det känns som ett fängelse, hela Sverige har blivit ett fängelse. 

 
Han menar att han inte kan röra sig i Sverige utan att bli fotograferad och myndigheter kan 
ständigt kontrollera vart han har befunnit sig. ”Om jag är övervakad hela tiden, då är ju jag i 
princip i ett fängelse, hela Sverige är ett fängelse.” Han tycker att Sverige i förhållande till 
ämnet övervakning har blivit en diktaturstat liknande Sovjet. Öjerskog menar att det alltid har 
funnits och kommer alltid att finnas ett behov hos makthavare att kontrollera andra 
människor. Han tycker att det visar sig tydligt ur ett historiskt perspektiv att när det har skett 
en genomströmning av människor så uppkommer nya idéer, åsikter byts och det sker en 
väldigt kraftig utveckling, vilket är positivt för samhället. Konsekvensen blir dock att de nya 
tankarna kan generera till idéer om andra styrsystem där nya personer ska komma att inneha 
maktställning. Därför har det alltid funnits ett behov hos makthavarna att styra medborgarna. 
Enligt frilandsjournalisten Öjerskog kan tydliga paralleller till dagens samhälle dras då det 
gäller exempelvis att ha tillstånd för demonstrationer. Öjerskog tror att makthavarna tycker att 
det ur ett rent organisatoriskt perspektiv skulle det ultimata vara om alla människor hade haft 
ett litet chip inopererat in i kroppen. 

Samtliga informanter, med undantag Öjerskog, nämner det klassiska uttalandet att om 
man har ”rent mjöl i påsen” varför dölja det? 

12.2.4 Konsekvenser av övervakning för den enskilde individen 
Öjerskog ser tydligt två konsekvenser som övervakning kan ge. Det ena är olust över att vara 
övervakad, medan det andra är hotet mot demokratin. Med hotet mot demokratin drar han 
paralleller till journalistyrket, där han menar att journalister och media är demokratins 
renhållningsarbetare. Han tror att konsekvensen av övervakning i samhället blir att människor 
inte vågar lämna uppgifter om exempelvis statliga mutor och annat vilket leder till en 
korrumperad statlig styrning som skadar demokratin. 

Stridmark och Möller tycker sig även de se tydliga konsekvenser av kameraövervakning. 
De menar att de övervakningskameror som finns på tåg och bussar är en kränkning som 
medborgarna får leva med. En annan konsekvens som kameraövervakning har gett är att det 
finns en mildare och mer tolerant syn på kameraövervakning. Detta anser de visar sig genom 
att allt fler företag vill använda övervakningskameror i ett kommersiellt syfte för att 
marknadsföra sig. Dock vill Stridmark varna för risken med falsk trygghet då hon säger: 

 
Allmänheten är inte hjälpt av övervakningskameror precis i det ögonblicket ett brott 
begås, de spelar ju bara in, däremot kan de vara ett verktyg efteråt för att studera 
brottet och gärningsmannen närmre. Jag tycker det är viktigt att inse en fara i att 
man känner sig tryggare, att det ibland finns en stark övertro på nyttan av 
övervakningskameror 

 
Broomé tror att kameraövervakning kan stävja våld på vissa platser som kan upplevas som 

stökiga. Han tycker också att övervakningskameror kan ge ett väldigt positivt resultat. 
Däremot tycker han att det är negativt när samhällsmedborgare känner sig övervakade en 
större del av dygnet och tycker att det är beklagligt att det inte finns ett tydligt forum om hur 
medborgare kan uttala sig om denna omständighet. 
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Witzell ser endast positiva konsekvenser med övervakning i form av ett öppet 
bevismaterial och att kamerorna fungerar i avskräckande syfte. Lindström instämmer tydligt 
men poängterar att kvaliteten på övervakningskamerorna måste vara bra så att felidentifiering 
undviks. 

Hansson på polismyndigheten tror att det kan ge många positiva konsekvenser att ha 
övervakningskameror uppsatta. Detta genom presumtiva gärningsmän avstår från att begå 
brottsliga handlingar. Denna otrygghet för gärningsmannen skall sedan överföras till en 
trygghet för medborgarna. Dock är han medveten om att risken för att bli utsatt för brott 
fortfarande kvarstår. 

12.2.5. Framtidens övervakning 
Samtliga informanter anser att fenomenet övervakning är något oundvikligt i framtiden. 
Witzell på Bergkvarabuss tror att det är något som kommer att växa sig allt starkare med 
tiden. Han säger : 
 

Jag kan bara se det positiva med kameraövervakning, på det håll samhället är på väg 
så behövs det något som kontrollerar människor, jag förstår inte det här med 
personliga integriteten, man är ju övervakad på alla andra ställen, .så varför kan man 
inte vara det i det offentliga rummet? 
 

Lindström är av samma mening och tror likaså han att övervakning är något oundvikligt i 
framtiden, vilket är något han beklagar. 

Även Hansson på polismyndigheten är övertygad om att utvecklingen går dithän. Han 
berättar om att för tjugo år sedan trodde han aldrig att den typen av kameraövervakning som 
finns idag i Sverige skulle bli så omfattande och han tror att även att kameraövervakning 
kommer att förekomma på offentliga platser i Karlskrona kommun inom en snar framtid. 
Hansson menar att den ökade kameraövervakning är ett resultat av att kriminaliteten ökar. 
Han förtydligar detta genom följande citat: 

 
Brottsligheten tenderar inte att minska, utan utvecklingen går snare åt andra hållet. 
Med mer kameraövervakning ökar våra chanser att hitta den aktuella 
gärningsmannen. Resultatet kommer att bli att färre antal gärningsmän kommer att 
finnas på våra gator. 

 
Broomé tror inte att Karlskrona stad kommer att skilja sig från andra städer angående 
utvecklingen gällande övervakning och gör en jämförelse med London. Han ser inga 
mekanismer som skulle kunna hämma utvecklingen, däremot poängterar han att det är väldigt 
viktigt att anpassa lagen efter utvecklingen. 

Stridmark och Möller är helt ense om att kameraövervakning kommer att öka i snabb takt 
och detta innefattar även de kommersiella syftena. 

Öjerskog menar att det finns stora intressen, dels från ”övervakningsbranschen” som 
genererar i stora förtjänster samt att det finns intressen i samhället att påvisa en växande 
otrygghet. Öjerskog menar dock att mordfrekvensen har legat konstant sedan andra 
världskriget och därför är påståendet om växande otrygghet felaktig. Han tror att resultatet av 
den ökande övervakningen kommer att uttrycka sig i motreaktioner i olika former. Exempel 
på detta kan vara demonstrationer mot ”storebrorsamhället” samt att människor köper 
oregistrerade kontantkort till mobiltelefonen. Vid ifrågasättandet till Öjerskog om det behövs 
lagbundna regler om övervakning instämmer han starkt och menar att personlig integritet 
tydligt skall vara inskriven i lagen och på så vis får svenska folket rätt till både integritet och 
privatliv. 
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13. Analys och reflektion 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som dragits av det bearbetade materialet. Vi analyserar 
och reflekterar över informanternas utsagor i relation till Orwells dystopiska 
framtidsskildring, delbetänkandets slutsatser från deras kartläggning och analys i form av det 
fristående tillägget samt deras attitydundersökning men även Foucaults sociologiska relevanta 
teori om Panopticon.  

13.1 Personlig integritet och kontroll i förhållande till kameraövervakning 
Vad vi har kunnat urskilja i vår studie är att den personliga integriteten är ett viktigt begrepp 
som inte får försummas. Integritsskyddet ignoreras ideligen i förhållande till 
kameraövervakning och brottslighet. Den personliga integriteten är starkt hotad och en 
jämförelse kan göras mellan Sverige och diktaturstater. 

 Det alltid har funnits, och kommer alltid att finnas ett behov hos makthavare att 
kontrollera andra människor, här kan tydliga paralleller dras till Orwell som beskriver en 
grym fascistisk värld som har stora likheter med kommunismen. Även Foucaults tankar om 
kontroll gör sig påminda här, då Panopticons arkitektur är ett uttryck för kontroll. 
Sammantaget indikerar mycket på att integritetsfrågorna har hamnat i bakgrunden.  

En uppfattning är att brottsligheten i vårt samhälle hela tiden ökar, samt blir allvarligare 
och därför blir kameraövervakning ett ypperligt verktyg i kampen att hämmar en 
eftertryckligare utveckling av kriminalitet. Viktigt att ifrågasätta är dock om rädslan för ökad 
kriminalitet som många känner är befogad? Tidskriften Fokus 105 publicerar den 30 mars 2007 
en artikel där en färsk undersökning från SCB presenteras. Den visar att andelen av 
befolkningen som utsatts för våld eller hot om våld har i stort sett varit konstant sedan början 
av 1980-talet. Gatuvåldet i Sveriges tre största städer, där de flesta övervakningskameror 
installerats, har till och med minskat. Den ängslan många känner inför en allvarligare 
kriminalitet är statistiskt sett ogrundad, vilket medför att mer kontroll och övervakning inte 
gör samhället säkrare 

Kameraövervakning stävjar inte bara våld, de verkar i även brottspreventerande syfte samt 
är de ett tillförlitligt bevismaterial. Det klassiska uttalandet: ”Har man rent mjöl i påsen, 
varför dölja det” symboliserar ett allmänt tyckande hos opinionen. Det är dock viktigt att i 
relation till denna typ av uttalande ifrågasätta om den statliga makten alltid har och kommer 
att ha ”rent mjöl i påsen”. Det finns en klassisk tilltro till den statliga socialistiska makten, i 
motsats till Orwell som varnar för att socialismen genom missbruk lätt kan nå den nivå som 
kommunismens idéer förespråkar, en autokratisk regim utan något som helst utrymme för den 
enskilde medborgarens åsikter och tankar. Den statliga makten kontrollerar och övervakar 
alla, inte endast de som utfört kriminella handlingar, resultatet av detta blir enligt Foucaults 
Panopticon, en för invånarna självreglerande effekt där den statliga makten har en avgörande 
betydelse för hur tillvaron levandegör sig för de befintliga invånarna.  

En tydlig konsekvens av att alltid vara övervakad blir att medborgarna känner en stor olust 
över att alltid vara faktum, vilket kan leda till någon form av motreaktion. Frågan om vem det 
är som övervakar bevakarna blir här aktuell, för vem kontrollerar att makthavarna inte 
missbrukar sin makt. David Lyon skriver i sin bok ”Surveillance after september 11” 106 att 
det finns en motsats till Panopticon som han kallar för ”Synopticon”, vilket innebär att många 
ögon riktas mot de få. Lyon menar att Synopticon är lika nödvändig som Panopticon. Det är 
ett sätt att undvika risken för att centraliserad övervakning leder till totalitäritet.  
Allmänhetens möjlighet att övervaka bevakarna eller tillfälle till insyn är dock idag nästan 

105 Frisk, J. Larsdotter, M & Larsson, R. (2007) s.26 
106 Lyon, David (2003a). Surveillance after September 11. Cambridge: Politiy Co.  
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obefintlig. Det allmänheten får se av kameraövervakning är begränsat till underhållningssyfte 
med utvalda bilder där brott tydligt illustreras, vilket medför att kameraövervakningen 
uppfattas som funktionell och effektiv. Videofilmerna blir ett medel för kommersiella företag 
att öka profiten för att underhålla allmänheten. Ofta visas brott av en utvald typ som uppfyller 
särskilda dramaturgiska kriterier men även ofta genomgående korrekta polisingripande, vilket 
även detta medför att dessa selektiva videobilder påverkar den allmänna bilden av hur 
effektiva övervakningskameror är i polisens arbete.  

Något intresse för den personliga integriteten finns inte hos de aktörer i samhället ansöker 
om kameraövervakning, där är det istället ett vinstintresse och en brottsprevention som styr 
ansökningarna om övervakningskamerorna. Det blir tydligt att det är begreppet kontroll som 
förknippas med övervakning och dess syfte medan uppfattningen om den personliga 
integriteten mest ses som ett odefinierat problemområde.  

 

13.2 Frihet kontra trygghet i relation med kameraövervakning 
Det finns en uppfattning om att samhället blir allt otryggare och att individerna i samhället 
måste offra en del av sin frihet för att uppnå en ökad trygghetskänsla.  

  När olika aktörer och instanser ansöker om kameraövervakning motiveras det i att 
allmänheten skulle känna sig säkrare när det egentligen bottnar i att kunna bevisa att brott har 
skett.  

Trygghetsperspektivet kan ses från mycket skilda synsätt Dels finns uppfattningen att 
kameraövervakning kan inge en falsk trygghetskänsla som kan ge en övertro på kamerans 
kapacitet. Det finns också en inställning om att övervakningskameror skall inge en falsk 
trygghet, fast hos gärningsmännen. Att presumtiva gärningsmän i större mån avstår från att 
begå brott i vetskapen om att de är filmade och att denna otrygghet för gärningsmännen sedan 
ska överföras till en trygghet för medborgarna En konsekvens kan emellertid vara att många 
gärningsmän ofta inte tänker klart när de begår brott på grund av berusning eller liknande 
vilket medför att övervakningskamerorna inte har någon betydelse. Anita Heber, kriminolog 
på BRÅ (Brottsförebyggande rådet) lägger till ett tredje perspektiv i förhållande till falsk 
trygghet. Hon menar att kameraövervakning också kan göra oss räddare, medborgare bli 
uppmärksammade på att det kan ske brott på denna plats, och detta faktum kan inge en 
skrämmande känsla.107  

Följande tycks det utkristallisera sig en polarisering kring de två begreppen frihet och 
trygghet då informanterna grupperar sig i två läger. Det ena lägret, vilket är i majoritet, menar 
att trygghetskänslan är viktigast och att individers frihet till en viss del får offras för att känna 
säkerhet i samhället. Det andra lägret slår fast att människans frihet är grundläggande för att 
samhället ska fungera. Detta fenomen är i sig intressant då även huvudkaraktären Smith i 
Orwells bok endast hade merhåll från en liten minoritet ned sin kritik mot 
Storebrorssamhället. Den stora folkmassan i Oceanien kände sig ändå trygga i Storebrors 
händer och att vara Storebror och hans parti lojalt innebar för dem en garanti för trygghet och 
säkerhet. I dagens Sverige går det att dra paralleller från Smith i Oceanien till de mediebilder 
som visas av folk som blivit slagna blodiga på gatan, ändlösa kontroller i sökandet efter 
terrorister på internationella flygplatser är exempel på företeelser som bidrar till en ökad 
känsla av allmän utsatthet. Denna ständigt närvarande hotbild förstärker möjligtvis för många 
samhällsmedborgare att trygghet är något som måste offras för frihet. 

107 Frisk, J. Larsdotter, M & Larsson, R. (2007) s.27 
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14. Slutsats och summering 
Antalet övervakningskameror har ökat markant det senaste decenniet. De ständigt 
registrerande ögonen sitter inte endast i butiker, banker och i lokaler längre utan också den 
offentliga miljön successivt håller på att erövras. Detta har sin bakgrund i dels teknikens 
utveckling men även på grund av undersökningar som visar att människor i helhet har positiv 
inställning då deras uppfattning är att trygghet tenderar att öka med kameraövervakning. 
Något vi har observerat i vår studie är att kameraövervakning får allt större betydelse för 
brottsprevention, att det har en avskräckande funktion hos potentiella gärningsmän men även 
att de kan fungera som ett opåverkat vittne i utredningar och tydligt underlättar polisens 
utredning genom att de kan följa gärningsmännen på övervakningsskärmen. Men 
utvecklingen har också stött på en del kritik. Dessa kritiker menar att brott inte förhindras utan 
är endast en inbillning. Den enda förändring kameraövervakning har fört med sig är att brott 
förflyttas till platser där kameror inte finns. De menar också att en grundläggande mänsklig 
rättighet bryts, det vill säga rätten att ha ett privatliv.  

Kunskapen kring såväl kameraövervakning som övervakning i allmänhet verkar te sig 
mycket begränsad för informanterna. Samtliga är dock intresserade av att få mer vetskap om 
övervakning men menar att den information som finns tillgänglig ofta är svårtillgänglig och 
subjektiv. Öjerskogs teori om att den statliga makten alltid haft och kommer att ha ett stort 
intresse av att kontrollera, disciplinera och reglera medborgarna blir här påmind. Att det inte 
finns någon större kunskap om övervakning varken hos gemene man eller hos 
samhällsexpertisen visar på att den informationen som idag är tillgänglig är otillräcklig. Det 
går här att applicera Foucault som referensram, att den disciplinerande effekten av den 
psykologiska underkastelsen som finns i Panopticon, förekommer på många områden i 
samhället och att den statliga makten inte bara kontrollerar medborgarna utan också det 
massmediala informationsflödet som finns tillgängligt. 

Risken med bristande kunskap från samhällsexpertisen i det aktuella området blir något 
som Integritetsskyddskommittén kallar för ”ändåmålsglidning”, de syftar då till när 
information och system börja användas för andra syften än vad som var tänkt från början. De 
ger som exempel den information som finns från kameraövervakningen vid biltullarna i 
Stockholm, vilka samlats in för att tjäna som debiteringsunderlag. När informationen samlats 
in har polisen vid ett antal tillfällen begärt ut information om passerande bilar. Kommittén 
menar här att informationen skulle teoretiskt kunna användas för att exempelvis avslöja fusk 
med sjukskrivningar eller reseavdrag. Kommittén anser att problemet eller risken med 
ändamålsglidning, även om det förekommit en övervägning för behovet av skyddet för den 
personliga integriteten, sällan tas i beräkning, det vill säga att insamlad information kan 
komma att användas för andra ändamål än de som de ursprungligen samlats in för. Idag 
används även kameraövervakning av många privata aktörer, exempelvis privata vaktbolag, 
det finns då ofta en person som kontrollerar kamerans rörelser och zoomningar selektivt.  
Ändamålsglidning är dock något som enligt Integritetsskyddskommittén kan stoppas i en 
tydligare lagstiftning gällande övervakning. De menar i sitt delbetänkande att den personliga 
integriteten inte är reglerat på ett tillfredställande sett, något Länsstyrelsen uppmärksammar 
genom att poängtera att det behövs tydligare direktiv hur lagärenden gällande den personliga 
integriteten bör behandlas. Även Öjerskog instämmer i detta genom att uttrycka att han tycker 
att integriteten bör vara inskriven i grundlagen och på så sätt säkras svenska folkets rätt till 
integritet och privatliv.  

Den polarisering vi tycker oss kunna urskilja bland våra informanter går även att applicera 
på större samhällsperspektiv. På ena sidan står polisen som vill underlätta sitt arbete, 
säkerhets- och transportföretag som vill öka intäkterna samt ofta lokalpolitiker som vill visa 
sin handlingskraft. På andra sidan står framförallt fristående debattörer (exempelvis 
Öjerskog), Integritetsskyddskommittén i vissa avseende men även justitiekanslern Göran 
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Lambertz, som under förra året överklagande han 32 stycken tillstånd, bland annat de på 
öppen plats i Malmö och Stockholm. Han gör ett offentligt uttalande i bland annat tidskriften 
Fokus där han säger, ”Risken är att människor förlorar sin frihet, att ständigt ha ett öga på sig 
innebär en betydande förlust av frihetskänslan”. Vi lyfte i tidigare avsnitt fram att 
informationen och kunskapen kring övervakningsfrågorna är knapphändig och i många fall 
subjektiv. Samtidigt verkar det te sig på följande sett, att de som tillhör samhällsexpertisen på 
området, exempelvis Integritetsskyddskommittén och justitiekanslern, är de mest insatta men 
också de mest kritiska.  

Ett annat faktum vi tycker oss kunna urskilja i vår studie är att det finns en mycket tolerant 
syn idag på kameraövervakning. Stridmark och Möller ansåg att det har sin bakgrund i att allt 
fler företag använder sig av kameror i ett kommersiellt syfte, exempelvis genom att ha 
webbkameror som visar restaurangbesökare eller nattklubbsgäster. Synen på 
övervakningskamerorna normaliseras och det blir för de allra flesta ett standardiserat inslag i 
vardagen. Något som bör uppmärksammas i förhållande till den mer överseende synen på 
kameraövervakning är, den tidigare nämnt, väl massmedialt refererade undersökningen som 
gjordes av SCB där det visade sig att 97 procent av de svenska medborgarna ville ha mer 
kameraövervakning. Frågan som ställdes till den ovannämnda resultatet var: 

 
Tycker du att kameraövervakning ska vara tillåten eller otillåten på allmänna platser 
om det behövs för att förhindra grov brottslighet som misshandel, rån, våldtäkt och 
narkotikalangning?108 

 
Studeras frågans karaktär mer ingående tycker vi oss kunna upptäcka att den således är 
ledande. För vilket laglydig samhällsmedborgare kan opponera sig mot ovanstående fråga 
utan att bryta mot de sunda normer och värderingar som präglar vår samhällsstruktur?  

Majoriteten av våra informanter anser att kameraövervakning är något som behövs, på 
grund av den ökade brottsligheten. Olika studier har dock, som tidigare nämnt, att denna 
föreställning är statistiskt ogrundad så varför existerar då denna obefogade rädsla. Janne 
Flyhed som är professor i kriminologi vid Stockholms universitet menar att dagens oro och 
rädsla bygger till stor del på bristfälliga analyser av framtida hot. Han tycker vidare att de 
exceptionella hotbilderna som nästintill tvingas in i individers medvetande som sanningar, i 
många fall saknar belägg.109  

Vi har kunnat urskilja många gånger under denna studie att det behövs en tydligare 
lagstiftning gällande integritetsskyddet. Denna föreställning har förstärkt av artiklar, 
tidskrifter och informanternas uttalande. Exempel på detta är Niklas Ekdahls ledarartikel i DN 
söndag den 22 april 2007.110 Han visar där att medborgarna behöver hjälp och skydd inför den 
teknikutvecklingen som sker. Han klargör att det måste finnas någon som kan analysera 
helhetsbilden, hålla emot och vända på bevisbördan och det bästa och kanske enda sättet att 
uppnår detta är genom att tillsätta en integritetsminister.  I Storbritannien som idag är Europas 
mest bevakade land pågår en helt annan debatt i massmedia och bland oppositionspolitiker än 
i Sverige. De har sedan långt tillbaka tillsatt en integritetsombudsman (också kallad 
informationsofficer) vars främsta uppgift är att värna om det befintliga integritetsskyddet. 
Integritetsskyddskommittén skriver att en slutsats som kan dras efter delbetänkandet är att det 
bör ligga nära till hands att vilja förespråka inrättandet av någon form av råd eller nämnd som 
har till uppgift att följa utvecklingen, varna för dess risker men även att utgöra en insiktsfull 
och förnuftig röst i den allmänna samhällsdebatten. De menar att det är mycket möjligt att en 
sådan funktion behövds som ett komplement för att på sikt uppnå en fullgod och väl 

108 Frisk, J. Larsdotter, M & Larsson, R. (2007) s.25 
109 Frisk, J. Larsdotter, M & Larsson, R. (2007) s.27 
110 Ekdal, N (2007) Tillsätt en integritetsminister, Dagens Nyheter  
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balanserad lagstiftning på integritetsskyddsområdet. Vi tror att utan en integritetsombudsman 
eller integritetsminister som på ett tillfredställande sätt reglerar kameraövervakningsindustrin 
är det risk för att den tidigare nämnda ändamålsglidningen växer sig starkare, det vill säga att 
det börjar missbrukas till fel ändamål. Det är följaktligen inte ett neutralt övervakande öga 
utan är den enskilde granskarens subjektiva omdöme  

Vi anser efter vi avslutat studien att det idag finns tendenser till en så kallad övertro till 
staten som organisation vilket får konsekvensen att ett ifrågasättande av dess beslut har 
upphört. Statlig organisationsmakt är idag osynlig makt och det tas helt fria oberoende beslut 
om kontroll och övervakning utan medborgarnas medgivande eller reflektioner. Det finns ett 
behov hos den statliga organisationen, inte de enskilda laglydiga individerna, att kontrollera 
och övervaka. Alla medborgare blir i denna situation ”brottsliga” individer. Både de som 
utfört givna lagöverträdelser men även de som inte följer de rådande normerna och reglerna 
som den statliga regimen har skapat. Genom att övervaka och därmed kontrollera 
medborgarna upprätthåller maktskillnader. Att alla laglydiga medborgare har internaliserats in 
i föreställningen om att statens normer och värderingar är de rätta, vilket vi anser har sin 
bakgrund i att det finns en blind naivitet hos många samhällsmedborgare. 

  Vi tror att en av anledningarna till denna internalisering är uppkomsten av Sveriges 
välfärdsstat. Trots att det har förekommit ett antal övervakningsavslöjande från staten under 
andra hälften av 1900-talet, som Metropolitskandalen och Fobaltsystemen har de svenska 
medborgarna bibehållit sin starka tilltro till myndigheter och statlig makt. Vi menar att som 
samhällsmedborgare i en av världens mest utvecklade välfärdstater förväntar sig medborgarna 
att deras privatliv ska skyddas av lagar och regler som kommer att öka den befintliga 
tryggheten, även om innebär att friheten får offras. Staten och medborgarna är dock i ett 
ömsesidigt beroendeförhållande och därför måste övervakning i någon mening likt Lyons 
Synopticon ut i offentligheten för att bedömas och kontrolleras av alla medborgare, inte 
endast av de några få som skapat rättigheter och lagar.  

Samtliga informanter tror att övervakning i skilda former kommer att öka i framtiden, 
något vi fullt instämmer i. Det finns ingen anledning att anta att de utvecklingstendenser som 
redan finns, kommer att på något sätt mattas eller upphöra.    

Kampen mellan övervakning och integritet är inne i ett kritiskt skedde. Står kanske 
övervakningen inför ett paradigmskifte, där överheten iaktar och kontrollerar medborgarna på 
ett intentionsstyrt sätt? I vetskapen om detta tycker vi att den övertro som finns på statlig makt 
måste medvetandegöras - en viktig förutsättning för en demokrati.  

 Detta leder slutligen fram till nya frågeställningar som är sociologiskt relevanta och värda 
att uppmärksamma i eventuell framtida forskning. Vilka motreaktioner till övervakning och 
därmed statlig makt finns det och hur kommer det att utvecklas i ett framtidsperspektiv? 

 Vi menar att den allt mer ökande kameraövervakningen tenderar att skapa 
motmaktsreaktioner i samhället. Debattörer uttrycker dagligen sin misstro till övervakning i 
olika massmediala sammanhang, som debattprogram, tidningsartiklar och krönikor. Denna 
informationsspridning tror vi kan leda till en ökad kunskap hos gemene man. En påtaglig 
konsekvens som tendera att växa är att samhällsmedborgarna upptäcker nya infallsvinklar och 
får hjälp att formulerar aktuella argument mot övervakning samt inser att den personliga 
integriteten är starkt hotad. 

Vi ser redan nu att demonstrationer mot storebrorssamhället hålls på olika platser i landet, 
privatpersoner skapar bloggar på Internet, där de debatterar om övervakningens farhågor, 
fartkameror vandaliseras och privata aktörer skapar ett vinstintresse i form av 
motmaktreaktioner. En annan motreaktion som vi tror kommer att växa sig allt starkare är en 
industri som skapar teknisk utrustning som övervakar bevakaren, då budskapet från 
motståndskritikernas röster är att statens makthavare bör synliggöras. 
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