
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personlig integritet som informationspolitik 
 

Debatt och diskussion i samband med  
tillkomsten av Datalag (1973:289) 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Personlig integritet 
som informationspolitik 

Debatt och diskussion i samband med  
tillkomsten av Datalag (1973:289)  

 
 
 

Åsa Söderlind 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VALFRID 2009 

 
 



 

 
 

 

Doktorsavhandling vid Institutionen Biblioteks- och informationsveten-
skap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och Göteborgs universitet 

 
 

Åsa Söderlind 
 

Personlig integritet som informationspolitik 
debatt och diskussion i samband med tillkomsten av  

Datalag (1973:289) 
 

 
Omslag: 

Maria Oijens 
 

Omslagsbild av Björn Hinders publicerad med tillstånd från: 
Ulf Hinders 

Tantogatan 75 
118 42 Stockholm 

 
Foto baksida: 

Elsa Modin & Birgitta Andréasson 
 

Distribution: 
Publiceringsföreningen Valfrid 

Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan, 
Högskolan i Borås och Göteborgs universitet 

 
Copyright: 

Författaren och Publiceringsföreningen VALFRID 
 

Tryck: 
Intellecta Infolog, 2009 

 
Serie: 

Skrifter från VALFRID, nr 38 
 

ISBN 978-91-89416-20-8 
ISSN 1103-6990  

Digital version: http://hdl.handle.net/2320/1820

http://hdl.handle.net/2320/1820�


 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
7 

 

 

INNEHÅLL 
 
 
Förkortningar                       9 
Förord                      11 
 
1. INLEDNING                     13

1.1. Bakgrund, ämnesval och forskningsproblem   14
1.2. Syfte och frågeställningar   19
1.3. Avgränsningar och begrepp   21
1.4. Kort om avhandlingens teori och metod   25
1.5. Studiens placering och relevans inom biblioteks- och informationsvetenskap   27
1.6. Disposition   29

 
2. TIDIGARE FORSKNING                     31

2.1. Området informationspolitik   31
2.2. Informationspolitisk forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap och         
andra ämnesdiscipliner   37
2.3. Personlig integritet och persondataskydd – debatt och forskning   42

 
3. TEORETISKA OCH METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER                    53

3.1. Epistemologiska utgångspunkter   53
3.2. Att studera politik – statsvetenskapligt perspektiv   56
3.3. Diskurser och politik – den kritiska diskursanalysen   65
3.4. Dagordningsmodellen och diskursanalys   69
3.5. Om skydd, information, stat och teknik – perspektiv på studiens analysfrågor   72
3.6. Sammanfattning   82

 
4. STUDIENS MATERIAL OCH ARBETETS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT                    85

4.1. Urval och insamling av material   85
4.2. Tillvägagångssätt vid analys   90

 
5. POLITIK – SVENSK POLITIK UNDER 1960- OCH 70-TALET                    97

5.1. Politik som begrepp   97
5.2. De röda åren   100
5.3. Datapolitiken   110
5.4. Sammanfattning   119



 

 
8 

 

6. PROBLEM DEL 1: INTEGRITETSDEBATTEN – 1970-TALETS DEBATT OM 

DATORER OCH PERSONLIG INTEGRITET                                                                            121
6.1. Problem enligt dagordningsmodellen   121
6.2. Dagstidningsdebatten om folk - och bostadsräkningen   123
6.3. Teman i integritetsdebatten   130
6.4. Problembilder, perspektiv och lösningar i debatten   148
6.5. Sammanfattning   157

 
7. PROBLEM DEL 2: PERSONLIG INTEGRITET SOM PROBLEM INOM DET 

POLITISKA SYSTEMET                   159
7.1. Integritetsfrågorna i riksdagen   159
7.2. De tidigaste initiativen   161
7.3. OSK del 1, dess direktiv och arbete   164
7.4. Aktiviteter i riksdagen 1970–1972, motioner och interpellationer   173
7.5. OSK del 2, betänkandet Data och integritet SOU 1972:47   182
7.6. Sammanfattning   203

 
8. POLICY – DATALAGEN SOM POLITISK LÖSNING                   205

8.1. Policy enligt dagordningsmodellen   205
8.2. Rättsliga förebilder till datalagen?   206
8.3. Datalagen som politisk lösning   208
8.4. Lagförslagets behandling i regering och riksdag   221
8.5. Sammanfattning   227

 
9. DISKUSSION – PERSONLIG INTEGRITETSOM POLITIK I SVENSKT 1970-
TAL                   229

9.1. Policy windows   229
9.2. Politik, problem och lösningar ger möjligheter   230
9.3. Diskurser och diskursordningar inom integritetspolitiken   235
9.4. Datalagen som informationspolitik – personlig integritet som politik   245
9.5. Sammanfattning   249

 
10. IDÉER TILL FORTSATT FORSKNING                   253

10.1. Från datalagens implementering till offentlig debatt, och övervakning   255
10.2. Fallet personuppgiftslagen   259

 
11. SUMMARY                   265
12. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING                   277
 
Bilaga: Förslag till datalag (1973:289) 



 

 
9 

 

FÖRKORTNINGAR 
 
 
 
 
ADB   Automatisk databehandling 
AK   Andra kammaren i Sveriges riksdag (före 1970) 
BIDOK   Biblioteks- och dokumentationssamverkanskommittén 
CIPS   Centre of information policy studies, City university, Lon-

don 
CPR   Centralt personregister 
DASK   Datasamordningskommittén 
DAFA   Datamaskincentralen för administrativ databehandling 
DFI   Delegationen för informationsförsörjning 
DOK   Data- och offentlighetskommittén 
FK   Första kammaren i Sveriges riksdag (före 1970) 
FNL  Front national pour la libération du Sud Viet Nam 

(Södra Vietnams nationella befrielsefront) 
FRA   Försvarets radioanstalt 
FOU   Forskning och utveckling 
IB   Informationsbyrån 
IPRP   Information policy research program, University of Toronto 
IR-system   Information retrieval system 
JO   Justitieombudsmannen 
JK   Justitiekanslern 
KFML   Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 
KO   Konsumentombudsmannen 
KRUM   Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering 
KTH   Kungliga tekniska högskolan 
KUU   Kreditupplysningskommittén 
LAS   Lagen om anställningsskydd 
LIBRIS  Library information system (nationellt bibliotekssystem  

och samkatalog för svenska universitets- och högskolebiblio-
tek) 

LO   Landsorganisationen 



 

 
10 

 

MBL   Medbestämmandelagen 
MIT   Massachusetts Institute of Technology 
NORDINFO Samarbetsorgan för forskningsbibliotek  

och vetenskaplig informationsförsörjning i Norden 
NWICO   A new information and communication order 
OECD   Organisation for economic co-operation and development 
OSK   Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén 
PAI   Personaladministrativt informationssystem 
PAR   Postens adressregister 
PIPEDA  Personal Information Protection and Electronic Document 

Act (Canada) 
REX    Riksomfattande system för exekutionsväsendet 
RFID   Radio frequency identifier 
RI   Rättsväsendets informationssystem 
RSMH   Riksförbundet för mental hälsa 
RSV   Riksskatteverket 
RTB   Register över totalbefolkningen 
SCB   Statistiska centralbyrån 
SIBOL   Samarbete för integrerat betalningssystem 
SINFDOK   Statens råd för vetenskaplig information och dokumentation 
SIS   Statens informationsstyrelse 
SÄPO   Säkerhetspolisen 
TCO   Tjänstemännens centralorganisation 
TF    Tryckfrihetsförordningen 
UKAS  Betänkande från Universitetskanslerämbetet 1968  

angående förändrad studieordning inom högre utbildning i 
Sverige 

 
 



 

 
11 

 

FÖRORD 
 
 
 
 
Så här i slutskedet av mitt avhandlingsarbete vill jag naturligtvis tacka en rad perso-
ner som hjälpt mig på vägen. Allra först vill jag rikta ett stort tack till mina handleda-
re. Min huvudhandledare, docent Anders Frenander, har engagerat och konstruktivt 
läst och kommenterat alla mina texter under hela arbetsprocessen, och har dessutom 
givit mig mycket stöd och uppmuntran när det har behövts. Hans intresse för och 
kunskaper om 1960- och 70-talet som politisk period i Sverige har varit en viktig in-
spirationskälla i mitt arbete. Min biträdande handledare, docent Lars Seldén, har ge-
nomfört mer strategiska, men inte desto mindre viktiga insatser, alltid utifrån en 
högst personlig synvinkel. Med sin ovanligt breda och långvariga erfarenhet av B & 
I-forskningens olika delområden har Lars utgjort en trygg referenspunkt. Båda har 
dessutom varit mycket lyhörda för mina önskemål och behov i fråga om handled-
ning. Det hade inte kunnat vara bättre, så tack! 

Jag vill också tacka den institution jag tillhör, Institutionen för biblioteks- och in-
formationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, för att jag blev anta-
gen till forskarutbildningen och för de ekonomiska möjligheter jag haft att genomfö-
ra densamma. Det finns dessutom en lång rad kollegor på institutionen som inte 
nämns vid namn här, som jag kan tacka för gott samarbete genom åren, särskilt då 
kollegor inom före detta Kollegium 1 och Centrum för kulturpolitisk forskning. Detta 
gäller också Alen Doracic, Jan Nolin, Veronica Johannson och Lena Waldau i den in-
formella arbetsgruppen för informationspolitik. Ett tack vill jag också ge till alla del-
tagare på institutionens forskarseminarium som läst och kommenterat mina utkast 
till texter i olika stadier. Särskilt tack till opponenten på slutseminariet, lektor Karl 
Löfgren, Institut for samfund og globalisering vid Roskilde Universitet, som gjorde 
det avgörande slutseminariet till en lustfylld och spännande upplevelse! Ett tack ock-
så till Lena Waldau som mycket noggrant läste avhandlingstext till halvtidsseminari-
et, samt docent Jan Nolin och professor Lars Höglund för många konstruktiva kom-
mentarer vid textens grönläsning. Frances Hultgren har språkgranskat avhandling-
ens engelska summary och abstract och ska likaledes ha stort tack för det. Christian 
Swalander hjälpte mig förtjänstfullt vid avhandlingens slutliga sammanställning och 
Lennart Wasling korrekturläste och formaterade slutmanuset. Att min avhandling 
fått ett sådant fint omslag är Maria Oijens förtjänst. Som vanligt är du inspirerande 
att ha kontakt med! 



 

 
12 

 

Bland mina doktorandkollegor under forskarutbildningen finns särskilt Karen 
Nowé Hedvall, Cecilia Gärdén, Jenny Johannisson, Helena Francke, Veronica Johans-
son och Veronica Trépagny som framför allt delade min tid på ”Pilen”, i Göteborg. 
Tack för vänskap och stöd, både på kontoret och på fritiden. Utan ER hade det defini-
tivt inte blivit någon avhandling! 

Det finns också en rad vänner som jag vill nämna. För att ni hjälpt mig att hålla 
fötterna på jorden under forskarutbildningen, och för att ni delat med er av det som 
livet också måste innehålla förutom jobb och avhandlingsskrivande. Elsa, Birgitta, 
Eva, Karin H, Marianne, Mona, Lisa, Annica, Marie-Louise, damerna i Litteratur-
gruppen, samt min före detta kurskamrat Rigmor i Stockholm. Elsa och Birgitta tog 
baksidesbilden ute i huset på Vrångö, februari 2009. Ett alldeles särskilt tack vill jag 
ge till två av mina trognaste vänner från Uppsala, Karin E och Ia. 

 
Sist men inte minst vill jag förstås tacka familjen, mina föräldrar Donald och Kris-

tina, John, mina systrar Karin och Petra med respektive familjer, morfar Gustav, samt 
på lite avstånd, även min bror Jan. Tack för att ni alltid finns för mig, oavsett! 
 
Avhandlingen tillägnar jag min farmor Selma Söderlind. 
 
 
Åsa Söderlind 
Göteborg i juni 2009  
 
 



 

 
13 

 

1. INLEDNING 
 
 
 
 

När jag rör mig genom staden är jag nästan oavbrutet utsatt för någon form av bevak-
ning. Jag åker tunnelbana in till city och vet att min promenad på T- Centralen i Stock-
holm registreras av kameror. Jag går in i en bank och i ett varuhus och är hela tiden i bild 
på någon TV-skärm. Också på en del torg och gator kan mina rörelser iakttagas på av-
stånd med kamerors hjälp. Köper jag på kredit krävs noggrann legitimation /.../. Man be-
höver inte har särskilda anlag för förföljelsemani för att känna obehag inför de påträng-
ande former av bevakning som nu kommer till användning. Samhället beter sig ständigt 
som var man övertygad om att individens latenta kriminella instinkter när som helst 
kunde komma till utbrott. Tonen i umgänget mellan institutioner och enskilda, stadsmil-
jöns utformning som tycks motiverad av köpmäns och polisens krav på effektiv övervak-
ning, inställningen att den enskilde självklart måste finna sig i inskränkningar av den 
personliga friheten för att inte hindra en effektiv maktutövning – allt detta kan inte und-
gå att hos många skapa främlingskap inför det egna samhället. 
 

 
Citatet ovan kunde vara hämtat från någon av de senaste årens kritiska debattböcker 
om det framväxande övervaknings- och kontrollsamhället efter 11 september 2001, 
eller för den delen 2008 års FRA-debatt i Sverige, men ingår i ett textbidrag om 
buggning och övervakning av journalisten Nordal Åkerman i en antologi utgiven 
1972 på Prisma förlag med titeln, Kontroll av individen. Det nya samhället 1 (Åkerman 
1972b, s. 125 och 129). Boken ingår i sin tur i en debattserie med uttalad socialistisk 
utgångspunkt, där exempel på övriga titlar är: Fallet Rosengård, Den nya underklassen 
och Kan kärnvapen undvikas? Boken innehåller bidrag från ett flertal författare och tre 
av kapitlen behandlar ett problemområde som mer specifikt berör föreliggande av-
handling, nämligen frågan om dataregister och personlig integritet. I dessa bidrag 
beskrivs hur flera nya centrala ”databanker” byggts upp i övergången mellan 1960- 
och 1970-talen, bland andra CPR – Centralt personregister vid Riksskatteverket och 
RTB – Register över totalbefolkningen hos Statistiska centralbyrån (Seipel 1972, s. 113 
och Björk 1972, s. 69). Farhågor för möjliga följder för enskildas personliga integritet 
lyfts fram. Skyndsam lagstiftning efterfrågas av debattörerna kring det dittills oregle-
rade området, med hänvisning till den statliga utredning som då pågår, vilken 
kommer att resultera i en helt ny datalag inom något år. 
 
Nästan trettio år senare ges en annan debattbok ut, den här gången av Statstjänste-
mannaförbundet, med titeln, 7:16 och andra hot mot öppenheten. Skriften omfattar frå-
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gor som diskuterades intensivt i det sena 1990-talet, i media och på politisk nivå, gäl-
lande personuppgiftslagens förhållande till offentlighetsprincipen och yttrandefrihe-
ten på Internet. Personuppgiftslagen är ju den direkta efterföljaren till datalagen men 
hade, åtminstone från starten, en vidare omfattning och strängare formulering än sin 
föregångare. Författarna i den ovan nämnda debattskriften, mestadels journalister, 
ser nu informationsfriheten hotad av lagstiftningen som ska skydda den personliga 
integriteten. Skyddsintresset har blivit för starkt menar de och det riktas bland annat 
mot möjligheten att sekretessbelägga handlingar som borde falla under offentlig-
hetsprincipen. I förlängningen försvåras enskildas insyn i, och medias möjlighet till 
granskning av, myndigheters verksamhet. 

De diametralt motsatta perspektiven på problemområdet integritet, informa-
tionshantering, databehandling och register, som beskrivits ovan, vittnar inte bara 
om förändrade tekniska och samhälleliga villkor mellan 1972 och sent 1990-tal, utan 
också om frågans komplexitet i sig. 1970-talets diskussion om övervakningssamhället 
är fortfarande helt aktuell, parallellt med farhågorna kring möjliga begränsningar av 
offentligheten och informationsfriheten. Lagstiftning inom integritetsområdet kan 
betraktas både som skydd – och hot. Med exemplen vill jag visa att diskussionen 
kring frågorna om integritet och informationshantering alltid berör frågan om vem 
som har information, eller söker information om vem eller vad, samt om hur relatio-
nen ser ut mellan de styrande organen och instanserna i ett samhälle och dess med-
borgare. 

 
 

1.1. Bakgrund, ämnesval och forskningsproblem 

Ämnesvalet för den här avhandlingen berör i anknytning till resonemanget ovan hur 
och på vilket sätt frågan om enskildas personliga integritet i samband med informa-
tionshantering med hjälp av datateknik/informationsteknik i form av dataregister, 
har diskuterats, debatterats och varit föremål för styrning i form av politiska åtgärder 
och lagstiftning på central politisk nivå i vårt land under senare delen av 1900-talet, 
det vill säga, hur personlig integritet blir politik. Detta kan undersökas på flera olika 
sätt och flera olika upplägg för studien har övervägts. Inledningsvis var en jämfö-
rande studie mellan tillkomstprocesserna rörande datalagen (1974:289) och dess ef-
terföljare personuppgiftslagen (1998:239) aktuell. Materialets omfattning och innehåll 
bara när det gällde datalagens tillkomst gjorde dock att studien avgränsades till en-
bart detta fall. I stället anlades ett brett perspektiv på fallet, där den offentliga debat-
ten, liksom hela det politiska ärendets gång rörande tillkomsten av lagen, har inklu-
derats i studiens empiri. Ämnesmässigt finns det också goda skäl till att fokusera en-
bart på tillkomsten av datalagen. I sitt slag utgjorde den en av de första i världen och 
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rönte därför också stor uppmärksamhet. För första gången blev frågor om personlig 
integritet i förhållande till dåtidens informationshantering med hjälp av dator ett po-
litiskt problemområde i egen rätt. Resonemang och synsätt kring integritet i den poli-
tiska processen, liksom hur man konkret utformade lagstiftningen i form av datala-
gen fick också stor betydelse för den rättsliga regleringen på området lång tid fram-
över, här hemma liksom i andra länder. 

Arbetet är diskursorienterat och lyfter fram hur olika aktörer i den politiska pro-
cessen har formulerat sig, talat om, debatterat och argumenterat kring de aktuella 
frågorna i samband med lagstiftningens tillkomst. Tanken är att ringa in föreställ-
ningar, synsätt och tankemönster gällande personlig integritet, information och tek-
nik, samt att placera in och diskutera detta i sin samhällspolitiska kontext. Även om 
diskurser står i fokus har jag också haft ett intresse av att närmare titta på tillkomst-
processen kring datalagen i egenskap av just process, vilket sker med hjälp av en 
statsvetenskaplig modell kallad dagordningsmodellen. På detta vis omfattar studien 
både innehållet i politiken liksom själva processen i det aktuella fallet. 

Jag har avgränsat avhandlingen till ett studium av i huvudsak de texter som pro-
ducerats inom lagstiftningsärendets ram, såsom kommittédirektiv, utredning, propo-
sitioner och motioner. För analys av den offentliga debatten vid tidpunkten har en 
studie av ett brett urval dagstidningsartiklar i form av ledare och debattartiklar ge-
nomförts. Andra delar av processen och ärendet har hamnat mer i skymundan i just 
den här studien, till exempel de rent lagtekniska problemen, implementeringen och 
de reella effekterna av de politiska besluten och lagstiftningen. Det gäller också inrät-
tandet av den på 1970-talet helt nya tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
 
På ett mycket allmänt plan kan man hävda att frågan om personlig integritet och in-
formationshantering berör all samlevnad ända ner på den mellanmänskliga nivån. 
Förutom behovet av en fysisk sfär som är ens egen och som inte bör kränkas, har 
människor också en mental och psykisk sfär som inkluderar sätt att leva, vanor och 
ovanor, tankar, åsikter, övertygelser och personliga upplevelser, saker som vi kan 
”veta” och ha insyn i om varandra på ett sätt som berör informationshantering, pri-
vat liksom offentlig. Kontroll, och var den är förankrad, hos individen eller i kollek-
tivet, kan sägas vara centralt. Hela frågan bygger också på en viss människosyn. Att 
det så att säga finns en individ som är tillräckligt intressant att veta något om. Ju mer 
individcentrerat och personfixerat ett samhälle är, desto mer behöver vi kanske pa-
radoxalt nog skydda oss från andras insyn. 

När det gäller informationshantering på en övergripande samhällsnivå berör frå-
gan om den personliga integriteten grundläggande förhållanden kring statens orga-
nisering och dess relation till samhällsmedborgarna. Redan i de allra tidigaste tan-
karna kring rättsstaten och dess utformning ingick resonemang om att den enskilda 
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samhällsmedborgaren inte bara skulle garanteras ett viss mått av personlig frihet och 
minimiskydd när det gäller statens eventuella våld, inskränkningar och kontroll, 
utan också sådant som yttrandefrihet och religionsfrihet. Medborgarens personliga 
integritet är på ett sätt central i teorierna om rättstaten. Människor har överlämnat 
mandat till staten att styra landet, men ska i gengäld lämnas i fred i så stor utsträck-
ning som möjligt. Kontakten mellan medborgaren och staten skall karaktäriseras av 
förutsägbarhet, rättssäkerhet och likhet inför lagen. Moderna stater är nu dock något 
mer än bara rättsstater. Det har påpekats i många sammanhang att dagens välfärds-
samhällen förutsätter ett relativt omfattande informationsinsamlande från statens 
sida. Ju mer av kollektiva lösningar vi förväntar oss kring sådant som skola, vård, 
omsorg och annat i vardagslivet, ju mer behöver staten veta om medborgarnas liv för 
planering och genomförande av politiska åtgärder. Det är ett faktum som i viss mån 
innebär både insyn och kontroll. Ett effektivt och välplanerat styre kan ställas mot 
enskilda medborgares behov av skyddat privatliv och personlig integritet.1

För svenskt vidkommande berör detta också en av hörnstenarna i den svenska 
rättsstaten, nämligen offentlighetsprincipen. Instiftad, som ett sätt att garantera rätts-
säkerhet, en förvaltning utan korruption och medborgarnas insyn i det statliga sty-
ret

 

2

 

 har offentlighetsprincipen också givit upphov till problem när behov av skydd 
har uppstått. Staten i sig kan behöva skyddas från insyn av främmande makt, myn-
dighetspersoner och andra offentliga personer från förtal, medborgaren, vars liv kan-
ske figurerar i någon offentlig allmän handling, från insyn och kränkning. Informa-
tionsfrihet och ett fritt flöde av information står mot behov av begränsning och skydd av 
densamma. Problemområdet ”offentlighet och sekretess” är, ska det visa sig, en i vårt 
sammanhang återkommande fråga som under senare delen av 1900-talet ständigt va-
rit föremål för statligt offentligt utredande. Inom dess ram väcktes också från början 
frågorna kring informationshantering med hjälp av datateknik och den personliga in-
tegriteten. 

Även om frågan om den personliga integriteten i samband med informationshanter-
ing är allt annat än ny, har den framväxande moderna informationstekniken ställt 
saker och ting på sin spets. I takt med utbyggnaden av det svenska välfärdssystemet 
expanderade också den offentliga sektorn liksom användningen av ny teknik för ra-
tionalisering av arbetet, bland annat inom registerhanteringen. Områden inom of-
fentlig förvaltning där datorsystem och register med personuppgifter tidigt hantera-
des var folkbokföring och beskattning, statistik och forskning (Åhlfeldt 1997, s. 813). 

                                                 
1 Giddens hör till dem som behandlar denna fråga ur ett utpräglats maktperspektiv (se Giddens 1985, 
s. 172 ff). 
2 I sin allra första form genom 1766 års Tryckfrihetsförordning. 
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Med den nya datortekniken såg man en möjlighet till både utvidgad och fördjupad 
användning av personuppgifter, liksom till utökat utbyte och samkörning mellan 
olika register. Behandling av personuppgifter i datorsystem och register kan förstås 
som ”en process som antingen syftar till att framställa upplysningar som ett led i att 
vidta administrativa åtgärder/fatta beslut om enskilda, eller som syftar till att produ-
cera generell kunskap om människa och samhälle” (ibid, s. 818). Administrativa åt-
gärder om enskilda kan handla om sjukvård, socialtjänst, försäljning, taxering och 
barnomsorg. För produktionen av generell kunskap är kopplingen till enskilda indi-
vider inte primär eller ens nödvändig. I sådant som journalistik, forskning och sam-
hällsplanering är det i stället de många individernas handlingar, önskemål och behov 
som är av intresse (ibid, s. 819). 

Med offentliga sektorns ökade användning av register i stora system under 1960-
talet, ökade också allmänhetens oro och debatten kring frågan. Reaktionerna i sam-
band med 1970 års folk- och bostadsräkning och den medföljande debatten i dags-
press hösten samma år, har lyfts fram som en tändande gnista för lagstiftningspro-
cessen i det svenska sammanhanget (Ilshammar 2002, s. 124, Markgren 1984, s. 62, 
Data och Integritet, SOU 1972:47, s. 41). En redan pågående utredning, Offentlighets- 
och sekretesslagstiftningskommittén (OSK) fick tilläggsdirektiv som innebar utred-
ning av ”hela frågan om personorienterad ADB-information” (Data och integritet, 
s. 32). Utredningens huvudsakliga uppgift var från början att fortsätta arbetet med en 
revision av offentlighetsprincipen och med den sammanhängande sekretessfrågor 
som Offentlighetskommittén (OK) inlett några år tidigare. Där utgjorde ”ADB-
problematiken” bara en av flera delfrågor. Under samma period tillsattes också en 
rad andra utredningar kring olika risker och problem som alltmer började förknippas 
med datateknikens användning, till exempel Datasamordningskommittén (DASK) 
som behandlade frågor kring centralisering och samordning i stora integrerade sy-
stem för informationsbehandling, samt Kreditupplysningsutredningen (KUU). ADB 
och personlig integritet börjar alltmer att betraktas som ett problem av särskilt slag. 
Datalagen från 1972 formulerades och infördes i det sammanhanget utifrån synsättet 
att datateknik utgjorde ett eget och speciellt problemområde för samhället. Den nu-
varande personuppgiftslagen bygger i princip på samma tankesätt, med tillägget att 
den också relaterar till det faktum att tekniken alltmer skapar informationsteknolo-
giska nätverk med allt vad det för med sig av nya handlingsmönster och föreställ-
ningar. 

Sedan 1970-talet har frågan om personlig integritet och datateknik varit föremål 
för ett ständigt utredande. Under en stor del av 1980-talet arbetade ytterligare en 
kommitté med både offentlighets- och datafrågorna, nämligen Data- och offentlig-
hetskommittén (DOK). Denna utredning lade fram ett antal betänkanden, Integritets-
skyddet i informationssamhället, del 1–5, vilka innehåller en rad olika förslag kring stör-
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re och mindre förändringar av både datalagen och grundlagen. År 1989 tillsattes så 
ytterligare en utredning med uppdrag att genomföra total översyn av dåvarande da-
talag, Datalagsutredningen. I betänkandet En ny datalag, SOU 1993:10, formulerar ut-
redningen en hel del förändringar som relateras till det vid tidpunkten framlagda 
förslaget till EG-direktiv på området. Datalagsutredningens arbete får några år sena-
re ligga till grund för Datalagskommittén, den utredning som får det direkta upp-
draget att implementera EG-direktivet i svensk lag genom att i princip stifta en ny 
lag, personuppgiftslagen. Den utredningens mycket omfattande betänkande, Integri-
tet, offentlighet, informationsteknik SOU 1997:39, vittnar om att frågan om persondata-
skydd återigen kopplats samman med offentlighetsproblematiken. I det politiska sy-
stemet placeras de rättsliga frågorna kring information vid den här tiden också inom 
den IT-politiska ramen. Carl Bilds nystartade IT-kommission 1994 lyfter fram lag-
stiftningen som ett centralt viktigt område som måste revideras och anpassas till den 
framväxande nya informationstekniken, för optimal utveckling och utnyttjande. Per-
sondataskydd, personlig integritet och den nya lagstiftningen får en viss uppmärk-
samhet inom IT-kommissionen utredningsarbete i form av rapportskrivande och 
hearings. 
 
Den process som i lagstiftningssammanhang benämns behandling av personuppgifter 
omfattar främst fyra moment, insamling, bearbetning, bevarande och utlämnande 
(Åhlfeldt 1997, s. 819). Dessa moment är också centrala i den process som inom bibli-
oteks- och informationsvetenskap kallas informationscykeln eller informationens 
livscykel, med vars hjälp bibliotek och andra informationsverksamheter kan definie-
ra och avgränsa sitt verksamhetsområde. Däri ligger länken mellan mitt avhand-
lingsämne och biblioteks- och informationsvetenskap med dess praxisfält. Biblioteka-
rier hanterar i sin verksamhet både personuppgifter i register och frågor om indivi-
ders personliga integritet i det konkreta vardagliga arbetet. Man kan ringa in två hu-
vudfrågeställningar. Den första knyter an till de offentliga bibliotekens samhälls-
uppdrag som förmedlare av information, till för människor som aktiva och informa-
tionssökande medborgare. Den personliga integriteten betraktas här som en ound-
gänglig del av informationsfriheten. Utan möjlighet för den enskilde att fritt och 
ostört, utan insyn från andra, kunna söka information, ingen reell informationsfrihet 
(Caidi & Ross 2005, Neuhaus 2003). Teoretiskt kan personlig integritet här placeras in 
i ett rättighetsperspektiv tillsammans med yttrandefrihet, offentlighet, mötes- och re-
ligionsfrihet och andra grundläggande rättigheter, vilket sammantaget kan sägas ut-
göra informationsfriheten. Begreppet är besläktat med till exempel ”communication 
rights” och ”cultural rights” (Caidi & Ross, s. 6). Praktiskt leder denna, för bibliote-
ken fundamentala utgångspunkt, också till en rad frågeställningar, beroende på hur 
uttrycken ostört och utan insyn tolkas. Det kan gälla allt från hur datorer ska placeras 
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i bibliotekslokalen (så att besökare sitter ostört från andra besökare), i vilken grad 
bibliotekarier ska ha insyn och översyn över besökarnas användning av datorerna 
(för att stävja eventuellt missbruk av de publika internetuppkopplingarna), om filter 
ska installeras på datorerna, till de senaste årens stora fråga, åtminstone på ameri-
kanska bibliotek, terroristbekämpningen och den numera kända Patriot act, vilket 
givit myndigheter utökade befogenheter att efterfråga uppgifter om enskilda med-
borgares lån och informationssökning på bibliotek (Taylor & Black 2004). Den andra 
huvudfrågeställningen gäller bibliotekariers egen hantering av personuppgifter i 
samband med utförandet av bibliotekets funktioner och service, såsom in- och utlån, 
fjärrlån och elektronisk referenstjänst. Andra tjänster som numera också genererar 
elektroniska filer med personuppgifter är till exempel licensiering av databaser, 
webbtjänster, databassökningar, chat och e-post (Coombs 2003). Nya tekniska hjälp-
medel och produkter utvecklas ständigt, vilket ofta ger anledning att betänka integri-
tetsaspekten för besökaren/låntagaren ur ytterligare någon synvinkel. Ett av de se-
naste exemplen är den nya identifieringstekniken RFID, radio frequency identifier, 
ett system med vars hjälp man kan spåra dokument via radiosignaler (Coyle 2005). 

För det utvidgade praxisfält som kan kopplas till biblioteks- och informationsve-
tenskapen, offentlig och privat sektors interna och externa informationshantering i 
vid mening förutom biblioteksverksamhet, kan frågor om rättslig reglering av per-
sondata och personlig integritet sägas utgöra en grundläggande förutsättning för hur 
informationsspridning och tillgängligheten till informationen ser ut. Vid sidan av 
upphovsrättliga aspekter på information har skydd och begränsning av integritets-
skäl, i ljuset av den allt snabbare informationsteknologiska utvecklingen, alltmer 
hamnat i fokus. Ju enklare, snabbare och effektivare myndigheter och institutioner, 
liksom var och en av oss, kan sprida också personlig information via de digitala nät-
verken, desto större har behovet av att skydda och begränsa densamma blivit. Om 
man betraktar detta om något positivt, ett nödvändigt skydd, eller negativt som en 
icke önskvärd begränsning, bottnar ofta ytterst i politiska ställningstaganden. För de 
som praktiskt i en yrkesutövning ska hantera informationen blir dock de rättsliga 
ramverken främst praktiska problem, ibland synnerligen komplicerade sådana, att ta 
ställning och förhålla sig till i vardagen. 
 
 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av beskrivningen ovan är det generella syftet med avhandlingen, att 
genom studium av ett tidsskede och ett fall, skapa möjligheter för en fördjupad dis-
kussion om personlig integritet som politiskt samhällsproblem. Det historiska fokus 
som studien har kan också ge bakgrund och perspektiv till dagens debatt och diskus-



 

 
20 

 

sion kring frågor om personlig integritet i samband med informationshantering med 
hjälp av datateknik/informationsteknik. Ett mer specifikt syfte är knutet till det en-
skilda fallet, att erhålla förståelse för hur förutsättningarna för datalagstiftningens ut-
formande såg ut, att ringa in och granska hur personlig integritet diskuterades som 
samhällsproblem under 1970-talet. 
 
För att uppnå dessa syften har jag som problemställning formulerat en enkel fråga: 
 
På vilket sätt och varför är personlig integritet i relation till dataregister/databanker en poli-
tisk fråga i det tidiga 1970-talets Sverige? 
 
Avhandlingsprojektet fokuserar ett tidsskede då talet om den personliga integriteten 
var som allra intensivast i Sverige i samband med formulerandet av ny lagstiftning. 
Valet har fallit på datalagen, detta mycket på grund av den pionjärinsats som arbetet 
med lagen utgjorde. Vad föranledde inrättandet av lagstiftningen? Hur är de pro-
blem formulerade som datalagen var ett svar på? Varför blev personlig integritet ak-
tuellt i snart sagt hela samhällslivet under 1970-talet? Det är några av de frågor som 
avhandlingen cirklar kring. I valet av ett diskursorienterat arbetssätt ligger implicit 
viljan att lyfta fram betydelsen av språk och hur vi talar om fenomen i olika sam-
manhang. Hur något benämns, kategoriseras och diskuteras blir del av grundförut-
sättningarna för formandet av och inriktningen på politik och lagstiftning. Metodiskt 
blir det i forskningen ett sätt att grundligt och kritiskt granska fenomen och hand-
lingar i politiken. Det kritiska perspektivet i diskursanalys medför ofta ett explicit 
maktperspektiv med fokus på aktörsintressen. I den här studien har jag tonat ner 
kopplingen mellan diskurser, aktörer och eventuella intressen. Att beskriva och ana-
lysera diskurserna har fått bli ett mål i sig, tillsammans med ett fokus på tillkomst-
processen som sådan på ett mer generellt plan. 
 
För att uppnå syftet och för att kunna resonera kring och besvara problemställningen 
har följande frågeställningar formulerats för studien: 

 
1. På vilket sätt diskuterades personlig integritet i relation till dataregister/databanker och 
informationshantering i samband med den politiska processen kring datalag (1973:289)? 
 
2. Hur kan den politiska process som tillkomsten av datalag (1973:289) utgör beskrivas 
och förstås? 
 
3.Vilka diskurser och diskursordningar kan urskiljas i de politiska diskussionerna kring 
datalag (1973:289)? 
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4. Hur kan de olika diskurserna kring personlig integritet och dataregister/databanker 
sägas ha påverkat utformningen av den lagstiftning som datalagen utgör? 
 
5. På vilket sätt relaterar personlig integritet som politiskt problem till samhällsföränd-
ring och politik i stort under den studerade perioden? 

 
För att kunna ringa in konkreta diskurser i samband med tillkomstprocessen av data-
lag (1973:289) har utifrån frågeställningarna också särskilda analysfrågor utarbetats, 
vilka presenteras närmare i avhandlingens teori- och metodavsnitt (se sid. 83). Dessa 
analysfrågor är formulerade med avsikten att mer preciserat ringa in olika aspekter 
av de aktuella diskurserna, såsom formulerandet av problem, perspektiv på integri-
tet, teknik, och information, liksom vilken typ av skydd lagstiftningen är tänkt att ge. 
I studiens avslutande diskussionskapitel sammanfattas svaren på analysfrågorna och 
diskussionen återknyter till frågeställningarna ovan, vilket i sin tur mynnar ut i reso-
nemang kring den mer allmänna problemställningen om på vilket sätt och varför 
personlig integritet är en politisk fråga i 1970-talets Sverige. Frågeställningarna så-
som de formuleras ovan, formar och avgränsar alltså den generella inriktningen för 
studien till diskurser inom debatt och argumentation i samband med tillkomstpro-
cessen kring datalagen, samt dess relation till samhälle och politik i stort under peri-
oden. Analysfrågorna blir det genomgående verktyget varigenom de aktuella dis-
kurserna ringas in och beskrivs i mötet med textmaterialet. 
 
 

1.3. Avgränsningar och begrepp 

Avgränsningar 
Den svenska lagstiftningsprocessens karakteristiska särdrag, med kommittéförfaran-
de, remissrunda och utskottsbehandling i riksdagen, ger incitament till att studera 
vissa specifika typer av dokument som utgör delar av processens arbetsmaterial och 
resultat. En rad olika betänkanden blir resultatet av kommittéers utredande, reger-
ingar och departement skriver propositioner till riksdagen. Via remissbehandlingen 
får vanligtvis ett antal berörda myndigheter och instanser möjlighet att formulera sin 
ståndpunkt i den aktuella frågan. Till processen hör också ytterligare aktiviteter i 
riksdagen, såsom framläggande av motioner och ibland också debatt i kammaren in-
för omröstningar om lagförslag. Detta material ger i sig en relativt grundlig redovis-
ning av hur ett visst problem har diskuterats och behandlats på den centrala politiska 
nivån. Tillsammans kan dessa betänkanden, propositioner, motioner och remissinla-
gor sägas vara problemdefinierande, kunskapsformerande och i viss mån problemlösande. 
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För ett studium av problemformuleringar, debatt och diskussion som del av en poli-
tisk diskurs kring en fråga i den offentliga politiken är de ovärderliga. 

Fokus i avhandlingsstudien ligger således på de offentliga dokumenten från lag-
stiftningskedjan gällande datalagens tillkomst. Dokumenten i ärendets gång omfattar 
kommittédirektiv, utredningsbetänkandet inklusive eventuella bilagetexter, proposi-
tion, utskottsbetänkande, motioner, remissbehandling av betänkanden, samt debatt i 
riksdagskammaren i form av protokoll. Även själva lagtextens formuleringar ingår 
som empiriskt underlag för studien. Av själva utredningsmaterialet har jag gjort ett 
urval i form av sammanträdesprotokoll och promemorior (PM). Urvalet baseras i 
grunden på vad som samlats och bevarats i form av utredningsmaterial på Riksarki-
vet. Av dessa materialtyper är det endast remisserna angående utredningens betän-
kande som inte ingår i studien. Detta motiveras med att de inte i praktiken tillförde 
mycket när det gäller själva diskussionen om personlig integritet som problem i 
samband med dataregister/databanker. Tidsfaktorn gjorde också att något måste ute-
slutas av det sammantaget mycket omfattande materialet. 

Utöver texterna i det politiska ärendets gång ingår i studien ett större antal dags-
tidningsartiklar från ett brett urval av dagstidningar utgivna i Sverige under perio-
den. Urvalet är tidsbegränsat till perioden då OSK som utredning arbetade med in-
tegritetsfrågorna. Dessutom har vissa typer av artiklar valts ut, såsom ledare och de-
battartiklar, och detta har skett genom Pressarkivets klippsamling. Hur det har gått 
till beskrivs närmare i kapitel 4 Studiens material och arbetets tillvägagångssätt. 

Jag drar en gräns i studien både vertikalt och horisontellt gentemot den samman-
taget mycket omfattande och splittrade svenska och internationella lagstiftningen 
som på det ena eller andra sättet berör enskildas personliga integritet. Man kan ut-
trycka det så att integritetsskyddet är finfördelat i rättsordningen och att olika regel-
områden ofta befinner sig på relativt långt inbördes avstånd från varandra (Seipel 
1999 s. 53 och 56). Avhandlingen behandlar inte, annat än där det är motiverat som 
bakgrund, grundlagens integritetsparagrafer, annan rättsordning såsom sekretessla-
gen, kompletterande förordningar och föreskrifter, de cirka 200 registerlagarna speci-
fika för olika verksamhetsområden, eller straffbestämmelser i brottsbalken med in-
tegritetsanknytning. Inte heller internationella deklarationer och konventioner som 
FN:s och Europarådets, eller OECD:s riktlinjer inom den privata sektorn. De exempel 
på ärenden och frågeställningar de olika rättsområdena berör, såsom brottsbekämp-
ning och polisiära metoder, sekretessfrågor i offentlig verksamhet, integritetsfrågor i 
forskning med mera, behandlas inte heller i avhandlingen. Ej heller biblioteksverk-
samhet eller annan specifik informationsverksamhet. En idé för eventuell fortsatt 
forskning är dock att vidga synfältet med möjlighet att ställa den här studiens frågor, 
kanske i modifierad form, till andra ärenden och områden som berör integritet och 
skydd. 
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Begrepp 
Både datalagens och personuppgiftslagens syfte är att skydda människors personliga 
integritet. Det utgör som en del av avhandlingens syfte att studera hur resonemangen 
ser ut i de offentliga dokumenten kring begreppet som sådant, som ett led i att ringa 
in diskurser. Det vanligaste i både politiska dokument och facklitteratur är att tänka 
sig personlig integritet som en mänsklig egenskap eller en tänkt sfär runt människan 
som kan ge skydd mot potentiella angrepp från omgivningen i form av kränkningar 
eller intrång. Detta skydd utgör då också ett intresse eller en rätt för den enskilde. In-
formation om personliga angelägenheter ses som en del av sfären som bör skyddas. 
Jag använder genomgående i avhandlingen samma term, men någon gång för varia-
tionens skull också integritet, med vilket jag då menar den personliga integriteten. I 
engelskan är den gängse termen för personlig integritet, privacy, vilket också före-
kommer vid relevanta avsnitt i min avhandling. Man kan hävda att begreppen integ-
ritet och personlig integritet i grunden har en vidare innebörd som innefattar privacy, 
översatt till privatliv eller privatlivets helgd. Integrity eller möjligen autonomy skulle 
då vara den mer korrekta översättningen av begreppet personlig integritet. Man kan 
dock i litteraturen i ämnet se att de båda termerna i sin användning alltmer kommit 
att likna varandra. De närmar sig varandra på så sätt att personlig integritet i många 
sammanhang får en begränsad betydelse i riktning mot privatliv, medan privacy 
snarare har fått en vidgad mening i riktning mot det svenska uttrycket i sin mer 
komplexa betydelse (Seipel 1999, Westregård 2002 och Data och integritet, SOU 
1972:47). 

Datateknik och informationsteknik är de begrepp jag generellt använder i studien för 
den digitala teknik med vars hjälp den informationsbehandling utförs som lagstift-
ning som datalagen avser att reglera. Sedan 1960-talet har ordvalen för den aktuella 
tekniken förändrats ett flertal gånger. I min framställning anpassar jag språket till det 
historiska sammanhang som behandlas, därav ett flitigt bruk av framför allt orden 
datateknik och ADB. Det senare en förkortning för automatisk databehandling, ett 
begrepp som användes på 1960- och 1970-talen. I grunden är det samma digitala tek-
nik som avses, men utvecklingen av den har medfört begreppsförändring och också 
en utvidgning av det handlingsområde som lagstiftningen omfattar. Förändringarna 
rör främst nätverksutvecklingen till global skala och omfattningen av den behand-
ling av information som kan ske, från ordbehandling till elektronisk publicering och 
datasimulering. Konvergensen av olika medier och tekniker till ett och samma digita-
la redskap utgör också en märkbar förändring. Noteras bör att en och samma term 
ibland kan beteckna både själva tekniken, liksom det man utför med teknikens hjälp. 
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Det gäller till exempel termen ADB, vilket har använts som beteckning både för au-
tomatisk databehandling, liksom för tekniken i sig. 

I den empiriska delen av studien förekommer termer som dataregister, personregis-
ter, ADB-register och databanker flitigt, vilka var de aktuella vid tidpunkten för studi-
en. I de politiska texter jag studerat för avhandlingen har jag inte hittat någon egent-
lig definition av register, men det som generellt avses är en samling av uppgifter som 
har strukturerats på ett sådant sätt att sökning och sammanställning av uppgifterna 
underlättas (jmf t ex Öman & Lindblom 2007, s. 109 ff). Beroende på det problem som 
diskuteras gällande datalagstiftningen är det framför allt register som innehåller just 
personliga data som är av intresse. ADB-register som term används både i det empi-
riska materialet och i min avhandling som synonym för personregister eller datare-
gister. Databanker däremot hänvisar snarare till ett större system där olika dataregis-
ter kopplats samman, och där gemensamma söknycklar kan användas för att söka 
och sammanställa information från samtliga register. I den integritetsdebatt som för-
des under 1970-talet i Sverige var termen till att börja med flitigt använd, för att ef-
terhand försvinna i språkbruket. Samkörning av olika register var också en högst ak-
tuell fråga i debatten. Distinktionen mellan dataregister och databanker var dock inte 
helt klar och det är uppenbart att de båda termerna emellanåt användes närmast sy-
nonymt. 
 
Den information som datalagen är tänkt att reglera är alltså personuppgifter. Vanliga 
exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer, inkomstuppgifter och 
kundnummer. Känsliga personuppgifter särskiljs i lagstiftningen, till exempel 
ras/etniskt ursprung, politisk åsikt, hälsa och sexualliv, religiös eller filosofisk över-
tygelse, samt medlemskap i fackförening. Som framgår av forskningsfrågorna vill jag 
titta närmare på resonemangen om personuppgifternas art som information betrak-
tat utifrån begrepp från biblioteks- och informationsvetenskapen och informations-
politiken. 

Ytterligare komplexa begrepp som kan problematiseras och som förekommer i 
studien är staten och statens intressen. Uppfattningar om statens karaktär, roll, om-
fattning och gränser är nära sammankopplad med idéer om styrelseskick och sam-
hällsformation; demokrati eller diktatur, liberalt eller socialistiskt styre, marknads-
ekonomi eller statligt ägande, nattväktarstat eller välfärdsstat? Vardagligt kan man 
tänka sig att staten omfattar hela den statliga apparaten från riksdag, regering, reger-
ingskansli med departement, domstolarna, till den offentliga förvaltningen på statlig 
nivå. Statliga intressen kan då ses som ett nät av intressen, både institutionella, orga-
nisatoriska och personliga. Även de i regeringsställning sittande politiska partierna 
kan sägas ha sina parti- och maktintressen inom statens ram. I konkreta politiska för-
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slag, såsom i inrättandet av ny lagstiftning, kan man ibland spåra olika synsätt på 
staten roll gällande de frågor som behandlas. 
 
Något kan också sägas om begreppet politik, vars användning är central i hela studi-
en. I avhandlingens teoretiska kapitel liksom i inledningen till det empiriska kapitlet 
5 Politik – svensk politik under 1960- och 70-talen, diskuteras begreppet och dess an-
vändning närmare. Ett mycket vanligt sätt inom statsvetenskapen att definiera poli-
tik är ”auktoritativ värdefördelning genom offentlig maktutövning” (Easton 1953, se 
Lundquist 1993, s. 27–29). Den värdefördelning det rör sig om i min studie kan då 
sägas vara värdet av personlig integritet ställt mot andra värden som ett fritt flöde av 
information eller effektivitet, betraktat utifrån ett samhällsperspektiv. Användningen 
av begreppet politik i avhandlingen omfattar i praktiken både aktiviteter utförda av 
politiker inom det egentliga politiska systemet, det vill säga regering och riksdag, 
samt de viljeyttringar och formulerade mål som dessa handlingar resulterar i. Med 
politik kan också åsyftas den politiska sfären i samhället i form av politisk debatt, in-
tressegruppers aktiviteter, eller politiskt klimat i allmänhet under en viss tidsperiod. 
 
Avslutningsvis, i den här studien används ett flertal begrepp med relation till termen 
problem: problem som flöde i dagordningsmodellen, problembilder, problemspektrum 
och problemområde. Vad begreppet problem innebär i dagordningsmodellen beskrivs 
närmare i teorikapitlet och i inledningen till kapitel 6 om integritetsdebatten, men 
utgångspunkten är att processen varmed ett tillstånd eller företeelse i samhället defi-
nieras just som ett politiskt problem är avgörande för de åtgärder som föreslås och 
den politik som förs. För min studie har jag vidare valt att precisera begreppet pro-
blem till problembilder, inspirerat av det diskursanalytiska perspektivet. En pro-
blembild innefattar både föreställningar av vad som utgör ett problem, vad som ut-
gör dess orsaker, men också vilka lösningar man tänker sig. I avhandlingens avslu-
tande delar talar jag också om ett problemspektrum, vilket då hänvisar till den 
mångfald av problembilder kring integritetsfrågan som framför allt 1970-talets me-
diedebatt uppvisar. Problemområde slutligen används genomgående i studien, dels 
för det sätt som Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén i betänkandet 
Data och integritet ringar in det område de är tänkta att behandla och utreda, dels 
emellanåt för området dataregister och personlig integritet rent allmänt. 
 
 

1.4. Kort om avhandlingens teori och metod 

Ambitionen med föreliggande avhandling är alltså att ringa in och beskriva diskur-
ser. Det finns numera många grenar på det diskursteoretiska trädet. Min närmaste 
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utgångspunkt i avhandlingen är den brittiska forskaren Norman Faircloughs variant 
av kritisk diskursanalys, som bland annat betonar diskursers dialektiska samspel 
med andra sociala processer i en konkret praktik. För att på ett hanterligt sätt kunna 
beskriva diskurser i en kontext kombinerar jag diskursanalysen med en modell häm-
tad från statsvetenskapen, dagordningsmodellen,3

 

 formulerad av statsvetaren John 
W Kingdon. Modellens struktur, som bygger på tre huvudsakliga delelement eller 
flöden; problem, policy och politik, bildar ramen för studiens upplägg och redovisning. 
Diskursanalys och dagordningsmodellen har beröringspunkter, bland annat i foku-
seringen på det som kallas problemformuleringsfasen av en politisk process. Det 
handlar om hur en fråga kommer upp på den politiska agendan till att börja med, 
hur problem kategoriseras, tolkas och värderas. De båda teoretiska angreppssätten 
kan också komplettera varandra. Dagordningsmodellen ger å ena sidan ett teoretiskt 
perspektiv på den politiska och samhälleliga kontext diskurserna verkar i, diskurs-
perspektivet å andra sidan kan vidareutveckla vissa delar i Kingdons modell och ger 
samtidigt konkreta verktyg för analys av texter. I min studie har jag tonat ner den 
kritiska diskursanalysens lingvistiska sida. I stället har jag hämtat ytterligare teore-
tiskt stöd från bland annat biblioteks- och informationsvetenskap och statsvetenskap 
i formulerandet av forskningsfrågor. Epistemologiskt grundas avhandlingen i ett so-
cialkonstruktivistiskt perspektiv på forskning och kunskapsproduktion där språkets 
formerande roll lyfts fram. En sådan ansats finns numera brett företrädd inom biblio-
teks- och informationsvetenskap och är också grunden för diskursanalysen. På vilket 
sätt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan kombineras med dagordningsmodel-
len diskuteras vidare i avhandlingens teorikapitel. 

I studiet av debatten kring och tillkomsten av datalag (1973:289) hade ett flertal olika 
teoretiska ansatser varit möjliga. Valet av diskursanalys kombinerat med dagord-
ningsmodellen grundar sig dels i ett intresse för teorierna som sådana, dels i den då-
tida debattens karaktär och politikområdets status i övergången mellan 1960- och 70-
tal. Under perioden var det som då kallades datateknik på intåg i det svenska sam-
hället på allvar och retoriken i debatten kring exempelvis integritetsfrågorna var ofta 
högt uppskruvad. Politikområdet var också fortfarande i en formeringsfas och de po-
litiska ställningstagandena kring tekniken och dess konsekvenser heller inte fastlag-
da eller färdigformulerade – såsom de kom att bli några år senare. Att med hjälp av 
diskursanalysen studera de underliggande förutsättningarna för hur debattens ställ-
ningstaganden formas ter sig i det läget mer lockande och givande än till exempelvis 
idé- eller argumentationsanalys. Valet av diskursanalys har också i sin tur påverkat 

                                                 
3 Jag har genomgående i avhandlingen översatt engelskans begrepp agenda-setting model till dagord-
ningsmodellen. Agenda setting theory har blivit dagordningsteori. 
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och motiverat materialvalet till enbart texter från tidsperioden i form av offentlig de-
batt och politiskt utredningsmaterial. Det är just diskursernas uttryck i text som står i 
fokus för intresset här. En studie omfattande även intervjuer av deltagare i dåtiden 
debatt och politik hade måhända givit ett fylligare material när det till exempelvis 
gäller arbetsprocesser och bakomliggande intressekonflikter och motiv i det politiska 
utredningsarbetet. Kombinationen av diskursanalys med dagordningsmodellen in-
dikerar att ett sådant upplägg varit möjligt och givande. Detta har dock valts bort i 
just denna studie på grund av ovan nämnda fokus. 
 
 

1.5. Studiens placering och relevans inom biblioteks- och informationsvetenskap 

En tydligt framväxande tankelinje inom biblioteks- och informationsvetenskap kan 
sägas vara intresset för kontexter av olika slag. Individers handlande och olika verk-
samhetsprocesser ses som interagerande med en omgivning bestående av andra in-
divider, andra verksamheter och organisationer, ett samhälle, sociala mönster och 
kulturella synsätt, traditioner, idéer och levnadsmönster, normer och strukturer. Vad 
man specifikt och konkret menar med kontext varierar naturligtvis, men en minsta 
gemensam nämnare av problematisering av individers och gruppers interagerande 
med informationssystem och omgivning kan sägas existera. Teoretiskt tar sig detta 
intresse olika uttryck. Ett intresse för grundad teori (grounded theory) som teoretisk 
och metodologisk ansats, med fokus på teorigenerering ur insamlade empiriska data 
snarare än teoriverifiering, har till exempel varit en gemensam nämnare för ett flertal 
forskare inom B & I. (se t ex Seldén 1999). Ett sociokulturellt perspektiv på informa-
tionssökning, informationsanvändning och lärande är ytterligare ett exempel, vilket 
kan lyfta fram informationens symboliska roll i sådant som formandet av yrkesiden-
titeter (Sundin 2003), eller fokusera samspelet mellan individen, dess sociala omgiv-
ning, praktiken och de medierande fysiska och intellektuella redskapen såsom språk 
och informationssystem i olika gruppers lärandesituationer (se t ex Limberg & Alex-
andersson 2003). Ett institutionsorienterat perspektiv innebär å sin sida en betoning 
av institutioners sociala roll och samspel med en omgivning i form av både avnäma-
re och samhällsstruktur (Hansson 1999, Torstensson 1996 och Zetterlund 2004). 
 
Mitt avhandlingsprojekt fokuserar informationsverksamheters kontexter i vidaste 
bemärkelse, som de samhällspolitiska villkoren och förutsättningarna i form av 
språkliga diskurser, politiska processer, policys och rättslig reglering, där specifikt 
policy och rättslig reglering kan sägas utgöra centrala ramvillkor för biblioteks- och 
informationsvetenkapens huvudfrågor; produktion, lagring, distribution och an-
vändning av information i vid bemärkelse. Ett informationspolitiskt perspektiv kan 
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ha många innebörder och avgränsningar, men ett synsätt inom biblioteks- och infor-
mationsvetenskap lyfter fram tillgänglighet (access) till information, informationsfri-
het och dess tvilling yttrandefrihet, liksom personlig integritet som perspektivets och 
områdets centrala frågor (Nilsen 2001, s. 3 ff och 32). Det informationspolitiska per-
spektivet innebär då både att studera handfasta samhällspolitiska förutsättningar så-
som lagstiftning och annan rättslig reglering, resurstilldelning, policybeslut och or-
ganisationsstrukturer, liksom att lyfta fram informations- och yttrandefrihetens 
grundläggande betydelse i sig för det öppna och demokratiska samhället (ibid, s. 3). 
Lagstiftning kring personlig integritet berör och påverkar i hög grad tillgänglighet 
till information och möjligheter att sprida densamma på olika nivåer i samhället. 
Frågan om skydd och begränsning av information på grund av integritetsskäl har ak-
tualiserats alltmer de senaste årtiondena, men problemställningen formulerades i 
samband med datateknikens framväxt för första gången i slutet av 1960- och början 
av 1970-talen, vilket utgör ytterligare motiv till avhandlingens ämnesval. Det finns en 
allt starkare gren inom biblioteks- och informationsvetenskapen som intresserar sig 
för samhällsvillkor gällande kulturverksamheter, liksom informationsförmedling. 
Den informationspolitiska forskningen beskriver och diskuterar jag närmare i avsnit-
tet Tidigare forskning. Den kulturpolitiska forskningen är åtminstone i den nordiska 
miljön, ett mer eller mindre etablerat delområde inom biblioteks- och informations-
vetenskap, med forskning om bland annat kommunal kulturpolitik (Johannisson 
2006), folkbibliotekshistoria (Vestheim 1997) och folkbiblioteket i lokalsamhället 
(Skot-Hansen 2006). 
 
Det diskursorienterade perspektivet, utifrån en socialkonstruktivistisk forskningsan-
sats, har också sin plats och sitt sammanhang inom biblioteks- och informationsve-
tenskapen. Syftet kan vara epistemologiskt och metateoretiskt i en diskussion om de 
teoretiska grundvalarna för ämnet (Touminen, Talja, och Savolainen 2005, Frohmann 
1992), att studera formandet av subjektsidentiteter inom ämnesdisciplinen och i prax-
is såsom till exempel ”användaren” och ”bibliotekarien” (Touminen 1997) eller att 
studera uppfattningar om informationssökning i vardagen (McKenzie 2003). Studiet 
kan också gälla politik (Johannisson 2006, Frenander 2005, Lennartsson 2003, Haider 
& Bawden 2006, Haider 2008). 

En studie av politiska diskurser kring personlig integritet, information och teknik 
i samband med persondatalagstiftning kan förhoppningsvis stärka den något svaga 
gren som informationspolitiskt inriktad forskning utgör inom biblioteks- och infor-
mationsvetenskap i Sverige. Det finns ett forskningsintresse för information och poli-
tik, liksom integritet och persondatalagstiftning inom ett flertal ämnesdiscipliner, och 
en tanke med mitt projekt är också att knyta samman några trådar inom det något 
splittrade området i avhandlingens avsnitt om tidigare forskning och teori. Genom 
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avhandlingen löper också en implicit fråga om vad just ett biblioteks- och informa-
tionsvetenskapligt perspektiv på studiens ämnesval kan tillföra i form av eventuellt 
nya frågeställningar och teorival i relation till discipliner som juridik, statsvetenskap, 
medicin eller kriminologi. 
 
Kopplingen mellan studiens frågeställningar och biblioteks- och informationsveten-
skapens praxisfält har redan berörts något ovan. Resultaten av studien kanske inte 
direkt är användbara i en praxis utan består mer av kunskap i kategorin fördjupad 
förståelse för grundförutsättningar och villkor. Frågan om personlig integritet som 
en aspekt av informationshantering utgör en gemensam beröringspunkt mellan bib-
liotek och andra informationsverksamheter. Problem kring informationens frihet el-
ler skydd, mellan informations- och yttrandefrihet, effektivitet och integritet skär 
numera genom nästan alla samhällets institutioner och organisationer, offentliga som 
privata. 
 
 

1.6. Disposition 

Avhandlingen följer en sedvanlig disposition. I detta första kapitel har jag presente-
rat studiens ämnesval, syfte och frågeställningar, samt diskuterat studiens placering 
och relevans inom biblioteks- och informationsvetenskap. Kapitel 2 redovisar tidiga-
re forskning kring personlig integritet och persondataskydd utifrån olika discipliners 
perspektiv, vilket inbegriper en diskussion om informationspolitik som forsknings-
område. I kapitel 3 beskriver jag avhandlingens teoretiska och metodologiska ram-
verk, och detta görs relativt ingående. En närmare redogörelse för urval och insam-
lande av material liksom en beskrivning av studiens konkreta tillvägagångssätt åter-
finns i kapitel 4. Arbetets empiriska delar redovisas och analyseras i kapitel 5 till 8. 
Kapitel 9 innehåller en fördjupad diskussion kring avhandlingens frågeställningar 
samt avslutande resonemang kring problemställningen. Kapitel 10 slutligen ägnas åt 
förslag på fortsatt forskning inom området personlig integritet och persondataskydd. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 
 
 
 
Detta kapitel är en genomgång av den tidigare forskning som är relevant för avhand-
lingens ämnesval. Ett informationspolitiskt forskningsområde ringas in och beskrivs 
på en generell nivå. Därefter ges exempel på vad informationspolitisk forskning kan 
innebära inom biblioteks- och informationsvetenskap. Personlig integritet och per-
sondataskydd mer specifikt utgör också ett eget forskningsfält som spänner över fle-
ra traditionella ämnesdiscipliner. Detta område beskrivs avslutningsvis i kapitlet. 
 
 

2.1. Området informationspolitik 

Att information och informationshantering har politiska dimensioner är inte ett sär-
skilt uppseendeväckande påstående. Den strategiska betydelsen av information och 
även kontroll över densamma har uppmärksammats i olika tider och sammanhang, 
kanske främst av makthavare på olika nivåer i samhället. Att avgränsa ett särskilt 
område och kalla det informationspolitik har också det gjorts i olika sammanhang. 
Den konkreta betydelsen av detta har dock varierat. Ett intressant svenskt exempel 
studeras av Hanna Kjellgren i den statsvetenskapliga avhandlingen, Staten som infor-
matör eller propagandist – om statssyners betydelse för svensk informationspolitik (Kjellgren 
2002). Det rör inrättandet under andra världskriget av det som kom att heta Statens 
informationsstyrelse (SIS), en central myndighet som fick ansvar för offentlig infor-
mation från central politisk nivå. Dess syfte var, dels att genom arrangerandet av oli-
ka informationskampanjer motverka att Sverige drogs med i kriget, dels att under 
kriget granska informationsflöden genom bevakning av opinionsbildning och publi-
cering (ibid, s. 125). Myndigheten aktualiserade en del av vad som kan utgöra infor-
mationspolitik, nämligen att staten påverkar den information som medborgarna har 
tillgång till i ett samhälle. Det är en påverkan som enligt Kjellgren i princip kan ske 
på två sätt, antingen att staten bestämmer vilken information som inte får spridas i 
ett land, det vill säga olika typer av censur eller andra begränsningar genom lagstift-
ning och andra åtgärder, eller att staten självt aktivt sprider den information som 
människor anses vara i behov av (ibid, s. 38). Beskrivningen kan nog i hög grad sägas 
spegla ett statsvetenskapligt perspektiv på området i fråga, men pekar ändå på en 
mycket viktig del av vad som kan utgöra det informationspolitiska området. 
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Att avgränsa och benämna ett politiskt område kan sägas implicera ett visst perspek-
tiv på samhället, dess problem, samt på hur dessa problem bäst kan lösas. Ser man 
på hela den offentliga organisationen brukar man tala om tre huvudsakliga organisa-
tionsprinciper, den territoriella, den funktionella och den sektoriella (Peterson & Sö-
derlind 1992, s. 46 ff). Den territoriella principen anger det geografiska område som 
ett offentligt organ har att verka inom. Funktionell indelning bygger på tanken om 
de styrande organens olika uppgifter och kompetens, som i idén om maktdelning 
mellan lagstiftande, verkställande och dömande makt. Den sektoriella principen slut-
ligen motsvaras av principen om att det politiska sakinnehållet är avgörande för av-
gränsningen av den enskilda myndighetens/organisationens arbete och befogenheter. 
De svenska departementen på statlig nivå och riksdagens utskott är exempel på den 
sektoriella principen. Det aktuella sakinnehållet i olika politiska områden speglar sy-
nen på vad staten bör göra, vad som bör vara föremål för politisk styrning av visst 
slag, men också ett perspektiv på vilka skeenden i samhället som hör samman och på 
vilket sätt de gör det. Områdets delar anses ofta ha någon typ av gemensamma pro-
blem som bäst löses i ett sammanhang. Ett informationspolitiskt område får sägas 
tillhöra ett sektoriellt sakområde, om än inte formaliserat i så hög grad inom det poli-
tiska systemet. 
 
Grunden för indelningarna och formandet av olika sakområden ter sig i många fall 
som givna och oproblematiska. De speglar områden och avgränsningar som redan så 
att säga existerar i det allmänna medvetandet ute i samhället. Att utbildning, försvar 
eller sociala frågor är naturliga enheter för en politisk sakindelning kan till exempel 
verka relativt oproblematiskt. Annorlunda är det när nya politiska sakområden växer 
fram, vilket kan aktualisera diskussioner om gränsdragningar och definitioner, samt 
om vad som tillhör eller inte tillhör området i fråga. Är grunden för området något så 
vagt och allmänt som information blir dessa problem förstås högst aktuella. 

Historien om framväxten av informationspolitik som politiskt område kan således 
också beskrivas olika. Enligt ett vanligt förekommande synsätt är det först på 1960-
talet som tanken om en specifik informationspolitik på nationell nivå växer fram och 
då i relation till det som då kallades den ”tekniska och vetenskapliga informations-
försörjningen”, vilket byggde på idén om ett behov av nationellt statligt ansvar och 
samordning för informationsspridning och dokumentation inom vetenskaplig forsk-
ning och industriutveckling. Detta i hög grad mot bakgrund av den tekniska utveck-
lingen och ökad forsknings- och publiceringsverksamhet i hela västvärlden (Browne 
1997). Även Sverige fick sina nationella organ för dessa ändamål, såsom Statens råd 
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för vetenskaplig information och dokumentation (SINFDOK), samt Delegationen för 
informationsförsörjning (DFI).4

 
 

Det senaste decenniet har olika ”information policys” formulerats och motiverats i 
relation till den allt snabbare IT-utvecklingen och framväxten av kraftfulla nätverk 
för informationsöverföring världen över. IT och informationsnätverk har blivit syno-
nymt med ekonomisk tillväxt och ökad livskvalitet, men kräver också utvecklandet 
av nya rättsliga och tekniska infrastrukturer. Varje industriland med självaktning har 
under 1990-talet etablerat mer eller mindre permanenta ”commissions” och ”infor-
mation policy units” kring informationsteknikens roll i det egna landets tillväxt, vil-
ka har formulerat program kring sådant som just teknisk infrastruktur (bredband), 
juridiska aspekter (upphovsrätt, persondataskydd), säkerhetsfrågor, utbildningsin-
satser, tillgång till information via IT (access) och så vidare. Den svenska motsvarig-
heten i detta sammanhang är den numera avslutade IT-kommissionen, som mellan 
år 1994 och 2002 arbetade med ovan nämnda frågor.5

 

 Att det engelska uttrycket in-
formation policy i svensk kontext blivit IT-politik och inte informationspolitik säger 
kanske något väsentligt om det i huvudsak tekniska fokus som dessa policys karak-
täriserats av (Moore 1997). 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap internationellt är informationspolitik 
numera ett etablerat och legitimt, om än något svårdefinierat område för studium. En 
rad enskilda forskare ägnar sig åt informationspolitiska frågor på en rad olika biblio-
teks- och informationsvetenskapliga institutioner. I Sverige är detta inte lika tydligt, 
även om informationspolitik numera finns med som ett mer eller mindre uttalat 
delmoment i flera utbildningar. Att området är under framväxt, som både politik- 
och forskningsområde, framgår kanske främst i graden av aktivitet kring försöken att 
just ringa in, beskriva och definiera området som sådant. En rad artiklar försöker till 
att börja med ringa in begreppet informationspolitik (Hernon & Relyea 1991, Braman 
1989, Braman 1990, Browne 1997, Rowlands 2003). Även teori- och metodutveckling 
har diskuterats flitigt, där målet är att hitta fram till användbara generella utgångs-
punkter och analysmodeller för de fenomen man vill studera. (Burger 1993, Moore 
1996, Kristiansson 1996, Rowlands 1996, Browne 1997, Maxwell 2003) En hel del em-

                                                 
4 Se till exempel utredningen, Vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning. Betänkande av BIDOK och 
SINFDOK-utredningen (SOU 1977:71). Historien om dessa centrala organ, deras verksamhet och tan-
kegångarna kring uppkomsten av dem är intressant i sig, men kan inte utvecklas här. Noteras ska att 
delar av den här tänkta informationsförsörjningen i hög grad involverade forskningsbiblioteken, den 
nationella bibliotekskatalogen LIBRIS, samordnad teknisk standardisering, bibliografisk referensservi-
ce med mera. 
5 IT-kommissionens webbplats [http://www.itkommissionen.se/index-2.html] 
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pirisk forskning kring olika informationspolitiska frågor har också genomförts ge-
nom åren och då inte enbart inom biblioteks- och informationsvetenskap. Att få ett 
helhetsgrepp om denna forskning är inte helt lätt, delvis på grund av avgränsnings-
problemet, men också för att forskningen och därmed också publiceringen inom vis-
sa av informationspolitikens delområden ökat närmast explosionsartat i övergången 
till 2000-talet. Specifika frågor som digital upphovsrätt, integritetsfrågor, open access, 
informationsmarknadens reglering och ”digital divide” är exempel på sådant som 
röner stort intresse på 2000-talet, snarare än olika försök att avgränsa och definiera 
ett specifikt informationspolitiskt område. Mer om detta i kapitel 2.2 och 2.3. 
 
När det gäller de olika försöken till beskrivning och definition av området informa-
tionspolitik, finns det en rad förhållanden som lätt skapar oklarhet i diskussionen. 
Mariéad Browne pekar på några av dem i sin artikel nämnd ovan. För det första in-
går nästan alltid informationshantering och informationsprocesser i vilken aktivitet 
man än talar om. Politisk styrning inom ett område kan således få implikationer även 
för informationshanteringen som bieffekt, utan att just informationsfrågorna i sig 
stått i fokus. När en politisk fråga blir ett politiskt sakområde så att säga i sin egen 
rätt kan vara svårt att fastslå, då man kan tala om olika grader av politise-
ring/institutionalisering av ett område. Browne lyfter också fram det faktum att be-
skrivningar och definitioner antingen kan vara deskriptiva, utgå från det som är, eller 
preskriptiva/normativa, utgå från en tanke om hur något bör eller skulle kunna se ut. 
Båda varianterna hittar man när det gäller informationspolitik och information poli-
cy (Browne 1997, s. 264). Exempel på den första varianten leder ofta till uppräknan-
det av olika områden i klassificeringar eller typologier baserade på innehållet i till 
exempel funna policydokument eller litteratur valda enligt någon princip.6

                                                 
6 Vilken princip är inte heller alltid helt klart. Ett tillvägagångssätt kan vara att inkludera policydoku-
ment eller litteratur som uttalat säger sig handla om information policy, man undersöker i praktiken 
hur och när och i vilka sammanhang man använder begreppet och vilka delområden det inbegriper. 
Då kan man till exempel komma fram till att 1990-talets informationspolitik i hög grad varit teknik-
driven och fokuserad på en rad frågor och problem kring framväxten av IT och olika datanätverk som 
redan beskrivits ovan. 

 Normati-
va beskrivningar finns det av olika slag, se vidare nedan. Likaså är det ibland oklara 
gränser för när man talar om politikområdet respektive forskningsområdet. Särskilt för 
författare med normativa ärenden i sin forskning är klar gränsdragning kanske inte 
heller alltid så intressant. Slutligen diskuterar Browne i sin artikel (och försöker råda 
bot på) avsaknaden av fördjupad diskussion kring de ingående begreppen informa-
tion och policy i många beskrivningar av området. Ett faktum som gör många sve-
pande definitioner av informationspolitik i stort sett meningslösa om de relateras till 
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en något mer konkret praxis.7

 

 Att en konkret politik får olika karaktär om man med 
information främst menar en vara på en marknad, en kollektiv nyttighet, ett ”paket” 
med oproblematiskt innehåll, eller som något skapat hos mottagaren i relation till 
omgivning och kontext är på sätt och vis självklart. 

Det kan här tilläggas att vissa kommentatorers resonemang i den här frågan snarare 
upphäver möjligheterna till att överhuvudtaget definiera och avgränsa ett informa-
tionspolitiskt område eller disciplin i traditionell akademisk bemärkelse. Ian Row-
lands resonerar till exempel kring svårigheterna och menar att informationspolitik 
kanske bäst betraktas som ”an issue area” som om man så vill, kan samla ihop en rad 
olika skeenden och intressen kring, ”a single (if highly ambigious) integrating con-
cept – in this case, the power of information to ’make a difference’ in the social, cultu-
ral and economic life of the nation” (Rowlands 1997a). Lite längre fram i samma arti-
kel argumenterar Rowlands för att informationspolitik måste betraktas så inklusivt 
som möjligt, som ”all those societal mechanisms used to control information, and the 
societal effect of applying those mechanism”. Han talar också i termer av ”informa-
tion ecosystem” för att fånga in områdets komplexa, men grundläggande karaktär. 
Likväl efterlyser han utvecklandet av något slags övergripande perspektiv på denna 
”issue area” och har också själv presenterat ett intressant förslag på hur man skulle 
kunna beskriva informationspolitikens normativa karaktär som jag återkommer till i 
avsnittet Teoretiska och metodologiska utgångspunkter. 
 
Beskrivningar av området informationspolitik utifrån en mer normativ ansats är som 
nämnts ovan av olika slag. Den enklaste varianten utgörs av försök att ringa in om-
rådets absoluta huvudfrågor. Den biblioteks- och informationsvetenskapliga forska-
ren Kirsti Nilsen argumenterar till exempel för att tillgång till information (access) ut-
ifrån ett demokratiskt perspektiv, både är och bör vara ett viktigt fokus för den in-
formationspolitiska forskningen (Nilsen 2001, s. 3). En vanlig utgångspunkt tycks 
annars vara någon typ av processtänkande, där hantering av informationen av olika 
grupper och institutioner, från skapande, spridning, insamling, organisering, fram-
sökande, och användning är grunden. I anslutning till en stor del av övrig biblioteks- 
och informationsvetenskaplig teori kring information talar man exempelvis om ”the 
information life-cycle” eller ”the information transfer process”. Browne är en av dem 
som vill se en transfermodell som bas för en meningsfull normativ avgränsning av 
det informationspolitiska området. Till det vill hon bland annat anlägga problemati-
                                                 
7 Ett exempel på en sådan definition är en formulering av informationspolitik såsom ”the set of all 
public laws, regulations and policies that encourage, discourage, or regulate the creation, use, storage, 
and communication of information” (F.W Weingarten, 1989 i Understanding information policy, s. 
29). 
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seringar kring de ingående begreppen information och politik, kring intressegrupper 
(stakeholders) och politiska nivåer som kan vara aktuella, samt vilka värdeprocesser, 
till exempel ekonomiska, som kan vara centrala (Browne, s. 271–73).8

Ett litet annorlunda sätt att tänka har alltså Rowlands som redan nämnts ovan. 
Hans ärende är att göra tydlig den normativa struktur av värden och maktaspekter 
som han menar att de informationspolitiska frågorna befinner sig inom. Vad han ri-
tar upp är ett spänningsfält där olika ideal, ståndpunkter eller intressen drar åt olika 
håll. Några grundfrågor (eller dimensioner) fokuseras, dels frågan om tillgång till in-
formation och ett fritt flöde, gentemot behov av kontroll och begränsning av den-
samma, dels frågan om synen på information som vara på en marknad eller som kol-
lektiv nyttighet inom en tänkt offentlig sfär (Rowlands 1997b, s. 14). I senare versio-
ner av modellen har dimensionen om informationen som vara respektive social nyt-
tighet ersatts med en problematisering av statens roll i sammanhanget, närmare be-
stämt som direkt agerande, eller indirekt i egenskap av reglerare av en privat mark-
nad. 

 En utgångs-
punkt och modell som Brownes klargör kanske inte direkt områdets eventuella grän-
ser, men belyser å andra sidan områdets komplexitet och möjligheter på ett intres-
sant sätt. 

Även om Rowlands båda modellförslag inte är helt oproblematiska, till exempel 
är det lite oklart om de är just deskriptiva eller preskriptiva, eller möjligen lite av 
både och, utgör de ändå intressanta exempel på teoretiska modeller med vars hjälp 
man närmare skulle kunna analysera någon mer specifik informationspolitisk fråga. 
 
Ovan har vi nu sett några olika exempel på resonemang kring vad informationspoli-
tik är och kan vara. En statsvetare som inom sin akademiska disciplin har hittat en 
intressant politisk fråga kring informationshantering, men inte känner några större 
behov av att problematisera begreppen information eller informationspolitik som så-
dana. En ”praktiskt” beskrivande attityd där informationspolitik blir detsamma som 
de sammanhang och de policydokument där begreppet används på någon specifik 
politisk nivå. Samt slutligen några förslag från forskare inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskap på mer normativa beskrivningar av vad informationspolitik som om-
råde kan och skulle kunna vara utifrån maximal problematisering av alla ingående 
begrepp, faktorer och intressen. 
 
                                                 
8 Brownes förslag till modell innehåller jämförelsevis många olika steg i informationshanteringspro-
cessen, från ”generation” och ”composition”, till ”assimilation of individual user” och hon hänvisar i 
sin tur i artikeln till andra namn inom biblioteks- och informationsvetenskap såsom Saracevic, Lancas-
ter & King och Hjørland. Det positiva med modellen är att den inkluderar både individen och förmed-
lande institutioner såsom bibliotek, liksom en övergripande samhällsnivå. 
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2.2. Informationspolitisk forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap 
och andra ämnesdiscipliner 

Forskning med relevans för informationspolitiska frågeställningar bedrivs inom flera 
olika ämnesdiscipliner, såsom biblioteks- och informationsvetenskap, statsvetenskap, 
historia och rättsvetenskap. Här nedan ger jag några konkreta exempel på sådan 
forskning. 

Den svenska IT-utvecklingen och IT-politiken har studerats utifrån både ett stats-
vetenskapligt som teknikhistoriskt perspektiv. Redan tidigt kom enstaka studier av 
det som från och med 1960-talet kallades den nationella datapolitiken, där Jan An-
nerstedts, Datorer och politik: studier i en ny tekniks politiska effekter på det svenska samhäl-
let, från 1970 kan nämnas. Vid Temainstitutionen Teknik och social förändring vid 
Linköpings universitet arbetar ett antal forskare och doktorander inom större forsk-
ningsprogram kring bland annat teknik, teknikhistoria, politik och social förändring. 
Studier av informationsteknik, telekommunikationer och infrastruktur, liksom den 
under 1990- och 2000-talet aktuella nationella IT-politiken, har ingått som delar i 
programmets forskningsstudier. Den teoretiska inriktningen i dessa studier kan vara 
till exempel ett diskursteoretiskt eller socialkonstruktivistiskt perspektiv på teknik 
och teknikutveckling (Kaijser 1994, Johansson 1997, Karlsson 1998, Summerton & 
Berner 2002 och Johansson 2006). 

Den svenska IT-politiken har också varit föremål för några mer specifika studier, 
där det diskursorienterade teoretiska perspektivet är genomgående. Patrik Hall & 
Karl Löfgren, Malmö högskola, respektive Björn Eliasson, Karlstad universitet, har 
var för sig studerat urval av IT-kommissionens digra publikationsproduktion, ge-
nom att analysera diskurser kring teknikutveckling och samhällsförändring. Genom 
NORDINFO publicerades 2001 en mindre jämförande studie av informations- och IT-
politiska dokument från de nordiska länderna (Söderlind 2001, Hall & Löfgren 2004, 
Hall 2004, Hall, Löfgren & Stoltz 2002, Eliasson 2005). 

Ett internationellt namn som varit, och är, en av de tongivande sedan något de-
cennium tillbaka inom information policy forskningen är Sandra Braman, kommuni-
kationsvetare och professor vid University of Wisconsin-Milwaukee, vars forskning 
främst fokuserar på IT-utvecklingens påverkan och effekt på globala maktstrukturer, 
handel och politik gällande telekommunikationer och annan infrastruktur (Braman 
2004a, Braman 2006). Hon använder sig bland annat av begreppet metateknologi 
(meta technology) för att beskriva konsekvenserna av den accelererande konvergen-
sen mellan olika typer av teknologi, där även genteknologin ingår (Braman 2004b). 
Braman har också bidragit aktivt till begreppsdiskussionen om informationspolitik i 
tidigare arbeten (Braman 1989). Likaså har hon utvecklat och arbetat med den första 
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längre utbildningen inom telekommunikation och informationspolitik i ett afrikanskt 
land, på Department of Communication University of South Africa, Pretoria. 
 
Hanna Kjellgrens statsvetenskapliga avhandling, som nämndes ovan, är en av myck-
et få svenska avhandlingar som explicit säger sig studera just informationspolitik. 
Avhandlingen fokuserar ju på statens egen informationsspridning för olika syften 
och mål, information som styrmedel, vilket kan sägas vara en etablerad fråga inom 
statsvetenskapen. Ett liknande perspektiv har Svenbjörn Kilander i avhandlingen, 
Censur och propaganda – svensk informationspolitik under 1900-talets första decennier, från 
1981, liksom Kjellgrens, en historiskt inriktad studie. Den politiskt viktiga och aktuel-
la frågan om yttrandefriheten har behandlats ur ett politiskt-filosofiskt perspektiv av 
Ulf Petäjä i avhandlingen, Varför yttrandefrihet – om rättfärdigandet av yttrandefriheten 
med utgångspunkt från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen, färdig-
ställd 2006 vid Växjö universitet. Kring frågan om personlig integritet och personda-
taskydd finns ytterligare några studier inom statsvetenskap och historia vilket be-
skrivs närmare i nästa avsnitt nedan. 

En informationspolitisk fråga som under framför allt 1970- och 80-talen var myck-
et aktuell var debatten kring, och kravet på en som det kallades ”ny internationell in-
formationsordning”, i kölvattnet av den alltmer expanderande medieutvecklingen.9

Inom juridiken är det området rättsinformatik som rymmer frågor om förhållan-
det mellan rätten, informationsbehandling och informationsteknik, vilket också kan 
omfatta politiska perspektiv. Rättsinformatikens intresseområde är dubbelsidigt i det 
att den omfattar både ”användningen av IT inom juridiken och de rättsfrågor som IT 
ger upphov till” (Seipel 2004, s. 269). Det vill säga metodfrågor med avseende på 
rättslig informationsbehandling, liksom IT-rättslig reglering när det gäller informa-
tionshantering i allmänhet, som till exempel skyddet av den personliga integriteten 
och persondataskydd (ibid, s. 18). Just IT-rätten eller informationsteknikens juridik är 
det som närmast berör de informationspolitiska frågorna, då rättslig reglering kan 
ses som ett politiskt styrmedel, som ofta har någon typ av politiskt mål som under-
liggande syfte. IT-rätten kan ha många olika namn såsom datarätt, informationsrätt, 
computer law eller cyber law. Enligt Peter Seipel, professor emeritus i rättsinformatik 
vid Stockholms universitet, har IT-rätten både en teoretisk sida, där tolkningsfrågor 

 
Mycket hög mediekoncentration i ägandet och västlig dominans i nyhetsrapporte-
ring och nyhetsförmedling världen runt är den centrala problemställningen i denna 
ständigt aktuella diskussion. Ämnet har också genererat ett par svenska avhandling-
ar (Österdahl 1992, Carlsson 1998). 

                                                 
9 Frågan diskuterades under rubriken “A New World Information and Communication Order” 
(NWICO). 
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kring juridiska begrepp i relation till förändrade tekniska förutsättningar ofta har 
stått i fokus, liksom en mer praktisk sida där samordning och uppdatering av en rad 
konkreta rättsregler stått på dagordningen (Seipel 2004, s. 196). Delområden som 
brukar räknas in i IT-rätten är till exempel IT-avtal för handel, hela immaterialrätten 
såsom upphovsrätt och patent med mera, rättsliga aspekter på elektronisk handel 
och infrastrukturfrågor, informationsfrihet och offentlighet, samt IT:s sårbarhet och 
risker, där frågor om sekretess och persondataskydd kommer in (ibid, s. 197). 

Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet, Juridiska institutionen, är 
det centrum som är ledande inom detta forskningsområde i Sverige. Seipel har fors-
kat inom området sedan 1970-talet och även byggt upp institutet. De senaste årtion-
dena har flertalet studier genomförts av olika forskare kring bland annat ADB och of-
fentlighet, access till myndighetsinformation, upphovsrätt och e-förvaltning. Under 
1990-talet var också flera av institutets forskare direkt aktiva inom den svenska IT-
kommissionen. Seipel fungerade dessutom som ordförande för kommissionens rätts-
liga observatorium, ett slags organiserat kunskapsnätverk för de rättsliga frågorna 
inom IT-politiken. Inom dess ram arrangerades hearings och skrevs rapporter och 
kunskapsöversikter som underlag till IT-kommissionens arbete (Magnusson Sjöberg 
1992, Brinnen 1995, Seipel 1983, Westman 1998b, Renman Claesson 2006, Magnusson 
Sjöberg 2006, Westman 2007). 
 
Internationellt är både forskningen och debatten om de IT-rättsliga frågorna mycket 
omfattande. Särskilt inom ett område har, immaterialrätten innefattande främst co-
pyright, patent och varumärken, har publiceringen av olika typer av texter, akade-
miska som mer debatterande, formligen exploderat under 2000-talet. Frågan om vad 
som egentligen kan vara en grund för ägande och hur långt denna äganderätt kan 
sträckas i en helt marknadsstyrd värld är den centrala frågan inom alltfler samhälls-
områden, från genteknik till kulturarvsfrågor. Från ett i huvudsak kritiskt granskan-
de perspektiv diskuteras i dessa texter förhållandet och balansen mellan äganderätt 
och ”fair use”, relationen mellan en ekonomisk marknad för informations- och kul-
turprodukter och en ”public domain” av mer eller mindre fri tillgång till olika ut-
tryck. Angreppssätten kan vara i huvudsak rättsligt fokuserat med granskning av re-
sultaten av konkreta lagstiftningar och rättskomplex, eller mer idéhistoriskt och in-
terdisciplinärt orienterat. (Boyle 1996, Bettig 1996, Lessig 2001, Vaidhyanathan 2001, 
Lessig 2004, Hemmungs Wirtén 2004, Cohen 2005, Litman 2006, Hemmungs Wirtén 
2008, Söderberg 2008). 
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskap har informationspolitiska studier växt 
fram de senaste decennierna i form av kurser, forskningsprogram och forsknings-
centra. Som redan framgått i beskrivningen ovan är områdets gränser lösa och rörli-



 

 
40 

 

ga. Informationspolitiska frågeställningar relaterar också till andra områden under 
framväxt med närliggande innehåll, såsom informationsetik (information ethics), 
mediapolitik (media policy eller communication policy), dataetik (computer ethic) 
och mänskliga rättigheter (informational human rights). Information, informations-
hantering, digital teknik, nätverk och dess sociala och samhälleliga betydelse befin-
ner sig hela tiden i centrum av uppmärksamheten, men utifrån lite olika perspektiv, 
frågeställningar och fokus. Det är dock oundvikligt att de olika delområdena skär 
djupt in i varandra och på det sättet är de omöjliga att helt skilja åt. De flesta av frå-
gorna ryms dessutom inom ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv. 
Alla de ovan nämnda ämnesbeteckningarna kan återfinnas på en biblioteks- eller in-
formationsvetenskaplig institution. 

Några biblioteks- och informationsvetenskapliga skolor och institutioner har for-
mat explicit informationspolitiska forskningscentra. Ett av dem är Information policy 
research program, (IPRP) vid University of Toronto, Faculty of information studies. 
Programmet har arbetat med flera större delprojekt under 2000-talet där frågan om 
personlig integritet och persondatalagstiftning antingen är huvudsakligt studieob-
jekt, eller ingår som en av flera delfrågor i ett större tema. Forskningsprojektet Im-
plementing PIPEDA (Personal information protection and electronic document act) 
har som syfte att utvärdera den aktuella persondatalagstiftningen i Canada, dess im-
plementering och effekter. Projektet Everyday Internet, studerar frågor om ”vanliga” 
användares upplevelser av Internetanvändning i vardagen, där personlig integritet 
är en av de aspekter som fokuseras. En informationspolitiskt inriktad forskare som är 
knuten både till Toronto och The university of Western Ontario är Kirsti Nilsen, vars 
avhandlingsprojekt studerade effekter av specifika informationspolicyer, i det här 
fallet effekterna av policys angående myndighetsinformation såsom statistik. Studien 
föranleddes av genomförda förändringar gällande tillgänglighet och kostnadsprinci-
per för den offentliga informationen och statistiken i Cananda (Nilsen 2001). 

I Storbritannien bedrivs informationspolitisk forskning vid bland annat, Depart-
ment of information science, Loughborough University och Centre of information 
policy studies (CIPS) vid City University, London. I stort sett har denna forskning 
hittills vilat på några få enskilt intresserade forskare, såsom Paul Sturges och Ian 
Rowlands, vilka också varit verksamma under lång tid. Sturges forskningsintressen 
berör främst yttrande- och informationsfrihet och tillgänglighet till information, samt 
personlig integritet och bibliotek. Han har också studerat förutsättningar för informa-
tionstillgänglighet empiriskt i bland annat Malawi (se t ex Sturges 1998, och Sturges 
2003). Rowlands har bland mycket annat ägnat sig åt begrepps- och modellutveck-
ling inom informationspolitisk teori, vilket jag återkommer till i avhandlingens teori-
avsnitt, samt bibliometriska studier av den informationspolitiska forskningen (Row-
lands 1998). Det senaste decenniet har det formats nya forskningsprojekt med både 
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seniora forskare och doktorander kring ämnesområden som intellectual property 
rights, informationspolitikens historia och public access.10

 
 

I Skandinavien slutligen är den informationspolitiska forskningen inom biblioteks- 
och informationsvetenskap mindre utvecklad. Kursmoment och hela kurser inom 
området ges dock vid flertal biblioteks- och informationsvetenskapliga institutioner, 
till exempel vid Högskolan i Borås. I Borås ingår också informationspolitik i det stör-
re forskningstemat Kultur, kulturpolitik och samhälle, vilket har inspirerat till att 
formulera frågeställningar i skärningspunkten mellan kultur- och informationspoli-
tik (Johansson 2004a, b och c). Få avhandlingsprojekt har hittills slutförts i Norden, 
men på Danmarks biblioteksskole har två avhandlingar lagts fram de senaste åren 
med informationspolitiskt tema. Stuart Hamilton analyserar folkbibliotekens möjlig-
heter att garantera användare tillgång till Internetbaserad information i en alltmer 
marknadsanpassad och globaliserad informationsstruktur (Hamilton 2004), medan 
Michael Kristiansson studerar informationspolitik på organisationsnivå i kopplingen 
mellan informationspolicy och organisationsutveckling (Kristiansson 2002). Vid 
Høgskolen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag arbetar 
Anita Sanberg med ett avhandlingsprojekt kring debatten om biblioteken och de se-
naste årens förändringar i upphovsrättslagstiftningen, utifrån ett masterarbete med 
samma tema (Sandberg 2005). 
 
Utifrån beskrivningarna och definitionerna av informationspolitik redovisade ovan 
kan man argumentera för att ämnet för min avhandling kan placeras i områdets cent-
rum. Persondatalagstiftning utgör en stark styrning och reglering av de informa-
tionsflöden som persondata ingår i. Denna lagstiftning berör både medborgares, 
myndigheters, liksom kommersiella företags tillgång till information. Varje led i in-
formationscykeln, från skapande till spridning och lagring kan betraktas ur integri-
tetssynpunkt. 

I avhandlingens teoretiska perspektiv har jag, tillsammans med en diskursiv an-
sats och dagordningsteorin, valt att lyfta fram Rowlands normativa modell över det 
informationspolitiska fältet, vilken beskrivs närmare i teoriavsnittets senare del. 
Framförallt i avhandlingens frågeställning 3 kring synsätt på personuppgifter som 
information avspeglas detta informationspolitiska perspektiv. 

I de delar av avhandlingen som behandlar de politiska processerna och skeende-
na i relation till persondatalagstiftningen har forskning kring data- och IT-politiken 
varit betydelsefull. Det gäller de tidiga datapolitiska studierna av bland annat An-

                                                 
10 Se vidare webbsida: www.soi.city.ac.uk/organisation/is/research/cips/ (Centre For Information Pol-
icy Studies, City University, London) 

http://www.soi.city.ac.uk/organisation/is/research/cips/�
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nerstedt, liksom de relativt få forskningsprojekt om den svenska IT-politiken på 
1990-talet. Även rättsinformatikens perspektiv kan belysa kopplingen mellan rättslig 
reglering och politik, som till exempel i Seipels texter. Ett visst sätt att rättstekniskt 
reglera ett område kan få konsekvenser med politiska dimensioner i form av att ge 
möjligheter till, eller begränsa möjligheter till handling. 
 
 

2.3. Personlig integritet och persondataskydd – debatt och forskning 

Som redan beskrivits inledningsvis har både gamla datalagen och personuppgiftsla-
gen till syfte att genom rättsregler skydda enskildas personliga integritet. Begreppet 
tycks, liksom flera andra positivt värdeladdade begrepp, vara i princip omöjligt att 
tydligt ringa in, än mindre att definiera otvetydigt. Alla författare som är verksamma 
inom området tycks eniga om detta. Kommentatorer till den svenska lagstiftningen 
konstaterar ofta snabbt att resonemangen kring begrepp är ganska tunn i de rättsliga 
förarbetena. Det rör sig om försiktiga försök att hitta fram till någon slags basal för-
ståelse och betydelse av begreppet personlig integritet, snarare än några mer djupgå-
ende resonemang. Kanske är det betecknande att det i den senaste propositionen 
kring personuppgiftslagen11

 

, fortfarande hänvisas till en i sammanhanget mycket 
ofta refererad artikel från 1971 skriven av Stig Strömholm, numera professor emeri-
tus vid Uppsala universitet (Strömholm 1971). 

I amerikansk juridisk doktrin ser det annorlunda ut. Här existerar en lång och omfat-
tande rättslig diskussion kring det motsvarande begreppet privacy, en diskussion 
som går tillbaka till en berömd artikel från 1890 skriven av två advokater, Warren 
och Brandeis (Warren & Brandeis 1890). Deras syfte var att väcka frågan om huruvi-
da det genom dåvarande amerikansk rättsdoktrin gick att hävda möjligheten av ett 
rättsligt skydd för det specifika värdet personlig integritet/privacy, vars kränkning de 
definierade på ett delvis nytt sätt, även om det inte uttryckligen fanns en formulerad 
lagstiftning kring detta. Om jag förstått saken rätt så var deras svar jakande på den 
frågan. Under hela 1900-talet har sedan den rättsfilosofiska diskussionen och debat-
ten aldrig avstannat inom amerikansk rättslig doktrin (för historiska exempel se 
Prosser 1960, Thomson 1975, och Scanlon 1975). Den accelererande tekniska och med 
den sammanhängande rättsliga utvecklingen de senaste årtiondena har givit upphov 
till ytterligare ökning av den kommenterande litteraturen kring ämnet privacy. Det 
handlar då främst om rättsligt och rättsfilosofiskt utredande texter med eller utan 
kritiskt granskande ambition. Syftet är ofta att klargöra rättsläget och tolkande reso-
nera kring lagar och paragrafer på ett förtydligande sätt i relation till den tekniska 
                                                 
11 Översyn av personuppgiftslagen (Regeringens proposition 2005/06:173) 
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utvecklingen och för det juridiska fältet. (Bezanson 1992, Gormley 1992, Nissenbaum 
1998, Moore 2003, Wong 2005, Nissenbaum 2004) Man kan snabbt konstatera att per-
sonlig integritet rättsligt har utvecklats till en juridiskt-tekniskt mycket komplicerad 
fråga. Jämförande studier mellan olika rättsdoktriner och rättssystem genomförs ock-
så emellanåt. I amerikansk rättsdiskussion har särskilt en fråga varit central, huruvi-
da privacy behöver regleras särskilt, i egen lag eller om ett tillräckligt skydd redan 
finns i existerande rättsregler, om än inte samlat under egen rubrik. Problemet kan 
sägas utgöra en fortsättning på Warren & Brandeis ställda fråga 1890. Vissa har till 
och med ifrågasatt om det överhuvudtaget är meningsfullt att tala om privacy som 
ett specifikt eget värde eller intresse, då det man talar om oftast kan gå att härleda 
vidare till aspekter av andra värden som redan har reglerats i lag. Detta då i motsats 
till traditionen från just Warren & Brandeis ställningstaganden (Innes 1992). Likaså 
har frågan om huruvida personuppgifter skulle kunna omfattas av någon slags 
äganderätt likt copyright diskuterats flitigt i amerikansk rättslitteratur. (Rule & Hun-
ter 1999, Litman, 2000, Lessig 2002) Även andra typer av reglering än den rättsliga 
behandlas ibland i privacylitteratur av det här slaget, det kan gälla tekniska lösning-
ar, normer, självkontroll eller olika professionella etiska koder (Lessig 1998, Bennet & 
Raab 2006). 
 
I svenskt sammanhang refereras inte särskilt ofta explicit till den amerikanska dis-
kussionen, vare sig i rättsliga förarbeten till lagstiftning eller i något annat samman-
hang. Via bland annat Stig Strömholms artikel och andra tidiga framför allt juridiska 
texter från 1960- och 70-talen, går det ändå att hitta spår och avtryck i den svenska 
kontexten i linje med idéer och tankegångar från amerikansk rättsdiskussion. Ström-
holms tidiga arbeten, bland annat jämförande studier av tillståndet för integritetslag-
stiftningen i olika europeiska länder, har här haft ett avgörande inflytande. Sedan 
1970-talet är det i Sverige forskarna och doktoranderna inom Institutet för rättsin-
formatik under Seipels ledning, beskriven i föregående avsnitt, som varit mest aktiva 
i den rättsliga diskussionen kring personlig integritet. I Norden i övrigt kan Jon Bing, 
professor i rettsinformatikk vid Oslo universitet nämnas, vars arbeten bidragit till det 
norska formulerandet av den så kallade personvernsteorin, vilket legat till grund för 
Norges lagstiftning inom persondataområdet (Bing 1991 och 2008). 
 
Förutom rättsteoretisk analys och diskussion av begreppet personlig integri-
tet/privacy, finns också litteratur av mer samhällsvetenskapligt slag som fokuserar 
på värdet eller intresset personlig integritet och privacy och dess förutsättningar i ett 
socialt och politiskt sammanhang. Denna litteratur fokuserar ofta just på förändrade 
förutsättningar för möjligheten att skydda sitt privatliv eller sin personliga integritet 
mot bakgrund av informationsteknikens framväxt kopplat till en ökad användning 
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av densamma för olika syften, av offentliga myndigheter liksom privata företag. Som 
beskrivits i avhandlingens inledning kan det i praktiken gälla allt från brottsbe-
kämpning, övervakning av offentliga platser och genforskning, till uppbyggandet av 
stora offentliga dataregister och en alltmer elektroniskt baserad offentlig förvaltning 
generellt sett. Inom den privata marknaden gäller diskussionen till exempel kom-
mersiell försäljning av personuppgifter eller elektroniska spår genom e-handel och 
andra numera vardagliga handlingar som omfattar elektroniskt utförda tjänster. 
Grundfrågan kan sägas handla om möjligheter till kontroll över olika typer av infor-
mation och handlingar kopplat till enskilda människor och därmed potentiell fördel-
ning av makt. Alan Westins bok, Privacy and freedom från 1967, är den klassiska texten 
när det gäller personlig integritet och privacy som samhällsfråga i bred bemärkelse. 
Den sammanfattar diskussionen och argumenten så långt på 1960-talet. Westin ur-
skiljer också tydligare än sina föregångare dataövervakning (data surveillance) som 
ett specifikt hot mot den personliga integriteten i samband med uppbyggandet av 
stora persondatasystem, att skilja från andra typer av integritetshot, såsom kamera-
övervakning, buggning, eller för närgången mediaexponering. Hans beskrivning av 
problembilden blev i fortsättningen den dominerande och mest inflytelserika, men 
han var långt ifrån ensam om att diskutera dessa frågor i övergången mellan 1960- 
och 1970-talen. Andra titlar att nämna är till exempel The databank society från 1970 av 
Malcolm Warner och Michael Stone, Privacy and computers av Paul Sieghart 1976 och 
Numerierte Bürger från 1975 av Gerd Hoffman, Barbara Tiedze och Adalbert Pod-
lech.12

 
 

Den samhälls- och politiskt orienterade litteraturen kring personlig integritet och 
privacy som från och med 1970-talet och framåt sedan publicerats i en aldrig sinande 
ström skulle kunna delas in i olika kategorier med delvis olika inriktning. Frågan om 
datateknikens ökade kapacitet till insamling, bearbetning, spridning och samkörning 
av personlig information som ett kvalitativt nytt hot återfinns i den kategori av litte-
ratur som fokuserar och vidareutvecklar just övervakning (surveillance) mer specifikt. 
David Lyons bok The electronic eye – The rise of surveillance society från 1994 utgör nu-
mera närmast en klassiker. Perspektivet kan sägas kombinera tanken om det totalitä-
ra samhällssystemet från bland annat Orwell, med beskrivningar av vad den nya 

                                                 
12 Det kan nämnas att i den sistnämnda boken, Numerierte bürger medverar den svenske folkpartisten 
och politiska debattören Kerstin Anér med ett kapitel om den då nyligen införda svenska datalagstift-
ningen och dataskyddet i form Datalag (2973:289) (se s. 44–53 Datengesetz und Datenschutz in Swe-
den). Kapitlet är ett intressant konkret exempel på de internationella perspektiv som kan anläggas på 
området personlig integritet och persondatalagstiftning redan tidigt i problemområdets formering, i 
form av till exempel personliga kontaktnät och spridning och av olika policylösningar. Detta utvecklas 
inte vidare i föreliggande avhandling. 
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tekniken kan åstadkomma i form av effektiva övervakningssystem, om de används 
på det sättet. Hotbilden är i dessa texter tydlig och grundfrågeställningen kan dess-
utom ställas i relation till ständigt nya typer av digital teknik (Hixson 1987, Whitaker 
1999, Lyon 1994, 2001 och 2003, Garfinkel 2000, Bennet 2001, Bannister 2005). Reak-
tionerna efter terrorattacken på World Trade Center har också givit upphov till för-
nyade och intensifierade frågor kring övervakning och det repressiva samhällets 
konsekvenser (se ex Rosen 2004). 
 
En annan samhällsorienterad kategori av litteratur och forskning inom privacyområ-
det utgår ifrån frågan om hur den personliga integriteten kan regleras och skyddas, 
främst genom lagstiftning, men då inte analyserat som ett rättsligt problem utan som 
ett policyproblem, som en fråga om politik och styrning. Jämförande studier av hur 
regleringen i form av lagstiftning med mera har sett ut i olika länder har här varit re-
gelbundet återkommande (Flaherty 1989, Gellman 1997, Raab & Bennet 1998, Bennet 
1992, Regan 2002, Bygrave 2002 och 2004, Bennet & Raab 2006). Perspektivet och in-
riktningen i denna forskning berör nära min avhandlings ämnesval, särskilt som Sve-
riges lagstiftning på området utgjort ett av de exempel som lyfts fram i flera interna-
tionellt jämförande studier. 
 
David H. Flaherty var först ut att genomföra en internationellt komparativ studie av 
skyddet för den personliga integriteten i olika länder. I studien ingår Västtyskland, 
Sverige, Frankrike, Cananda och USA (Flaherty 1989). Det Flaherty främst fokuserar 
på är implementeringen av den rättsliga regleringen i respektive land, hur lagstiftning-
en har genomförts och fungerat i praktiken. Utgångspunkten för Flaherty är att över-
vakningssamhället redan är på stark frammarsch i västvärlden och här framstår Sve-
rige som extremt exempel beroende på olika faktorer såsom tidig datorisering av of-
fentlig sektor och generell användning, av personnummer. Likväl lyfter Flaherty 
också fram ett flertal viktiga offentliga integritetsdebatter, liksom den datalagstift-
ning som införs 1973 i Sverige, vilken framställs såsom modell och förebild för 
många andra länders lagstiftning däribland Norges och Englands. Datainspektionen, 
med potentiella möjligheter till stort inflytande, för i Flahertys framställning en något 
ojämn kamp för den personliga integriteten i ett samhälle präglat av byråkrati och 
kontroll av individen. Stor vikt läggs vid Datainspektionens mångårige generaldirek-
tör Jan Freese och hans arbete. Likaså framhålls ett något försämrat samhällsklimat 
för integritetsfrågorna under 1980-talet i jämförelse med det aktiva 1970-talet. 

En svensk akademisk studie med liknande inriktning, men utan komparativt in-
slag, är Sten Markgrens statsvetenskapliga avhandling Datainspektionen och skyddet av 
den personliga integriteten från 1984. Syftet med den studien är att utifrån de intentio-
ner som statsmakterna har formulerat i förarbeten och lagtext beskriva och även ut-
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värdera Datainspektionens arbete och praxis. Materialet som analyseras är tillstånds- 
respektive tillsynsärenden, tillsammans med intervjuer med handläggare och styrel-
semedlemmar. Resultaten pekar på en hög överensstämmelse mellan politiska inten-
tioner och genomförande, och således ett positivt resultat, med vissa undantag 
(Markgren 1984, s. 10). 
 
Colin J. Bennets Regulating privacy – dataprotection and public policy in Europe and the 
United States från 1992 som bygger vidare på Flaherty är även den en komparativ 
studie av dataskyddet i form av reglering och styrning i Sverige, USA, Storbritannien 
och Västtyskland. Studien fokuserar dels på att identifiera faktorer som kan förklara 
varför regleringen av persondataskydd ser ut som det gör i de olika länderna vid 
tidpunkten, dels på att beskriva och karaktärisera de olika val av styrningsinstru-
ment och styrningsformer som studien påvisar, samt diskutera detta i ett jämförande 
perspektiv. Länderna uppvisar högst olika val av reglering och styrningsinstrument 
vid tidpunkten13

                                                 
13 Notera att Bennets studie är gjord innan EG-direktivet angående persondataskydd har blivit aktuellt 
och dessutom omfattar 1970- och 80-talet då de tidigaste regeleringsinitiativen genomfördes i de aktu-
ella länderna. 

, från införandet av licens som är Sveriges modell, till en dataom-
budsman i Västtyskland och former för självreglering och ett rådgivande organ un-
der the Privacy Act i USA. I fallet Sverige handlar det för Bennet om att försöka ringa 
in faktorer som kan förklara varför just Sverige var så tidigt ute med sin datalagstift-
ning, samt att analysera valet av just licens om styrningsmetod och beskriva hur im-
plementeringen av densamma fungerat. Det Bennet pekar på är sådant som den jäm-
förelsevis tidiga datoriseringen av den offentliga förvaltningen, Sveriges konstitutio-
nella offentlighetsprincip som kan göra integritetsaspekter vid datorisering extra på-
tagliga, men han hänvisar också till en typisk svensk politisk tradition och ”stil” som 
varande preventiv och framåtsyftande snarare än reaktiv och tillbakablickande (Ben-
net 1992, s. 61 ff). Detta i jämförelse med de andra ingående ländernas politiska styr-
ning. Att de svenska lagstiftarna har att ta hänsyn till den starka principen om offent-
lighet vad gäller myndigheternas handlingar är något som lyfts fram av Bennet som 
en faktor som kan förklara valet av licensformen för regleringen (ibid, s. 63 och 199). 
Likaså betonar författaren att den svenska lagstiftningsprocessen kring datalagen 
genomfördes utan större politisk oenighet och även utan större offentligt engage-
mang eller debatt, slutsatser jag delvis kommer att modifiera genom min studie (ibid, 
s. 55 och 201). På flera punkter bekräftar föreliggande avhandling också slutsatser 
hos både Bennet och Flaherty. Där det är relevant kommer därför dessa texter att re-
fereras genomgående. 
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Colin J. Bennet och Charles D. Raab har senare genomfört en fördjupad studie av 
regleringen av den personliga integriteten i ett internationellt perspektiv i boken The 
governance of privacy – policy intruments in global perspective, från 2006. Mellan slutet av 
1980-talet då Bennet och Raab påbörjade sitt forskningssamarbete kring datalagstift-
ning och dataskydd och 2000-talet har en genomgripande förändring skett, på tek-
nikutvecklingens område och när det gäller samhällsutvecklingen, i det som brukar 
sammanfattas globalisering. Detta är utgångspunkten för The governance of privacy, 
som fördjupar analysen av regleringen av personlig integritet och persondata, i form 
av rättsliga ramverk och policys på olika nivåer, liksom andra regleringsinstrument 
på området, tekniska som sociala. Studien mynnar ut i tanken att persondataskydd 
kan studeras i egenskap av olika ”privacy regimes”, system som består av ett kom-
plext nät av institutionella strukturer och aktörer som samspelar i skapandet av poli-
cys och i dess implementering. En viktig slutsats är också att integritetsfrågorna och 
dess reglering numera måste studeras i ett internationellt perspektiv då informa-
tionsflöden känner allt färre nationella gränser. 

Bennets och Raabs bok utgör en central och viktig bok och sammanfattar fråge-
ställningarna kring personlig integritet och persondataskydd ur ett politiskt och 
statsvetenskapligt perspektiv så här långt på 2000-talet. För min studie kring tidigare 
datalagen har dock Bennets bok från 1992 större bäring då den direkt fokuserar 
samma tidsperiod och lagstiftning. 
 
Ytterligare en annan kategori av litteratur kring personlig integritet utgår från värdet 
integritet ställt mot andra värden en individ eller ett samhälle kan behöva värna. Här 
blir förstås beskrivningen av begreppen helt avgörande för resonemanget. Oftast är 
det integritet i avseendet ”att bli lämnad ifred” eller att ”få vara anonym” som ställs 
mot samhällets behov av att i vissa lägen kunna spåra eller ha kontroll på en männi-
skas handlingar som ställs i fokus. Man kan också föra ett något mer komplicerat re-
sonemang som går ut på att integritet för människan innefattar både ett behov av av-
skildhet eller respekt för personliga gränser, och ett behov av att uppge gränserna för 
deltagande i ett socialt sammanhang, både på ett personligt plan och på samhällsnivå 
(Regan 2002, Hansson 2006). Inom detta synsätt är den enskildes möjlighet till kon-
troll över den personliga informationen, liksom insyn i olika processer viktigare än 
avskildhet eller anonymitet till varje pris. Ett resonemang som kan relateras bakåt till 
exempelvis Westins sätt att ringa in privacybegreppet. I båda fallen rör det sig ändå 
om olika värden, behov eller intressen som ställs i relation till varandra. Olika förslag 
på hur man principiellt kan tänka och vad som ska vara vägledande i konkreta be-
dömningar av olika intressekonflikter kring integritet som samhällsproblem har ut-
formats av bland andra Etzioni (Etzioni 1999). Hur integritetsfrågor i arbetslivet ska 
kunna hanteras ur ett rättsligt perspektiv behandlas specifikt av Westregård i en av-
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handling från 2002 (Westregård 2002). Syftet med den avhandlingen är begreppsut-
redande och modellskapande och bygger till stor del på ett tänkande kring avväg-
ningar mellan intressen som arbetsgivare respektive arbetstagare kan tänkas ha i oli-
ka situationer. Westregårds avhandling är ett av de få juridiska arbeten på svenska 
som grundligt går igenom och analyserar personlig integritet som begrepp och in-
tresse, kopplat till en konkret verklighet, arbetsplatsen, där bedömningar och avväg-
ningar mellan olika handlingsalternativ i praktiken ska genomföras. 

Att personlig integritet och privacy kan kompliceras betraktat ur ett genusper-
spektiv har också uppmärksammats av några få forskare, liksom att kulturella aspek-
ter kan spela roll för hur gränsen mellan det privata och offentliga uppfattas och be-
döms. Att problematisera området utifrån sådana potentiellt kritiska perspektiv hör 
dock till det som behöver utvecklas vidare (Allen 1985 och 2003, McDoughall & 
Hansson 2002). 
 
Det finns en typ av litteratur kring datorer, personlig integritet och persondataskydd 
som hittills inte nämnts här och det är de svenska debattböckerna. Det finns tidiga 
exempel på kritiskt debatterande texter redan från 1960-talet, såsom berättelsen Den 
stora datamaskinen från 1966, skriven under pseudonym, (Alvén 1966), annars hör de-
battböckerna kring datorer och integritet 1970-talet till och då företrädesvis från mit-
ten av decenniet och framåt efter det att den aktuella datalagen redan var antagen. 
Flera av författarna till dessa böcker hade tidigare också varit aktiva i både den poli-
tiska diskussionen kring lagstiftningen liksom i den allmänna mediedebatten. Sär-
skilt en person, Jan Freese var aktiv på alla fronter, både som sekreterare i den offent-
liga utredning som arbetade med datalagstiftningen, som generaldirektör för den 
kommande Datainspektionen, samt som debattör och författare till skrifter om lag-
stiftningen. I flera fall är gränsen mellan fackbok, lärobok och debattbok flytande när 
det gäller dessa texter och flera av titlarna gavs också ut på Liber Förlag eller Stu-
dentlitteratur. Datoriseringen diskuterades mycket flitigt under 1970-talet ur ett fler-
tal perspektiv. Integritetsfrågorna var då ibland en av flera aspekter som kunde pro-
blematiseras kring den nya tekniken. Så sker till exempel i Kerstin Anérs Datamakt 
från 1975, vilken också redovisar ett tydligt maktperspektiv på datafrågorna, samt 
Jacob Palmes Människorna i datorsamhället. Andra diskuterar datalagstiftningen mer 
specifikt, som Freese och Per-Gunnar Vinge, som i Ger datalagen dig något skydd? re-
spektive Datalagen i praktiken. Ytterligare ett angreppssätt är att se integritetsfrågorna 
i samhället i ett vidare perspektiv bortom datortekniken och datalagen. Det gör Nor-
dal Åkerman med flera författare i boken Kontroll av individen nämnd i avhandling-
ens inledning. Peter Bratts numera välkända IB och brottet mot vår säkerhet behandlar 
en mer avgränsad sakfråga, men hör likväl och i högsta grad till den debatterande in-
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tegritetslitteraturen (Åkerman 1972a, Freese 1973, Anér 1975, Vinge 1975, Björk & Sa-
ving 1976, Palme 1976, Freese 1976, Freese 1979, Bäck 1982, Datainspektionen 1983). 
 
Under 1990-talet har personlig integritet, eller framför allt den nya lagstiftningen på 
området, diskuterats som ett hot mot ett annat för demokratin omistligt värde, näm-
ligen tryck-, yttrande- och informationsfriheten. Personuppgiftslagen formulerades 
som en teknikoberoende lag, men blev till en början mest uppmärksammad för att 
den omfattade all behandling av personuppgifter, också i löpande text, något som vi-
sade sig problematiskt i relation till vardagliga företeelser som e-post och informa-
tion på webbplatser. Dessa problem har efter hand blivit föremål för ytterligare ut-
redning och rättslig justering i form av undantag i lagparagraferna. Den mest ihärdi-
ga debattören av dessa frågor är Anders R Olsson, vars texter tydliggör värdet av of-
fentlighet och tryckfrihet i relation till hur persondatalagstiftning kan verka hindran-
de för informationsfriheten. Utgångspunkten är att integritet omfattar en relation, 
ofta mellan medborgaren och staten i form av offentliga myndigheter, där insyn, öp-
penhet respektive skydd kan få olika innebörder beroende på vems/vilket intresse 
och behov som avses (Olsson 1996 och 2000). Statsmannaförbundet fortsätter Olssons 
diskussion några år senare med debattboken 7:16 och andra hot mot öppenheten (Stats-
tjänstemannaförbundet 2000). 

2000-talet har också bevittnat flera integritetsdebatter, allra senast i samband med 
Försvarets radioanstalts utvidgade befogenheter att utföra signalspaning inte bara i 
etern utan också i kabel och tråd, något som skapat omfattande protester inte minst i 
bloggar och diskussionsforum på Internet. FRA-debatten under 2008 anknyter till 
den inte helt nya diskussionen om övervakningssamhället. Ett flertal debattböcker på 
temat har också publicerats under 2000-talet, intressant nog av skribenter med olika 
politisk grundtillhörighet (se till exempel Gunnartz 2007, Migou & Wigenmark 2007 
och Ström 2008). 
 
En svensk akademisk studie som berör frågeställningen om offentlighet och datalag-
stiftning formulerad av Olsson, och vars empiriska material delvis tangerar mitt eget 
är Lars Ilshammars avhandling, Offentlighetens nya rum – teknik och politik i Sverige 
1969–1999. Studien vill fokusera den institutionella och tekniska infrastrukturen för 
förändringen av det som kallas det offentliga rummet, med vilket i avhandlingen av-
ses de offentliga arenor för kommunikation, information och debatt som finns i ett 
samhälle. De politiska processerna kring datalagen och personuppgiftslagen studeras 
som två exempel bland flera på legal infrastruktur för det offentliga rummet. Teore-
tiskt använder Ilshammar sig av regimteori, som bland annat innefattar element som 
normer, regler, principer och beslutsprocesser. Utgångspunkten är teknikhistorisk 
och det teoretiska perspektivet skiljer sig från min avhandlings. I studiens frågeställ-
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ningar ingår dock också att titta på föreställningar om teknik och teknisk utveckling 
och i detta tangeras delvis frågorna i mitt avhandlingsprojekt. Där det är av intresse 
kommer jag därför att relatera till Ilshammars slutsatser. Detta gäller då den fallstu-
die i hans avhandling som behandlar datalagen. 
 
Den förnyade uppmärksamheten av personlig integritet som värde och företeelse 
under 1990- och 2000-talet har intensifierat diskussionen inom olika ämnesdiscipliner 
även i Sverige. Intressanta försök till teoribildning och begreppsdiskussion i svensk 
kontext återfinns till exempel inom samhällsvetenskap och humaniora, biomedicin 
och statsvetenskap. Göran Hermerén respektive Elisabeth Rynning diskuterar prin-
ciper och förhållningssätt kring individers personliga integritet i forsknings- och 
vårdsammanhang (Hermerén 1996, Rynning 2005). Det gör också Mats G Hansson, 
professor i biomedicinsk etik i boken Integritet – i spänningen mellan avskildhet och del-
aktighet, med tillägg att han i sin redogörelse sätter in integritetsbegreppet i både ett 
historiskt, moralfilosofiskt och rättsligt perspektiv (Hansson 2006). Båda diskuterar 
begrepp och ger förslag till begreppsbestämning av personlig integritet utifrån vad 
som skulle kunna fungera i det egna praxissammanhanget. Mikael Sundström slutli-
gen gör i sin avhandling Connecting social science and information technology – democra-
tic privacy in the information age en normativ analys av personlig integritet ur ett de-
mokratiteoretiskt perspektiv, vilket utmynnar i ett begrepp, demokratisk integritet 
(democratic privacy), vilket betonar behovet av integritet i kommunikation och in-
formationssökning, snarare än integritet som anonymitet eller avskildhet. Utifrån be-
greppet analyseras i avhandlingen några svenska offentliga utredningstexter från 
1990-talet kring persondatalagstiftning (Sundström 2001). Inom kulturvetenskap har 
Eric Carlsson under 2009 publicerat en avhandling på temat övervakning, Medierad 
övervakning – en studie av övervakningens betydelser i svensk dagspress, vilken analyserar 
bilder av övervakning i terrorbekämpningens fotspår ur ett diskursanalytiskt per-
spektiv (Carlsson 2009). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att inläsningen av den relativt omfattande litteraturen 
kring personlig integritet, privacy och persondataskydd har givit en för avhandling-
en nödvändig bakgrundsbild av hur mångfasetterade begreppen och problemställ-
ningarna är inom detta område. Personlig integritet kan och har diskuterats från en 
lång rad perspektiv, utifrån olika diskurser och på olika sociala nivåer och samman-
hang. Inledningsvis på 1970-talet var de principiella resonemangen i de politiska do-
kumenten som ingår i min studie delvis färgade av den då aktuella amerikanska 
rättsliga diskussionen kring begreppsdefinitioner av integritet och privacy. Därefter 
har dessa diskussioner blivit alltmer uttunnade. Eftersom begreppsdiskussionen 
kring personlig integritet inte är vare sig omfattande eller djuplodande på den poli-
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tiska nivån får man ställa andra typer av frågor till texterna för att ringa in begrepp 
och de diskurser dessa ingår i. För detta har jag formulerat avhandlingens analysfrå-
gor kring problem, orsaker till problem och lösningar i form av skydd. Vem ska 
skydda vem eller vad, på vilket sätt och varför? De svar som man med hjälp av dessa 
frågor får fram kan sedan analyseras och diskuteras också mot bakgrund av privacy-
litteraturens begreppsresonemang. 

I relation till de tidigare studier som har genomförts av datalagen och dess till-
komst, främst Flaherty och Bennets komparativa studier, samt i svensk kontext Il-
shammars historiska avhandling, kan min studie betraktas som en fördjupning av ett 
fall, en fördjupning som delvis ger en annan och något mer nyanserad och mångfa-
setterad bild av den politiska processen kring datalagen. Där Bennet och Flaherty fo-
kuserar möjliga orsaker till olika policyval, respektive uppehåller sig vid implemen-
teringen av datalagstiftningen, behandlar min studie stadiet däremellan, själva till-
komstprocessen av lagen och den debatt och diskussion kring datorer och personlig 
integritet som processen innefattade. Mitt teoretiska perspektiv är också ett annat i 
jämförelse med de ovan nämnda forskarna, med betoning på politiska diskurser och 
med kopplingar till frågeställningar inom min ämnesdisciplin biblioteks- och infor-
mationsvetenskap. 
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3. TEORETISKA OCH METODOLOGISKA UT-

GÅNGSPUNKTER 
 
 
 
 
Följande relativt omfattande kapitel ringar in och beskriver avhandlingens teoretiska 
och metodologiska ramverk, från de epistemologiska utgångspunkterna till studiens 
analysfrågor. Studien tar avstamp i statsvetenskaplig teoribildning och lyfter fram en 
modell, dagordningsmodellen, med vars hjälp politiska processer kan studeras. Till-
sammans med denna modell utvecklas ett diskursanalytiskt perspektiv utifrån vilket 
diskussionerna och debatten kring personlig integritet och datateknik analyseras. De 
båda teoretiska angreppssätten är tänkta att komplettera varandra, sammantaget 
fångar de in både genomförandet av politiken och dess innehåll. I kapitlets senare del 
utvecklas studiens konkreta analysfrågor. Frågornas förankring inom olika ämnesdi-
scipliner, främst biblioteks- och informationsvetenskap och statsvetenskap belyses 
och förklaras. 
 
 

3.1. Epistemologiska utgångspunkter 

Genom valet av diskursanalys som teoretisk och metodologisk grund placerar jag 
mig inom en socialkonstruktivistisk forskningstradition. Det är framför allt social-
konstruktivismens potential som kritisk sociologisk teori och samhällsteori som är 
aktuell och intressant i samband med mitt avhandlingsprojekt. De mer kunskapsteo-
retiska och ontologiska frågeställningarna som perspektivet också rymmer hamnar i 
bakgrunden.14

                                                 
14 Uppdelningen är hämtad från Søren Barlebo Wenneberg (2001). Socialkonstruktivism – positioner, pro-
blem och perspektiv. Malmö: Liber. Wenneberg argumenterar för att man kan ansluta sig till ett social-
konstruktivistiskt tankesätt när det gäller människan och samhället, utan att för den skull behöva inta 
de eventuellt mer problematiska kunskapsteoretiska och ontologiska positionerna som han menar blir 
följden av en ensidig, konsekvent och oreflekterad socialkonstruktivistisk hållning. Han skiljer också 
på socialkonstruktivism som generellt kritiskt perspektiv och detsamma i form av ”olika teoretiska 
förklaringar av hur den sociala verkligheten och konkreta sociala företeelser är strukturerade och fun-
gerar”(Wenneberg 2001, s. 69 ff, 57 och 10 ff). 

 Genom att betrakta sociala institutioner och processer, till exempel po-
litiska sådana, som komplexa och sammansatta, ickegivna i sin form och sitt innehåll, 
samt uppbyggda av sociala handlingar knutna till specifika historiska och kulturella 
kontexter, öppnar perspektivet upp för kritisk granskning och dekonstruktion av det 
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till synes självklara och givna. Kritisk granskning är nu inget unikt för det socialkon-
struktivistiska perspektivet. Det intressanta är kanske i stället det sätt som perspekti-
vets anhängare och utövare problematiserar det som tagits för givet i tidigare, annan 
samhällsteori och forskning. Det kan vara sådant som att se viss samhällsutveckling 
som determinerad av inre givna strukturer, eller att betrakta vissa historiska driv-
krafter som mer bestämmande än andra, eller att se människan som en i huvudsak 
rationell varelse som främst sätter upp mål utifrån önskan om effektivitet och all-
män- eller egennytta. Det kan också gälla mänskliga värden som oproblematiskt ses 
som universella, överordnade och naturliga oavsett sammanhang, eller föreställning-
ar om kön och könsskillnader. När socialkonstruktivistiskt inriktade teoretiker ger 
förslag på hur människans sociala verklighet med dess institutioner och processer 
har uppstått, är konstruerade och fungerar, ger de en något annorlunda bild. Berger 
och Luckmanns helhetsteori om det socialas uppbyggnad i form av vanor, roller, ty-
pifieringar och legitimeringar är en av de mer kända (Berger & Luckmann 1966). Det 
finns också teoretiska förslag inriktade på mer specifika sociala processer, som till 
exempel politiska beslutsprocesser. Teorin om ”the garbage can” inom organisations-
teorin är en sådan (Rowlands & Turner 1997, s. 57 ff).15

Den handling och process som vanligtvis främst fokuseras inom ett socialkon-
struktivistiskt perspektiv är den språkliga. Språkhandlingar ses som grundläggande i 
relationen mellan människan och hennes omgivning, i det att det genom språket 
skapas representationer som i sin tur formar föreställningar och förförståelse med 
vars hjälp vi betraktar och skapar företeelser i världen. De berömda ”glasögonen” ses 
som mer eller mindre avgörande, samtidigt som alla givna betydelser, funktioner och 
verkningar ifrågasätts i relationerna mellan språkliga tecken, dess betydelseinnehåll, 
glasögonen och människors aktiva språkanvändning. Synen på det exakta förhållan-
det mellan människan och de av henne själv skapade strukturerna i form av diskur-
ser varierar också mellan olika synsätt. Målet med en diskursanalys utifrån ovanstå-
ende perspektiv kan sägas vara att göra oreflekterade tankemönster, förgivettagan-
den och outtalade argument åtkomliga för analys. De antaganden som inte alltid är 
explicita i en text, men ändå strukturerar förståelsen av den. 

 

 
Samhällsforskaren Søren Barlebo Wenneberg gör en huvudsaklig poäng av att skilja 
mellan olika socialkonstruktivistiska positioner, där konstruktivism kan vara: 
 

• ett generellt kritiskt perspektiv, genom att dekonstruera det till synes naturliga (Wenne-
berg 2001, s. 57) 

                                                 
15 Rowlands och Turner refererar i sin tur till J W Kingdon (1984) och Cohen, M, March, J, and Olsen, 
J (1972). 
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• olika teorier om den sociala ordningens uppkomst och reproduktion. Hur den sociala 
verkligheten, och konkreta sociala företeelser är konstruerade och fungerar (ibid, 
s. 70) 

• en kunskapsteoretisk, epistemologisk position, där vår kunskap, den vardagliga liksom 
den vetenskapliga, ses som uteslutande socialt konstruerad och bestämd av sociala 
faktorer såsom maktstrukturer, intressen, konventioner och vanor (ibid, s. 77) 

• en ontologisk position, det vill säga en lära om ”vad som finns”. En idealistisk ontologi 
där själva verkligheten, även den fysiska, ses som en social konstruktion (ibid, s. 91 ff) 

 
Den viktigaste punkten för föreliggande avhandlingsprojekt är socialkonstruktivis-
mens avståndstagande och kritik av rationalismen i synen på politik som process 
(ibid, s. 10).16

Tar man socialkonstruktivismens kunskapsteoretiska perspektiv på allvar får det natur-
ligtvis också konsekvenser för den enskilda forskaren och hans/hennes forskningsarbete. 
Och då inte bara i den mer uppenbara formella och strukturella betydelsen att forskning 
styrs av resurstilldelning, forskningstraditioner, och publiceringsmönster, utan också att 
forskningens kunskapsinnehåll påverkas av sociala strukturer. Utan ambition att ta ställning 
i den intrikata frågan om kunskapsteoretisk realism kontra en radikal konstruktivism, eller 
en position däremellan, tänker jag mig att all forskning mår väl av kontinuerlig kritisk reflek-
tion över de egna teoretiska redskapen och vad de innebär för de svar studien ger, särskilt i 
relation till andra perspektiv som varit möjliga att anlägga. Det är också alltför lätt att till ex-
empel analysera diskurser kritiskt, mot bakgrund av en samhällskontext beskriven utifrån 
annan forskning, vars utgångspunkter och teoretiska antaganden man inte granskar närmare. 
Problematiken återkommer i studiens empiriska kapitel. 

 Genom teorival och forskningsfokus, där en kombination av den så kal-
lade dagordningsteorin och diskursanalys prövas, vill jag beskriva politik som en 
komplex och mångfasetterad process styrd av en lång rad andra faktorer än de ratio-
nellt grundade besluten kring mål, medel och genomförande av politik. Diskursteo-
rin har i sina olika grenar klart kunskapsteoretiska anspråk, men Wenneberg placerar 
diskursanalysen främst under alternativ två ovan, som en teori om den sociala ord-
ningen och dess upprätthållande. John W Kingdon, vars modell för dagordningspro-
cessen jag utgår ifrån i avhandlingen, för inte några fördjupade epistemologiska re-
sonemang i sina framställningar, men hans modell utgör en av många alternativa 
perspektiv till en utpräglad rationell syn på politik 

                                                 
16 Inom statsvetenskapen företrädd av exempelvis ”rational choice theory” med grund i ekonomisk 
marknadsteori. Med rationellt menas i det sammanhanget antagandet att människors handlande och 
preferenser, på en ekonomisk marknad liksom i politiken, kan antas grundas framförallt på ett kalky-
lerat självintresse, som kan förutses. Det talas om ”the political marketplace” där bland annat politiker 
spelar utifrån olika gruppers krav. Teorin som kan vara både deskriptiv och normativ, är vida spridd, 
men också skarpt och ingående kritiserad (Hill 2005, s. 51 ff). 
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3.2. Att studera politik – statsvetenskapligt perspektiv 

Som redan framgått inledningsvis siktar föreliggande avhandling på att ringa in och 
analysera politiska diskurser17

Bland diskursteoretiker finns det lite olika syn på vad en diskurs är, men också på 
dess status i relation till andra företeelser; processer, praktiker och strukturer i sam-
hället. För några kan diskurser sägas ”vara allt”, liknande ett närmast språkdetermi-
nistiskt förhållningssätt, medan andra mer betonar diskursernas samspel med sin 
kontext bestående av ekonomiska, kulturella, politiska och andra sociala praktiker. 
Författarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips beskriver skillnaden så-
som olika synsätt på vad som ytterst konstituerar världen. Är det vårt språk och 
kommunikationsmönster som styr, andra praktiker såsom till exempel de ekonomis-
ka, eller tänker man sig ett mer dialektiskt förhållande mellan olika processer i sam-
hället? (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

 kring personlig integritet, information och teknik i 
samband med en lagstiftningsprocess, tillkomsten av datalag (1973:298). Diskursteori 
och diskursanalys kan sägas omfatta en socialkonstruktivistisk grundad epistemolo-
gi, och en specifik syn på språk, handling och makt. Inom diskursanalysen har också 
en rad relativt konkreta metodansatser utvecklats, några av dem med lingvistisk ut-
gångspunkt, vilket gör både perspektivet och arbetssättet speciellt användbart för 
analys av texter av olika slag. 

Den brittiske forskaren Norman Fairclough, företrädare för den inriktning som 
kallas kritisk diskursanalys, kan sägas förorda det sistnämnda synsättet. I en relativt 
nyskriven text uttrycker han förhållandet mellan diskurs och dess kontext såsom att 
diskurser, eller andra former av semiosis, är ett element av flera i alla sociala prakti-
ker, mellan vilka det sker ett ständigt samspel. De element som diskurser kan in-
teragera med formuleras av Fairclough som ”productive activity”, ”means of pro-
duction”, ”social relations”, och ”cultural values” (Fairclough 2004, s. 122–123). Det 
handlar alltså inte om diskursiv praktik och annan praktik utan om olika aspekter av 
samma process eller praktik som samspelar i det konkreta skeendet. Fairclough har 
konstruerat en modell för hur man i en analys kan skilja mellan själva texten, dess 
diskursiva praktik och den sociala praktiken för att få med alla nivåer av både 

                                                 
17 Diskursbegreppet är omdiskuterat och flera olika synsätt existerar parallellt. Norman Fairclough 
som jag refererar nedan beskriver diskurs som ”semiosis in representations”. Andra avgränsar diskurs 
till text och tal av olika slag. Man kan också tala om diskurser i mer allmänna termer såsom tanke-
mönster, språkstrukturer, eller betydelsesystem, alternativt ”ett bestämt sätt att tala och förstå värl-
den, eller ett utsnitt av världen”(Winther Jørgensen & Phillip, s. 7). Då tänker man främst på underlig-
gande, mer eller mindre dolda föreställningar, snarare än explicit uttryckta idéer och argument i en 
fråga eller företeelse. Ibland talas det om den ”förgivettagna” föreställningen i det som uttrycks. 
Diskursanalytiker är således ute efter att fånga in underliggande strukturer, gärna maktordningar i till 
exempel olika slags texter, utöver det mer omedelbart tillgängliga och avläsbara. 
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diskurs och kontext. Jag känner mig tilltalad av det allmänna ställningstagandet att 
diskurser samspelar med andra aspekter av sociala praktiker, men finner Faircloughs 
begrepp och modeller för analys något för allmänna och abstrakta för min avhand-
lings syfte. Inte heller omfattar jag helt Faircloughs lingvistiska utgångspunkt när det 
gäller analysen av själva de politiska texterna som ingår i min studie. Där har jag fått 
utgå från begrepp och teorier från annat håll, både i textanalysen och i betraktandet 
av de politiska sammanhangen där diskurserna figurerar. 

Med ovanstående utgångspunkt har jag letat samhällsvetenskaplig teori kring po-
litiska processer och offentlig politik. I det letandet har min önskan från början varit 
att hitta alternativ till traditionella rational-choice modeller, mer i linje med det soci-
alkonstruktivistiska grundperspektivet inom diskursteori och diskursanalys. 
 

3.2.1. Politik, att lösa paradoxer? 
Statsvetaren Deborah Stone18

 

 argumenterar i en text, Policy paradox: the art of political 
decision making, för att det hon kallar “the rationality project” inom statsvetenskap 
och offentlig förvaltning helt enkelt inte kan beskriva den komplexa politiska verk-
ligheten på ett tillfredsställande sätt. Hon menar att rationalitetsprojektet bygger på 
tre grundantaganden; en speciell modell för hur mänskligt beslutfattande går till, en 
viss typ av samhällsmodell, och en specifik syn på politik som process. Dessa tre an-
taganden hänger naturligtvis samman och de baseras alla på ett logiskt rationellt 
ideal för mänskligt tänkande och handlande, där beslut tas och mål uppnås i tydliga 
och från varandra väl avgränsade steg, och där maximering av egenintresset är 
främsta bakomliggande drivkraften. I sin argumentation vill Stone två saker. För det 
första visa att och hur de underliggande kategorier en rationell analys bygger på i sig 
själva är en produkt av någon typ av politisk förhandling eller strid. ”I argue, instead 
that the very categories of thought underlying rational analysis are themselves a kind 
of paradox, defined in political struggle /…/ Thus analysis is itself a creature of poli-
tics /…/” (Stone 1988 och 2004, s. 573). För det andra vill hon konstruera en ram för 
analys som just fångar in politikens paradoxer, en analys som fokuserar på politikens 
idésida med dess förhandlingar och strider kring idéer, kategorier och definitioner av 
hur problem ska betraktas. Stone talar i sin text om idéer och värden i politiken, men 
en diskursanalytiker skulle inte ha svårt att även placera in begreppet diskurs i utta-
landen som: 

                                                 
18 Deborah Stones text räknas som en modern klassiker inom amerikansk statsvetenskap. Stone har en 
Phd i political science från MIT och har arbetat på flertal universitet som Yale, Duke och Brandeis, 
förutom MIT.  
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Ideas are at the center of all political conflict. Policy making in turn, is a constant 
struggle over criteria for classification, the boundaries of categories, and the defi-
nition of ideals that guide the way people behave /…/ Each idea is an argument, 
or more accurately, a collection of arguments in favour of different ways of see-
ing the world. (Stone 2004, s. 575) 

 
Sammanfattningsvis, hur de inblandande betraktar och beskriver ett problem får 
också konsekvenser för vilka lösningar man ser, och vidare på de politiska val och 
strategier som genomdrivs. ”There are many modes of defining problems in policy 
discourse, and each mode is like a language within which people offer and defend 
conflictning interpretations” skriver Stone. Dessa ”modes” kan kanske sägas motsva-
ra det jag vill försöka ringa in och problematisera i mitt avhandlingsarbete med hjälp 
av den diskursorienterade ansatsen. Man kan visserligen diskutera vari skillnaden 
ligger mellan att i det här sammanhanget tala om idéer och värden å ena sidan och 
diskurser å den andra. Att reda ut den skillnaden låter sig inte lätt göras, men man 
kan till exempel peka på sådant som skillnader i synsätt på språkets roll som förmed-
lare av betydelser, och olika perspektiv på begrepp som intresse och makt. Diskurs-
teoretiker ser gärna diskurs som ett metateoretiskt perspektiv där språket i sig är 
förmedlare av grundläggande värden och synsätt på tillvaron och dess fenomen. 
Grundläggande eller underliggande betydelser som formulerandet av mer explicita 
idéer i sig förutsätter. Det handlar alltså delvis om skillnader i analysnivå (se Fischer, 
2003, s. 41). Man kan som exempel ha olika politiska idéer om betydelsen av person-
lig integritet för samhällsmedborgaren, vad den ska innebära konkret och hur detta 
värde bör vägas mot andra eventuella värden. På en diskursiv nivå skulle man då 
kunna leta efter mer outtalade föreställningar om vem eller vad som ska skyddas, av 
vem och varför. Sådant som i den politiska diskussionen oreflekterat tas för givet 
utan argumentation. 
 

3.2.2. Politik som stegvisa justeringar 
Förutom det allmänna övergripande argumentet mot rationella modeller och teorier 
som Stone för fram, att rational-choice teorier fungerar otillfredsställande som de-
skriptiv teori för den komplicerade politiska och administrativa verkligheten, finns 
ytterligare ett antal vanliga motargument. Bristen på fullständig information och 
överblick av problemområdet i en beslutssituation är ett sådant argument, svårighe-
ten att verkligen förutse olika alternativs konsekvenser ett annat. Likaså kan det fin-
nas svårigheter att i en analys skilja mellan fakta och värderingar, liksom mellan mål 
och medel (Hill 2005, s.148). Alla dess bristfälligheter i omständigheterna kring det 
mänskliga handlandet kan dock paradoxalt nog också omvänt bli argument för be-
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hovet av en rationell modell, som preskriptivt redskap till att förbättra processer i ef-
fektiv och rationell riktning. Charles E. Lindblom19

Som jag förstår det, utifrån en mycket citerad text, ”The science of muddling 
through”, är Lindblom inte i första hand kritisk till eventuellt rationellt tänkande 
som sådant, utan snarare till en specifik rationell modell, av honom kallad ”the ratio-
nal comprehensive model” (Lindblom 2003, s. 177 ff). Enligt Lindblom förutsätter en 
sådan modell tydliga, välavgränsade mål och en grundlig mål-medelanalys som tar i 
beaktande alla tänkbara variabler. Liksom Stone ett antal år senare, dömer Lindblom 
ut en sådan modell som totalt orealistisk när det gäller beskrivning av de flesta mer 
komplicerade beslutsprocesser. I stället förordar han den inom statsvetenskap omta-
lade ”incrementella” teorin, byggd på ett mer pragmatiskt, stegvist och situations-
bundet tänkande som tar hänsyn till sådant som ofta karaktäriserar vardaglig poli-
tikutövning, särskilt då kanske i administrativa förvaltningssammanhang; a) bristen 
på överblick, tid och andra resurser b) tidigare erfarenheter och genomförda beslut 
inom ett område c) anpassningar och kompromisser mellan olika intressen d) ständi-
ga justeringar och stegvisa förändringar i beslut och handling, samt e) anpassningar 
till det praktiskt möjliga och relevanta i stunden. Dessa drag i politikutövningen är 
heller ingen brist enligt Lindblom, utan snarare en positiv sak som kan bidra till kon-
tinuitet och realism. Lindblom gör också en tydlig poäng av svårigheten att skilja 
mellan värderingar och fakta, liksom mellan mål och medel i politiska beslutssitua-
tioner. Här ges en mycket pragmatisk bild av politiken, där mål stundom lika gärna 
blir medel för andra mål, alternativt att medel blir mål i sig, vilket kan kallas målför-
skjutning. Likaså är det meningslöst i praktisk politik, tycks Lindblom mena, att sätta 
upp abstrakta värden och ideal att följa principfast då den verkliga betydelsen av 
olika värden varierar avsevärt beroende på situation. 

 däremot, formulerar enlig Hill 
både en deskriptiv och preskriptiv teori utifrån sin kritik av tidigare modellförslag. 

 

3.2.3. Kingdons dagordningsmodell 
Trots att Lindbloms teori har många intressanta och attraktiva drag har jag för mitt 
avhandlingsarbete valt att fokusera på en annan teori, nämligen John W Kingdons 
dagordningsmodell såsom den beskrivs i boken, Agendas, alternatives and public policy, 
från 1984.20

                                                 
19 Charles E. Lindblom, professor emeritus i political science och economics vid Yale University. Lind-
blom är mest känd för idén om politik som stegvisa förändringar beskriven ovan, men också för kri-
tiska studier av hur marknadsstyrda demokratier som till exempel USA fungerar. Det senare utveck-
lar han i boken, Politics and markets, från 1977. Artikeln refererad ovan publicerades första gången 1959 
i Public administration review, vol. 19. 

 Kingdon omfattar ett grundperspektiv delat av flera, som exempelvis 

20 För mitt arbete har jag läst andra något utökade utgåvan från 2003. 
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Stone och Linblom ovan, men har tydligare än dessa utarbetat en för analys praktiskt 
användbar och flexibel modell, vilket är grunden till mitt val. I det följande ämnar jag 
redogöra närmare för modellen, diskutera dess starka och svaga sidor, samt resonera 
något kring hur man skulle kunna kombinera ett diskursperspektiv med dagord-
ningsmodellen. 
 
Inledningsvis i sin bok diskuterar Kingdon olika teoretiska ansatser vi känner igen, 
såsom rational comprehensive model och incrementalism. Fokus läggs på problemet 
det innebär att verkligen genomföra uttömmande analyser av alla tänkbara alternativ 
i en konkret situation, där informationen kan vara bristfällig och definitiva, klart av-
gränsade mål svåra att upprätthålla. Kingdon är också tveksam till att politiska pro-
cesser går att beskriva i form av klart avgränsade steg, där lösningar följer logiskt på 
funna problem som sedan leder till ett genomförande. 

Till ett incrementalistiskt synsätt relaterar Kingdon generellt positivt då han delar 
dess kritiska perspektiv på traditionella rationella modeller. I sin egen empiriska 
studie finner han också incrementalistiska drag, både som resultat av pragmatiska, 
oplanerade och gradvisa förändringar, liksom som medvetna strategier för föränd-
ring (Kingdon, s. 80). Likväl argumenteras för att incrementalistisk teori inte förmår 
beskriva eller förklara framför allt två saker, dels mer drastiska förändringar som 
trots allt också förekommer i politiken, dels varför och hur en fråga uppmärksammas 
och hamnar på den politiska dagordningen överhuvudtaget. Det är således inte själ-
va beslutsprocessen, eller genomförandet som egentligen intresserar Kingdon, utan 
processen innan. Hur problem blir definierade som problem, hur lösningar i form av 
policys och problem hittar varandra och vilka olika faktorer och krafter som påver-
kar dessa processer. 

För att beskriva detta har Kingdon alltså konstruerat en modell för hur dagord-
ningar sätts, en konstruktion som i hög grad är inspirerad av en numera välkänd or-
ganisationsteoretisk modell, ”the garbage can model”, tillskriven forskarna Michael 
D Cohen, James G March och Johan P Olsen via en artikel i Administrative science qu-
arterly från 1972.21

                                                 
21 ”The bargage can model” har på svenska översatts till ”soptunnemodellen” ett begrepp jag valt att 
inte använda i min text. 

 Det karaktäristiska med Cohen, March och Olsens modell är nog 
dess anarkistiska approach i antagandet om att beslutsprocesser i vissa organisatio-
ner, till exempel offentliga, huvudsakligen består av ”luddiga mål, problematiska 
preferenser, otydliga tekniker och metoder, samt osäkert deltagande.” (Cohen, 
March & Olsen, 1972, s. 1, min översättning). Likaså bryter garbage-can modellen 
helt upp föreställningen om något slags linjärt-rationellt-logiskt förhållande mellan 
problem, dess lösningar och eventuella beslut. Dessa tre element ses i stället som re-
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lativt separata företeelser som emellanåt kopplas samman, och då på ett arbiträrt sätt. 
Talande är den ofta citerade formuleringen: 
 

From this point of view, an organization is a collection of choices looking for 
problems, issues and feelings looking for decision situations in which they might 
be aired, solutions looking for issues to which they might be the answer and de-
cision makers looking for work. (Cohen, March & Olsen, 1972, s. 2)22

 
 

Cohen, March och Olsen betonar det komplexa samspelet mellan de olika flödena av 
problem, lösningar och valmöjligheter, samt lyfter fram betydelsen av aktörers hand-
lingsmönster och beteenden, samt institutionella faktorer såsom personalstruktur, in-
formationsströmmar, tid och kunskaper. Även externa faktorer diskuteras. 
 
Kingdon anammar i stort sett grundkonceptet i garbage-can modellen, men applice-
rat på policy processer på nationell nivå, inte organisationsprocesser. Den typ av po-
licyprocess som fokuseras återfinns i den amerikanska federala stats- och styrnings-
apparaten. Grundförutsättningen för att betrakta denna organisation som en ”orga-
niserad anarki” enligt garbage-can modellen är uppfylld menar Kingdon. Som tidi-
gare nämnts fokuserar inte Kingdon på just beslutsprocesser, utan skeenden som fö-
regår beslut, själva problemformuleringsfasen. Inte heller har Kingdon någon direkt 
normativ ambition, åtminstone inte explicit uttalad i den ovan nämnda boken. Gar-
bage-can modellens grundbegrepp modifieras också för att passa det politiska fält 
som studeras. De tre processer som karaktäriserar federal styrning är, enligt King-
don: 
 

• problemformulering 
• formulerandet av policys 
• politiska processer 

 
För att dessa tre processer ska kopplas samman krävs någon form av politisk öpp-
ning – här kallad ”policy window”. Liksom Cohen, March och Olsen vill Kingdon 
också lyfta fram både aktörer och processer, liksom institutionella begränsande fak-
torer. 

I sin studie utvecklar och beskriver Kingdon de tre processerna närmare, vad de 
består av mer konkret och vilka faktorer och mekanismer som kan sägas styra och 
                                                 
22 Det är dock intressant att notera att två viktiga aspekter i Cohen, March and Olsens artikel sällan re-
fereras eller diskuteras, dels att den beskrivna modellen bygger på kvantitativt inriktade datorsimule-
ringar, dels att författarna också siktar på att formulera en normativ beslutsteori. Hur kan en teori 
formuleras om nu organisationers liv i så stor utsträckning karaktäriseras av anarki och oklara grän-
ser, är deras fråga. 



 

 
62 

 

påverka respektive process. Avsnittet om problem handlar till exempel mycket om 
uppmärksamhet, (attention), hur en företeelse eller ett skeende blir uppmärksammat 
som ett problem i behov av någon slags åtgärd av de styrande. Här ingår både mer 
faktabetonade företeelser, som olika slags indikatorer på att något gått snett, krisar-
tade händelser, feedback och återkoppling från tidigare politiska insatser, men också 
mer tolkande och värderande aspekter. Det senare rör sådant som ideologiska ställ-
ningstaganden, hur vi i språket kategoriserar fenomen rent allmänt, samt förförståel-
sens betydelse (Kingdon, s. 90 ff). Politik omfattar sådant som samhällsklimat, folk-
opinion, och sociala rörelser, men också valresultat, partipolitik och interna strider av 
mer politisk art inom den offentliga förvaltningen (ibid, s. 145 ff). Beskrivningen av 
policyprocessen cirkulerar i hög grad kring det som kallas ”policy communities”, 
grupper av områdesspecialister såsom forskare, kongressmedlemmar, lobbyister 
med flera, inom vilka olika politiska förslag och alternativ växer fram och formuleras 
(ibid, s. 116 ff). För att dessa tre flöden ska mötas krävs slutligen någon slags öppning 
(policy window), oftast i form av en politisk händelse. Vad dessa öppningar kan be-
stå av och hur kopplingar mellan problem, policyförslag och politik kan se ut i prak-
tiken beskrivs av Kingdon i ett särskilt avsnitt. I avhandlingens empiriska kapitel 
fördjupas diskussionen om problem, policy och politik enligt dagordningsmodellen. 
 
Dagordningsmodellen kan sägas vara en empirinära processorienterad teori på ”mel-
lannivå”. Den vill säga något generellt om hur politiska processer går till eller kan gå 
till på federal nivå i amerikansk politik. Den säger ingenting specifikt om själva äm-
nesinnehållet i politiken, eller hur processen faktiskt kan se ut i enskilda fall, vilka 
faktorer som har påverkat och styrt mer än andra i ett visst sammanhang. För sådana 
svar krävs just empiriska studier av någon särskild politisk process. Inte heller tar te-
orin sig an de övergripande frågorna om samhällsstruktur eller samhällsförändring. 
När Kingdon kommer in på sådant som samhällsklimat eller opinion är han relativt 
allmän och vag. Detta medför att man kan finna behov av att kombinera dagord-
ningsmodellen med annan teori, både mer specifik liksom mer övergripande. I mitt 
eget avhandlingsprojekt har jag inom mitt ämne, biblioteks- och informationsveten-
skap men även statsvetenskap, letat efter idéer, perspektiv och teorier kring informa-
tion, integritet, frihet och skydd för analys av innehållet i det politiska område jag 
valt att studera. Likaså har jag sökt efter teoretiska perspektiv på den samhällskon-
text som frågorna ingår i. En fråga man kan ställa är om jag då behöver en process-
orienterad teori på mellannivå? Jag tänker mig modellen som en generell ram, med 
begrepp jag kan använda för att beskriva ett komplicerat skeende. Att de olika flöde-
na i modellen ses som delvis separata kan också problematisera vad som verkligen är 
politiska mål, problem och lösningar i olika sammanhang, och att förhållandet mel-
lan dessa delar av processen inte är givet på något linjärt-rationellt sätt. Jag tänker 
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mig också ett visst samband mellan form (process) och innehåll i politiken, som inte 
kan belysas eller beskrivas om inte ett perspektiv på processen och kontexten finns 
med. Modellen kan också utgöra en grundstruktur för det konkreta upplägget av 
analysen i mitt fall. Vilka problembeskrivningar formuleras av olika aktörer i sam-
band med lagstiftningsarbetet? Vilken typ av lösning utgör lagstiftningen och vilka 
alternativ har eventuellt figurerat i processen. Hur ser det politiska klimatet ut där 
datalagen som lösning föreslås? Går det att urskilja någon slags ”öppning” i King-
dons mening där olika problem och lösningar möts? 
 
Dagordningsmodellen bygger på en viss grundsyn på politik och det politiska sy-
stemet. Kingdon betonar att systemet han studerar är fragmenterat, vilket gör att det 
oftast inte går att peka ut en faktor eller orsak till ett skeende. Det är alltid en kombi-
nation av faktorer som verkar (Kingdon, s. 76–77). På denna punkt har Kingdon fått 
kritik för att i för hög grad generalisera utifrån sin amerikanska politiska kontext, och 
det är en viktig fråga (se exempelvis Hill 2005, s. 149 och 160 ff). Det är lätt att inse att 
delar av hans beskrivning av policyprocesser och det politiska livet inte är direkt ap-
plicerbart på andra politiska system än det amerikanska. Grundbegreppen och 
grundstrukturen i modellen tror jag dock går att modifiera på ett fruktbart sätt ut-
ifrån aktuellt sammanhang. Modellen benar ändå upp olika slags skeenden på så vis 
att man får anledning att studera var och en av dem för sig, för att sedan se hur de 
förhåller sig till varandra på ett konstruktivt sätt. 
 
Fördelen med modellen är att den är både relativt konkret och flexibel samtidigt. Den 
ger god hjälp till att beskriva komplicerade skeenden och den ger också utrymme till 
att betona olika faktorers betydelse beroende på sammanhang. På det sättet förenklar 
inte modellen studieobjektet, tvärtom är ju ambitionen att lyfta fram komplexitet. 
Modellen betonar också betydelsen av just det politiska i sammanhanget, även om 
till exempel institutionella aspekter också tas upp. Bidragande till komplexiteten är 
också fokuseringen på både aktörer och strukturer. Att modellen inte på förhand an-
ger något särskilt eller givet förhållande mellan de olika delprocesserna, gör det ock-
så tydligare att analysen av ett konkret skeende innebär tolkning utöver modellen, en 
tolkning som forskaren måste argumentera för. Modellens flexibilitet kan å andra si-
dan ses som dess stora svaghet. Den här typen av modell är sämre på att fånga upp 
eventuella gemensamma drag mellan olika slags styrningsprocesser, varje fall kan 
hela tiden ses som ett unikt fall. Eventuella generella hypoteser om dagordningar blir 
svåra att dra (se Zahariadis 2007, s. 82). Eftersom modellen inte heller anger något 
särskilt om förhållandet mellan delprocesserna, eller tydligt betonar något framför 
något annat, har teorin inte heller något särskilt starkt förklarings- eller förståelse-
värde i sig självt. En viss risk för godtyckliga analyser kan förekomma. Beskrivning-
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en av de enskilda aspekterna i delprocesserna är inte heller särskilt djupgående, det 
är det övergripande perspektivet som är poängen. Detta medför att man egentligen 
inte får så mycket vägledning i att förstå vad till exempel samhällsklimat eller folk-
opinion betyder, varken i modellen eller i verkligheten. Ytterligare en punkt där 
Kingdons modell blivit föremål för kritik rör frågan om hur självständiga och separa-
ta de olika flödena egentligen kan sägas vara ifrån varandra. Kritiker menar att poli-
tik, problem och policy snarare bör ses som beroende av varandra om än inte på ett 
givet sätt. Beroendet tar sig uttryck i det att förändringar i det ena flödet med sanno-
likhet utlöser eller förstärker förändring eller aktivitet i de andra flödena. Om för-
ändring inom och mellan flöden sker självständigt eller i relation till varandra bör 
vara föremål för empiriska studier utan givet förhandsantaganden är ytterligare en 
kritisk synpunkt som framförts (Mucciaroni 1992, s. 459 ff och Zahariadis 2007, s. 81). 
Mot detta resonemang kan å andra sidan hävdas att de tre flödena i modellen bara är 
ett analytiskt redskap med vars hjälp man kan upptäcka eventuell rationalitet eller an-
nat förhållande i en politisk process, i stället för alternativet, att förutsätta att den 
finns där. Slutligen kan dagordningsmodellen sägas ha ett relativt svagt maktper-
spektiv. Om alla tänkbara faktorer i en politisk process kan vara lika betydelsefulla i 
vissa fall har man återigen ett ganska svagt grundperspektiv. Förklaringsvärdet eller 
förståelsen kan bli luddig utan kompletterande teori, och det är här som diskursana-
lysen kan utgöra ett komplement. 
 

3.2.4. Dagordningsmodellen i svensk politisk kontext 
Vilka olikheter mellan det nordamerikanska och det svenska politiska systemet är då 
relevant att uppmärksamma vid en analys med hjälp av dagordningsmodellen? För-
utom det självklara i att olika formell och konstitutionell uppbyggnad av systemen 
ger olikartade aktörer och beslutsprocesser, kan man peka på sådant som den ameri-
kanska traditionen med starka intressegrupper och lobbyister i det politiska livet, 
något som inte riktigt haft motsvarighet i Sverige. Å andra sidan har det i Sverige hi-
storiskt sett varit vanligt med relativt nära samarbete mellan den politiska nivån och 
de organiserade rörelserna, såsom fackföreningsrörelsen och andra starka intresseor-
ganisationer (Rothstein 1992). Det svenska medlemskapet i EU från 1995 har också 
inneburit att politiskt agerande av delvis nytt slag blivit en del av den svenska politi-
ken. Att beskrivningen av delaspekten politik i dagordningsmodellen får modifieras 
är således klart. Det svenska kommitté- och utredningsväsendet är också en företeel-
se som medför att aspekten policy ser annorlunda ut i det svenska sammanhanget. 
Kommittéförfarandet inför lagförändringar beskrivs ofta som en typiskt svensk be-
redningsprocedur med historiska anor, del av det som i forskningssammanhang har 
kallats ”den svenska modellen” (Thullberg & Östberg, s. 5). I sin sammansättning är 
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kommittéutredningarna tänkta att representera olika intressen och deras arbetssätt 
karaktäriseras ofta som inriktat mot samförstånd och kompromiss (Larsson 1994, 
s. 384). En hypotes man kan ha utifrån detta är att den svenska policyprocessen tradi-
tionellt har varit mer sammanhållen till sin karaktär än den amerikanska beskriven 
av Kingdon, och möjligen också mer styrd av regeringen och regeringskansliets olika 
aktörer. Likaså kan man fundera på om inte kommittéutredandet i sin traditionellt 
fullständiga form möjligen överskrider gränserna mellan aspekterna problem, policy 
och politik i dagordningsmodellen. Här har naturligtvis EU-medlemskapet återigen 
förändrat bilden. Att olika EU-direktiv blir incitament till lagförändringar och där-
igenom till utredningar är ett nytt inslag att ta hänsyn till vid analys av policyproces-
ser. Så långt den formella sidan av svensk politik. 
 
 

3.3. Diskurser och politik – den kritiska diskursanalysen 

I det här avsnittet utvecklar jag resonemanget kring några aspekter av Faircloughs 
(och Chouliarakis) sammantaget relativt omfattande och komplexa teoretiska pro-
gram; diskursbegreppet, ideologi och ideologiska effekter, samt frågan om textnära 
läsning på lingvistisk grund. Frågorna relateras till dagordningsmodellen, samt till 
relevansen för mitt avhandlingsarbete. 

Grundperspektivet i Faircloughs kritiska diskursanalys kan sägas vara starkt dia-
lektiskt, på flera plan. För det första beskrivs det diskursanalytiska arbetssättet både 
som teori och metod i dialog med annan teori, främst samhällsorienterad sådan. Själv 
ser sig Fairclough kombinera främst lingvistisk och sociologisk teori (Chouliaraki & 
Fairclough 1999, s. 16). Diskurs betraktas, som beskrivits ovan, som det semiotiska 
elementet i dialektiskt förhållande till andra element i en social praktik, där varje 
element internaliserar de andra, utan att kunna reduceras till något av dem (ibid, s. 6, 
28, och 36).23

                                                 
23 I Chouliaraki & Faircloughs bok, Discourse in late modernity, refererar författarna i sin tur till Harvey 
(1996) när det gäller de olika ingående elementen i en social praktik, varav discourse/language är en. 
De övriga elementen benämns av Harvey som power, social relations, material practises, institu-
tions/rituals och beliefs/values/desires (Chouliaraki & Fairclough 1999, s. 6). 

 I synen på diskursiv praktik spelar även begreppet intertextualitet en 
stor roll, texters komplexa samspel med andra texter i olika konstellationer. I sitt ge-
mensamma skrivande positionerar sig Chouliaraki och Fairclough tydligt gentemot 
andra teoretiker genom att betona just det dialektiska perspektivet. Mellan ett struk-
tur- och aktörsfokuserat synsätt på språk och diskurs vill de se ett ömsesidigt förhål-
lande. Språket är ett öppet system som sätter gränser för det sägbara, men som också 
förändras genom aktörers aktiva språkanvändning (ibid, s. 47). De nämner ”kon-
struktiv strukturalism” som en möjlig position mellan ytterligheter (ibid, s. 1). Det 
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dialektiska synsättet färgar också författarnas perspektiv på sådant som makt och 
maktstrukturer. 

Självklart öppnar Chouliaraki och Faircloughs förhållningssätt upp för kombina-
tioner av teorier, vilket är den här studiens utgångspunkt. Det utgör en av grunderna 
till valet av den kritiska diskursanalysen som teoretisk ansats för avhandlingen. Den 
relativt enkla modellen med vars hjälp Fairclough beskriver diskursbegreppet är yt-
terligare incitament. 
 
I sitt perspektiv på diskurs lyfter Fairclough fram tre dimensioner som alla kan re-
konstrueras i en analys. Diskurs är till att börja med språkliga texter eller andra semi-
otiska uttryck. Dessa kan analyseras som sådana med avseende på ordval, gramma-
tik, metaforer, textstruktur, berättarstruktur, teman, kausalitet, modalitet, processty-
per, aktivitet kontra passivitet, men också sådant som berör vem/vilka som sätter 
agendan i ett samtal. För en konkret analys argumenterar Fairclough för att sam-
manhanget och typ av text i hög grad får avgöra vilka redskap som är fruktbara att 
använda. I min studie läser jag texter i hög grad utifrån de på förhand formulerade 
frågeställningarna. En lingvistisk medvetenhet i diskursanalytisk mening kan dock 
utgöra ytterligare en dimension vid läsning, som ett led i att hitta ledtrådar till att be-
svara avhandlingens frågor. I arbetet har jag framförallt haft hjälp av att fokusera och 
se på ordval, och metaforer, samt teman. 
 
Nästa dimension i Faircloughs modell fokuserar diskurs som diskursiv praktik, vilket 
för Fairclough har specifika betydelser kopplat till produktion, distribution och kon-
sumtion av text. Några av begreppen som används för att beskriva denna praktik är 
intertextualitet och genre. Genre kan kortfattat beskrivas som ”texttyp”, men syftar vi-
dare än så, mot just produktion, distribution och konsumtion av text, där aktörer och 
specifika handlingsmönster aktiveras. Det svenska kommitté- och utredningsväsen-
det kan till exempel utgöra ett exempel på genre. I egenskap av diskursiv praktik 
produceras i detta arbete specifika typer av texter med helt egna genreregler när det 
gäller stil, utformning och uttryckssätt. Det finns föreskrifter för hur till exempel en 
proposition eller ett betänkande ska utformas och skrivas. Varje utredning har också 
som regel både generella som specifika direktiv utfärdade av regeringen att förhålla 
sig till. Det finns studier som visar att grunderna för arbetet i det svenska kommitté-
väsendet förändrats de senaste decennierna, mot kortare utredningstider, fler en-
samutredare, mer detaljerade direktiv, för att nämna några punkter (Johansson 1992). 

De olika texterna i en utredningskedja uppvisar ofta starkt intertextuella drag. De 
refererar både indirekt och direkt till andra deltexter i kedjan, en företeelse som 
starkt fokuseras inom kritisk diskursanalys. Med intertextualitet menas att varje 
konkret text utgör en del i en kedja eller i ett nät av kommunikativa yttranden som 
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placerar texten i en historisk kontext med vilken den kommunicerar (Fairclough 
1992, s. 84). För Fairclough är intertextualiteten mångfasetterad, den kan vara mani-
fest eller ligga på en mer konstitutiv nivå, vara horisontell eller vertikal. Kommuni-
kationen kan också ske på olika sätt, delar av andra texter kan helt assimileras, op-
poneras mot, kontrasteras, ironiseras över, förbli underförstått i texten, argumenteras 
mot, eller direkt citeras. Till den mer underliggande konstitutiva intertextualiteten 
kopplas ytterligare ett begrepp, diskursordning, som Fairclough beskriver såsom ”to-
taliteten av de diskursiva praktikerna och relationerna mellan dem inom en specifik 
institution eller i ett samhälle” (Fairclough 1992, s. 43). Olika diskurser kan alltså 
samspela inom en mer övergripande diskursiv struktur. 

En lagstiftningskedja utgör en intertextualitet med starka yttre styrande regler 
kopplat till regerings- och riksdagsarbetets formella krav. Inom ett specifikt ämnes-
område, såsom integritetspolitik, sker också naturligt samspel mellan olika typer av 
texter utanför själva lagstiftningskedjan, mellan samhällsdebatterande texter och of-
fentligt utredande, mellan forskningstexter och politiska utsagor, mellan medieexpo-
nering och politiska uttalanden. Med hjälp av intertextualitet som analytiskt verktyg 
kan, rätt använt, idéers, tankegångars och arguments utbredning, spridning och för-
ändring kartläggas, både diakront och synkront. Detta antagande ligger i bakgrun-
den för avhandlingens analys men fokuseras inte specifikt. 
 
Diskurs som social praktik, den tredje dimensionen i modellen, berör inom kritisk 
diskursanalys begrepp som ideologi, ideologiska effekter, hegemoni och makt. I en-
lighet med diskursteorins intresse för språkets betydelse ligger fokus på språkan-
vändningens ideologireproducerande funktioner (Berglez 2000, s. 197). För Fairc-
lough och andra diskursteoretiker omfattar begreppet ideologi inte bara ett idésy-
stem eller komplex av idéer, utan också ”materialiserade” former av praktik och 
konkret handling. Diskurs som språkpraktik kan med ett sådant perspektiv studeras 
och analyseras som ideologiskt laddade handlingar. Ideologireproduktionen betrak-
tas inte heller enbart som medvetna rationella processer och ställningstaganden, utan 
lika gärna som omedvetna underbyggande strukturer. En diskursiv praktik som är 
naturaliserad till common sense, kan vara än mer effektiv i sin verkan och effekt 
(Fairclough 1992, s. 87).24

                                                 
24 Inom samhällsvetenskaplig teori kring ideologibegreppet är det långt ifrån ett självklart synsätt att 
ideologi omfattar materiella ting och handlingar, eller att det rör sig om omedvetna processer med 
vissa givna effekter. För svenskt vidkommande har Herbert Tingstens mer neutrala och rationella ide-
ologibegrepp haft stort inflytande, vilket bygger på en indelning i tre element, grundläggande värde-
premisser, verklighetsomdömen, samt konkreta rekommendationer och handlingsförslag (Tingsten 
1941, se Bergström & Boréus 2000, s. 150). På liknande sätt talar idéhistoriker Sven-Eric Liedman om 
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till både reproduktion och konstruktion av dominansförhållanden mellan människor 
och grupper. Faircloughs dialektiska grundperspektiv ger dock möjlighet till föränd-
ring i diskursiva ideologiskt färgade strider, i språket som praktik. 

Om man tittar lite närmare på hur Fairclough uttrycker sig angående ideologi, 
språk och text finner man uttryck för att ideologi är; en egenskap hos strukturer (pro-
perty of structure), en underliggande konvention i språket (convention underlying 
language practise), en kod eller formation, eller ideologier inbyggda i diskursiva prak-
tiker (built into..) Detta kan visa på en starkt strukturell utgångspunkt (ibid, s. 88–89). 
I den mån ideologier ska studeras på den strukturella nivån är det diskursordningar 
som får fokuseras, som övergripande styrande strukturer för samtal- och textproduk-
tion. I enskilda texter kan olika element vara ideologiskt färgade såsom ordval, meta-
forer, verklighetsbeskrivningar, underliggande antaganden och så vidare. 

Att ideologi, via språkanvändning, bidrar till reproduktion av dominansförhål-
landen ger också kopplingar till makt. Fairclough och Chouliaraki vill, till skillnad 
från bland andra Foucault, avgränsa maktbegreppet till dominans tydligt kopplat till 
sociala praktiker och agerande aktörer. Dominans och maktstrukturer är de begräns-
ningar och krafter som skapar tröghet och permanens i sociala förhållanden, förhål-
landen som kan uppfattas som det naturliga, förnuftiga och vanliga (Chouliaraki & 
Fairclough, 1999 s. 24). Gramscis begrepp hegemoni, vilket refererar till maktutöv-
ning och dominans genom ett allmänt samtycke, till sätt att tänka, synsätt och per-
spektiv i stället för tvång, är en central del av Faircloughs perspektiv på makt. 
 
Det ingående materialet i min studie kan ses som ideologiskt laddat på flera plan. 
Frågan om personlig integritet är central i rättsstaten och berör en relation, den mel-
lan staten som styrande apparat och den enskilda människan, som potentiellt och re-
ellt är fyllt med maktanspråk. Som framgått relaterar integritetsproblematiken även 
till andra viktiga värden i samhällsbygget, såsom informationsfrihet, öppenhet i för-
valtning och byråkrati, samt effektivitet. Att skapa någon slags ideologisk samstäm-
mighet – hegemoni – kring sådana centrala värden kan ha sin tydliga funktion. 

Två av studiens analysfrågor, de kring problembilder och statens roll (se sid 83), 
kan i sammanhanget kopplas till ideologiska föreställningar. Vilken bild av sam-
hällsproblemen framställs, vilka åtgärder föreslås? Kan problembilden och föreslag-
na åtgärder sägas gynna någon särskild grupp människor, och på vilka grunder kan 
något sådant hävdas? Ansluter problembilden till något övergripande perspektiv – 
diskursordning – på samhällsordningen och dess problem? Vilken konkret betydelse 
kan en viss beskrivning av problemen ha i det här sammanhanget? 

                                                                                                                                                         
verklighetspåståenden (försanthållanden), värderingar och normer för handling, där en ideologi utgör 
sambandet mellan de tre (Liedman 1989, s. 25). 
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Slutligen kan offentligt utredande och produktionen av offentliga dokument som 
diskursiv praktik rymma ideologiska element i form av till exempel dominansförhål-
landen i sin struktur. Vilka institutioner och organisationer ingår i en remissrunda, 
och på vilka grunder? Hur behandlas remissvar? Hur sker kunskapsproduktionen 
inom utredningens ram? Hur utses utredningens ledamöter? Vilkas eller vems per-
spektiv kommer slutligen fram i en offentlig utredning? Dessa typer av frågor, som 
mycket kretsar kring aktörerna i processen har varit svårfångat med de frågeställ-
ningar och analysfrågor som formulerats för studien, och hamnar därför i bakgrun-
den. Däremot siktar analysen mot att ringa in olika diskursers betydelse för det kon-
kreta resultatet av lagstiftningsarbetet, liksom mot att relatera de aktuella integritets-
frågorna till den politiska och ideologiska kontexten i samtiden. 

 
 

3.4. Dagordningsmodellen och diskursanalys 

Både Winther Jørgensen & Phillips, och Fairclough framhåller fördelen, om inte nöd-
vändigheten, i att kombinera diskursanalys med annan samhällsvetenskaplig teori. 
För Fairclough står kritisk diskursanalys i given dialog med annan sociologisk teori, 
då diskurser, eller det semiotiska, för honom utgör ett element eller en aspekt av en 
social praktik, till vilka diskurserna står i ett dialektiskt förhållande. Winther Jørgen-
sen & Phillips å sin sida talar om fördelarna med ett mångperspektivistiskt arbete, 
med vars hjälp man lättare kan ta hänsyn till ett ämnesområdes komplexitet och 
mångfald (Winther Jørgensen & Phillips, s. 141). Kombinationen av olika teorier kan 
dock inte göras hur som helst menar de, då dessa kan bygga på olikartade grund-
premisser och epistemologiska antaganden i sina perspektiv på samhällsfenomen. De 
teorier man vill använda måste därför granskas med utgångspunkten att de ska kun-
na fungera som ”ett paket” utan motstridiga antaganden. Enligt författarna går det 
dock bra att använda sig av något visst begrepp eller viss modell från en teori utan 
att så att säga köpa hela teorin. Huvudpoängen är att hela tiden tydligt redovisa hur 
man tänkt, vilka delar av en teori eller modell man anammar och vilka man ifrågasät-
ter i byggandet av det egna teoretiska ramverket. Möjligheterna till kombination av 
diskursanalys med annan teori hänger också samman med typen av diskursteori 
man väljer, då de olika angreppssätten betraktar diskurser olika. 

En faktor som Winther Jørgensen & Phillips betonar är diskursanalysens social-
konstruktivistiska grundantaganden och vad det innebär för de analyser man gör. I 
inledningen till sin bok pekar de på några allmänna premisser som de, med referens 
till flera andra teoretiker, menar binder ihop det något brokiga socialkontruktivistis-
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ka teorifältet.25 Dessa premisser handlar om sådant som en kritisk syn på möjlighe-
terna att erhålla objektiv kunskap om världen oavhängigt vårt språk och våra kate-
gorier, ett antiessentialistiskt perspektiv på människan och hennes identitet, liksom 
en syn på kunskap, kopplat till ovan, som historiskt och kulturellt specifik snarare än 
universell och allmängiltig. Premisserna handlar alltså om kopplingen mellan kun-
skap, sociala processer och handlingar. Det vi kollektivt ”vet” formuleras i ett ”gö-
rande”, komplexa sociala processer i såväl dialog som kamp med varandra. De 
världsbilder som dessa processer ger upphov till bildar i sin tur en många gånger 
styrande grund för det fortsatta talandet och görandet. Det uppstår en spänning mel-
lan kontingens och förändring respektive stabilitet som är ett genomgående tema i all 
socialkonstruktivistisk kunskapsteori. För diskursanalytiker är detta i sin tur starkt 
kopplat till språkets och dess betydelse i de sociala processerna. Detta behöver nu i 
sig inte vara särskilt kontroversiellt, men det beror också på i vilket sammanhang och 
hur man använder begreppen ”konstruktion” och ”social” och vilken betydelse som 
läggs däri. Som framgått ovan menar Wenneberg att ett socialkonstruktivistiskt syn-
sätt i princip kan innebära allt från ett kritiskt perspektiv på samhälle och kunskap i 
största allmänhet, till en ontologisk position om varats grund.26

Hur kan man då betrakta dagordningsmodellen utifrån det socialkonstruktivis-
tiska perspektivet? Kingdon är inte i första hand en filosofiskt inriktad forskare och 
han för inte heller något djupare kunskapsteoretiskt resonemang i sin ovan nämnda 
bok. Däremot, vilket redan har framgått, tar han avstånd från rationalistiska teorier i 
studiet av politiska processer till förmån för en modell som mer tar hänsyn till kom-
plext socialt samspel av olika slag i formandet av till exempel en nationell policy. 
Hans modell förankrar studieobjektet tydligt både historiskt och kulturellt och lyfter 
också fram värderingarnas betydelse i människors handlande, samt hur föreställ-
ningar och kategorier styr över det sätt vi betraktar företeelser och problem. Som jag 
ser det finns det inget hinder för att vidareutveckla vissa delar i dagordningsmodel-

 Likaså kan begreppet 
”social” enligt Wenneberg, ställas i relation till både ”irrationell” (till skillnad från ra-
tionell, kognitiv), ”av samhället skapad” (i motsats till naturligt skapad) och ”social 
determinism” (i motsats till fysisk dito) Utan att gå in djupare på saken här kan man 
nog konstatera att spännvidden mellan olika slags ställningstaganden kring de kun-
skapsteoretiska frågorna är lika vid bland diskursteoretiskt inriktade forskare som de 
Wenneberg anger, vilket möjligen kan bidra till viss oklarhet i diskussionen. 

                                                 
25 Winther Jørgensen & Phillips talar i sin text om socialkonstruktionism inte socialkonstruktivism. De har 
en poäng med detta, men menar ändå att de två termerna i stort sett sammanfaller för deras del. Jag 
använder genomgående i avhandlingen det senare begreppet. 
26 Och med en rad olika teorier om det sociala, liksom kunskapsteoretiska positioner där emellan. Ett 
exempel som Wennerberg diskuterar är Berger & Luckmanns relativt välkända teori om de sociala 
strukturernas uppkomst. 
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len, de som vetter mot ett socialkonstruktivt sätt att tänka i form av förförståelse och 
kategoriseringar, med hjälp av diskursanalysens mer medvetna och fördjupade ställ-
ningstagande kring språkets och diskursernas roll i politiska processer. I detta väljer 
jag att tolka och använda modellen utifrån mitt diskursanalytiska angreppssätt, vil-
ket kan diskuteras och ifrågasättas. Vissa aspekter i modellen, till exempel de som 
betonar olika aktörers roll i politiska processer, såsom entreprenörernas viktiga arbe-
te med formulerandet av policys, hamnar då mer i bakgrunden. Dagordningsmodel-
len är på det viset komplex och möjlig att tolka på skilda sätt, olika aspekter kan lyf-
tas fram, och jag har inget anspråk på att använda hela modellen med dess betoning 
på både strukturer och aktörer. På det sättet har jag tagit fasta på Winter Jörgensen & 
Phillips tankegång om möjligheten att kombinera delar av teorier eller modeller med 
diskursteori. Dagordningsmodellen är vald utifrån sin tydliga koppling till politiska 
processer vilket är mitt studieobjekt. På ett konkret plan kan jag se relationen mellan 
den diskursiva dimensionen hos Fairclough och dagordningsmodellen på så sätt att 
varje flöde i modellen, politik, problem och policy, också kan studeras i diskursiv 
mening i alla de tre dimensioner som Fairclough laborerar med. Jag lägger därför till 
en dimension i modellen, eller vidareutvecklar och fördjupar den sida av teorin som 
anknyter till språkliga fenomen. I min studie har också flödesbegreppen fått ge 
grundstruktur åt hela redovisningen av den empiriska studien på så att var sitt kapi-
tel fått rubriken politik, problem respektive policy. 

Som flera gånger påpekats är diskurs inte ett begrepp Kingdon använder, men 
flertalet resonemang rörande modellen berör språkets betydelser implicit i form av 
kategoriseringar av problem, problemdefinitioner och så vidare. Ett perspektiv på 
diskurs som praktik såsom det har beskrivits ovan kan också utgöra en vidareutveck-
lad ”mikropolitisk” process i dagordningsmodellen. Faircloughs maktperspektiv, där 
begreppen ideologi och hegemoni är betydelsefulla, kan också komplettera dagord-
ningsmodellen där den är mindre tydlig. Dagordningsperspektivet kan å andra sidan 
ge den diskursanalytiska ansatsen konkret förankring i studiet av en social praktik av 
särskilt slag, som den politiska processen utgör. Analysen kan på det sättet få en 
funktionell struktur som nära knyter an till studieobjektet utifrån ett teoretiskt per-
spektiv. 
 
Ett annat karaktäristiskt drag i dagordningsmodellen är dess genomgående betoning 
av både aktörer och strukturer, deltagare och processer, utan att förhållandet dem 
emellan explicit diskuteras eller problematiseras. Det tycks närmast självklart för 
Kingdon att både spelet i sig och spelets olika deltagare behöver studeras i lika hög 
grad. Jag uppfattar dock modellen så att strukturerna och processerna i första hand 
skapar olika slags aktörer och aktörsgruppen snarare än tvärtom. Däremot kan olika 
deltagare spela olika effektivt och utnyttja processerna mer eller mindre i linje med 
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egna intressen och syften. Detta sätt att tolka modellen kan återigen diskuteras och 
ifrågasättas. Ett motsatt synsätt är möjligt, att i stället fokusera aktörernas som i 
grunden rationella varelser, som dock begränsas och formas i sitt handlande av 
strukturer i form av alla de aspekter och dimensioner dagordningsmodellen består 
av. Frågan om Kingdon är kritisk realist, konstruktivist eller något annat ligger dock 
bortom möjligheten att ta ställning till här och är mindre intressant, eftersom han inte 
intar någon tydlig position. 

I diskursanalys är förhållandet mellan diskurserna och de som använder sig av 
dem i praktik egentligen en hela tiden närvarande kärnfråga. Diskurser är konstitue-
rande, men inte determinerande, då de formas och kan förändras i social prak-
tik/användning. Resonemanget borde leda till synen att även en enskild persons dis-
kursiva handlande, talande och skrivande är av betydelse därvidlag, en politik på 
mikronivå. Enligt Winther Jørgensen & Phillips speglas denna dubbelhet i diskurste-
orin i möjligheten till olika fokus i en analys, från ett studium av mer abstrakta, all-
männa diskursiva strukturer inom ett område, till mer vardagsnära studier av män-
niskors språkliga handlande i olika situationer (Winther Jørgensen & Phillips, s. 27). 
Även på detta sätt menar jag att diskursanalys på ett fruktbart vis kan vara ett teore-
tiskt verktyg med vars hjälp dagordningsmodellen kan vidareutvecklas och nyanse-
ras ytterligare. Kingdons ambition och önskan är bland annat att fånga in politisk 
förändring, men det teoretiska verktyget för att göra detta tillhandahålls inte i så hög 
grad i hans modell. 

 
 

3.5. Om skydd, information, stat och teknik – perspektiv på studiens analysfrågor 

För utformandet av avhandlingens konkreta analysfrågor, med vars hjälp jag tänker 
mig kunna ringa in diskurser, är utgångspunkten idéer och modeller från det infor-
mationspolitiska området inom bland annat biblioteks- och informationsvetenskap, 
stats- och rättsvetenskap. Ett grundantagande för hela studien är att diskurser kring 
persondatalagstiftningen kretsar kring skydd, persondata som information och teknik, 
något som kanske kan framstå som självklart för en informationsvetare. För att kun-
na ställa problematiserande frågor kring de abstrakta begreppen har jag tagit hjälp av 
några olika teoretiskt-analytiska bidrag från de respektive disciplinerna. Frågorna 
kring skydd, problembilder och lösningar är medvetet öppet formulerade. Det gäller 
även analysfrågan kring synsätt på stat och styrning. Samma frågor ställs till alla de 
olika typer av material som ingår i studien. I något fall har det varit svårt att hitta re-
levanta och substantiella svar på någon eller några frågor i en viss typ av material. 
Då har detta redovisats. 
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Analysfrågornas utformning tillsammans med urvalet av material formar i prak-
tiken ett relativt smalt diskursbegrepp i relation till den mångfald som kommer till 
uttryck inom diskursteorin. Det är traditionellt textbaserade utsagor på papper som 
studeras och urvalet av textdokument för att ringa in politisk diskurs är också det 
traditionella. Urvalet omfattar de politiska dokumenten ingående i ett ärendes gång, 
riksdagens texter och dokument, liksom de dagstidningsartiklar som tydligast ut-
trycker någon form av politisk synpunkt; ledare och debattartiklar. 

Frågorna som ställs har lite olika karaktär. Några av dem är alltså öppet formule-
rade och de svar och kategoriseringar som genereras utifrån dem är skapade utifrån 
empirin. Andra frågor innehåller analytiska begrepp och kategorier som skapats ut-
ifrån teori. Detta förhållande speglar delvis det analytiska arbetets dubbla karaktär. 
Jag har i vissa avseenden förhållit mig mycket empirinära och låtit texterna styra ka-
tegoriseringen, i andra fall burit med mig färdiga kategoriseringar och begrepp. Des-
sa kategorier är att betrakta som förslag som kan omformuleras eller modifieras i mötet med 
det empiriska textmaterialet. De utgör delar av min förförståelse och skall inte ses om 
definitivt styrande eller begränsande även om de riktat analysen i rätt hög grad. Ex-
empel på det senare utgör frågorna om perspektiv på information och teknik. Ana-
lysfrågorna fokuserar också olika nivåer i texterna. Föreställningar om teknik till ex-
empel, analyseras utifrån abstrakta metaforiska bilder, vilket också lånar sig väl till 
det emellanåt något högstämda språket kring datatekniken. Tankegångar om statens 
roll och styrning kategoriseras snarare utifrån funktionella idealtyper formulerade 
inom statsvetenskap. I den faktiska analysen lyfter jag fram både underliggande ej 
explicit uttalade föreställningar, liksom emellanåt även explicit uttryckta mål och 
idéer. Bredden i analysen och frågornas skiftande karaktär kan te sig förvirrande. Det 
är dock svaren på frågorna sammantaget som bildar en diskurs, och då omfattas olika 
nivåer i texten från konkret uttalade idéer och synsätt till underliggande föreställ-
ningar. I enlighet med diskursanalysens ambition dominerar det sistnämnda. 

 

3.5.1. Problembilder 
Avhandlingens första analysfråga är formulerad i syfte att ringa in något jag kallar 
problembilder i den politiska diskussionen. Inspiration till detta kommer från exempel 
på diskursanalystiskt inriktad forskning inom framför allt statsvetenskap. Den ame-
rikanska forskaren Murray Edelman brukar refereras som konstruktören av an-
greppssättet. Eftersom politik ofta handlar om att ringa in samhällsproblem och de-
ras orsaker, för att utifrån detta föreslå lösningar, går en diskursanalytisk studie in-
riktad på att ringa in problembilder ut på att just fånga in de föreställningar som styr 
vad som överhuvudtaget uppfattas som politiska problem i olika sammanhang. 
Grundtanken är att problembilderna kan variera och vara motstridiga, samt även 
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förändras över tid. Hur bilderna av de problem som ska lösas politiskt konstrueras 
påverkar också det faktiska handlandet. Det påverkar de politiska lösningar som fö-
reslås på problemen. Man kan uttrycka det så att problembilderna bidrar till att ska-
pa ett ”möjlighetsutrymme” på den diskursiva nivån, inom vars ram olika lösningar 
på problemen kan formuleras (Haldén 1997, se Bergström & Boréus 2000, s. 240–41, 
och 263, samt Edelman 1988, s. 12–36). Synsättet kan jämföras med Kingdons reso-
nemang kring ”kategoriseringar av problem” som en faktor som styr hur problem 
uppfattas och formas inom politiken (Kingdon 1988, s. 111 ff). Hur problemen formu-
leras och av vem, samt vilka orsaker som lyfts fram är inte neutralt utan ideologiskt 
laddat, menar Edelman (Edelman 1988, s. 12). Sett ur ett maktperspektiv blir det tyd-
ligt att vissa typer av lösningar eller problembeskrivningar kan gynna särskilda 
grupper i samhället eller skyla över andra typer av problem. En del uppenbart skad-
liga förhållanden i samhället blir aldrig formulerade som problem politiskt. Tystna-
den kring en företeelse kan vara lika betydelsefull som talandet. I det perspektiv 
Edelman utvecklar där språk, diskurs och makt står i fokus, blir formulerandet av 
politiska problem och lösningar själva slagfältet för politiken, snarare än i valkam-
panjer, partipolitik eller implementering av policys. 

Användningen av begreppet problembilder i min studie kan ses som en precise-
ring och nyansering av det flöde som kallas problem i dagordningsmodellen. En av 
de aspekter som ingår i modellens problemflöde är problemdefiniering/kategori-
seringar av problem, och att på en diskursiv nivå använda sig av en viss typ av pro-
blembild är exempel på detta. 
 
För konkret analys av problembilder har Edelman konstruerat ett mycket enkelt 
grundschema som ställer följande frågor: 
 

• vad ses som problem? 
• vad ses som orsaken till problemet? 
• vilka lösningar ges på problemet? 

 
Jag har utgått från detta och modifierat frågorna till mitt ämnesområde. Avhandling-
ens första analysfråga lyder i linje med detta: 
 
1. Hur är de problem formulerade som skyddet av den personliga integriteten ska 
vara en lösning på? Vem/vilka har problem med vad och varför? 
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3.5.2. Skydd 
Datalagen och senare personuppgiftslagen syftar explicit till att ”skydda människor 
mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter”27

 

 
men vad innebär skydd? Juridikprofessor Åke Frändberg diskuterar frågan i en upp-
sats, ”Rättsskyddets komponenter”, från 1996. I ett resonemang kring innebörder i 
begreppen rättsstat och rättsligt skydd beskriver Frändberg skydd som en relation be-
stående av minst fem komponenter: 

skyddssubjekt – den som skall skyddas 
hotsubjekt – den mot vilken skyddssubjektet skall skyddas 
hotmedel – det varmed hotsubjektet hotar skyddssubjektet 
en beskyddare – den som skall skydda skyddssubjektet mot hotsubjektet 
ett skyddsmedel – det varmed beskyddaren skall skydda skyddssubjektet mot hotsubjek-
tet (Frändberg 1996, s. 24). 

 
I den ursprungliga rättsstatsidén finns specifika tankar om vad som konkret utgör 
skyddssubjekt, hotsubjekt, beskyddare och skyddsmedel, där staten med hjälp av 
rättsordningen ska skydda den enskilda individen mot missbruk i den egna maktut-
övningen, det vill säga den offentliga makten. Datalagen kan sägas ha en grund i en 
rättsstatlig tanketradition, men de syftar vidare än så. För att fånga in dimensioner i 
skyddets innebörder i diskurser kopplat till dessa lagar har jag utgått från Fränd-
bergs resonemang om skydd som relation och formulerar öppna frågor kring fråge-
orden vem, vad, hur och varför? Utgångspunkten för sättet jag ställer frågan är att 
det i diskussionerna kopplat till lagstiftningarna inte är givet vem eller vad som ska 
skyddas, mot vem, av vem, hur och varför. 
 
Frågeställningen kopplat till resonemanget ovan formuleras alltså som: 
 
2. Vilka lösningar ges på de beskrivna problemen? Vem ska skyddas mot vad, av 
vem, på vilket sätt och varför, enligt argument och resonemang i de studerade do-
kumenten? 
 

3.5.3. Perspektiv på information 
När det gäller frågan om föreställningar om personuppgifter som information har jag 
tagit hjälp av det informationspolitiska forskningsområdet. Den brittiska forskaren 
Ian Rowlands är, som vi sett i tidigare avsnitt, en av dem som ägnat tid åt att försöka 
ringa in och beskriva det informationspolitiska fältet. I kapitlet Tidigare forskning 
                                                 
27 Personuppgiftslag (1998:204) 1 §, första styckets syftesformulering. 
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beskrevs kortfattat hans förslag på modell över det informationspolitiska områdets 
normativa struktur. Två varianter av modellen har presenterats, i en tidigare version 
betonas information som vara på en marknad respektive kollektiv nyttighet28

 

 i den ena 
dimensionen (Commodity/public good), medan den senare lyfter fram statens roll 
som indirekt reglerare av en varumarknad respektive självständig aktör på informa-
tionsområdet. Öppenhet och fri tillgång, respektive begränsning och skydd är i båda 
modellerna den andra dimensionen. I en artikel från 2001 sammanfattar Rowlands, 
Eisenschitz och Bawden perspektivet såsom: 

Rowland´s model is suited to a paradigm of information as an entity within a 
market economy, something used by consumers. Information is either controlled 
by the market, having economic value, or by the state or public sector where it 
can be used for purposes of policy. In either case such information can be avail-
able to all, with or without a price tag, or its availability and flows can be re-
stricted by other criteria to certain recipients only. (Rowland, Eisenschitz & Baw-
den 2001, s. 34) 

 
I min studie, som siktar på att ringa in diskurser genom att ställa frågor kring skydd, 
information och teknik till olika texter, har jag hämtat inspiration från Rowlands 
modell och perspektiv på persondata som information. I analysen av synsätt, före-
ställningar och tankemönster i de offentliga dokumenten skiljer jag mellan informa-
tion som: 
 

vara – på en marknad 
kollektiv nyttighet – inom den offentliga sfären 
ett skyddsobjekt – begränsad till vissa 
en fri resurs – för alla 
 

                                                 
28 Inom nationalekonomin räknas till kollektiva nyttigheter en vara eller tjänst som, dels vid konsum-
tion av en person inte minskar andra personers möjligheter att nyttja densamma, dels att det är omöj-
ligt eller kostsamt att hindra någon från att få tillgång till varan eller tjänsten när den väl har fram-
ställts. Exempel kan vara militärt försvar, väg- och elnät eller annan fysisk infrastruktur. Ibland brukar 
man också till de kollektiva nyttigheterna räkna sådant som det anses vara samhällsekonomiskt att 
från samhällets sida kraftigt subventionera eller erbjuda gratis för en hög konsumtion av medborgar-
na, som utbildning eller kulturverksamhet inklusive bibliotek. (Nationalencyklopedin, Internettjänst, 
artikelrubrik ”nyttighet”, http://www.ne.se, 2007-08-22) 

http://www.ne.se/�
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     (jfm Rowlands 1997b, s. 15) 
 
Omformulerat i frågeform ger detta analysfrågan: 
 
3. Vilken syn på personuppgifter som information avspeglas i argument och resone-
mang i de studerade dokumenten; information som vara på en marknad, kollektiv 
nyttighet, skyddsobjekt eller fri resurs? 
 
För analysen av föreställningar kring personuppgifter som information i just det ma-
terial som ingår i avhandlingens studie har jag haft hjälp av ytterligare en distinktion, 
gällande begreppet informationsfrihet. Idéer och synsätt rörande informationsfrihet 
knyter an till dimensionen ”fri resurs” ovan, som på så sätt utvecklas ytterligare. 
Paul Sturges beskriver i en artikel från 2001 två olika tolkningar av begreppet infor-
mationsfrihet som existerar parallellt, men som fokuserar olika aspekter av ett fritt 
flöde av information. Den första tolkningen, eller definitionen, av begreppet betrak-
tar informationsfrihet som en del av yttrandefriheten i vidare bemärkelse. Ett illust-
rativt exempel på denna betydelse utgör FN:s allmänna deklaration om de mänskliga 
rättigheterna, artikel 19, som stadgar åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna frihet in-
nefattar ”att utan ingripande hysa åsikter, samt söka, ta emot och sprida information 
och idéer”. Frihet till information knyter alltså främst an till uttrycken söka och ta emot 
i denna typ av definitioner av yttrandefrihet (Sturges 2001, s. 4, se även Hamilton 

kollektiv nyttighet 

vara på en marknad 

begränsat 
skyddsobjekt 

fri resurs, 
öppet flöde 
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2005, s. 6–7).29

Den andra tolkningen av begreppet informationsfrihet har en mer avgränsad be-
tydelse och refererar till den form av frihet, som i vårt svenska politiska system for-
maliserats i offentlighetsprincipen. Principen bygger på tanken om tillgänglighet till 
allmänna handlingar, vilket i sammanhanget syftar på information och dokumenta-
tion rörande statens arbete inom regering, riksdag, myndigheter och andra institu-
tioner. Det kan konkret handla om publikationer, rapporter, protokoll och utred-
ningsmaterial. Sturges talar om en princip gällande ”access to files”, där files kan re-
ferera både till dokument producerade inom offentliga liksom privata institutioner 
(Sturges 2001, s. 5, samt Hamilton 2005, ibid). Den svenska offentlighetsprincipen 
omfattar sedan gammalt endast offentliga organs dokumentation. Rätten att ta del av 
de offentliga handlingarna kan omfatta den enskilde individen, som en rätt att ta del 
av information som berör en själv, liksom kollektivet som en del av möjligheterna att 
följa det politiska beslutsfattandets olika faser – att granska makten. 

 Friheten består i detta fall av ett avvisande av alla former av hinder el-
ler restriktioner för att information skall kunna flöda fritt. Underförstått i definitio-
nen ligger antagandet att om envar kan uttrycka sina åsikter och idéer fritt i ett sam-
hälle står det också som en följd var och en fritt att ta del av och mottaga dessa ut-
tryck, åtminstone vad det gäller formella hinder (ibid). 

 

3.5.4. Perspektiv på datateknik 
Litteraturen kring den fjärde aspekten som fokuseras i min studie, informationstek-
niken, är sammantaget mycket omfattande. En stor del av denna litteratur handlar 
om förhållandet mellan teknikutveckling och samhällsförändring, teknikens påver-
kan på samhällsliv och privatliv, på produktions- och kommunikationsmönster, so-
ciala strukturer och arbetsförhållanden. En lång rad föreställningar och synsätt har 
knutits till datorer och informationsteknik genom åren, utopiska och dystopiska vi-
sioner har målats upp, inte minst inom den politiska sfären. Samhällsforskaren Svan-
te Beckman30

                                                 
29 Hela artikel 19 lyder: ”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar 
frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp 
av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.” Sturges refererar den engelska versionen: ”Every-
one has the right to freedom of opinion and expression; this includes freedom to hold opinions with-
out interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regard-
less of frontiers.” 

 ger i artikeln ”En världsbildande teknik” fyra olika teoretiska perspek-
tiv på vad han menar att IT är, gör, och innebär i ett socialt sammanhang (Beckman 
1995, s. 256–283). Rent tekniskt kan tekniken nu snart utföra vad som helst menar 

30 Vid artikelns tillkomst var Svante Beckman som professor knuten till Temainstitutionen Teknik och 
social förändring vid Linköpings universitet. 
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Beckman, den är både kraftfull och mångfasetterad. Detta ger utrymme för en stor 
tvetydighet i de föreställningar som knyts till tekniken, den skapar världsbilder. Att i 
detalj beskriva Beckmans fyra olika analysmodeller för IT kan inte göras här, men 
grundtanken är att genom enkla, men uttömmande dimensioner skapa fyrfältsmo-
deller där ett så brett spann av aspekter som möjligt kan rymmas. IT kan vara både 
redskap, leksak och medium. Med IT:s hjälp kan vi både lagra, överföra och bearbeta 
information. IT kan också sägas ha rumsliga struktureffekter i form av decentrering, 
liksom ökad hierarki, den kan innebära ökad integration av enheter liksom differen-
tiering (ibid, s. 274). Beckman för också framför allt ett för vårt sammanhang intres-
sant resonemang kring hur IT associerats med olika föreställningar om sociala inne-
börder kopplat till makt och maktfördelning i samhället, det han kallar teknopolitis-
ka system. Enligt olika synsätt kan IT-tekniken bidra till att det dominerande tekno-
politiska systemet antar olika karaktär. Varje system kan också i föreställningen kny-
tas till en viss bild eller metafor för tekniken, till exempel som maskin, labyrint eller 
”bläckfisk”. Samhällsdebatten kring IT, har enligt Beckman, vid olika tidpunkter ofta 
knutit an till dominerande föreställningar liknande dessa. 

För min studie använder jag mig av Beckmans fyra teknikpolitiska metaforer för 
datorn, vilka är: 
 

Bläckfisk – datorns betraktas som det hjälpmedel varmed ”storebror staten” kan kontrolle-
ra och övervaka envar, som en skräckvision. 
 
Maskin – datorn utgör det kraftfulla och centralt placerade hjälpmedel varmed statsappa-
raten kan planera och rationellt styra samhällets alla funktioner, som ett positivt ideal. 
 
Labyrint – datorer i nätverk utgör en kafkaliknande struktur där människans lätt irrar vil-
se. Datornätverken blir ett hot, men utan den övervakande dimensionen av en storebror. 
 
Polymorf – datorer i globala nätverk utgör del av en differentierad samhällsordning utan 
centralt maktcentrum eller politisk ordning, makten är decentrerad, i främst positiv be-
märkelse. 

 
I frågeform omformuleras resonemangen ovan till analysfrågan: 
 
4. Vilka föreställningar om datateknik/informationsteknik framkommer i argument 
och resonemang i de studerade dokumenten; datateknik/-informa-tionsteknik som 
bläckfisk, maskin, polymorf, eller labyrint? 
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3.5.5. Perspektiv på statens roll och styrning 

Inom statsvetenskapen anger styrningsformer de olika sätt som politiker kan få sina 
beslut omsatta i praktiken, till den samhällsförändring som önskas. Dessa former av 
styrning kan kategoriseras på olika vis, men det finns vedertagna sätt att typifiera 
som återkommer i till exempel läroböcker inom ämnet. Flertalet styrningsformer för-
utsätter en aktiv förvaltning, varigenom politiska beslut implementeras och verk-
ställs. Så är det också i fallet datalagen som står i fokus för den här studien. 

Lennart Lundquist beskriver styrningsformerna utifrån två dimensioner, direkt 
respektive indirekt styrning, samt specifik respektive generell styrning (Lundquist 
1992, s. 78 ff). Direkt eller indirekt styrning utgör den första uppdelningen, var och 
en av dessa kategorier kan i sin tur delas upp i en specifik respektive generell form. 
Den direkta styrningen anger explicit det önskade innehållet i en åtgärd. En generell 
och direkt styrningsform är till exempel regelstyrningen, det vill säga formulerandet 
av rättsregler inom ett område. Den indirekta styrningen kan vara allt från ekono-
miska former för styrning såsom anslagstilldelning eller skattepolitiska åtgärder, till 
former för rekrytering eller informationsstyrning. Till den senare kategorin hör så-
dant som offentliga utredningar eller informella kontakter mellan politiker och tjäns-
temän. Lundquist diskuterar också styrning i termer av precision som är intressant 
när det gäller fallet datalagen. En lagtext kan till exempel bestå av precisa anvisning-
ar om handlingar och åtgärder. Alternativt kan rättsregeln vara mer allmänt hållen 
och generell. Socialtjänstlagen är exempel på en sådan ramlag (ibid, s. 81 ff). 

Diskussionen om statens funktioner, eller dess tilldelade roll, är något mer kom-
plicerad än frågan om styrningsformer. Inom den politiska teorin tillhör denna typ 
av frågor det centrala. I boken refererad ovan har Lundquist konstruerat en relativt 
komplex modell över empiriskt baserade idealtyper när det gäller en stats funktion. 
En verklig statsmakt har alltid drag av en eller flera typer. Modellen omfattar fyra 
dimensioner, maktfördelning, ”inputsida”, ”outputsida”, samt verksamhetens om-
fång och substans (ibid, s. 45 ff). För min studies del har dimensionerna input och 
output varit mest intressant. Dessa kan sägas omfatta allt från initiering, beredning 
och planering av en offentlig åtgärd, till dess implementering, det vill säga ett helt 
ärendes gång i det specifika fallet. Idealtypen demokratistaten består av de delar av 
den demokratiska processen där politiker initierar och bereder ärenden. Förvalt-
ningsstaten å sin sida fokuserar den offentliga förvaltningens arbete med sådan pla-
nering. På outputsidan har historiskt auktoritetsstaten varit den helt dominerande. 
Det innebär i korthet att implementeringen av politiska beslut, till exempel genom 
nya rättsregler, består av att dessa regler åtföljs av laglydiga undersåtar, samt att 
denna åtlydnad kontrolleras av någon typ av kontrollerande struktur. Denna typ av 
stat har dock förändrats mot antingen någon form av förhandlingsstat eller mark-
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nadsstat, allt enligt Lundquists begreppsapparat (ibid, s. 48 ff). När det gäller statens 
omfång och substans ställs ofta två motpoler mot varandra, nattväktarstaten med 
minimal offentlig verksamhet och välfärdsstaten karaktäriserad av dess motsats, en 
omfattande offentlig sektor. Det är givet på förhand att Sverige arbetade mot en väl-
färdsstat, eller redan utgjorde en sådan när datalagen diskuterades i början av 1970-
talet. Det intressanta är i stället på vilket sätt detta kommer till uttryck i den politiska 
processen kring arbetet med lagen. Bland annat den diskussionen vill jag försöka 
ringa in med analysfråga 5: 
 
5. Knyter problemformuleringar och lösningsförslag an till något övergripande poli-
tiskt mål och hur är det i så fall formulerat? Vilken roll ges staten och dess offentliga 
myndigheter och hur ser styrningsformerna ut i arbetet mot målet? 
 
Frågan kring styrningsformer och statens roll är medvetet öppet formulerad, men 
begreppen beskrivna ovan kommer att bli användbara i besvarandet av den i relation 
till empirin. Lundquists modell består av ytterligare resonemang kring övriga di-
mensioner och typer av stat, men dessa lämnas därhän då de är av mindre vikt för 
min analys. 
 

3.5.6. Personlig integritet som begrepp 
Avslutningsvis skall något sägas om den sjätte och sista analysfrågan vilken berör 
diskussion om den personliga integriteten som sådan. Frågan är formulerad som: 
 
6. Hur beskrivs eller kommenteras den personliga integriteten som sådan och som 
begrepp i de studerade dokumenten? 
 
Den teoretiska diskussionen kring personlig integritet som företeelse och begrepp 
har beskrivits i föregående kapitel och detta behöver inte upprepas här. De olika sät-
ten att resonera om integritet, som intresse, rättighet eller egenskap, kan tänkas ha 
givit återklang även i de sammanhang som studeras i den här avhandlingen. Det kan 
dock redan nu påpekas att denna analysfråga visat sig vara den minst fruktbara för 
analysen, vilket diskuteras närmare längre fram. Det förs ingen avancerad diskussion 
om personlig integritet i 1970-talets svenska integritetsdebatt. Det är inte där fokus 
ligger i samtalet. Vissa bestämningar kring begreppet görs visserligen av kommittén 
som utreder frågan, vilket får en viss betydelse för datalagens utformning, därav 
analysfrågans plats i studien. I övrigt lyser i princip diskussionen om den personliga 
integriteten, som begrepp och företeelse, med sin frånvaro. 
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3.6. Sammanfattning 
 
Avhandlingens teoretiska val utgår ifrån ställningstagandet att politik inte är en ra-
tionell process. Ramverket består av en kombination av dagordningsmodellen och ett 
diskursanalytiskt angreppssätt. I samspelet mellan modellens tre flöden, politik, pro-
blem och policy kan en rad olika enskilda faktorer spela roll för utfallet av en politisk 
process. Hur de tre flödena kopplas samman blir avgörande. Avhandlingens empi-
riska redogörelse har strukturerats utifrån dessa tre flöden och genom dagordnings-
modellen, med de begränsningar som materialet för avhandlingen utgör, analyseras 
processen kring datalagen just betraktad som process. 

I varje flöde identifieras också diskurser. Detta sker med hjälp av studiens analys-
frågor som var och en fokuserar någon aspekt av en tänkt diskurs. Svaren på analys-
frågorna sammantaget bildar grunden för resonemang om olika förekommande dis-
kurser. På ett övergripande plan kan analysen utifrån frågorna också leda till identi-
fierandet av någon form av diskursordning inom vars ram alla deltagare och röster i 
processen rör sig. Kombinationen av dagordningsmodellen och diskursanalys ska 
betraktas som en kombination av teorier och inget annat. De kan komplettera var-
andra i studiet av det enskilda fallet. Dagordningsmodellen förankrar diskursanaly-
sen teoretiskt i en samhällsvetenskaplig kontext, i en modell som fokuserar just poli-
tik som process. Diskursanalysen vidareutvecklar aspekter i dagordningsmodellen 
mot tydligare fokus på språklig betydelse, på förförståelse och försanthållanden 
kring olika aspekter inom problemområdet som behandlas i processen, samt hur det-
ta kommer till uttryck i text. Diskursanalysen och dagordningsmodellen har också 
direkta beröringspunkter, bland annat i fokuseringen på problemformuleringsfasen i 
en politisk process, det vill säga hur en fråga kommer upp på den politiska agendan, 
hur problem kategoriseras, tolkas och värderas i behandlingen av olika frågor. 
 
 
Kortfattat utgår avhandlingen teoretiskt från: 
 

• att politik inte är en rationell process 
• att de tre flödena i dagordningsmodellen ses som strukturerande för politik som pro-

cess 
• att varje flöde i dagordningsmodellen också rymmer en eller flera diskurser 
• att dessa diskurser analyseras mer specifikt med hjälp av avhandlingens analysfrågor 
• att detta i sin tur leder fram till resonemang och slutsatser om olika diskursers karak-

tär 
• att kombinationer av och relationer mellan diskurser kan bilda diskursordningar 
• att diskursordningar kan vara mer eller mindre hegemoniska och betraktas ur ett 

samhälleligt maktperspektiv 
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Avhandlingens analysfrågor är sammantaget följande: 
 
1. Hur är de problem formulerade som skyddet av den personliga integriteten ska vara en           
lösning på? Vem/vilka har problem med vad och varför? (behandlas i kapitel 6,7 och 8) 
 
2. Vilka lösningar ges på de beskrivna problemen? Vem ska skyddas mot vad, av vem, på 
vilket sätt och varför, enligt argument och resonemang i de studerade dokumenten? (be-
handlas främst i kapitel 6 och 8) 
 
3. Vilken syn på personuppgifter som information avspeglas i argument och resonemang i 
de studerade dokumenten; information som vara på en marknad, kollektiv nyttighet, 
skyddsobjekt och fri resurs? (behandlas i kapitel 6 och 7) 
 
4. Vilka föreställningar om datateknik/informationsteknik framkommer i argument och re-
sonemang i de studerade dokumenten; datateknik/informationsteknik som bläckfisk, ma-
skin, polymorf eller labyrint? (behandlas i kapitel 6 och 7) 
 
5. Knyter problemformuleringar och lösningsförslag an till något övergripande politiskt mål 
och hur är det i så fall formulerat? Vilken roll ges staten och dess offentliga myndigheter och 
hur ser styrningsformerna ut i arbetet mot målet? (behandlas i kapitel 8) 
 
6. Hur beskrivs eller kommenteras den personliga integriteten som sådan och som begrepp i 
de studerade dokumenten? (behandlas i kapitel 7) 
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4. STUDIENS MATERIAL OCH ARBETETS TILL-

VÄGAGÅNGSSÄTT 
 
 
 
 
Nedanstående kapitel innehåller en beskrivning av hur insamlingen av studiens ma-
terial gått till när det gäller dagstidningsartiklar, det offentliga trycket i form av mo-
tioner, interpellationer och betänkanden, liksom utredningsmaterial som protokoll 
och PM. Kapitlets andra del redogör för hur det konkreta analysarbetet gått till, vilka 
olika steg som analysen består av. Avslutningsvis ett kort resonemang kring validitet 
och reliabilitet inom kvalitativ forskning. 
 
 

4.1. Urval och insamling av material 

För de beskrivande delarna om politiken i Sverige under 1960- och 70-talen har jag 
använt mig av facklitteratur och tidigare forskning skriven och genomförd av svens-
ka forskare. Litteratursökningen har genomgående utgått från en grundbok i något 
delområde, till exempel svensk politisk historia eller datapolitik, vars referenser där-
efter har fungerat som vägvisare till fortsatt läsning. På så vis har jag ringat in ett an-
tal texter som jag uppfattat som relevant och aktuell forskning inom respektive om-
råde. Ofta har det visat sig att ett mindre antal texter/böcker refererar till varandra 
när det gäller en viss tidsperiod eller ett visst skeende. Ett sätt att beskriva ett skeen-
de har på det viset förstärkts. Det gäller till exempel bilden av samförståndet kring 
behovet av en stark offentlig sektor under 1960- och 70-talen. Tidsavgränsningen i 
avhandlingsarbetet har fått sätta gränsen även för litteratursökningens och läsning-
ens omfattning. När det gäller datapolitiken är det tydligt att en tidig forskningsin-
sats, Jan Annerstedts, har blivit ”stilbildande” och mycket refererad senare utan 
egentlig granskning. Hans de Geers forskning på samma område är ett undantag 
(Annerstedt 1970, de Geer 1992). 

Att basera en del av en empirisk studie på tidigare forskning har sina risker. Möj-
ligheten att verkligen granska utgångspunkterna för de studier vars beskrivningar av 
historien jag använder är små, även i de fall då en mer eller mindre stereotyp bild 
tycks vara etablerad. Risken för att själv enbart välja ut de delar av litteraturens be-
skrivningar som så att säga passar in i min berättelse om personlig integritet som po-
litik är också mycket stor. På så sätt kan en visst perspektiv ytterligare förstärkas. 
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När jag funnit divergerande sätt att beskriva ett skeende har jag dock försökt redovi-
sa detta. Det gäller till exempel 1970-talets svenska politik som samförståndsinriktad 
eller konfliktfylld. Hadenius perspektiv, att ett politiskt skeende samtidigt kan in-
rymma drag av både samförstånd och konflikt eller att dessa kan växla, har här varit 
betydelsefullt (Hadenius 2003). Att inte blunda för motstridiga tendenser i det egna 
empiriska materialet i strävan mot en enhetlig beskrivning är ett annat sätt varige-
nom man kan försöka undvika risken för tunnelseende. Tidsavståndet vid historiskt 
inriktad forskning innebär kanske också en större tendens till att se enhetlighet i ske-
enden där samtiden såg konflikt. Med tidsavståndet är det lättare att se till exempel 
hur en viss debatt begränsas av övergripande gemensamma perspektiv och utgångs-
punkter, kanske ej lika synbara för dåtidens deltagare. Samtidigt kan konflikter och 
olika synpunkter i debatten som då uppfattades som avgörande kanske framstå som 
triviala, i efterhand kan förmågan att uppfatta konflikters betydelse ha gått förlorad. 
Att försöka ringa in och studera diskurser historiskt har absolut denna risk. Å andra 
sidan kan det vara en del av en studies syfte att fånga in gemensamma diskursiva 
ramar för en debatt eller ett samtal som var mindre synliga vid tiden då de fördes. 
 

4.1.1. Urval av dagspressartiklar från Pressarkivet för perioden 1970–71 
Pressarkivet är ett mikrofilmat klipparkiv av dagspressartiklar från åren 1945 till 
1981. För uppbyggnaden av arkivet och arbetet med att bevaka dagspressutgivning-
en ansvarade Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet. Numera finns 
materialet från och med 1945 till 1981 i mikrofilmsformat vid alla svenska universi-
tetsbibliotek. 

Arkivet är uppdelat i en svensk och en utländsk avdelning och omfattar press-
klipp från ett brett urval dagstidningar utgivna under den aktuella perioden. För fö-
religgande studie har endast den svenska avdelningen varit aktuell. Här hittar man 
artiklar med fokus på framför allt politik, ekonomi, sociala och kulturella frågor. Ar-
kivet omfattar främst vissa typer av artiklar; ledare, debattartiklar, större nyhetsartik-
lar och reportage, recensioner samt biografiska artiklar. Den utländska avdelningen 
innehåller också utrikeskrönikor.31

 
 

Materialet är organiserat enligt ett eget klassifikationssystem med ämneskategorier 
strukturerade i huvud- och underrubriker. För mitt arbete har jag fått leta mig fram 
till för studien intressant material då frågorna om dataregister och personlig integri-
tet inte haft sin självklara ämnesrubrik under den aktuella tidsperioden. Under hös-

                                                 
31 Enligt uppsatt skriftlig information vid mikrofilmsavdelningen, Pressarkivet på Kurs- och tidnings-
biblioteket, Göteborg, ht 2007 
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ten 1970 då debatten blossar upp första gången placeras pressklippen i arkivet under 
rubriken Statsförvaltning 1. Allmänt. I samma kategori återfinns under perioden ock-
så artiklar om till exempel rätten till medborgarinformation och utlokalisering av 
statliga myndigheter till olika orter.32

Det totala antalet artiklar inom de nämnda kategorierna som berör personlig in-
tegritet i samband med datorer och dataregister kan sägas vara mycket omfattande, 
värt en helt egen studie. Det är också tydligt att artikelmaterialet speglar dagsaktuel-
la händelser under perioden, debatter i riksdagen kring beslut om större register, da-
talagsutredningen och det nya datalagsförslaget, ett par ”affärer” rörande personda-
taregister som inträffar under perioden, och så vidare. Mellan hösten 1970 och 1975 
är förekomsten av artiklar kring ämnet regelbundet återkommande, men fördelat på 
perioder som skiftar i intensitet. 

 Under år 1971 har artiklar från integritetsdebat-
ten med samma typ av ämnesinnehåll av någon anledning flyttats till Övrigt. 
10 Konsumentupplysning och reklam, för att 1972 återfinnas under kategorin Press- 
och tryckfrihet. 1973 återfinns ämnet igen under rubriken Konsumentupplysning, 
den här gången i form av ett mindre antal artiklar, flera av dem kritiska till den nyin-
stiftade datalagen från samma år. Under Press- och tryckfrihet hittar man det året 
inga artiklar om ämnet dataregister och integritet. Ämneskategorin Statsförvaltning 
lämnas helt efter hösten 1970. Från och med år 1973 läggs två egna rubriker för data-
frågor in under Övrigt, 22 respektive 20, Datafrågor och Datasekretess, men katego-
rierna tycks inte ha tagits i bruk förrän 1975. Det året exploderar å andra sidan inne-
hållet under denna rubrik, med artiklar om personlig integritet i samband med data-
register och den nya datalagen, samt den alltmer diskuterade frågan om datorers på-
verkan på arbetsliv och arbetsförhållanden. Under mellanåret 1972 var de relevanta 
artiklarna i ämnet fördelade på kategorierna Press- och tryckfrihet respektive Kon-
sumentupplysning. 

 
När jag sökt i klippsamlingen har jag utgått från tidsperiod och de ämneskategorier 
som arkivet innehåller. Till att börja med skummade jag igenom ett par ämneskate-
gorier där jag förväntade mig att mina frågor kunde inrymmas. Som framgått ovan 
har data- och integritetsfrågorna sin egen ämnesrubrik från 1975. Vissa anteckningar 
och se även-hänvisningar hittade jag också under Press- och tryckfrihet. I och med att 
offentlig förvaltning var ett av de områden jag intresserade mig för inledningsvis 
fann jag att en stor del av artiklarna om folk- och bostadsräkningen hösten 1970 var 
samlade under just rubriken Statsförvaltning 1. Allmänt. Området konsumentupp-
lysning hittades mer av en slump, därför att den kategorin på mikrofilmen ligger på 

                                                 
32 Se mer specifikt Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, Pressarkivet, Pärm 36 1970, 
Svenska Avd. (1973 AG AB REKOLID, Stockholm) 
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samma band som Statsförvaltning. På grund av att artiklarna om ämnet datorer och 
integritet ligger spritt i arkivet, åtminstone fram till 1975, kan ingen garanti ges för 
total fullständighet i det material jag hittat. I klippsamlingen är dock ett stort antal 
artiklar samlade inom de kategorier jag här redovisat, och detta antal bedömer jag 
som tillräckligt för min analys, även efter viss sovring. Den konkreta avgränsningen 
för materialet som ingår i min studie sträcker sig från slutet av september 1970 till 
och med 1971 års slut. Oktober 1970 var den månad då debatten blossade upp orden-
ligt, aldrig blir sedan publiceringen av artiklar kring ämnet så intensivt som då. Vå-
ren 1971 ges den pågående Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén 
tilläggsdirektiv, vilket blir avgörande för det fortsatta arbetet och jag tänker mig de 
artiklar som publiceras före och efter detta som mest intressanta i den här studiens 
sammanhang. Från och med våren 1972 och framåt är förekomsten av artiklar om 
personlig integritet och datateknik också mer dämpad än föregående period. Då en 
praktisk avgränsning av materialet var nödvändig vad gäller den mer ingående ana-
lysen drogs gränsen just vid 1971 års slut. Artiklar publicerade senare och fram till 
1975 har dock skummats igenom och jag har gjort bedömningen att inga nya teman 
eller perspektiv introducerades i debatten efter 1971 års utgång. 

Det totala antalet klipp jag funnit i ämnet under perioden oktober 1970–1971 året 
ut uppgår till 154 stycken. Av dessa har jag tagit bort 27 mindre notiser, korta artiklar 
och repliker som inte tillför något nytt innehåll i relation till övrigt material. Kvar är 
127 artiklar sammanlagt som ingått i analysen. Artiklarna utgör signerade debattar-
tiklar, ledare och större nyhetsartiklar från ett brett urval dagstidningar.33

 
 

Pressarkivets klippsamling kan sägas vara den mest konsekvent genomförda och 
omfattande artikelsamlingen inom sina ämnesområden under den nämnda perioden. 
Att söka artiklar för min studie genom detta arkiv bedömer jag därför ha hög rele-
vans. Ett alternativ hade varit att systematiskt gå igenom ett mindre urval dagstid-
ningar sida för sida under den aktuella perioden, för att samla in det totala antalet in-
tressanta artiklar ur dessa. Genom Pressarkivet blir urvalet av dagstidningar bredare 
och spritt över landet. Jag bedömer också arkivets huvudsakliga urval av artikelty-

                                                 
33 Dagens Nyheter (DN), Expressen (Exp), Svenska Dagbladet (Svd), Göteborgsposten (G-P), Falu-
Kuriren (FK), Göteborgs Handels och Sjöfartstidning (GHT), Gefle Dagblad (GD), Sydsvenska Dag-
bladet Snällposten (SDS), Kvällsposten (KvP), Vestmanlands Läns Tidning (VLT), Uppsala Nya Tid-
ning (UNT), Östersundsposten (ÖP), Norrbottens-Kuriren (NK), Östgöta-Correspondenten (ÖC), Väs-
terbottens-Kuriren (VK), Helsingborgs Dagblad (HD), Eskilstuna Kuriren (EK), Folkbladet Östgöten 
(FÖ), Arbetet (ARB), Smålands Folkblad (SmF), DalaDemokraten (DD), Borås Tidning (BT), Nerikes 
Allehanda (NA), Ny Dag, Hudiksvalls Tidning (HT), Folket, Aftonbladet (AB), Nya Wermlandstid-
ningen (NWT), Blekinge Läns Tidning (BLT), Jönköpingsposten (JP) Norrköpings Tidningar (NT) 
Skånska Dagbladet (SKD) 
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per, såsom ledare, debattartiklar och större nyhetsartiklar som en fördel för syftet 
med min studie. För en senare tidsperiod hade Artikelsök kunnat vara en alternativ 
sökväg. Den databasen har dock inget fokus på just politik, ekonomi eller sociala frå-
gor. Likaså är artikelmaterial i databasform inte lika överskådligt samlat som i klipp-
samlingen. Ämnesindexering och ämneskategorier skiljer sig också från arkivet och 
sökvägarna är därför annorlunda. 
 

4.1.2. Urval och insamling av offentligt tryck och utredningsmaterial 
Riksarkivets Yngre kommittéer, nr 2820 Offentlighets- och sekretesslagstiftnings-
kommittén, med diarienummer 2276/J1 och Acc. nr. K93/1975 innehåller utred-
ningsmaterial i form av sammanlagt 39 volymer. Materialet omfattar hela utredning-
ens arbete fram till slutbetänkande 1975. För min studie har endast material fram till 
och med delbetänkandet Data och integritet (SOU 1972:47) i april 1972 varit aktuellt 
och relevant. 25 av materialets 39 volymer har jag gått igenom från pärm till pärm. 
Övriga volymer innehåller enligt Riksarkivets egna register handlingar från kommit-
téns enkät till offentliga myndigheter och privata företag angående dataregister in-
nehållande personuppgifter. Detta material, som till största del består av alla enkät-
svar, har jag ej funnit nödvändigt att gå igenom i detalj för avhandlingen. 

Utredningsmaterialet omfattar huvudtyper av dokument såsom sammanträdes-
protokoll, utgående skrivelser, promemorior, (PM), utkast till manuskript för betän-
kanden, till utredningen inkomna handlingar, från departement överlämnade hand-
lingar, handlingar angående hearings och internordiska kontakter, samt remissvar 
avgivna av kommittén till andra utredningar. Det material jag fann mest intressant 
kopierades till CD i JPEG-format för vidare studium hemma. Av de ovan nämnda 
handlingarna har jag ej använt utkast och manuskript till betänkanden, utgående 
skrivelser och handlingar rörande hearings och internordiska kontakter Övriga typer 
av handlingar såsom PM och sammanträdesprotokoll har i avhandlingens empiriska 
del använts för beskrivning av kommitténs arbete. Texter i PM har analyserats som 
exempel på resonemang kring personlig integritet och dataregister som förts inom 
utredningens ram. Sammanträdesprotokollen beskriver och illustrerar kommitténs 
arbetsprocess. 
 

4.1.3. Det offentliga trycket – motioner och interpellationer 
Identifiering och lokalisering av för ämnesområdet relevanta motioner och interpel-
lationer i riksdagen under perioden har i stor utsträckning skett med hjälp av Kent 
Lindkvist, vars studie Datateknik och politik – datapolitiken i Sverige 1945–1982 innehål-
ler en översikt och genomgång av bland annat aktiviteter i riksdagen. Relevansen av 
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Lindkvists urval av motioner och interpellationer har jag också fått bekräftat hos Lars 
Ilshammar och även i OSK:s betänkande Data och integritet (SOU 1972:47) som refere-
rar till de två motionerna i första och andra kammaren 1969 (FK 1969:30 och AK 
1969:332, se vidare i det empiriska kapitlet) som av flera pekas ut som de första i sitt 
slag som kopplade samman register förda med hjälp av ADB-teknik och integritets-
frågor specifikt. De interpellationer som Lindkvist refererar till under hösten 1970, 
bekräftas också av flertal kommentarer i olika tidningsartiklar ingående i den samti-
digt aktuella tidningsdebatten. De motioner och interpellationer som Lindkvist näm-
ner under åren 1971–1973 har jag också kontrollerat i Riksdagstryckets sakregister 
1971–1980/81, band II (s. 379). Lindkvists urval stämmer där överens med referenser-
na under uppslagsordet ”integritetsskydd”, vilka pekar på både motioner, interpella-
tioner och enkla frågor. Dessa innehåller frågor rörande integritetsskydd kopplat till 
dataregister, men också integritetsskydd i relation till andra företeelser. Det sistnäm-
na ingår inte i min studie, inte heller de enkla frågorna. Genom detta tillvägagångs-
sätt har jag fått en som jag bedömer trovärdig överblick över aktiviteterna på områ-
det i riksdagen under perioden. Att urvalet i min studie har fångat upp exakt varje 
motion och interpellation som lades fram kan dock inte garanteras helt, vilket heller 
inte behöver vara ambitionen. De motioner och interpellationer som behandlas ger 
en god bild över hur diskussionen fördes angående problemområdet i fråga. 
 
 

4.2. Tillvägagångssätt vid analys 

Till att börja med kan studiens analys sägas följa två spår, där det ena spåret fokuse-
rar på tillkomsten av datalagen som process, och det andra behandlar politikens inne-
håll i form av debatt och diskussion – diskurser. Tillsammans leder de båda spåren 
fram till övergripande resonemang kring personlig integritet som politiskt problem i 
1970-talets Sverige. Upplägget kommer till uttryck i studiens formulerade frågeställ-
ningar (se sid. 20). 

Dagordningsmodellen tillhandahåller de begrepp med vars hjälp jag studerar till-
komsten av datalagen som process. Modellens grundstruktur, i form av flödena poli-
tik, problem och policy, har också legat till grund för hela avhandlingens struktur i 
kapitel och avsnitt. Genom hela den empiriska delen löper resonemang kring till-
komstprocessen som just process. Detta sammanfattas i en övergripande diskussion i 
slutkapitlet där kopplingen mellan politik, problem och policy analyseras utifrån da-
talagens tillkomst. Denna del av analysen motsvaras av frågeställning 2, Hur kan den 
politiska process som tillkomsten av datalag (1973:289) utgör beskrivas och förstås? 

Analysförfarandet i denna del har enkelt uttryckt bestått av att jag i tanken har 
kopplat samman flödena problem, policy och politik såsom de gestaltar sig i fallet 
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datalagen för att därigenom se vilken bild som framträder av tillkomstprocessen av 
lagstiftningen i just detta fall. Samspelet mellan problem, policy och politik som flö-
den, liksom de olika aktörer som deltar i processen blir då synliga. Skillnaden i rela-
tion till andra möjliga sätt att analysera policyprocesser ligger just i grundantagandet 
i dagordningsmodellen att problem, policy och politik i princip kan betraktas som se-
parata enheter, tills det ögonblick då flödena av en eller flera anledningar kopplas 
samman, att ett politiskt fönster (policy window) öppnas – möjligheter till politisk 
handling aktualiseras. Hur detta ser ut i det konkreta fallet blir då en empirisk fråga. 
Det framgår till exempel i fallet datalagen att den offentliga debatten, liksom aktivite-
ter i riksdagen under hösten 1970 i hög grad påverkar hur problemen kring personlig 
integritet i samband med ADB-tekniken formuleras och betraktas. Den offentliga ut-
redning som arbetar med fallet under ett par år kan å sin sida sägas ha störst infly-
tande när det gäller att precisera problembilden, liksom i formandet av datalagen 
som lösning på problemet. 

Det finns en begränsning i avhandlingens analys i denna del som varit betydelse-
full som hänger samman med studiens val av material. Inledningsvis gjordes en av-
gränsning av materialet till enbart skriftliga källor, då intresset huvudsakligen låg i 
att analysera och ringa in politiska diskurser såsom det kom till uttryck i dylikt mate-
rial. För att studera politiska processer i mer generell mening är ett sådant material-
val mindre lyckat och något begränsande. Nyanserna, motsägelsefullheter och 
spännvidden i hur olika aktörer samspelar med varandra i en process, liksom hur de 
organisatoriska och institutionella begränsningarna sätter ramar för spelet framgår 
inte annat än fragmentariskt och ytligt i det skriftliga efterlämnande materialet i form 
av debattartiklar, utredningsmaterial och offentliga dokument som legat till grund 
för avhandlingen. Hade studien även omfattat intervjuer med några av dåtidens 
medverkande aktörer hade förutsättningarna kunnat bli annorlunda. Med dessa be-
gränsningar i minnet har dock något kunnat sägas om tillkomsten av datalagen som 
process betraktat. Användandet av dagordningsmodellen tillsammans med den 
diskursanalytiska ansatsen kan på så sätt också ses som ett prövande av teori i ett 
nytt sammanhang. 
 
Analysen av politikens innehåll i form av debatt och diskussion är något mer kom-
plex och sker i flera steg. Det första steget utgörs av empirinära beskrivningar av den 
offentliga debatten, respektive resonemang och diskussion i de politiska dokumenten 
i ärendets gång, samt i utredningsmaterial. På denna nivå urskiljer jag främst olika 
teman, vilka beskrivs mer eller mindre noggrant beroende på sammanhang. Ibland 
använder jag begreppet problemområde vilket då motsvarar ett tema. För dagstid-
ningsdebatten, liksom motioner och interpellationer var det på denna första nivå 
nödvändigt att relativt noggrant reda ut virrvarret och mångfalden av teman. Be-
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skrivningen i denna del speglar innehållet i materialet ur olika möjliga vinklar och 
ger en relativt direkt osyntetiserad bild av debattens innehåll, vilket också präglar 
det faktum att de olika temana har olika karaktär och inte följer någon särkskild på 
förhand fastställd princip i utformandet. 

När det gäller analysen av betänkandet Data och integritet (SOU 1972:47), som lig-
ger till grund för stora delar av kapitlen kapitel 7 Problem och kapitel 8 Policy, var 
denna del av analysarbetet inte lika nödvändigt. Betänkandet är redan i sig struktu-
rerat i välavgränsade och funktionella kapitel och på den empirinära nivån kan dessa 
kapitel sägas motsvara teman i det övriga materialet. Den allmänna beskrivningen av 
betänkandet och dess kapitelinnehåll får här utgöra den första empirinära nivån. 
Detsamma gäller analysen av datalagen som policy. Här återkommer begreppet pro-
blemområde, varmed menas de avgränsningar OSK gör i betänkandet av vad de 
egentligen är satta att utreda. 

Det andra steget i analysen lämnar den rent empiriskt beskrivande nivån och kny-
ter direkt an till studiens analysfrågor (se sid. 83). På denna nivå talar jag genomgå-
ende om problembilder respektive perspektiv. Begreppet problembilder är kopplat till 
den första analysfrågan, Hur är de problem formulerade som skyddet av den person-
liga integriteten ska vara en lösning på? Vem/vilka har problem med vad och varför? 
Olika perspektiv på information, datateknik och personlig integritet formuleras ut-
ifrån analysfrågorna 3, 4 och 6 som ringar in just dessa dimensioner. På samma nivå i 
analysen behandlas också analysfråga 2 om lösningar på problem. Problembilder och 
perspektiv kan sägas gå på tvärs i relation till teman och problemområden, men det 
förekommer också att en problembild och ett tema ligger nära, mer i linje med var-
andra. I den offentliga debatten urskiljer jag som exempel ett tema, centralisering av 
makt. De debattörer som behandlar detta tema har också en tendens att betrakta hela 
problematiken kring dataregister och personlig integritet som just ett maktproblem. 
Kopplingen mellan teman och problembild är dock inte given. 

I kapitlet 6 om integritetsdebatten i dagspress behandlas både problembilder, per-
spektiv och lösningar i denna andra analysnivå. Genomgången av de politiska do-
kumenten och utredningsmaterialet är uppdelad på två kapitel. Kapitel 7 analyserar 
utifrån i första hand problembilder och perspektiv i de delar som fokuserar innehål-
let i politiken. Datalagen som politisk lösning har fått ett eget kapitel, kapitel 8. Poli-
cy. 
 
Analysens tredje steg när det gäller politikens innehåll vill lyfta diskussionen ytterli-
gare en nivå och pröva om det går att urskilja särskilda diskurser och diskursordningar 
inom integritetspolitiken i fallet med datalagen. På denna nivå har vi lämnat analys-
frågorna och knyter i stället an till de mer övergripande frågeställningarna som for-
mulerades i avhandlingens inledning (se sid. 20) Studiens frågeställningar 1, 3 och 4 



 

 
93 

 

kring diskurser besvaras, samt hur dessa eventuellt har påverkat utformningen av 
datalagen som lagstiftning. Svaren på samtliga analysfrågor sammantaget kan till-
sammans sägas utgöra en eller flera diskurser. I anslutning till denna del i analysen 
för jag också de övergripande resonemangen angående personlig integritet som poli-
tiskt problem i relation till den aktuella samhällskontexten, vilket anknyter till fråge-
ställning 5. 
 
 
Analysens olika steg kan sammanfattas på följande sätt: 
 
Avhandlingens empiriska studie omfattar datalagens tillkomst som politiskt process 
och innehåll i form av diskurser, samt ett övergripande perspektiv som relaterar 
personlig integritet som politiskt problem till samhällsförändring i stort under den 
aktuella tidsperioden. Med process menas i sammanhanget hur arbetet med integri-
tetsfrågorna och datalagen konkret gestaltade sig inom det politiska systemet, samt 
hur den offentliga debatten och det politiska arbetet samspelade i detta fall. Innehåll 
refererar till hur diskurserna specifikt tog sig utryck i debatt och politik. 
 
Den politiska processen studeras med hjälp av dagordningsmodellens tre flöden, 
politik, problem och policy, vilka sammankopplade utgör möjligheter till politisk 
handling (främst kapitel 9, men också 7 och 8). 
 
De politiska diskurserna analyseras i tre steg med hjälp av analysfrågor kopplat till 
avhandlingens frågeställningar: 
 

• empirisk nivå – där innehållet beskrivs i termer av teman och problemsområden (kapi-
tel 6, 7 och 8). 

• analysfrågenivå – som ringar in problembilder, perspektiv och lösningar utifrån ana-
lysfrågorna (kapitel 6, 7 och 8). 

• frågeställningsnivå – där diskurser och diskursordningar urskiljs i enlighet med studi-
ens frågeställningar (i slutdiskussionen, kapitel 9). 

 
Det övergripande perspektivet återfinns även det i avhandlingens slutdiskussion 
(kapitel 9) och syntetiserar analysens alla delar utifrån studiens femte frågeställning, 
samt den övergripande problemställningen för hela avhandlingen om personlig in-
tegritet som politiskt problem i 1970-talets Sverige. 
 
Vid analysen av det empiriska materialet har jag hela tiden utgått från studiens ana-
lysfrågor. I varje enskild text, som en artikel, motion eller betänkande försöker jag 
hitta formuleringar som kan svara mot frågorna, en eller flera av dem, men varje text 
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har inte analyserats lika noga, eller blivit lika betydelsefull för analysen och studiens 
slutsatser. Om jag till exempel har hittat ett nyansrikt och ”fylligt” sätt att uttrycka en 
problembild i en viss dagspressartikel har mer fokus lagts vid denna i analysen. Lik-
nande formuleringar, förhållningssätt eller attityder måste dock återkomma i flera 
artiklar eller texter för att ges vikt för analysen och slutsatserna. Enstaka synpunkter i 
någon tidningsnotis eller motion kan förekomma men har då fått passera. Vid läs-
ningen har samtidigt en rad diskursiva element, som beskrivits i den teoretiska delen 
hållits i minnet, sådant som ordval, tematiska omskrivningar, försanthållanden och 
så vidare. På så sätt har analysen delvis genomförts utifrån två håll samtidigt, ett mer 
styrt och fokuserat genom studiens analysfrågor, och ett mer öppet genom diskurs-
perspektivets mer förutsättningslösa utgångspunkt. Analysen kan på så sätt beskri-
vas som empirinära, men ändock i första hand styrd utifrån avhandlingens analys-
frågor. Växelspelet mellan läsningen av enskilda texter, jämförelser texter emellan 
och försök att greppa helheten av texter kan sägas vara komplext och något svårt att 
beskriva konkret. Syftet är dock hela tiden att hitta återkommande mönster i materia-
let som helhet. Studiens kvalitativa inriktning implicerar att den analys som genom-
förs inte kan betraktas som uttömmande. Andra typer av frågor kan naturligtvis stäl-
las till samma texter och genera andra svar. 
 
En skiljelinje har dragits i upplägget av studien mellan den politiska nivån i form av 
texter producerade inom det politiska systemet, i ärendets gång samt i riksdagen, och 
den offentliga debatten i dagspress. Huvudsakligen är detta upplägg motiverat av en 
önskan att hålla samman olika typer av material i analysen och få en hanterlig struk-
tur på arbetet. Den offentliga debattens material i form av dagspressartiklar har då 
behandlats för sig, liksom utredningsmaterialet, riksdagsdebatten och utredningsbe-
tänkandet Data och integritet. Denna uppdelning har sedan kombinerats med dag-
ordningsmodellens begrepp politik problem och policy, vilket tillsammans fått utgö-
ra grundstruktur för hela studien. Kombinationen av struktur efter materialtyp och 
dagordningsmodellens begrepp är inte problemfri och har sina begränsningar i form 
av spänningar och vissa inkonsekvenser i texten. En annan mer konsekvent genom-
förd ordning enligt modellens begrepp enbart hade varit tänkbar och kanske också 
önskvärd. Uppdelningen kan också motiveras av de distinkt olika roller som offent-
lig debatt respektive politiskt arbete inom systemet vanligen spelar i en politisk pro-
cess. Det förekommer visserligen att enskilda aktörer agerar i båda sfärerna, men det 
hör till ovanligheten, och rollerna åtskiljs likväl om så sker. Perspektiv utifrån parti-
färg och partitillhörighet har uppmärksammats när det gäller motioner och interpel-
lationer, men står inte i fokus för analysen. Likaså har olika tidningars eventuella po-
litiska inriktning inte uppmärksammats särskilt, annat än översiktligt. I avhandling-
ens slutkapitel förs dock en diskussion om den politiska vänster-högerskalans bety-
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delse även för integritetsdiskussionen. Analysens inriktning siktar generellt mot att 
hitta gemensamma diskursiva drag inom den politiska nivån respektive offentlig de-
batt och myndighetsnivå, men också punkter där diskursen skiljer sig åt. Förändring 
över tid tar också en framträdande plats i analysen. Med politisk nivå menas i analy-
sen hela utredningsprocessen i ärendets gång, regeringens direktiv och senare pro-
position, samt riksdagsinitiativ. Hur den offentliga debatten har avgränsats framgår i 
avsnittet ovan om insamling av material. 
 

4.2.1. Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är begrepp i första hand hämtade från kvantitativt inriktad 
forskning och indikerar viktiga principer för vetenskapliga studiers pålitlighet. Det 
finns dock viktiga poänger i att diskutera både validitet och reliabilitet även i relation 
till mer kvalitativt inriktat forskning. I dessa fall kan dock begreppen få en något an-
norlunda innebörd. Tillförlitligheten i den enskilda studien och relevansen av den 
undersökning som genomförts får garanteras eller uppnås på andra sätt än inom 
kvantitativ forskning. Intersubjektivitet kan inte uppnås genom klara och distinkta 
analysverktyg som ger otvetydiga resultat oavsett uttolkare. Jag tänker mig att så-
dant som transparens, grundlighet och systematik i stället utgör viktiga element i en 
kvalitativ inriktad studie. Det teoretiska ramverket liksom studiens konkreta genom-
förande skall vara tillräckligt tydligt för läsaren för att en kritisk granskning och dis-
kussion av resultaten skall vara möjlig. Grunden för gjorda antaganden och tolk-
ningar skall också redovisas så pass uttömmande att även dessa kan kritiskt diskute-
ras i efterhand. Det skall vara möjligt att förstå hur och varför skeenden i det som 
studeras tolkas på ett visst sätt. Jag har försökt uppnå detta främst genom noggrann-
het i referenser och citat, uttömmande beskrivningar av det empiriska materialet, lik-
som i diskussion av de teoretiska utgångspunkterna. Framför allt citaten har av den 
anledningen blivit många och långa, vilket i sin tur kan påverka textens läsbarhet 
negativt (jmf resonemanget med Bergström & Boréus 2000, s. 259–260). 

Relevansen av olika tolkningar blir dock allra tydligast om de jämförs med möjli-
ga alternativ. Att uppnå detta inom ramen för en och samma studie är dock mycket 
svårt, men kan ändå indikera en svaghet. Det finns oftast bara utrymme för en typ av 
tolkning och perspektiv, vilket i hög grad styr hela forskningsprocessen; i urval av 
material, i teorival, i val av analysfrågor och i bakgrundbeskrivningar. När det gäller 
just denna avhandling har det inte heller funnits mycket av annan forskning att rela-
tera till. Den forskning som ändå finns refereras genomgående i studien. Att införliva 
en aktivt självreflekterande hållning till den egna forskningsprocessen, tillsammans 
med den ovan nämnda transparensen och grundligheten, kan öppna upp synfältet 
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något. Detta moment har varit det svåraste att införliva i avhandlingstexten, men för-
sök finns genomgående. 
 
Med avhandlingens urval av material har jag velat fånga in politiska diskurser i rela-
tivt vid bemärkelse. Därför har både offentlig debatt i fråga om dagstidningsartiklar 
och offentligt tryck inkluderats i studien. Inte bara statsmaktens syn på problemet 
personlig integritet har varit av intresse. Att avgränsa studiet till ett specifikt fall har 
underlättat avgränsningen av materialet och också satt gränser för studiens ambitio-
ner. Det är diskurser i samband med just denna politiska process som syftet är att 
studera och inget annat. Att fallet samtidigt är ett gott exempel när det gäller att stu-
dera diskurser kring personlig integritet och datateknik ökar relevansen i urvalet. För 
en diskursanalytisk studie av personlig integritet som politiskt problem i än bredare 
perspektiv hade urvalet av material kunnat vara än vidare, inkludera andra lagstift-
ningsprocesser, ytterligare debatter, annat material såsom debattböcker, TV- och ra-
dioinslag och skönlitteratur, andra länders diskussioner och lagstiftning med mera. 
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5. POLITIK – SVENSK POLITIK UNDER 1960- 

OCH 70-TALET 
 
 
 
 
I detta första kapitel i den empiriska delen av avhandlingen behandlas politiska för-
ändringar under 1960- och 70-tal så som de kom till uttryck i Sverige. Åren mellan 
1965 och 1975 har kallats ”de röda åren”, och det är en allmän politisk radikalisering 
åt vänster som karaktäriserar hela perioden. Några viktiga händelser tecknas i kapit-
let och den politiska diskursen diskuteras med hjälp av två forskningsstudier på om-
rådet. Därefter följer ett avsnitt om dels datoriseringen av offentliga sektorn under 
1960-talet, dels den datapolitik som integritetsfrågorna vid tidpunkten placerades 
inom. Kapitlet inleds med ett resonemang kring begreppet politik, varvid också poli-
tik som flöde i dagordningsmodellen beskrivs närmare. Så kommer också övriga ka-
pitel i denna empiriska del att inledas, med en närmare presentation av de begrepp 
från modellen som är relevant för kapitlet. 
 
 

5.1. Politik som begrepp 

En av dagordningsmodellens flöden utgörs av politik. Hittills har jag i avhandlingen 
använt begreppen politik och policy. En möjlig grund till viss begreppsförvirring rör 
det faktum att engelskan har två begrepp, policy och politics, där svenskan hittills 
har nöjt sig med ett, politik. 
 
Lennart Lundquist har definierat politik som statsvetenskapligt studieobjekt utifrån 
tre typer av politikbegrepp; beteenden, idéer och institutioner knutna till a) offentlig 
verksamhet, b) auktoritativ fördelning av värden, och c) maktutövning. En kombina-
tion av dessa begrepp formar enligt Lundquist ett kärnområde, ”auktoritativ värde-
fördelning genom offentlig maktutövning” (Lundquist 1993, s. 27–29). Varje led i de-
finitionen kan sägas ha sin egen utvecklade teoribildning och teoritradition. Den 
värdefördelning som berörs i min avhandlingsstudie kan till exempel sägas handla 
om förhållandet mellan integritet och andra värden såsom frihet eller effektivitet i re-
lationerna mellan medborgaren och staten. 

Lundquist poängterar dock att politik i vardagsspråket kan ha många olika bety-
delser, från det etymologiska statskonst, till offentliga angelägenheter, ärenden och 
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åtgärder, system av principer, åsikter och synpunkter. Även i dessa allmänna bety-
delser kan alltså begreppet omfatta beteenden, idéer eller institutioner (ibid, s. 26). 

Engelskans policy brukar likaledes beskrivas som mångfasetterat. Fler av de defi-
nitionsförslag som återkommer i policylitteraturen tycks sikta på konkreta handling-
ar eller produkter. För Hogwood & Gunn kan en policy utgöra målsättningar, speci-
ella förslag, beslut, åtgärdsprogram eller resultat (Hogwood & Gunn, 1984, s. 13–19 
se också Hall & Löfgren 2006, s. 28). David Easton talar om ”a web of decisions and 
actions that allocate /…/ values” (Easton 1953, s. 130). Michael Hill betonar att en po-
licy ofta består av en serie beslut som i sin tur är baserade på någon typ av uttalade el-
ler implicita principer eller idéer om målet som ska uppnås (Hill 2005, s. 6 ff). 

Politics som begrepp kan i sammanhanget sägas ha en mer generell betydelse som 
samtidigt tydligare hänvisar till sådant som makt, värdefördelning, ideologi och kon-
flikt. Närliggande svenska uttryck kan vara ”det politiska området”, att något är po-
litiskt, eller politisk ideologi. Några encyklopediska definitionsexempel kan fungera 
belysande. Politics kan vara: 
 

”The ways in which people gain, use and lose power” 
 
”A sphere of action in human society in which power is sought in order to regulate the 
ways in which people shall live together” 
 
“a particular set of political beliefs or principles” 

 
 (Dictionary of the social sciences, 2007) 
 
Av framställningen ovan framgår att det svenska begreppet politik kan omfatta både 
politics och policy. Det sistnämnda begreppet har dock alltmer börjat förekomma 
även i svenskt språkbruk, kanske främst i en relativt vardaglig betydelse. En arbets-
plats kan till exempel införa en kläd– eller alkoholpolicy, men en regering för fortfa-
rande en utrikes- eller socialpolitik. 

I avhandlingen följer jag dagordningsmodellens uppdelning mellan policy och 
politik och använder också dessa begrepp. Det är en poäng för studiens analys att 
skilja dem åt. Användningen av begreppet politik i avhandlingen omfattar alltså 
både aktiviteter utförda av politiker inom det egentliga politiska systemet, det vill 
säga regering och riksdag, samt de viljeyttringar och formulerade mål som dessa 
handlingar resulterar i. Med politik kan också åsyftas den politiska sfären i form av 
politisk debatt, intressegruppers aktiviteter, eller politiskt klimat i allmänhet. Policy 
avgränsas i sammanhanget till det förslag i form av datalag som den politiska pro-
cessen i det här fallet resulterar i. Den noggranna läsaren kan eventuellt finna en viss 



 

 
99 

 

överlappning i användningen av begreppen, men sammanhangen bör göra det klart 
vad som avses. 
 
Vad lyfter då Kingdon fram som det politiska flödet i sin modell? Själv beskriver han 
sitt politikbegrepp som vardagligt baserat och jämförelsevis ”smalt” i relation till 
gängse statsvetenskapliga bestämningar, anpassat till det politiska fält som fokuseras 
i hans egna studier, det vill säga de federalt styrande organen i Washington (King-
don 2003, s. 145). Till detta läggs sådant som organiserade politiska krafter i form av 
intressegrupper och politiska partier, samt det som i modellen kallas ”the national 
mood”, vilket kan förstås som samhällsklimat, folkopinioner i specifika frågor och 
bredare sociala rörelser. Inom det sistnämnda ryms också massmediernas medieran-
de roll, vilket dock inte fått en särskilt framträdande beskrivning i modellen. Mass-
medias politiska betydelse kan sägas ha ökat de senaste årtiondena, och kan också 
tänkas ligga implicit i flera av de processer som beskrivs av Kingdon. 

Både aktörer och processer lyfts fram i dagordningsmodellen, och de styrande or-
ganens olika aktörer och dess handlande har också stor tyngd i Kingdons egna studi-
er. Ett politiskt maktskifte i regering och riksdag har ofta stort inflytande på vilka 
frågor som hamnar på agendan, men är inte den enda betydande faktorn. Den poli-
tiska och ideologiska maktfördelningen har dock stor betydelse, och det speglar ock-
så av sig på departementens politiskt tillsatta delar, samt även i förvaltningsledet i 
den mån administrativ personal förändras vid till exempel maktskiften i riksdag och 
regering (ibid, s. 153 ff). En annan faktor som lyfts fram i dagordningsmodellen är 
hur de styrande organen och de politiska ärendena är organiserade i politikområden, 
administrativa och rättsliga enheter. Revirstrider inom olika områden är vanliga me-
nar Kingdon, och det påverkar också vilka frågor som behandlas på dagordningen 
och hur (ibid, s. 155 ff). Att myndigheter såsom varande institutioner med levande 
människor som har egna intressen av att till exempel på olika sätt bevara den egna 
myndighetens verksamhet på status quo är välkänt inom förvaltningsforskningen. 
Samma inbyggda tröghetstendens kan för övrigt finnas inom intresseorganisationer 
och liknande, relaterat till det eventuella politiska inflytande de kan ha inom specifi-
ka områden. Var och hur en specifik fråga placeras i den politiska strukturen har 
också betydelse, till exempel för hur ett område eller problem sedan beskrivs diskur-
sivt. Det fungerar som en kategorisering av problemet, i samma process vari frågan 
hamnar inom det politiska området överhuvudtaget. I ett svenskt sammanhang ingår 
naturligtvis riksdag, regering, och departement samt processer förknippade med 
dessa instanser till det politiska området, men också det specifika utredningsförfa-
randet vid lagstiftningsärenden som redan har beskrivits som en speciell form av 
”förhandling” mellan olika parter i processen. Den obligatoriska remissrundan, lik-
som debatt och motionerande i riksdagen hör också hit. Det som tillkommer i min 
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studie utöver modellens delaspekter av det politiska är den diskursiva praktiken, 
vilket har beskrivits i teorikapitlet. 

Sådant som samhällsklimat och opinioner är svårfångade företeelser, men har lik-
väl en odiskutabel betydelse för den politiska dagordningen. Den vardagliga förstå-
elsen av fenomenet speglas i uttryck som att en fråga eller person är ”före sin tid” el-
ler att det inte finns ”grogrund” för vissa framlagda förslag. Kingdon har ett i hu-
vudsak nationellt perspektiv på dessa aspekter som måste problematiseras, men i 
konkreta beslutssituationer i specifika frågor kan både lokala och nationella opinio-
ner naturligtvis påverka skeendet. Frågan om samhällsklimat och dess förändringar 
ligger också nära problemet med hur man generellt kan förstå och eventuellt förklara 
samhällsförändringar. Man kan diskutera hela frågeställningen på olika samhälls- 
och abstraktionsnivåer. Kingdon poängterar att samhällsandan eller opinionen inte 
nödvändigtvis omfattas av gemene man eller folket. Det kan lika gärna vara röststar-
ka grupperingar eller till och med enskilda aktörer som påverkar stämningen kring 
en fråga i en viss riktning. Här måste naturligtvis medias roll återigen betonas starkt. 
Kingdon lyfter å sin sida fram presidentens möjligheter att påverka opinion och 
samhällsklimat. Det kan uppstå snöbollseffekter åt det ena eller andra hållet. 
 
När det gäller frågan om datalagstiftning och personlig integritet som politiskt pro-
blem har jag valt att lyfta fram några skeenden i samhället som kan belysa varför frå-
gan har aktualiserats i sådan hög grad i det sena 1900-talet. Det rör sådant som of-
fentliga sektorns expansion, politisk styrning och informationsteknikens framväxt. 
Det allmänna samhällsklimatet ser jag både som övergripande och som en integrerad 
del av detta. Mitt teoretiska perspektiv gör att det är de diskursiva aspekterna av 
dessa processer som i huvudsak lyfts fram. I samband med datalagens införande i 
svensk lagstiftning existerade en samhällsdebatt och opinion som de politiska aktö-
rerna, åtminstone enligt egna uttalanden i utredningstexter, sett sig påverkade av i 
mer eller mindre grad. Till detta återkommer vi längre fram. 
 
 

5.2. De röda åren 

I backspegeln har perioden från 1965 till 1975, i Sverige liksom i övriga västvärlden, 
av forskare och andra kommentatorer setts som präglat av en tilltagande politisk ra-
dikalisering åt vänster. En rad yttre händelser och skeenden kan vittna om detta. För 
Sveriges del kan nämnas de omfattande hamn- och gruvstrejkerna i Göteborg och Ki-
runa 1969, kårhusockupationen i Stockholm 1968, samt de ”nya sociala rörelserna” 
kring sådant som internationell solidaritet, fred, kvinno- och miljöfrågor. FNL-
rörelsen med inslag av marxistisk ideologi och USA-kritik är här ett välkänt exempel. 
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Särskilt den långa gruvstrejken i Malmberget blev en allvarlig sak att handskas med 
för den då sittande socialdemokratiska regeringen. Gruvorna var statligt ägda genom 
företaget LKAB och de strejkandes kritik riktades mot både LO, fackföreningsrörel-
sen, statsmakten och socialdemokratin. Strejken blev också hårt bevakad som aldrig 
förr av TV, radio och press, något som kan sägas ha påverkat debattklimatet (Hade-
nius, 2003, s. 149 ff). Just FNL-rörelsen genomslag i samhällsdebatten illustreras på 
ett talande vis av historikern Kim Salomon i inledningen av en större studie om rö-
relsen (Salomon 1996, s. 9). I juni 1965 arresterades två Vietnamaktivister i Stockholm 
vid en demonstration. De åtalades senare för bland annat motstånd mot polis, och 
störande av trafik och allmän ordning. Några år senare hade hela Vietnamfrågan bli-
vit en nationell angelägenhet. 1972–73 tog partiledare från fem riksdagspartier ett ini-
tiativ till en omfattande namninsamling med krav på att USA skulle stoppa sina 
bombningar i landet. FNL:s krav hade på sju år blivit vedertagen norm, menar Salo-
mon. På det internationella planet kan man till exempel lyfta fram 1960- och 70-talen 
som den period då flertalet före detta kolonier på den afrikanska kontinenten blev 
självständiga, i flera fall med uttalat socialistiska styren. I Asien drev Mao Zedong 
fram den i efterhand hårt kritiserade kulturrevolutionen i folkrepubliken Kina från 
1966 och framåt 
 
Samtidigt är denna beskrivning av perioden naturligtvis inte den enda möjliga. Sam-
hällskritiken från grupper till vänster om socialdemokratin växte sig stark under pe-
rioden, men samtidigt finns andra skeenden som inte är lika lätta att enkelt karaktä-
risera. Tittar man till exempel på integritetsdebatten kopplat till framväxten av data-
banker och dataregister som blossar upp i början av 1970-talet kan man inte självklart 
placera frågeställningarna där på en vänster-höger skala. I vissa avseenden kunde 
kommunister och folkpartister till och med formulera likartad kritik och samma typ 
av krav. Så kan åtminstone bilden se ut för en sentida betraktare. 

Under perioden skedde också andra genomgripande förändringar som påverkade 
politiken och det politiska arbetet. 1969 antogs i Sverige en ny riksdagsordning vilket 
medförde en förändring från tidigare tvåkammarriksdag till enkammarriksdag. En 
direkt proportionalitet gällande mandaten för partierna i den nya kammaren inför-
des samtidigt, liksom ett helt nytt system för riksdagens utskott. År 1970 genomför-
des det första riksdagsvalet till den nya kammaren (Hadenius 2003, s. 146–47). Efter 
många års utredande fick Sverige också en helt ny regeringsform 1974, med föränd-
ringar gällande bland annat kungens ställning och roll, samt hur regeringsbildandet 
skulle gå till. Enligt Hadenius påverkade dessa konstitutionella förändringar politi-
ken i hög grad under 1970-talet. Varje val kom att på ett mer direkt sätt handla om 
regeringsmakten. Tillsammans med socialdemokratins försämrade valsiffror i 1970 
och 1973 års val medförde dessa förändringar att regeringsmakten blev mer instabil 
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än de närmast föregående åren. Efter 1970 års val kunde socialdemokraterna regera 
vidare med majoritet i riksdagen tillsammans med vpk, om än knappt. I 1973 års val 
däremot gick både centerpartiet och moderaterna framåt så pass mycket att ett exakt 
jämviktsläge uppstod i riksdagen mellan de olika politiska blocken. Regeringen Pal-
me valde att sitta kvar, men blev naturligtvis beroende av överenskommelser med 
det borgerliga blocket i riksdagen och dess utskott, vilket också präglade politiken 
dessa år. Nästa valår 1976, bröts som bekant det exceptionellt långa socialdemokra-
tiska styret (Hadenius 2003, s. 151 ff). 

Utifrån den korta beskrivningen ovan kan man tänka sig att en viss press uppstod 
på den socialdemokratiska regeringsmakten dessa år, från vänster främst ideologiskt 
genom radikalisering av samhällsdebatten, men också i politisk handling, som i de 
vilda strejkerna. Från höger pressades partiet genom valframgångar för framför allt 
centern. I frågor om datateknik, datorisering och den personliga integriteten engage-
rade sig främst folkpartister starkt, både i riksdag och i tidningsdebatter. Vi ska titta 
närmare på detta i kommande avsnitt. 
 

5.2.1. Brister i välfärden 
Samhällsengagemanget på 1960- och 70-talet riktades inte bara mot konflikter och be-
frielsekamp i tredje världen. Rättvisan och solidariteten gällde inte heller bara nord-
sydkonflikten, den mellan fattiga och rika nationer. Sökarljuset riktades också mot 
brister i det egna samhället. Redan i början av 1960-talet började rapporterna dyka 
upp om alla de problem som trots rekordår och välfärdsbygge fortfarande existerade 
i Sverige. Två studier blev särskilt uppmärksammade, Fattiga i folkhemmet och Den 
ofärdiga välfärden av makarna Maj-Britt och Gunnar Inge, redovisade sådant som 
trångboddhet, ren fattigdom, brister i barntillsyn och andra sociala problem, mitt i 
den växande välfärden (Östberg 2002, s. 68). Den 1965 tillsatta statliga utredningen 
Låginkomstutredningen, bekräftade bara denna bild ytterligare när den några år se-
nare gav ut en rad rapporter kring välstånds- och inkomstnivåer (se t ex Svenska fol-
kets inkomster: betänkande, del 1. SOU 1970:34). Inom kulturområdet genomförde 
sociologen Harald Swedner några uppmärksammade studier om besökare på olika 
kulturinstitutioner som teatrar och konstmuseer, där han fann att publiken nästan 
undantagslöst kom från samhällets övre skikt, trots uttalade politiska ambitioner att 
sprida kulturen till alla medborgare (se t ex Swedner & Gustafsson 1964). 

Förutom kritik mot rena missförhållanden för människor, cirklade mycket av 
samhällskritiken kring resultatet och följderna av den omfattande strukturomvand-
lingen som Sverige genomgått, med urbanisering och stark centralisering av olika 
sektorer. Denna förändring tog sig olika uttryck. Kommunsammanslagningar skapa-
de stora centraliserade förvaltningar med ökad byråkrati som följd. Allt fler beslut 
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togs allt längre bort från vanliga människor.34

Både Kjell Östberg och Stig Hadenius lyfter fram medierna radio och TV som be-
tydelsefulla när det gäller den ökande samhällskritiken i vänsterradikal riktning. Att 
överhuvudtaget börja granska samhället och dess politiker kritiskt i media är något 
som hör det framväxande 1960-talet till, vilket också innebar en delvis ny roll och 
identitet för samhällsjournalister (Hadenius 2003, s. 141 ff, Östberg, 2002, s. 57 ff). 
Hadenius redovisar i sin Modern svensk politisk historia att det i slutet av 1960-talet och 
början av 1970-tal förekom direkta konflikter mellan landets regering och Sveriges 
Radio kring nyhetsinslag och dokumentärprogram. Nyhetsförmedlingen kunde inte 
längre styras lika lätt som förr (Hadenius, s. 141–142, Östberg, s. 59). 

 Även fackföreningarna centraliserades, 
med allt större lokalavdelningar inom samma bransch som följd, liksom centralise-
ring av avtals- och löneförhandlingar (Östberg 2002, s. 69–70, Hirdman 1990, s. 307). 
Den stora inflyttningen till städerna, med byggandet av ”miljonprogrammet” gav 
inte heller särskilt stort inflytande för den enskilda över närmiljön. Även den långt-
gående effektiviseringen och rationaliseringen inom arbetslivet drev fram protester, 
som gruvstrejkerna i norr där krav på bättre arbetsförhållanden utan ackordshets och 
med demokratiskt inflytande framfördes vid sidan om lönekraven. Mot stordrift och 
storskalighet var den kritiska hållningen. Kritiken mot denna strukturomvandling av 
samhällets olika grenar tog sig olika uttryck. Olika grupper och rörelser uppstod, 
som Alternativ stad och andra miljögrupper, Alternativ Jul mot kommersialismens 
utbredning, studentgrupper mot förändringar inom universitetsutbildningen i cent-
raliserad riktning (UKAS), fria teatergrupper, värnpliktsvägrare, solidaritetsgrupper 
som FNL-rörelsen, och riksförbund som RSMH och KRUM mot sociala problem. Lite 
tillspetsat kan man formulera en gemensam nämnare i allt som dessa rörelser var 
emot, antibyråkrati, antikapitalism, antiimperialism och antikommersialism (Östberg 
2002, s. 10). Men gemensamt i alla nya rörelser fanns också ett antihierarkiskt drag, 
med en strävan mot nya organisationsformer och fördjupad demokrati. Kritik rikta-
des mot den mer traditionella representativa demokratin och dess begränsningar 
(ibid, s. 121). 

 
Att statsmakten inte bara hade centraliserats och byråkratiserats, utan dessutom ver-
kade ha direkt kontroll på åtminstone grupper av människor i landet uppmärksam-
mades och kritiserades också under 1960- och 70-talet. Journalisterna Peter Bratt och 
Jan Guillous granskning av den hemliga underrättelseorganisationen Informations-
byrån (IB) 1973, som tycks ha både bevakat och registrerat enskilda medborgare, 
väckte stor uppmärksamhet och är fortfarande välkänd. Denna granskning hade 

                                                 
34 År 1950 fanns cirka 2500 kommuner i Sverige. Genom sammanslagningar i flera omgångar hade 
dessa reducerats till 278 i början av 1970-talet. 
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dock föregångare. Sven Rydenfelt och Janerik Larssons bok Säkerhetspolisens hemliga 
register – om åsiktsfrihet och åsiktsförföljelse, publicerad 1966, redovisar en undersök-
ning av SÄPOS likaledes hemliga registrering och bevakning av ”säkerhetsrisker” i 
form av enskilda medborgare. Författarna har i sin granskning uppenbart svårt att få 
fram något material från myndigheter och polis, trots offentlighetsprincipen, men 
använder sig av sammanställningar av vittnesmål från ett stort antal personliga be-
rättelser och fall, liksom en jämförelse med motsvarande debatter i grannländerna 
Norge och Danmark. Just diskussionen om SÄPOS bevakning och registrering kan 
ses som en pendang och ett specialfall av debatten kring den allmänna datorisering-
en och ökade registeranvändandet i databanker som senare blossar upp så häftigt i 
början av 1970-talet. Statsmaktens och myndigheternas möjlighet till ökad kontroll av 
medborgarna blir där ett övergripande tema. Den debatten innehöll också direkt kri-
tik mot både en specifik myndighet, SCB, liksom mot regeringen och specifika politi-
ker. Debatten kan betraktas utifrån den korta beskrivningen ovan om en förändrad 
ställning för medierna och journalisterna, som också kan inkludera dagspress. 
 

5.2.2. Socialdemokratins 1960–70-tal 
All denna samhällskritik under 1960- och 70-talet riktades naturligt nog i stor ut-
sträckning direkt mot socialdemokratin, som innehavare av statsmakten under 
många år och som bärare av ansvaret för uppbyggandet av välfärdssamhället såsom 
det såg ut, både praktiskt och ideologiskt. Vissa vänstergruppers marxistiska grund-
syn betraktade just den ”borgerliga staten” som del av upprätthållandet av det kapi-
talistiska systemet, och som hinder för en verklig socialism (Östberg 2002, s. 159). So-
cialdemokratin, med sin pragmatism, sitt konsensustänkande och strävande mot ef-
fektiv blandekonomi, tog man avstånd ifrån. Under några år var verkligen både ka-
pitalet och staten främsta måltavlan för kritik, sittandes i samma båt (Hirdman 1990, 
s. 303). Östberg diskuterar på ett intressant sätt hur beroende de radikala rörelserna å 
andra sidan kan sägas ha varit av de offentliga institutionerna och resurserna. Insti-
tutioner som Moderna museet och statsteatrar speglade den nya konsten. Fria grup-
per kunde få kommunala anslag. Studiecirklar om marxistisk teori erhöll bidrag från 
studieförbund. Lokaler och kontorsmaterial kunde ställas till förfogande. Vänsterra-
dikala tidskrifter kunde få presstöd, kommunerna kunde upplåta möteslokaler. Lis-
tan kan göras lång (Östberg 2002, s.158 ff). Likaså kan man hävda att den mesta kriti-
ken av välfärdsamhället brister utmynnade i förväntningar och krav inom samma 
samhälles ram, till och med ett utvidgat sådant i form av till exempel fler daghem, 
utbyggd fritidsverksamhet, ökade anslag till olika institutioner, utökad demokratisk 
kontroll över näringslivet, lagstiftning mot miljöutsläpp eller vad som nu fokusera-
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des i det enskilda fallet. Tron på det starka samhället och politiken tycks inte ha varit 
bruten. 
 
Hur reagerade då socialdemokratin på detta? Yvonne Hirdman med flera forskare, 
som bidragit till skrivandet av socialdemokratins historia, menar att både partiet och 
fackföreningsrörelsen reagerade på strömningarna i tiden genom att radikaliseras 
även de.35

                                                 
35 Det kan uppmärksammas att både Hirdman och Östberg använder begreppen radikal och radikali-
sering relativt oproblematiserat i sina texter. Anders Frenander för dock i sin idéhistoriska avhandling 
Debattens vågor - om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt ett intressant resone-
mang kring uttrycket och dess bestämningar utifrån perspektivet att det utgör ett ”i grunden omstritt 
begrepp” (Frenander 1999, s. 292 ff). Av Frenanders framställning framgår att begreppet radikal under 
1960-talet och ett antal år framåt hade en tydlig (men ibland outtalad) innebörd av maktkritisk väns-
teranknytning, vilket kan sägas häröra från begreppets historiska användning sedan 1880-talet. Av 
Frenanders analys av debatten framgår dock att vissa uttalat socialistiska debattörer ogillade begrep-
pet såsom i deras ögon luddigt och obestämt. Det förekom också debatt, både på 1960- som 70-talet, 
kring begreppet och dess innehåll, samt olika försök att så att säga ta det ifrån vänstern. Ett för framti-
den intressant försök till detta utgör Per Gahrtons ställningstaganden kring 1970 utifrån en vad man 
kan kalla vänsterliberal ståndpunkt. Omkring 1980 försvann ordet från debattsidorna och har nog inte 
noterbart återkommit sedan dess. I min text, liksom i Östbergs och Hirdmans hänger radikal och väns-
terkritik alternativt vänsterinriktning ihop. 

 Det började redan efter de något turbulenta åren i slutet av 1960-talet, med 
det för partiet svaga kommunalvalet 1966 följt av ”segervalet” nationellt 1968, och 
fördjupades i övergången till 1970-tal (Hirdman 1990, s. 313 ff, Esping-Andersen 
1988, s. 234, 237 och 239 ff, Haste 1989, s. 302 och 308). Man kan ringa in två huvud-
områden där socialdemokraterna nu satsade, för det första näringspolitiken där för-
ändringen gick mot en tydligare styrning över ekonomi och arbetsliv. Arbetarnas 
ökade inflytande över näringslivet – den ekonomiska demokratin – kom åter upp på 
dagordningen, i ett senare skede i form av de mycket debatterade löntagarfonderna. 
1970-talet blev också årtiondet för utökad lagstiftning inom arbetslivet (MBL, LAS 
mm) och ”överbryggningspolitik” i form av aktivt stöd till näringslivets olika bran-
scher under de ekonomiskt svagare åren. För det andra genomdrev socialdemokra-
terna en jämlikhetspolitik i form av kraftigt utbyggd offentlig sektor och sociala re-
former inom en rad områden, inom barnomsorg, bostadsbyggande, föräldraförsäk-
ring och sjukvårdsförsäkring (Hirdman s. 316, Esping-Andersen, s. 234, 237 och 
239 ff, Haste, s. 302 och 308). Denna utbyggnad pågick hela 1970-talet och avstannade 
inte heller vid regeringsskiftet 1976. Östberg hävdar till och med att under första de-
len av 1970-talet genomdrevs det mest omfattande programmet för sociala reformer 
hittills i Sverige. Kulturområdet formaliserades också politiskt under denna period, 
med ny myndighet och andra ekonomiska satsningar som resultat. 1972 kom den of-
fentliga utredningen Ny kulturpolitik SOU 1972:66/67, ett par år senare etablerades 
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Statens kulturråd som central statlig förvaltningsmyndighet. Inom ett område miss-
lyckades dock socialdemokraterna att möta samhällsströmningarna menar Östberg, 
och det gäller kritiken mot det centraliserade, auktoritära samhället (Östberg 2002, 
s. 154–55). Den starka miljörörelsen som drev flera av dessa frågor drogs i stället till 
Centern och andra partier. 
 
Hittills har avsnittet behandlat socialdemokratins röda år och samhällskritiken från 
vänster, men hur såg de borgerliga partiernas 1960- och 1970-tal ut? Fanns det en 
samhällskritik från höger? Östberg karaktäriserar i sin bok de första åren av 1960-
talet som ”de liberala” och betonar att en stor del av det ökade samhällsengage-
manget och debatten kring samhällsfrågor fördes av politiskt liberala aktivister och 
debattörer. Könsrollsfrågan, sexualliberalismen, engagemanget mot apartheid i Syd-
afrika och krav på ökad u-landshjälp hör till de frågor radikala liberaler var aktiva i 
(ibid, s. 44 ff). Även arvet från Tingstens kulturradikala ståndpunkter och kritiken av 
konservativa institutioner som kyrkan och monarkin var en del av detta. En av Öst-
bergs poänger går ut på att även många liberala debattörer drogs med och radikali-
serades åt vänster i slutet av decenniet och i övergången till 1970-tal (ibid, s. 155 ff). 
Detta gällde också de politiska partierna. Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren beskriver 
till exempel i sin bok, Folkhemskapitalismen – högerns programutveckling under efterkrigs-
tiden, hur högerpartiets handlingsprogram år 1969 i hög utsträckning omfattar en po-
sitiv syn på välfärdssamhället med dess offentliga sektor (Ljunggren 1992, s. 276). I 
detta får han stöd från Kristina Boréus, även hon statsvetare, som studerat partipro-
gram från 1970-talet för moderaterna, folkpartiet och SAP, som del av en större stu-
die om ”högervåg” i offentlig debatt under svenskt 1970- och 1980-tal. Hon skriver 
att 1976 års partiprogram av moderaterna ”godkänner relativt omfattande ingripan-
den för att kompensera för negativa effekter av marknadsekonomin, en omfattande 
offentlig sektor samt även direkta ingrepp i marknadsekonomin” även om mark-
nadsekonomi ses som det bästa ekonomiska systemet (Boréus 1994, s. 145). Pro-
grammet kräver också sådant som lagstiftning mot vilseledande reklam och stärkt 
konsumentinflytande, vilket utgör exempel på frågor som diskuterades livligt i bör-
jan av 1970-talet, i skuggan av de större frågorna om oljekris, AP-fonder och närings-
liv. Samma positiva syn på en stark offentlig sektor finner Boréus i folkpartiets parti-
program från 1972, som kan karaktäriseras som tydligt socialliberalt (ibid, s. 148). 
Som redan beskrivits ovan minskade socialdemokraternas dominans i riksdagen 
kraftigt vid 1970 års val. Centern gick däremot framåt och stärkte sin ställning som 
största borgerliga parti. Vid nästa val 1973 ökade centern återigen och erhöll själva 
25 % av rösterna. Detta ska jämföras med de kommunistiska partierna, vpk som 1970 
fick endast 4,8 % av rösterna och KFML som ställde upp i riksdagsvalet det året, men 
endast kom upp till 0,4 %. Detta trots den ”röda våg” som 60-talsradikaliseringen och 
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1968 enligt historieskrivningen förde med sig i samhällsklimat och debatt (Hadenius 
2003, s. 151 ff). Centerns stora framgångar brukar tillskrivas partiets förmåga att kny-
ta an till miljörörelsen som växte sig mycket stark just i början av 1970-talet. När det 
gäller utbyggnaden av offentlig sektor och de sociala reformerna i början av 1970-
talet som socialdemokraterna initierade, noterar Östberg att de flesta riksdagsbeslut 
kring detta togs i politisk enighet (Östberg 2002, s. 156). Efter 1973 års val och jäm-
viktsriksdagen var ju också den socialdemokratiska regeringen beroende av över-
enskommelser med de borgerliga för beslut, vilket dock inte tycks ha blivit ett hinder 
för expansionen av de offentliga åtagandena. Trots svajig ekonomi under delar av 
1970-talet tycktes alla partier eniga om en keynesiansk politik med ökat offentligt 
stöd och aktiv stimulans till industrin och offentliga institutioner även under dåliga 
år. Detta präglade hela 1970-talet, också åren efter 1976 då de borgerliga tagit över 
regeringsmakten. Den offentliga sektorns tillväxt var obruten mellan 1975 och 1982, 
skriver Östberg och hävdar samtidigt att hela denna kraftiga tillväxt av välfärdstaten 
under 1970-talet byggde på ”en djup förankrad tro på den starka staten och dess möj-
ligheter” (ibid, s. 154). 

Som motvikt till denna samförståndsinriktade bild av perioden kan man ställa 
Hadenius beskrivning av tiden från Palmes tillträde som statsminister 1969 fram till 
1976 som i huvudsak konfrontationernas år (Hadenius 2002, s. 161). Det han då pekar 
på är till exempel jämviktsläget i riksdagen efter 1973, att de borgerliga partierna tyd-
ligare än tidigare samarbetade i ett borgerligt block, samt ökad kritisk debatt i mass-
media. Hadenius betonar också att socialdemokratin under dessa år mer än tidigare 
blev utsatt för kritik både från vänster och från höger. 
 

5.2.3. 1960- och 70-talets politiska diskurs 
Jag avslutar nu det här kapitelavsnittet med att titta lite närmare på hur den politiska 
diskursen kunde se ut under perioden. Detta gör jag genom granskning av två studi-
er, en kvantitativ och en kvalitativ, som båda analyserar dagspress, ledarsidor re-
spektive kultursidesartiklar. Båda studierna sträcker sig från efterkrigstiden och 
framåt, till 1970- respektive slutet av 1980-talet. 

Eva Blocks studie, Frihet, jämlikhet och andra värden – svensk inrikespolitisk debatt på 
dagstidningarnas ledarsidor 1945–1975, ingick i ett större tvärvetenskapligt forsknings-
program kallat Kulturindikatorer: svensk symbolmiljö 1945–1975, som pågick ett an-
tal år från 1976 till mitten av 1980-talet. Arbetet bygger på en kvantitativ innehålls-
analys av ett större antal ledarsidor i utvalda intervaller under perioden, utifrån fö-
rekomsten av vissa värde- och attitydord som i olika kombinationer tänks forma 
”kulturindikatorer”. Dessa indikatorer kan standardiseras för studier av olika så kal-
lade kultur- eller symbolmiljöer över tid. Den grundläggande tanken i projektet är att 
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förändringar i bruket av dessa värdeord indikerar åsikts- och attitydförändring, till 
och med ideologisk förändring, och förändrat kulturklimat i samhället. 

För Blocks delstudie konstrueras två dimensioner av huvudord, frihet–jämlikhet, 
respektive tillväxt–miljö/livskvalitet, runt vilka ett antal olika värdeord med tillhö-
rande omskrivningar knyts. Frihet-jämlikhetsdimensionen knyts också till en ”höger-
vänsterskala", medan tillväxt–miljö inte lika självklart hittar en plats i den traditionel-
la politiska skalan. 

Övergripande beskriver Block förändringen i bruket av begrepp och ord under 
den studerade perioden som ”ett stort steg åt vänster” (Block 1982, s. 169 och 175 ff). 
Denna förändring pågick under hela efterkrigstiden, men med den tydligaste ök-
ningen under det sena 60-talet. En generell förskjutning kan ses från höga värden för 
begreppen frihet och tillväxt under 1940- och 1950-talen till en kvantitativ ökning av 
begreppen jämlikhet och miljö under slutet av 1960- och början av 1970-talen, med 
motsvarande sänkning av begreppet frihet. Studien påvisar också en ökning av in-
tresset rörande ordet socialism, som rönte mycket lågt intresse hela 1950-talet, liksom 
att jämlikhet i tilltagande grad kopplas samman med demokratibegreppet. Begreppet 
tillväxt, med tillhörande ord tycks fortsatt intressant under hela perioden, men be-
skrivs i allt mer negativa termer i takt med miljöbegreppets stora ökning under det 
sena 1960-talet och framåt. Begreppet trygghet tycktes ge höga värdetal under hela 
perioden, med en ökning under 1970-talet. Block noterar även, utan att närmare dis-
kutera detta, ett ökat intresse för begreppen förstatligande och centralisering under 
början av 1970-talet, något som eventuellt kan kopplas samman med den integritets-
debatt vi ska titta närmare på i kommande kapitel. 

Det finns många fler delresultat att hämta från Blocks studie, såsom jämförelser 
mellan olika tidningsgrupper, ledande storstadspress kontra små och medelstora 
tidningar, mindre förändringar mellan olika år, samt jämförelser av positiva, negati-
va och neutrala värderingar av olika begrepp över tid. Författaren påpekar själv att 
den kvantitativa innehållsanalysen ger en bild av formell karaktär, vars betydelse för 
den ideologiska förändringen under 1900-talet i Sverige ”förefaller ha ett visst intres-
se” (ibid, s. 170). Block talar inte explicit om diskurser, men här menar jag att det för-
ändrade teoretiska språkbruket mellan 1970-tal och senare tid spelar roll. I den bety-
delse som läggs i begreppet diskursanalys av senare teoretiker kan studier av den 
här karaktären omfattas, med sitt fokus på bruk och användning av ord, begrepp och 
uttryck i dagspress som en del av ett samhälles symbolmiljö. 
 
En idéhistorisk kvalitativ analys av dagspressartiklar med politiskt-ideologiskt inne-
håll på tidningarnas kultursidor under efterkrigstiden genomför Anders Frenander i 
Debattens vågor – om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt, från 
1999. Genom analys av idédebatten på ett antal dagstidningars kultursidor, ett för 
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övrigt medvetet valt forum vid sidan av andra där politiska frågor vanligtvis disku-
teras såsom ledarsidor eller i riksdagen, syftar studien till att försöka ringa in föränd-
ringar i det intellektuella klimatet, ideologiska svängningar från 1945 och framåt. 
Även ett förklarande syfte finns. Hur kan eventuella svängningar i klimatet förkla-
ras? Syftet tangerar således Blocks, men arbetssättet och metoderna är helt andra. 

Efterkrigstiden delas av Frenander in i olika perioder med respektive kapitel i tex-
ten. En utgångsfråga huruvida det går att urskilja höger- och vänstersvängningar i 
debatten bekräftas men problematiseras också. Den period som omfattar den för min 
egen studie intressanta, här 1969 till 1978, har hos Frenander fått rubriken ”Vänsterns 
problemformuleringsprivilegium” vilket vittnar om åt vilket håll resultatet av analy-
sen leder (Frenander 1999, s. 160 ff). Den dominans för vänsterns frågor och perspek-
tiv som Frenander ser i 1970-talets politisk-ideologiska debatt spåras för övrigt redan 
till 1965, då en svängning tycks ske till vänsterdebattörernas favör. Frenander ut-
trycker det såsom att de vänstersocialistiska skribenterna från och med 1965 och ett 
antal år framöver har initiativet i debatten, vilket innebär privilegiet att ställa frågorna 
och sätta ramarna för diskussionen. I början av 1970-talet är vänsterperspektivet i 
många fall självklart, frågan gällde då inte längre om en socialistisk omdaning av 
samhället var önskvärd utan hur det skulle gå till (ibid, s. 163). I studien ringas ett an-
tal olika separata debatter in. De behandlar olika frågeställningar såsom vad en ny-
vänster kunde innebära, hur vänstern förhöll sig till yttrandefriheten, den aktuella 
miljöfrågan, demokratins form och innehåll, liksom vad Marx kunde ha att säga 
svenska socialister på 1970-talet. Två genomgående drag som författaren noterar är 
att socialdemokratiska debattörer är ganska osynliga i dessa tidiga 70-talsdebatter, 
åtminstone på de kultursidor som fokuseras i studien. Likaså kan socialdemokrater-
na som parti ibland få utstå mycket negativ kritik, en kritik de inte tycks besvara 
(ibid, s. 177–178). 
 
Vid sidan av det dominanta vänsterperspektivet i debatten lyfter Frenander fram 
andra röster. Intressant är att se hur ett par liberala debattörer formulerar sig. Både 
de liberala och konservativa ideologierna var i förändring under 1970-talet menar 
Frenander, även de under påverkan av vänstervindarna (ibid, s. 187). För liberalernas 
del innebar det en tydligare socialliberal eller vänsterliberal hållning, med betoning 
på den politiska delen av ideologin, Av liberalen Per Garthon uttrycks detta närmast 
som ett radikalt alternativ, kritiskt till kapitalismen och andra maktstrukturer, men 
trogen de liberala demokrati- och frihetsbegreppen för individen (ibid, s. 184 ff). En 
annan liberal skribent, Erik Hjalmar Linder, var inne på samma spår i sitt försvar för 
liberalismen som ”antiförtryckslära” mot överhetsstaten (ibid, s. 185). I en fotnot 
nämns ytterligare en liberal debattör, Kerstin Anér, som under den här tiden var 
mycket aktiv när det gällde data- och integritetsfrågor, både som fri skribent, men 
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också som politiker inom folkpartiet. Senare deltog hon också i flera offentliga utred-
ningar i ämnet. Anérs debattinlägg kring data- och integritetsfrågorna uttrycks 
språkligt i mycket tydliga makttermer, riktat både mot staten som maktapparat, och 
mot näringslivet (se t ex Anér 1975). Utifrån Frenanders analys av 1970-talets idéde-
batt framgår att hon inte var ensam bland liberalerna om detta. Frenander hävdar i 
en diskussion att 1970-talsliberalismen framstår som annorlunda, jämfört med både 
1950-talets linjer och de nyliberala vindarna om kom senare. Liberalerna försökte 
också följa de ideologiska strömningarna, menar han och poängterar dessutom att 
det var just den politiska liberalismen som hela tiden lyftes fram. Den ekonomiska li-
beralismen däremot, med privat äganderätt och fria marknader som klassiska del-
aspekter, diskuterades knappast alls (ibid, s. 190). 
 
Man kan kort sammanfatta det här avsnittet med konstaterandet att alla ovan refere-
rade studier och texter bekräftar varandra i synsättet att 1960- och 70-talets ”vänster-
vridning” på ena eller andra sättet påverkade alla partier, och merparten av opini-
onsbildare och skribenter oavsett politisk valör, men på skiftande sätt och med olika 
konsekvenser. Den politiska diskursen fick en tydig vänsteranknytning. Detta givet-
vis oavsett vad gemene man omfattade för värderingar och åsikter under perioden, 
vilket ju endast återfinns indirekt i dessa studier genom röstsiffror i nationella val. 
Beskrivningen får fungera som bakgrund till resten av kapitlet, till kommande analys 
av debatt och politiska ställningstaganden och resonemang kring integritetsproble-
matiken, mer specifikt i samband med processen kring den nya datalagen. Innan 
dess dock några rader om ytterligare en del av den politiska kontexten, nämligen da-
tapolitiken. 
 
 

5.3. Datapolitiken 

Som har beskrivits i inledande kapitel kan integritetsfrågorna i samband med an-
vändningen av datateknik sättas in i ett vidare datapolitiskt perspektiv. Så har också 
skett i de olika studier över datapolitiken som ägnat området uppmärksamhet. Den 
fullständiga svenska datapolitiska historien från 1940-talet fram till idag väntar fort-
farande på sin historieskrivare, men ett antal mindre studier behandlar var för sig 
olika faser och delar av området, vilkas slutsatser jag behandlar i följande avsnitt. 
 

5.3.1. Datapolitikens inledande fas och olika stadier 

Liksom inom alla politikområden kan den datapolitiska styrningen beskrivas och ka-
raktäriseras utifrån typ av styrning, nivå och grader av styrka i styrningen. För den 
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data- och informationstekniska utvecklingen specifikt har givetvis den ekonomiska 
marknadens mekanismer spelat stor roll, men politiskt agerande på olika nivåer har 
också ibland varit avgörande. Politiska åtgärder har härvidlag handlat om både ut-
veckling av själva tekniken, ”technology push”, liksom stimulans av efterfrågan 
”technology pull” (Glimell 1989, s. 10). När det gäller typer av styrning kan man skil-
ja mellan materiell styrning – såsom ekonomiska anslag och skattesubventioner, im-
materiell styrning – med vilket menas planering, information, utredningar och ut-
bildning, men också lagstiftning och standardisering. Formstyrning handlar om or-
ganisering av verksamhet, rekrytering av personal och liknande (Lindkvist 1984, 16). 
Inom den svenska datapolitiken har man använt sig av alla nämnda typer av styr-
ning. Kent Lindkvist, som studerat den svenska datapolitiken från 1945 fram till 
1982, har kommit fram till att området kan delas in i fem huvudkategorier, utifrån 
vad politiken har handlat om och fokuserat i olika perioder (ibid, s. 11 ff). Dessa är 1) 
industri, teknik och upphandling, 2) utbildning och forskning, 3) register, med vilket 
menas rationalisering och samhällsplanering som ger upphov till ökat behov av olika 
registersystem och statistik, 4) integritet och offentlighet, samt 5) arbetslivs- och sys-
selsättningsfrågor. Lindkvist menar att framväxten av ett datapolitiskt fält i Sverige i 
stort sett följer dessa kategorier kronologiskt, men med överlappningar. Förutom 
dessa områdeskategorier i datapolitiken talar Lindkvist också om nivåer av styrning, 
utvecklingsstyrning, spridningsstyrning och konsekvensstyrning (ibid, s. 15, 131). De 
första ansatserna till politiska initiativ inom datorområdet på 1940- och 50-talen ut-
gjordes av utvecklingsstyrning genom statliga tekniska och vetenskapliga satsningar 
på datamaskinsbyggen, men också försök till industriell tillverkning av datorer. Det-
ta dataindustriella fokus tynar dock bort under 1960-talet och ersätts av satsningar på 
upphandling av datorer till den offentliga sektorn, uppbyggandet av nya tillämp-
ningar för myndigheter och andra organ såsom register, samt utbildning och infor-
mationsinsatser. Under 1970-talet får den framväxande datateknikens konsekvenser 
för samhälle och människa alltmer utrymme, i form av integritetsfrågorna, diskus-
sion om samhällets ökade tekniska sårbarhet, samt en stark fokusering på datatekni-
kens konsekvenser för arbetsliv, arbetsmiljö och sysselsättning. Under 1980-talet ökar 
åter intresset för teknikutveckling och forskning, genom industrisatsningar och FOU-
program (ibid, s. 131). Ser man framåt mot 1990- och 2000-tal kan man återfinna 
spridningsstyrning i IT-politikens satsningar på fysisk infrastruktur över hela landet 
(bredband), datorer i skolan, och subventionerade hemdatorer för anställda. Konse-
kvensstyrningen är också åter högst aktuell, i försöken att styra IT- och nätverksan-
vändning genom lagstiftning, där upphovsrätt och persondatarätt är exempel. 
 
De allra första statliga initiativen rörande datamaskinutveckling är numera väl be-
skrivna i olika studier (De Geer 1992, s. 17 ff, Henriksson 1969, s. 78 ff, Lindkvist 
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1984, s. 19 ff, Annerstedt 1970, s. 99 ff). Redan 1949 instiftades, efter sedvanlig utred-
ning och studieresor till USA, en Matematikmaskinnämnd, med uppgift att ”plan-
lägga och leda arbetet med matematikmaskinutrustning för svenska behov och där-
vid undersöka och pröva föreliggande möjligheter, dels till inköp från utlandet, dels 
till tillverkning inom landet av dylik utrustning.” (Prop 1948:303, se De Geer, s. 24). 
Under sin aktiva tid utvecklade nämnden två maskiner, en så kallad relämaskin med 
namnet BARK färdigställd 1950, samt en elektronisk variant, klar hösten 1953, BESK. 
Särskilt BESK blev väl använd, med kunder både från industrin och olika forsknings-
institutioner. Den blev också mönsterbildande för andra maskiner framtagna och 
byggda inom svensk industri, bland annat på SAAB och Åtvidaberg, senare Facit, 
som båda i princip köpte upp idéer och personal från Matematikmaskinnämnden 
(Henriksson 1969, s. 82). Framåt slutet av 1950-talet och fram till 1963 då den lades 
ner, förde nämnden en tynade tillvaro. Några fler statliga utvecklingsinitiativ togs 
inte heller gällande datortekniken, just då. Denna utveckling har karaktäriserats olika 
av forskare. Som ”den statliga datorns uppgång och fall” och ”eftergiftspolitik” av 
Jan Annerstedt, alternativt som en mer naturlig förändring orsakad av den tekniska 
utvecklingen och förändrade behov och prioriteringar för staten och den offentliga 
förvaltningen, som av Hans De Geer (Annerstedt 1970, s. 122–124, De Geer, s. 128 ff). 
Förutom att intresset för datorutveckling och datortillverkning stegvis förflyttades 
från den svenska industrin, kan man från och med mitten av 1950-talet se att interna-
tionella datorföretag, med IBM som ledande, börjar etablera sig på allvar i Sverige. 
1956 köper Flygförvaltningen på eget initiativ en egen dator från IBM. Året efter 
öppnar IBM en då diskuterad servicecentral i Stockholm, som i praktiken blev en 
konkurrent till Matematikmaskinnämndens serviceverksamhet (Lindkvist 1984, 
s. 23). Under 1960-talet förstärkte IBM sin dominanta ställning, bland annat genom 
stora statliga datorupphandlingar för myndigheternas datorisering, men också ge-
nom framtagandet av nya anpassade modeller av datorn för olika behov (Henriksson 
1969, s. 86). 
 

5.3.2. Datorn i offentliga sektorn – effektivisering och rationalisering 
Viktigare än datorindustrin för att förstå den intensiva integritetsdebatten på 1970-
talet är att se på de administrativa tillämpningarna av datorn inom de offentliga 
myndigheterna, det vill säga datoriseringen av den statliga förvaltningen under 
1960-talet och den spridningsstyrning som staten i och med detta kom att ägna sig åt. 
Från att ha varit teknikutvecklare kom regeringen och dess myndigheter under 1960-
talet att bli främst beställaren och upphandlaren av datorer, med det ombildade 
Statskontoret som centralt samordnande organ (Lindkvist 1984, s. 25). 
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De statliga myndigheternas datorisering under 1960-talet måste ses mot bakgrund 
av det allt mer ökande intresset och behovet av effektivisering och rationalisering 
inom den offentliga förvaltningen under hela efterkrigstiden. Sveriges ekonomi och 
industri gick på högvarv och expanderade, och det gjorde också den offentliga sek-
torn och administrationen. De offentliga utgifternas andel av BNP ökade oavbrutet, 
åtminstone fram till 1975. Men som Nybom poängterar i sin historik över Statskonto-
ret, var inte det främsta målet för rationaliseringen av myndigheternas verksamhet i 
första hand att spara pengar, utan att få möjlighet att expandera ytterligare. Att ra-
tionalisera blev förutsättningen för socialdemokraternas reformpolitik, ett sätt att 
klara av och få utrymme för angelägna nya sociala reformer. Det gällde alltså att ef-
fektivisera för att expandera – inte för att spara (Nybom 1980, s. 139, 155). 
 
Redan i oktober 1955 tillsatte den då nytillträdde finansministern Gunnar Sträng en 
särskild kommitté, Databearbetningskommittén, med brett direktiv att utreda den 
nya teknikens tekniska användbarhet för olika verksamheter, samt hur datorisering-
en av statsförvaltningen skulle organiseras praktiskt. Det ekonomiska perspektivet 
var viktigt i direktivet, datamaskinerna skulle ge rationaliseringsvinster. Samtidigt 
arbetade ytterligare en utredning med samma problematik, men speciellt inriktat på 
uppbörds- och folkbokföringsfrågorna, Uppbörds- och folkbokföringskommittén. 
Båda kommittéerna arbetade i många år, och fick förutom utredande uppdrag en 
bredare roll som förvaltande, rådgivande och samordnande i samband med konkret 
försöksverksamhet gällande upphandling och installering av datorer på olika myn-
digheter. De Geer beskriver i sin studie På väg till datasamhället, detaljerat de olika tu-
rerna i de båda kommittéernas arbete och de förslag till lösningar som ges. Diskus-
sionen tycktes pendla mellan argument för och emot centralisering respektive de-
centralisering av datorverksamheten (de Geer 1992, s. 71). Centralisering av verk-
samhet antogs ge samordningsvinster och vara ekonomiskt lönsamt. Å andra sidan 
var decentralisering av statliga verk aktuell i början av 1960-talet, socialdemokrater-
nas regionalpolitik gick bland annat ut på att flytta ut statliga verk i landet (ibid, 
s. 133). Den tekniska utvecklingen bidrog också till decentralisering. De Geer beskri-
ver hur den nya IBM-maskinen 1401, en mindre mer administrativt anpassad och 
hanterbar datamaskin, bidrog till möjligheter för varje enskild myndighet att hantera 
tekniken (ibid, s. 77 ff). Likaså började flertalet myndigheter, som i Sverige av tradi-
tion har en högst självständig ställning gentemot riksdag och regering, att själva köpa 
in datorer. Fallet med ”länsdatorerna” för uppbörds- och folkbokföringsuppgifter 
blev en stötesten angående frågan om centralisering kontra decentralisering. Det hela 
slutade med en kompromiss, som också omfattade valet av maskintyp som även det 
blev en tvistefråga. Skulle staten försöka gynna svensk industri och upphandla 
SAAB-maskiner eller satsa på de nya IBM-1401-maskinerna? I de betänkanden som 
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under år 1962 lades fram av de ovan nämnda kommittéerna fanns också förslag om 
en centralt fristående dataorganisation, för samordning och utvecklingsarbete på da-
tateknikområdet. Även detta blev en tvistefråga när regeringens propositionsförslag 
ett år senare föreslog Statskontoret, det centrala rationaliseringsorganet i statsför-
valtningen, att bli högsta ansvarig även för datafrågorna. En lösning som, enligt 
Thorsten Nybom, vittnar om hur starkt datatekniken kopplades samman med just 
administrativ rationalisering av de statliga myndigheternas verksamhet (Nybom 
1980, s. 168 ff). Datamaskinen blev i detta perspektiv framför allt ett administrativt 
redskap, ett bland alla andra att effektivisera verksamheter med. 

Ett konkret exempel på införandet av datateknik som berörde biblioteksområdet 
var LIBRIS-projektet. (LIBRIS=Library information system) Universitets- och högsko-
lebiblioteken kom, som offentliga statliga myndigheter, också de att omfattas av öns-
kemål och krav om effektivisering och rationalisering (Olsson 1995, s. 48 ff). Att data-
tekniken kunde användas till annat än administrativa uppgifter, till exempel doku-
mentation och registrering av forskningspublikationer, var en tidig insikt. Under 
1960-talet uppstod verkliga problem för forskningsbiblioteken på grund av explo-
sionsartad ökning av forskningspubliceringen, samt genom utbyggnaden av den 
högre utbildningen via olika reformer. 

Statskontoret fick en central roll i arbetet med att utreda möjligheterna till auto-
matisering av biblioteksarbetet med hjälp av ADB. Flera större utredningar genom-
fördes under 1960-talet innan LIBRIS-projektet introducerades 1970 (ibid, s. 209). In-
nan dess hade också försöksprojekt med datorisering av både tidskriftsförteckningar 
och kataloger genomförts i mindre skala på KTH och Kungliga biblioteket (ibid, s. 45, 
58). Lena Olsson beskriver i sin avhandling om LIBRIS historia hur systemet inled-
ningsvis presenterades som en teknisk lösning för bibliotekets samtliga arbetsrutiner, 
inklusive fjärrlån och ett IR-system. I de senare implementeringsfaserna blev dock 
samkatalogfunktionen den dominerande. ”Automatiseringen av forskningsbibliote-
ken startade från administrativa utgångspunkter. LIBRIS blev ett strikt rationaliser-
ingsprojekt med marginell kontakt med forskarna–användarna” hävdar Olsson i sin 
analys av händelseutvecklingen i de tidiga faserna (ibid, s. 218). Sedan introduktio-
nen på 1970-talet har LIBRIS sedan vidareutvecklats åtskilligt i flera faser. 

Datateknik blev del av en grundläggande förändring av universitets- och högsko-
lebiblioteken, från bokvårdande och samlingsorienterad institution till servicean-
läggning. Till skillnad från många andra register som byggdes upp med ADB kom 
LIBRIS som samkatalog aldrig att diskuteras ur integritetssynpunkt, då dess innehåll 
av personuppgifter inte riktigt var av den typ som debatten avsåg. En bibliotekskata-
logs referensuppgifter är ju redan s a s offentligt publicerade, med avsikt. Med nät-
verkens framväxt och en ökad grad av webbpublicering har även bibliotekens kata-
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log- och databasverksamhet komplicerats i relation till olika lagstiftningar, såsom 
personuppgiftslagen. 
 
Hur såg då datorförekomsten egentligen ut generellt sett inom myndigheter och före-
tag under 1960-talet? Den tekniska utvecklingen gick snabbt, men ännu var det långt 
till 1970-talets mikrodatorer och PC-datorer som på allvar skulle datorisera kontors-
arbetet. I publikationen Statliga datamaskiner från 1970, utgiven av Statskontorets da-
taadministrativa avdelning, redovisas utvecklingen inom statliga verk under 1960-
talet i antalet maskiner och maskininnehavare. Från 1961 då antalet ligger ungefär på 
10, stiger antalet till cirka 94 år 1970. Antalet innehavare ligger då på 40 (Statliga da-
tamaskiner 1970, s. 4 ff). Detta alltså enbart inom de statliga myndigheterna. En an-
nan undersökning genomförd av tidskriften Industria i samarbete med Handelshög-
skolan i Stockholm och publicerad år 1965, redovisar ett antal av installerade och be-
ställda datorer i både företag, myndigheter och organisationer till cirka 337 för års-
skiftet 1964/65 (240 installerade + 97 beställda). Samma undersökning kommer också 
fram till att staten och försäkringskassorna ledde datoriseringsutvecklingen i början 
av 1960-talet, men att industrin och näringslivet därefter snabbt drog ifrån i antalet 
datorinnehavare och antal datorer (Industria, nr. 3, 1965, s. 58–67). En liknande un-
dersökning som genomfördes några år senare av L M Ericsson Data AB och Han-
delshögskolan i Göteborg kommer, bland mycket annat, fram till att 540 helt installe-
rade datamaskiner fanns i landet år 1968, inom både företag och myndigheter (Mo-
dern datateknik, nr. 4, 1969, s. 19–35). 

Viktigare än det exakta antalet datorer i arbete är kanske alla de nya centrala re-
gister och ADB-system som planeras, utreds och beslutas om under 1960-talet, sär-
skilt då under årtiondets senare del. Betraktad ur senare årtiondens perspektiv är 
bilden kanske inte särskilt imponerande. Några år senare skulle registerförekomsten 
i samhället formligen explodera, helt bortom den ansvariga myndigheten Datain-
spektionens kontroll. Det står dock klart att 60-talet är det årtiondet då datatekniken 
verkligen börjar tas i bruk i större skala för registersystem inom central statlig för-
valtning. Några exempel på helt nya ADB-baserade register under perioden är: 
 

1964 - ADB-system för registrering och debitering av studiemedel 
1965 - Rättsväsendets informationssystem (RI) tas i bruk  
1968 - Beslut i riksdagen om ett ADB-baserat fastighetsregister  
1969 - Beslut i riksdagen om ett datoriserat nationellt fordonsregister 
Början av 1970-tal: riksomfattande system för exekutionsväsendet (REX-systemet), natio-
nellt centralt körkortsregister, ett centralt nationellt personregister (CPR) (Samordnad da-
tapolitik, Ds 1981: 20, s. 310 ff). 
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I ett internationellt perspektiv framstår Sverige som tidigt ute när det gäller både da-
toriseringen av den offentliga förvaltningen som sådan och planering av centrala na-
tionella system och register. Colin Bennet nämner Sverige som ”pionjär” inom detta 
område, följt av Västtyskland, där olika delstaters offentliga myndigheter började da-
torisera sina register och system från i slutet av 1960-talet och framåt (Bennet 1992, 
s. 46–49, även Flaherty 1989, s. 94). De övriga länder som Bennet behandlar i sin jäm-
förande studie, USA, Storbrittanninen och delvis Frankrike framstår både som cent-
raliserade i lägre grad när det gäller myndighetsstruktur, liksom mindre lyckosam-
ma när det gäller själva datoriseringen av myndigheternas administration. Tidiga 
planer i till exempel USA på ett ”Federal data center” drivet av The Social Science 
Research Council, med avsikt att samla information på datoriserade register från fler-
talet federala myndigheter i ett centralt system, misslyckades att ta sig igenom det 
politiska beslutssystemet i slutet av 1960-talet (ibid, s. 46). Sverige hade redan 1947 
infört ett 9-siffrigt folkbokföringsnummer – 1967 lades en checksiffra till, och det kal-
lades sedan personnummer. Dessa id-nummer underlättade för datorisering av sy-
stem med personuppgifter. Den långa traditionen med noggrann folkbokföring gyn-
nade också uppbyggnaden av stora centrala register med persondata (ibid, s. 49). 
 

5.3.3. Den tekniskt – politiska diskursen 
Den teknikhistoriska forskningen har lyft fram 1950-talet som ett starkt framstegs- 
och teknikoptimistiskt decennium, åtminstone på den politiska nivån, samt natur-
ligtvis inom själva den tekniska och naturvetenskapliga forskningen.36

                                                 
36 Avsnittet bygger på två artiklar i tidskriften Arbetarhistoria från 1999 av dåvarande doktoranderna 
Pär Blomkvist, historia, vid Stockholms universitet och Anders Carlsson, idé- och lärdomshistoria, vid 
Uppsala universitet. Studierna som redovisas i artiklarna bygger delvis på samma material från delar 
av det politiska samtalet vid mitten av 1950-talet där Socialdemokraterna vad en huvudaktör. 1955 ar-
rangerade partiet tillsammans med LO en konferens, kallad Rigolettokonferensen, med temat ”Tekni-
ken och morgondagens samhälle”. Föreläsningarna och debattinläggen från den konferensen gavs se-
nare ut i bokform med samma tema och titel. Socialdemokraternas handlingsprogram inför valåret 
1956, Framtidens politik samt ett specialnummer av socialdemokraternas tidning Aktuellt i politik och 
samhälle, också från 1956, ingår i analysmaterialet. I Anders Carlssons studie ingår förutom materialet 
ovan också debattartiklar i dagspress, samt under perioden utgivna fakta- och debattböcker om den 
nya tekniken. Rigolettokonferensen fick stor uppmärksamhet i exempelvis dagspressen, men var inte 
den enda i sitt slag, snarare en i raden av liknande tillställningar med samma eller liknande tema. 
Atomfrågan och atomenergi, automationen med den nya datatekniken, samt naturvetenskaplig 
grundforskning och dess tillämpningar i sådant som växtgenetik, var de områden som behandlades 
vid dessa konferenser. 

 Atomkraften 
och automationen var två huvudområden som forskningen och diskussionen rörde 
sig kring, på konferenser och seminarier, i politiska handlingsprogram och i utred-
ningar (Carlsson 1999 och Blomkvist 1999). Atomenergins fredliga användning som 
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energikälla gavs inledningsvis, enligt forskaren Jonas Anshelm, en närmast revolu-
tionär, frälsande roll i samhällsutvecklingen, mot ett än mer utvecklat folkhem (An-
selm 1996, s. 22–29). Innebörden i begreppet automation var inte helt given, men re-
fererade till rationalisering och omstrukturering med hjälp av den nya datatekniken. 
I början, främst inom industrin men senare också som vi sett ovan, inom det admi-
nistrativa arbetet i organisationer och myndigheter. Den positiva politiska värde-
ringen av vetenskap och teknikutveckling byggde enligt Pär Blomkvist på en linjär 
tankemodell, vilken såg raka och positiva samband mellan naturvetenskaplig forsk-
ning – teknisk utveckling – industriell tillämpning och samhällelig tillämpning och 
samhällsnytta (Blomkvist, s. 14). På det viset inkorporerade socialdemokratin fram-
stegstanken och teknikoptimismen i sin ideologi. Teknikutveckling, både atomener-
gin och datatekniken, sågs som grunden till och som förutsättning för ökad välfärd, 
tekniken fick en tydlig samhällsförändrande roll. De tekniska systemegenskaperna, 
som ofta yttrade sig i stora tekniksystem ropade också i sig på ökat statligt inflytan-
de, det krävdes resurser för utvecklingen. Statligt engagemang, för socialdemokra-
terna då i form av det egna partiet, sågs också som en garant för att de tekniska fram-
stegen skulle fördelas rättvist (ibid, s. 18–19). De nya teknikerna betraktades sålunda 
som positiva och nödvändiga, av fundamental betydelse, men även som samhälls-
omdanade och emellanåt revolutionerande. Blomkvist lyfter fram bilden av tekniken 
som en autonom process, som ett tåg man kunde välja eller inte välja att hoppa på. 
Han beskriver socialdemokraternas hållning i de källor som studeras såsom ”mjuk 
determinism” (ibid, s. 15 och 19). 
 
När det mer specifikt gäller automationen och datateknikens stegvisa intåg i indu-
striproduktion och administrativt kontorsarbete går det i debatten under 1950-talet 
att urskilja både utopiska liksom mer dystopiska (eller åtminstone tvivlande) bilder 
av vad förändringen skulle innebära för samhället, arbetslivet och människan. Detta 
framgår av Carlssons studie av diskussionen om automationen i dagspress, konfe-
rensbidrag och debattböcker utgivna under perioden. De positiva scenarierna talade 
om monotonins och det tunga arbetets avskaffande till förmån för arbetarnas hälsa, 
och ett ”bekymmerslöst folkhem” med högre välstånd för alla när produktiviteten 
kunde ökas med hjälp av teknik (Carlsson 1999, s. 24 och 27). De kritiska rösterna ta-
lade om en ny typ av monotoni och bristande stimulans i arbetet, liksom hotande ar-
betslöshet för dem som inte lyckades vidareutbilda sig. En enskild debattör som en-
ligt Carlsson fick ett visst genomslag även i den svenska debatten var Norbert Wie-
ner, vars bok med svensk titel Materia, maskiner, människor: cybernetiken och samhället 
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från 195237

Magnus Johansson anlägger inledningsvis i sin avhandling, Smart, fast and beauti-
ful, ett lite annorlunda och bredare tidsperspektiv i sin beskrivning av den datatek-
niska utvecklingen och den teknologiska ramen för bilderna och språkbruket kring 
densamma (Johansson 1997 s. 27 ff). Med en tidsram från 1950-talet fram till nutid, 
blir förändringen i föreställningarna och bildspråket kring datatekniken tydlig. Från 
att inledningsvis ha beskrivits som en ”räknemaskin” eller ”matematikmaskin” för 
forsknings- och försvarsändamål, förändrades tekniken under 1960-talet främst till 
en stor superdator för diverse administrativt bruk.

, varnade för maktmissbruk och människans alienation i den nya tekni-
kens spår. Fick tekniken gå för långt kunde den enskilda människan ställas helt i be-
roendeställning till maskinen, snarare än i relation till andra människor. (Carlsson, 
s. 26–27). Författaren frågade efter bromsmekanismer, kontrollörer som utifrån en 
bestämd samhällsmoral kunde styra även den tekniska utvecklingen. Carlsson note-
rar i övrigt ett annat intressant drag i Wieners bok ovan, nämligen det antropomorfi-
serande språkbruket kring datamaskinerna. I beskrivningarna av matematikmaski-
nerna och robotarna i arbete får dessa allt som oftast mänskliga och sociala egenska-
per. De blir på något vis levande varelser som interagerar och samspelar med var-
andra och människan. De kan dra slutsatser och utföra arbete (ibid, s. 27 ff). En van-
lig benämning på datamaskinen den första tiden, ”elektronhjärna”, vittnar om sam-
ma språkbruk. De enda som tycktes förmögna att styra dessa kraftfulla maskiner var 
ingenjörerna, vars arbete emellanåt kunde beskrivas i närmast övernaturliga termer 
(ibid, s. 28 ff, samt Anshelm 1996). Även detta suggestiva sätt att beskriva teknikut-
vecklingen fick sina kritiker enligt Carlsson. I tidningsdebatt under 1950-talet syntes 
röster som förordade en mer sansad och nykter attityd (Carlsson, s. 29 ff). Perspekti-
vet fick inte bli en ”tekniker-teologi” som en skribent uttryckte det. 

38

                                                 
37 Originalets titel: Wiener, Norbert (1950). The human use of human beeings: cybernetics and society. 
Boston: Houghton Mifflin 

 Just bilden av en generell storda-
tor centralt placerad levde kvar under i stort sett hela 1960- och 70-talen, fram till 
mikrodatorn och PC:n. Persondatorn slog igenom i slutet av 70-talet och därmed 
skapades nya bilder av tekniken. Detta trots att mindre modeller av datorer (men 
alltså före PC:n) lanserades redan under 1960-talet, möjliga att placera decentraliserat 
ute på myndigheter och företag. Under 1990-talet och framåt har sedan nätverksme-
taforen blivit allt starkare i och med framväxten av Internet och andra nätverk. Till 
detta förändrade sociotekniska språkbruk kopplar Johansson en rad ”buzzwords” 
baserat på det i avhandlingen studerade materialet, som består av offentligt material, 
offentliga utredningar, propositioner, liksom informationsmaterial och broschyrer. 

38 I Johanssons avhandling används begreppet ”mainframe paradigm”, för vilket jag inte hittat någon 
bättre term än stordator respektive superdator. 
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För 1960-talet listas följande ord och termer till bilden av den administrativa storda-
torn (min översättning): 
 

automater, robot, rationalisering, ADB, system, centralisering, industriell, 
AI – artificiell intelligens, kontroll, databehandling 

 
I en fördjupad fallstudie i avhandlingen granskas en av de första, och största, data-
administrativa satsningarna i svensk offentlig förvaltning i början av 1960-talet. Ett 
större antal datorer planerades att placeras ut i den statliga förvaltningen, bland an-
nat vid alla länsstyrelser. I offentliga utredningar och propositioner finner Johansson 
återigen det antropomorfiserande språkbruket kring datatekniken, förekommande i 
1950-talsdebatten som beskrivits ovan, men även en mer saklig inställning där tekni-
ken inte beskrivs som annat än ”just another machine”, helt utan möjligheter att age-
ra på egen hand (Johansson 1997, s. 130 ff). Detta tycks således vara ett återkomman-
de språkbruk kring datatekniken, tillsammans med ett visionärt alternativt mer 
dystopiskt grundperspektiv. 
 
 

5.4. Sammanfattning 

1960- och 70-talen var en tidsperiod präglat av politisk radikalisering – åt vänster – i 
hela västvärlden. Detta tog sig olika uttryck. I kapitlet har jag beskrivit delar av ske-
endet utifrån ett svenskt perspektiv. Samtidigt som förutsättningarna för de politiska 
diskussionerna förändrades, skedde också realpolitiska förändringar. Östberg be-
skriver till exempel första delen av 1970-talet som den period då det dittills mest om-
fattande programmet för sociala reformer i Sverige genomfördes, i form av barnom-
sorg, bostadsbyggande, sjuk- och föräldraförsäkring. Detta medförde en kraftigt ex-
panderande offentlig sektor. I denna politik var alla partier i stort sett eniga, det var 
inte enbart ett socialdemokratiskt projekt. Datoriseringen av offentliga sektorn som 
ett datapolitiskt projekt blev en strategi för att effektivisera den svällande administra-
tiva verksamheten inom offentlig sektor. Datorn blev hjälpmedlet till att rationalisera 
– och expandera den offentliga sektorn. 

En del av radikaliseringen av samhällsdebatten bestod av alltmer tilltagande kri-
tik av missförhållanden inom landet och ute i världen. Debattböcker såg dagens ljus 
och alternativa rörelser bildades kring olika samhällsfrågor. Hadenius beskriver hur 
1960-talet blev det årtionde då journalisterna som yrkeskår förändrade sin roll i det 
politiska samtalet. Samhället och politiken började granskas alltmer kritiskt. Många 
gånger fokuserades det moderna samhällets baksidor i form av stordrift i industrin, 
ökad byråkrati i allt större förvaltningar, storskalighet i bostadsbyggandet, samt 
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kommersialisering. Under en period i slutet av 1960-talet och en bit in på 70-talet in-
nehade vänstern helt klart initiativet när det gällde att ställa frågor och sätta ramar 
för samhällsdebatten, menar till exempel Frenander. Poängen är att denna sam-
hällsanda påverkade alla deltagare i den politiska debatten, inte bara de vänsterradi-
kala. 
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6. PROBLEM DEL 1: INTEGRITETSDEBATTEN – 

1970-TALETS DEBATT OM DATORER OCH 

PERSONLIG INTEGRITET 
 
 
 
 
Problem utgör ett centralt fokus i avhandlingen, och analysen av diskurserna kring 
problemområdet personlig integritet och dataregister upptar en dominerande del av 
studiens empiri, uppdelat på två kapitel. I PROBLEM, del 1: Integritetsdebatten, får 
vi följa den intensiva debatt som blossade upp i svenska dagstidningar och andra 
media hösten 1970 i samband med den så kallade folk- och bostadsräkningen som 
genomfördes samma höst. Debatten blev långdragen och kom att omfatta så mycket 
mer än bara själva folkräkningen. Med varierande intensitet varade diskussionen om 
personlig integritet och dataregister i flera år, men för studien har jag gjort en av-
gränsning som sträcker sig från hösten 1970 och fram till 1971 års slut. Kapitlet följer 
den struktur som aviserades i metoddelen. Ett antal i debatten ingående teman be-
skrivs inledningsvis, därefter övergår analysen till att ringa in problembilder, perspektiv 
på teknik och information, samt lösningar i anslutning till studiens analysfrågor. 

PROBLEM del 2, handlar om integritetsfrågornas behandling inom det politiska 
systemet, framför allt Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén och dess 
betänkande Data och integritet SOU 1972:47, men också aktiviteter i riksdagen som re-
sulterade i interpellationer och motioner under perioden. Men allra först något om 
problem som flöde i dagordningsmodellen. 

 
 

6.1. Problem enligt dagordningsmodellen 

Huvudfrågan Kingdon ställer kring problem inom politiken handlar om hur och var-
för just vissa frågor och problemområden hamnar på den politiska agendan under 
olika tidsperioder. Perspektivet är alltså i första hand processorienterat. Mitt fokus är 
något annorlunda. Jag ställer frågor kring hur problemet personlig integritet karaktä-
riseras och beskrivs i de politiska dokumenten som ingår i studien, hur problembil-
den ser ut, inte bara hur och varför den hamnat i fokus. Skeendet kommer dock att 
beskrivas ur båda perspektiven, men med tyngdpunkten lagd på beskrivning av dis-



 

 
122 

 

kurserna kring personlig integritet i relation till informationshantering och datatek-
nik. 

I modellen lyfts en rad faktorer fram på olika nivåer för att beskriva processen hur 
ett förhållande eller tillstånd i samhället blir betraktat som ett problem, lämpligt för 
det politiska systemet att hantera och hitta lösningar på (Kingdon 2003, s. 90–115). I 
grunden ligger förstås ideologi och värderingar, olika uppfattningar om vad staten 
ska engagera sig i och hur stor den offentliga sektorn skall vara. Striderna om vad 
som ska definieras som ett politiskt problem överhuvudtaget är i sig djupt politiska 
och de har också konkreta konsekvenser (ibid, s. 110). Vad som definieras som pro-
blem är avhängigt sin kontext, samt hur vi kategoriserar och placerar problemet i den 
kontexten. I den fortsatta framställningen kommer jag till exempel att se hur frågan 
om personlig integritet i samband med dataregister blir placerade tillsammans med 
vissa andra informationsfrågor i det politiska utredningssystemet och vilka konse-
kvenser det har på hur man vidare diskuterar problemet. 

När väl ett problemområde är definierat och kategoriserat som politiskt, påverkar 
en rad mer vardagliga och konkreta faktorer huruvida frågan får uppmärksamhet el-
ler ej. I dagordningsmodellen ingår indikatorer som statistik, utvärderingar och upp-
följningar, budgetlägen och ekonomiska tillgångar, politiska kriser eller händelser, 
personlig erfarenhet hos enskilda politiker, klagomål och kritik, politisk påverkan 
från starka aktivistgrupper, forskning som påvisar missförhållanden eller problem 
och så vidare. Kvantitativt mätbara indikatorer tycks ha en särskilt tyngd i Kingdons 
egna fallstudier. Dylika fakta talar dock aldrig för sig själva, utan tolkas utifrån nor-
mer och intressen. ”Constructing an indicator and getting others to agree to its worth 
become major preoccupations of those pressing for policy change” menar Kingdon 
(ibid, s. 93). 
 
Utifrån dessa beskrivningar av politiska problem och deras väg genom systemet, kan 
man inledningsvis göra vissa försiktiga konstateranden kring personlig integritet 
som problem. Under 1960-talet och i början av 1970-tal var till exempel inte ekonomi 
något större hinder för hantering av politiska problem. Den offentliga budgeten var 
stark långt in på 1970-talet. Som vi sett i föregående avsnitt expanderade den offent-
liga sektorn starkt under den här perioden. Några större ekonomiska hinder för att 
bygga upp en ny myndighet med uppgift att implementera lagstiftning kan inte sä-
gas ha funnits. Problemområdet kan heller inte sägas höra ihop med någon kris i 
samhället eller någon annan allvarlig händelse rörande personlig integritet. Det är 
inte framför allt några konkreta fall av skada på någons/någras personliga integritet 
som diskuteras i dokumenten, utan snarare hypotetiska fall i form principfrågor och 
riskbedömningar. Ofta handlar det om uppfattningar och ibland känslor. Att samla 
personlig information i stora centraliserade datatekniska registersystem kan innebära 
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ökad risk för kränkning, eller innebära ökad maktkoncentration som förändrar ba-
lansen mellan medborgare och myndigheter. Problemet personlig integritet befinner 
sig också i fokus för uppmärksamheten under lång tid, om än inte alltid i strålkastar-
ljuset. Att verkligen hitta en ”lösning” på problemet som fungerar tycks således 
svårt. Problemet personlig integritet är uppenbart inte den typ av problem som det 
finns en effektiv eller självklar lösning på, snarare har det karaktären av ständigt på-
gående problem. 
 
 

6.2. Dagstidningsdebatten om folk - och bostadsräkningen 

Startpunkt och katalysator för den långvariga debatt kring datateknik, register och 
personlig integritet som fördes i svensk offentlig media39 under främst början och 
mitten av 1970-talet, kan sägas vara den folk- och bostadsräkning som genomfördes 
år 1970. Folk- och bostadsräkningar genomfördes regelbundet i Sverige vart femte år 
av Statistiska centralbyrån (SCB) mellan 1960 och 1990.40

                                                 
39 I avhandlingen har endast artiklar i dagspress studerats när det gäller denna debatt (se vidare om 
urvalet i kapitel Tillvägagångssätt och metod). Så är också fallet i den tidigare forskning och andra 
fack- och debattexter som refereras här. Huruvida och i vilken omfattning debatten fördes i andra 
media, såsom tidskrifter, radio och TV behandlas således inte. I en artikel från statistisk tidskrift 
(Wärneryd 1972) framgår indirekt att diskussion om och kritik mot folk- och bostadsräkningen före-
kom i andra media än dagstidningar under den aktuella perioden. I en av dagspressartiklarna nämns 
till exempel ett inslag i TV-programmet Kvällsöppet (Arb 1971-05-14, Ulla Ramqvist-Nilsson, A55). En 
grundligare studie kring den offentliga debatten om personlig integritet kunde givetvis även ha om-
fattat medier som radio och TV. 

 Uppgifterna hämtades dels 
från redan tillgängliga register, dels från frågeblanketter utskickade till landets samt-
liga hushåll. Materialet var ämnat för samhällsplanering och forskning (SCB, statis-
tiska centralbyrån, 2007-12-06). Blanketternas frågor var omfattande. Innehållet vari-
erade något mellan de olika åren, men frågorna gällde genomgående sådant som 
demografiska uppgifter, sysselsättning, yrke, utbildning, uppgifter om hushållets ut-
rustning, antal boende, lägenhetsstorlek, upplåtelseform, med mera. Granskar man 
SCB:s egna uppgifter om variabelinnehåll i de olika folk- och bostadsräkningarna 
framgår att några frågor har tillkommit 1970 i jämförelse med föregående räkning 
1965. Det gäller sådant som förvärvsarbetets art och omfattning, ägande av tvättma-
skin och frys, färdsätt till arbetet, samt eventuellt invandringsår och tidpunkt för gif-

40 Det kan noteras att Sverige naturligtvis inte var ensamt om att genomföra större folk- och bostads-
räkningar under 1970-talet. En liknande nationellt övergripande folk- och bostadsräkning som i Sveri-
ge genomfördes till exempel i Storbritannien 1971. Även denna räkning väckte starka protester i eng-
elsk press, inom människorättsorganisationer och i Parlamentet, för innehållet i frågor om etnisk till-
hörighet, yrke, utbildning och bostadsförhållanden. Protesterna ledde sedan vidare till bland annat of-
fentligt utredande om hela folkräkningsförfarandet. (se Bennet 1992, s. 52) 
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termål eller skilsmässa. Dessa frågor utgjorde dock endast fördjupningar av redan ti-
digare ställda frågor. Ett förändrat innehåll gällande själva blankettens frågor kan 
därför inte ensamt förklara den häftigt uppblossande debatten under oktober 1970 i 
samband med slutfasen av insamlandet av uppgifterna (ibid). Folk- och bostadsräk-
ningarna var på sin tid den största återkommande statistiska undersökningen i Sve-
rige, och föregicks alltid av lagstiftning, som krävde obligatorisk medverkan av 
samtliga hushåll i landet. Genomförandet av varje räkning föregicks både 1965 och 
1970 av omfattande informationskampanjer, med efterföljande utvärderingar av ef-
fekten. Förfarandet vid insamlandet var likartad från gång till gång, men år 1965 och 
1970 praktiserades ett förfarande för insamlingen som fick mycket kritik i debatten 
(Wärneryd 1972, s. 177 och 184). Hushåll i flerfamiljshus skulle lämna ifyllda blanket-
ter till aktuell fastighetsägare, för vidarebefordran till ett granskningsorgan på kom-
munal nivå. Därifrån skickades sedan blanketterna vidare till SCB (ibid). Mellanledet 
fastighetsägaren och dess representant i form av värd eller portvakt, kom i debatten 
att ses som en särskild osäkerhetsfaktor vad gällde sekretess och integritetsskydd (Il-
shammar 2002, s. 124). 

Ilshammar diskuterar i sin avhandling, Offentlighetens nya rum, hur representativa 
rösterna i mediedebatten egentligen var i förhållande till befolkningen i övrigt. In-
tressant att notera är att JO sedermera fick ta emot 23 anmälningar gällande just folk- 
och bostadsräkningen 1970 och dess genomförande (ibid, s. 129).41

                                                 
41 Ilshammar refererar i sin tur till JO-ärende 1971:836, s. 4 ff och skriver i not 33, sid. 151 att ”JO fann i 
sitt beslut att datainsamlingen borde ske under bättre sekretess och att lagen om bostadsräkning där-
för behövde ändras. JO kritiserade också lagen för att den inte tydligt angav omfattningen av medbor-
garnas uppgiftsskyldighet /…/”. 

 I samband med 
den obligatoriska utvärderingen av informationskampanjen kring räkningen genom-
förde SCB under hösten 1970 en mindre undersökning av allmänhetens inställning 
och attityder till bostadsräkningen, med avseende på bland annat frågor om person-
lig integritet och sekretesskydd. Denna undersökning redovisas i en artikel i Statistisk 
tidskrift (Wärneryd 1972, s. 177–185). Några opinionsmätningar i övrigt kring frågan 
genomfördes inte enligt Ilshammar (Ilshammar, s. 128). SCB-undersökningen var en 
intervjuundersökning per telefon med ett slumpurval av drygt 1700 personer och in-
nehöll ett antal frågor angående informationskampanjen, själva uppgiftslämnandet, 
insamlingsförfarandet, samt uppfattningar och känslor kring insamlingens olika 
delmoment (Wärneryd 1972, s. 178). Wärneryds artikel i Statistisk tidskrift är en reso-
nerande framställning av ett urval av undersökningens frågor och utgör inte en ut-
tömmande redovisning av hela materialet. Det framgår i alla fall i artikeln att förfat-
taren anser andelen negativa eller kritiska svar kring frågor om hela folk- och bo-
stadsräkningen i relation till den personliga integriteten är förvånande lågt, givet den 
intensiva debatten i medierna under samma period. Samtidigt är det svårt att direkt 
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tolka svarssiffrorna. Vissa frågor ger till exempel relativt höga positiva svarstal om 
huruvida kritiken i media varit berättigad, samtidigt som få svarande själva tycks ha 
upplevt bostadsräkningen obehaglig (ibid, s. 179). Enligt studien framkom det också 
skillnader i attityd mellan olika befolkningsgrupper. Boende i Stockholm, företrädes-
vis yngre med akademiska yrken tycks mer kritiska till både informationen kring 
FoB och själva insamlingsförfarandet, samt att de också instämmer i den kritik som 
framförts i media (ibid, s. 185). En hög procent av de tillfrågade har också på fråga 
angivit att de ser en samhällsnytta med dylika folk- och bostadsräkningar (ibid, 
s. 183). Två frågor i undersökningen ber de svarande göra en riskbedömning kring 
huruvida de personliga uppgifterna skulle kunna läcka ut till fel sammanhang och 
om detta i så fall kan göra skada. Dessa frågor får relativt höga ja-svar och frågan i 
sig ansluter till ett typiskt tema om just risker i samband med register i databasform 
som är, kommer vi att se framåt i texten, återkommande i hela diskussionen om per-
sonlig integritet och datateknik under denna tid. Vanligen beskrivs tänkta scenarier 
kring risker och kränkningar av enskilda individer, snarare än att redan faktiskt 
åsamkade skador tas upp till granskning eller kritik. Mer om detta längre fram. 
 
”Staten säljer oss i reklamsyfte – databanker integritetshot” är rubriken på den första 
artikeln i Pressarkivets klippsamling av den debatt om datateknik, register och per-
sonlig integritet som fördes i svensk dagspress från hösten 1970 och några år fram-
över. Artikeln var publicerad i Dagens Nyheter den 28 september 1970 och behand-
lade ett flertal av de teman som kom att bli dominerande i den kommande mediede-
batten; den aktuella folk- och bostadsräkningen 1970, dataregister och databanker, 
försäljning av personuppgifter från myndigheter (som till exempel SCB) till privata 
företag, samt offentlighetsprincipens innebörder. I just denna artikel är den då helt 
oreglerade försäljningen av personuppgifter det centrala temat. Den frågan åter-
kommer då och då i det artikelmaterial som utgör grunden för den här studien, men 
kan inte sägas vara en dominerande frågeställning. 

Jag kommer nedan att beskriva en rad teman som återkommer i den här tid-
ningsdebatten i början av 1970-talet. Några av temana är genomgående, andra kan 
sägas vara mer specifika eller underliggande delteman. Det handlar om sakfrågor, 
som folk- och bostadsräkningen eller samkörning av register, och ibland dagshändel-
ser i samtiden. Många artiklar omfattar naturligt flera teman, andra är mer fokusera-
de på en frågeställning. Som framgår i metodavsnittet så består Pressarkivets klipp-
samling av ledare, längre reportage och signerade artiklar. Rena nyhetsartiklar är 
som regel inte medtagna i urvalet, vilket gäller generellt för hela arkivet. Flera av ar-
tiklarna, till exempel ledare, tar klar och tydlig ställning till de frågor som behandlas, 
andra texter intar en mer neutral och iakttagande distans. En mer eller mindre iro-
nisk hållning är relativt vanlig. Framför allt är den ironin riktad mot myndigheterna 



 

 
126 

 

och deras agerande, som SCB, vilken hade ansvar för folk- och bostadsräkningen. 
Några av de signerade artiklarna kan också sägas ha en pedagogisk ansats, författar-
na vill förklara och upplysa om det komplicerade skeendet kring datateknikens ut-
veckling och integritetsproblematiken. Vissa myndighetspersoner vill också upplysa 
och förklara i ett mindre antal artiklar. Folkpartiets representanter tar upp sina poli-
tiska synpunkter på önskvärda åtgärder i ett par tre texter under 1971. 

Den finns en naturlig tidsfaktor i vad artiklarna behandlar. Inledningsvis domine-
rar texter med utgångspunkt i folk- och bostadsräkningen, senare behandlas mer av 
principdiskussion kring sådant som centralisering av makt och gränsen mellan of-
fentlighetsprincip och sekretess. Aktuella politiska händelser, såsom debatter i riks-
dagen, motioner och interpellationer, samt JO-anmälningar refereras och diskuteras 
också i materialet, vilket bidrar till att artiklarnas teman varierar och förändras över 
tid. Några få recensioner av aktuell facklitteratur inom området ingår. Pressarkivets 
urval av tidningar är brett. Hela landet är representerat, inte bara storstadsregioner. 

Förutom att beskriva artiklarnas genomgående teman ämnar jag diskutera dess 
innehåll i relation till studiens analysfrågor. Återkommande, mer eller mindre stereo-
typa uttryck i artiklarna tas också upp, liksom några mer underliggande outtalade 
drag jag tycker mig ha funnit. 
 
De huvudsakliga teman jag funnit i materialet är: 
 

• folk- och bostadsräkningen 1970 och dess genomförande 
• samhällets behov av statistik byggt på personliga data 
• datateknikens följder och konsekvenser, 
vilket i sig utgör ett tema med flera underteman såsom: 
-datateknikens tekniska konsekvenser och möjligheter 
-centralisering av makt 
-samkörning av dataregister 
-förhållandet mellan offentlighet och sekretess 
-hot- och risker med datatekniken 
• försäljning av personuppgifter 
• ansvariga politikers tystnad och ointresse 
• ett rättsligt perspektiv 
• missbruk och stöld av persondata 

 
Teman, som jag har formulerat dem här, utgör helt empiriskt baserade beskrivningar 
av artikelmaterialets innehåll. De har således olika karaktär och följer inte någon sär-
skilt princip i utformningen. Perspektiven skiftar och så också de sakfrågor som be-
handlas, vilket speglar innehållet i flertalet artiklar. Framställningen utgör en första 
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empirinära redovisning av artiklarnas innehåll, den mer analytiska delen i framställ-
ningen återkommer i kapitel 6.4. (s. 148) 
 
Det finns också en rad mer avgränsade teman, som antingen kan ses som självstän-
diga eller ingående i något bredare tema. Några exempel är: 
 

− användandet av personnummer i dataregister (SDS 1970-10-11, Sven-Gunnar 
Palmqvist A13) 

− datateknikernas synpunkter (SvD 1970-11-07, ”Vi har länge sett problemen”, So-
phie Petzell A36) 

− referens till och diskussion av den angränsande Integritetsutredningen som be-
handlade tekniker för avlyssning (Exp 1970-10-19, Gustaf Petrén A27) 

− det kontantlösa samhället (SDS 1971-10-08, Anita Edam A65) 
 
Vissa återkommande uttryck och beskrivningar hittar man i materialet, vilka kan be-
traktas som typiska. Det gäller till exempel det genomgående morfologiserande språk-
bruket med vilket datatekniken beskrivs.42

Att storebror ser oss är också en given sak i 1970-talets integritetsdebatt, och med 
det menas att statens representanter i form av myndigheter har skaffat sig detaljera-
de uppgifter om varje enskild människa, vilka inmatas i dataregister. Om dessa regis-
ter samkörs kan ”en helhetsbild av en människa lagras”. Den enskilde däremot är 
skyldig att lämna uppgifter, men har ingen kontroll över vad som sedan händer med 

 Datorn framställs närmast som ett levande 
väsen med egen vilja som måste tämjas eller dresseras. ”Så kan databankerna hota 
ditt liv” är en typisk rubrik (AB 1970-10-13, Lars Thalèn A19). Datamaskinerna är 
dessutom ”allseende” och ”lösmynta”, alternativt ”nyttiga och demokratiska hus-
djur” (VK 1971-12-29, Kerstin Anér A68, samt JP 1971-02-12, Kerstin Anér A48). Jäm-
sides med en svidande kritik av myndigheter som Statistiska centralbyrån och dess 
agerande som aktör inom det här aktuella området, kan hotet från datorn i sig själv 
beskrivas i termer av att ”vi är fångade i Datans maktfullkomlighet, eftersom dess 
beslut a priori är riktiga och fel uteslutna”. Vi har också ”datan mitt ibland oss och 
han vet bäst /…/” (SDS 1970-10-13, Karl-Viktor Sarnäs A21). En artikelförfattare utser 
lite ironiskt datorerna till ”den nya skräcken” (GP 1971-10-10, Crispin Ahlström 
A66). 

                                                 
42 Med morfologiserande språkbruk menas i texten att teknik i beskrivningen får drag av ett levande 
väsen av ej specificerad art och karaktär. Jämför med till exempel Anshelm som talar om det antropo-
morfiserande språket kring kärnkraften, där specifikt mänskliga egenskaper överförs till det ej mänskli-
ga. Begreppet morfologi har två grundbetydelser, dels en lingvistisk för ”formlära”, läran om språkets 
betydelsebärande orddelars form och struktur, dels en biologisk där morfologi betyder läran om le-
vande organismers form, uppbyggnad och anatomi, samt jämförelsen mellan olika organismer i det 
avseendet. Därav valet av uttrycket morfologiserande språkbruk i avhandlingstexten. 
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dessa, vilket förstärker hjälplösheten gentemot storebror (GP 1970-10-07, A5, EK 
1970-10-12, A15, Arb 1970-10-23, A31). En alternativ formulering till storebror är att 
”datorerna” eller ”datan ser dig” (NT 1971-03-16, A51). 

Några andra vanligt förekommande uttryck och beskrivningar i materialet är ”da-
taåldern”, ”databanker”, ”dressera datorn”, ”blankettraseriet”, ”papperskvarnen”, 
”det legitima och nödvändiga insamlandet av data” (angående samhällets behov av 
statistik baserat på personlig information) ”läckage av personuppgifter”, ”folks oro”, 
”hon är såld”, ”lagarna först, databankerna sen” (angående vikten av lagstiftning på 
området), ”upproret mot datorn” och ”Sverige som U-land” (när det gäller person-
rätt). Dessa återkommer i olika sammanhang under temarubrikerna nedan. 
 
Innan vi går vidare med beskrivning av debattens olika teman ska jag återknyta till 
en av avhandlingens analysfrågor, nämligen hur den personliga integriteten i sig be-
skrivs i artikeltexterna. För att vara i fokus för en hel debatt beskrivs eller kommente-
ras personlig integritet som begrepp och företeelse nämligen förvånansvärt lite i arti-
kelmaterialet. Trots detta är det den som hela tiden riskerar att bli kränkt eller redan 
har blivit det, genom den hantering av personlig information som blivit möjlig tack 
vare datatekniken. Det kan då gälla allt från insamling av information, samkörning 
av register eller annan bearbetning och myndighetsbeslut tagna på basis av register-
information, till försäljning av persondata och stöld av magnetband. Varje led eller 
aspekt av en informationshanteringsprocess med hjälp av dator tycks kunna miss-
brukas på ett sätt som kan leda till kränkning av enskild eller åtminstone till en risk 
för detta. Begreppet personlig integritet används hela tiden, men dess betydelse 
tycks oftast tas för given. Alternativa termer som förekommer i materialet är integri-
tet, den enskilda integriteten, privatlivet, privat område, privatlivets helgd, personli-
ga/privata förhållanden med flera uttryck. Dessa synonymt använda ord indikerar 
att personlig integritet här i första hand syftar på en fysisk och psykisk sfär, ett privat 
närmast intimt område kring den enskilde, som också bör få vara privat, utan insyn 
för utomstående. 

Att begreppet kan vara svårt att ringa in, än svårare att definiera, speglas dock 
emellanåt i artiklarna. Ingvar Ohlsson från Statistiska centralbyrån skriver i en artikel 
i Svenska Dagbladet att ”Avvägningen mellan teknikens fördelar och dess skadliga 
bieffekter (inklusive integritetshot, min anmärkning) är givetvis beroende av samhäl-
lets rådande sociala, ideologiska och teknologiska förhållanden, med därtill knutna 
värderingar och kan förändras i tiden” (SvD 1971-03-03, Ingvar Ohlsson A50). ”Själva 
frågan om den personliga integriteten har inte blivit tillräckligt belyst från olika ut-
gångspunkter” menar vidare en ledare Östgöta Correspondenten i oktober. Detta 
gör, menar han, rättsläget ”flytande och svårbedömbart” (ÖC 1970-10-10, ledare 
A10). Hovrättsrådet Gustaf Petrén är en av de få i detta material som försöker ringa 
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in området något mer systematiskt genom att, ur ett rättsligt perspektiv, räkna upp 
vad som kan ingå i privatlivets skydd, såsom ”inblandning i hem och familjeliv, an-
grepp på den fysiska friheten /…/ angrepp på ära och anseende /…/ skuggning, in-
trång i korrespondens” (Exp 1970-10-19, Gustaf Petrén A27). Folkpartisten Kerstin 
Anér, som debatterar frågorna om integritet flitigt i såväl tidningsdebatt som riks-
dag, är den som vill vidga och lyfta integritetsbegreppet något från det intima och 
privata. Hon talat om ”privatlivet och människans värdighet” och menar då även en 
människas personliga integritet som handlande i ett socialt, mer eller mindre offent-
ligt, sammanhang. Människors integritet måste värnas även när hon bildar grupper 
och föreningar, läser böcker och tidningar, ställer krav och bildar opinion och så vi-
dare, skriver Anér i en artikel i Västerbottens-Kuriren 1971 (VK 1971-12-29, Kerstin 
Anér A68). 

Om artiklarna i stort sett saknar beskrivning och diskussion av integritetsbegrep-
pet så innehåller de å andra sidan mängder av exempel på vad som kan uppfattas 
som en kränkning av densamma, eller utgöra en risk för kränkning. Och den listan är 
lång och mångfasetterad, det visar den relativt grundliga genomgången av debatten 
nedan. På det viset ringar debatten ändå in ett område och pekar ut vad personlig in-
tegritet kan handla om i praktiken, om än indirekt. Några belysande exempel: Om en 
stor mängd uppgifter samlas in om enskilda i centrala system på vilket kanske admi-
nistrativa eller andra beslut tas är detta en risk därför att ”en datamaskin näppeligen 
kan bygga upp en verklighetstrogen bild av något så mångdimensionellt som en 
människa” skriver till exempel en ledare i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning 
(GHT 1971-09-24, ledare A64). Mer långtgående konsekvenser av att bygga upp stora 
centrala informationssystem innebär ”möjligheter att styra den enskilde, övervaka 
honom och kontrollera hela samhällsapparaten” menar en annan skribent i Norrkö-
pings tidningar i november 1970 (NT 1970-11-03, ledare A34). I Göteborgsposten 
varnas för att känsliga uppgifter lagras i dataregister och tar som exempel ”uppgifter 
om sjukdomar som kan följa en individ livet igenom och som i orätta händer kan 
förhindra en människa att göra karriär eller få en lämplig anställning” (GP 1970-10-
09, ledare A22). Att folk- och bostadsräkningen och dess blanketter, som hela debat-
ten inleds med, i sig själv uppfattades som närmast kränkande av flera skribenter 
framgår tydligt. ”Statistiska centralbyrån går rakt in i hemmen med sina frågor” 
tycker till exempel ledaren i Expressen 7 oktober 1970 (Exp 1970-10-07, ledare A5). 
Ledaren i Falu-Kuriren 5 oktober är inne på samma linje och menar att ”Det finns 
strängt personliga förhållanden som måste få förbli den enskildes egendom”. Likaså 
hävdar skribenten att ”vi måste få behålla vår rätt att inom rimliga gränser skydda 
oss själva mot myndigheter omkring oss” (FK 1970-10-05, ledare A2). 
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6.3. Teman i integritetsdebatten 

Genom beskrivningen av debatten nedan kommer de teman och frågeställningar att 
introduceras som sedan fortsättningsvis återkommer i studien, i de följande kapitlen 
om problem och lösningar inom det politiska systemet. Av den anledningen är 
genomgången relativt grundlig. Det finns tydliga kopplingar mellan den offentliga 
debatten och politikernas sätt att resonera i detta fall, vilket kan hållas i minnet vid 
den fortsatta läsningen. 
 

6.3.1. Folk- och bostadsräkningen 1970 
Hösten 1970 är antalet artiklar som på det ena eller andra sättet behandlar den aktu-
ella folk- bostadsräkningen mycket stort. Under oktober och november månad är 
räkningen det helt dominerande temat i materialet, och frågan generar både ledare, 
notiser och signerade reportage.43

Artiklarnas behandling av folk- och bostadsräkningen formuleras i hög grad som 
en kritik av själva genomförandet. För det första kommenterar och kritiserar flertalet 
artiklar bristen på information kring räkningen. Det gäller då både information om syf-
tet och bakgrunden till att den överhuvudtaget genomförs, men även information om 
hur insamlingen går till rent praktiskt. En ledare i Gefle Dagblad menar till exempel 
den 6 oktober 1970 att informationen om bakgrund och anledning till att så ingående 
uppgifter insamlas måste vara tillräcklig om allmänheten ska svara så utförligt som 
önskas. ”Annars måste reaktionen bli ogynnsam” (GD 1970-10-06, ledare A2). Även 
ledare i Uppsala Nya Tidning, Expressen och Borås Tidning menar att just informa-
tionen kring hela proceduren varit torftig (UNT 1970-10-08, ledare A7, Exp 1970-10-
05, ledare A5). Att debatt kring räkningen överhuvudtaget har blossat upp är bevis 
nog på att informationen varit dålig, menar ledaren i Borås Tidning (BT 1970-10-27, 
ledare A30). Bristen på tydlig information om hur själva insamlingen skulle gå till 
rent praktiskt tycks också ha vållat irritation. Blanketterna samlades in genom de bo-
endes vicevärdar och fastighetsägare, vilket gav många skribenter och ledare tvivel 
när det gällde anonymitetsskyddet, vilket också påpekas av många (GHT 1970-10-03, 

 Kortare notiser har ibland folk- och bostadsräk-
ningen som enda fråga. Det vanligaste är annars att den behandlas tillsammans med 
andra teman som den hänger samman med, främst samhällets behov av statistik och 
den datatekniska utvecklingen, ibland också samkörning av register, försäljning av 
personuppgifter och de ansvariga politikernas tystnad och ointresse. I ett något sena-
re skede under hösten 1971 och framåt året därpå, dyker de andra temana upp mer 
frekvent, såsom centralisering av makt, diskussion av olika lösningar och så vidare. 

                                                 
43 Även ett stort antal nyhetsartiklar behandlar folk- bostadsräkningen under perioden, men dessa ar-
tiklar är som tidigare nämnts inte med i Pressarkivets klippsamling. 
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ledare A2). Inför insamlingens slutdatum i oktober 1970 kom sedan olika uppgifter 
från myndigheterna om huruvida man ändå kunde skicka in sin blankett direkt till 
ansvarig enhet. Förvirringen tycks ha varit ganska stor och föranledde flera ledare 
och notiser att likt Expressen muttra att ”folkräkningen virrar vidare” (Exp 1970-10-
10, notis A11). I flera kommentarer påpekas, att de osäkra direktiven från ansvarigt 
håll inte direkt stärker allmänhetens tilltro till myndigheterna (HD 1970-10-11 A14, 
SDS 1970-10-11, Sven-Gunnar Palmqvist, A13). Några ledare lyfter också fram att la-
gen om folk- och bostadsräkningen antogs under våren 1970 helt utan debatt, var sig 
i riksdagen eller i medierna, vilket ses som en brist (KvP 1970-10-06, ledare A5). 

Andra aspekter av bostadsräkningen som genererar kritik är utformningen av 
själva frågorna som ses som för många, för detaljerade och för privata. En ledare i 
Kvällsposten menar till och med att själva folk- och bostadsräkningen i sig själv utgör 
ett hot mot den personliga integriteten (Exp 1970-10-05, KvP 1970-10-06, ledare A5, 
Arb 1970-10-09 A9). Bland annat ställdes frågor om lägenhetsutrustning, utbildning 
och arbetstid. Å andra sidan beskriver ett flertal ledare den aktuella blanketten och 
dess frågor som ganska ”snäll, oskyldig och harmlös” (VK 1970-10-10, A11, VLT 
1970-10-08, A6, samt UNT 1970-10-08, A7). Det är dock typiskt att dessa ledare i 
samma andetag menar att det ändå är ett problem att ta på allvar att så många tycks 
ha reagerat negativt och blivit illa berörda av blankettens frågor (UNT 1970-10-08, 
A7). ”Folks oro” är för övrigt något som det hänvisas till genomgående i texterna 
oavsett typ av artikel. Denna oro kopplas av artikelförfattarna och ledarna samman 
med osäkerhet om hur de insamlade uppgifterna ska användas, hur sekretessen 
kring uppgifterna ser ut, och om denna verkligen kommer att fungera tillförlitligt 
(ÖC 1970-10-10, A10, GHT 1970-10-03, A2). Uppgifter om samkörning av register, da-
tastölder och så vidare cirkulerar under denna tid, också i pressen tycks det. Krav på 
bättre information krävs även i detta fall, samt garantier om säkert sekretesskydd av 
de insamlade uppgifterna. Att insamlingsproceduren såg ut som den gjorde, med ett 
mellanled av vicevärdar och fastighetsägare, tycks ha sått tvivel om anonymitets-
skyddet för hela hanteringen av datauppgifterna. Slutligen framgår det i några artik-
lar rörande folk- och bostadsräkningen ett ganska stort missnöje med myndigheter-
nas och de ansvariga chefernas reaktion på framförd kritik. Deras agerande beskrivs 
som nonchalant, nedlåtande alternativt opsykologiskt (UNT 1970-10-08, A7, SDS 
1970-10-11, Sven-Gunnar Palmqvist A13, SVD 1970-10-11, Olov Lindahl A14). 
 

6.3.2. Samhällets behov av statistik byggt på personliga data 
Folk- och bostadsräkningen hänger naturligt nära samman med ett annat av materia-
lets teman, nämligen frågan om samhällets behov av dataregister och statistik byggt 
på personliga data. Temat kan inte sägas tillhöra de dominerande, och med enstaka 
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undantag diskuteras inte heller frågan särskilt ingående i materialet. Saken kommen-
teras dock på olika sätt i ett flertal artiklar och kan sägas tillhöra de få punkter i de-
batten där diametralt olika åsikter faktiskt redovisas. De olika förhållningssätt som 
jag funnit kan beskrivas som: 
 

- de som lyfter fram dataregistrens och statistikens fördelar och samhällsnytta 
- de som accepterar dataregister och statistik som en samhällsnödvändighet 
- en accepterande, men ironiserande inställning 
- en tvivlande eller direkt kritisk inställning. 

 
Till dataregistrens och statistikens tillskyndare hör av förklarliga skäl generaldirektör 
Ingvar Ohlsson vid Statistiska centralbyrån. I en artikel publicerad i Svenska Dag-
bladet under mars 1971, som för övrigt hör till de ”pedagogiska”, förklarar han arbe-
tet med statistik på myndigheten, samt försöker reda ut skillnaden och gränsen mel-
lan offentligt och sekretessbelagt material i myndigheters dataregister. Han vill be-
skriva hur och varför information om enskilda personer används i statistik och ad-
ministrativ verksamhet, men hävdar också att: 
 

Statistiken är av grundläggande betydelse på olika områden av samhällslivet. 
Den behövs för att vi ska kunna lokalisera och motverka missförhållanden och 
för att planeringen inom myndigheter, organisationer, företag m fl. skall kunna 
bedrivas effektivt. Det är många för oss individer väsentliga ting som ligger i den 
för statistiken positiva vågskålen. Att icke använda statistik i vissa sammanhang 
har av någon liknats vid att gå in i ett mörkt rum för att läsa men av sparsam-
hetsskäl icke tända ljuset! (SvD 1971-03-03, Ingvar Ohlsson A50) 

 
Den i sammanhanget mycket aktiva riksdagsledamoten och debattören, folkpartisten 
Kerstin Anér visar, trots sina många maktkritiska texter kring datorer och integritet, 
en i grunden mycket positiv inställning till dataregister eller databanker som det 
allmänt kallas vid den här tiden. I en serie debattartiklar i Jönköpingsposten från feb-
ruari 1971 med rubriken ”Kan vi klara oss mot databankerna” skriver hon bland an-
nat, ”Nu kan ma[n] inte lösa detta genom att avskaffa databankerna. Vi måste ha 
dem, vi skulle t o m behöva fler och bättre. De kan hjälpa oss klara sjukvården, trafi-
ken, socialvården bättre – om de används på rätt sätt.” (JP 1971-02-13, Kerstin Anér 
A48). 

De allra flesta artikelförfattare accepterar dock dataregister och statistik som en 
samhällsnödvändighet utan att gå djupare in på problematiken, vare sig positivt eller 
negativt. Det kan uttryckas som att ”statistiska uppgifter är nödvändiga vid all pla-
nering i samhället. Det är ofrånkomligt” (GD 1970-10-08, ledare A7), eller ”Självfallet 
finns det ett samhälleligt legitimt intresse av att få en riklig information om boende-
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standard och utbildningsnivå. Desto viktigare då att garantera uppgiftslämnarna 
anonymitetsskydd” (GHT 1970-10-03, ledare A2). Den lätt ironiska ton som några ar-
tikelförfattare anlägger kan ta sig uttryck såsom i en ledare införd i Vestmanlands 
läns tidning oktober 1970 under rubriken ”En rätt snäll blankett”. Efter lite raljerande 
över hela ”proteststormen” kring folk- och bostadsräkningen avslutas texten med 
följande: 
 

En helt annan fråga är sedan om denna form av person- och miljöundersökning 
är behövlig vart femte år. Med den vilda glädje kring statistiska uppgifter som 
utvecklats i det här landet måste det mesta om lägenheters utrustning och indi-
viders utbildning och verksamhet vara bokfört och sönderdelat i sina bestånds-
delar. (VLT 1970-10-08, ledare A6) 

 
Artiklar med en explicit kritisk eller ifrågasättande inställning till uppbyggandet av 
dataregister är inte i majoritet, snarare i minoritet, men är i gengäld något mer hög-
stämda. ”Hur mycket behöver staten veta om oss?” frågar sig en ledare i Kvällspos-
ten 6 oktober 1970, och fortsätter en bit in i texten med ”Nu kan ingen på sakliga 
grunder avgöra om en räkning av det här slaget är befogad eller om den bara är ett 
utslag av sedvanligt blankettraseri” (KvP 1970-10-06, ledare A5). Denna ledare är 
också mycket kritisk till hela folk- och bostadsräkningen, dess frågor och bristen på 
information kring genomförandet, i sig själv ett hot mot människors personliga in-
tegritet. ”Olustigt förhör” tycker också överläkare Olov Lindahl i avdelningen Fritt 
forum i Svenska Dagbladet oktober 1970 om folk- och bostadsräkningen. Ett ”stor-
brorsförhör” som är ”stridande mot den personliga friheten och hemmets och indi-
videns integritet” skriver Lindahl och fortsätter med ”för nödvändigheten av dessa 
informationer för samhällets planering har knappast övertygat någon, och de plane-
ringsvinster man tror sig få ut torde vara högst imaginära” (SvD 1970-10-11, Olov 
Lindahl A14). ”Det är bara sanningsserumet som saknas de makthavande” menar 
slutligen en ledare i Jönköpingsposten, februari 1971, och formulerar sedan ett av de 
få mer ifrågasättande inläggen kring behovet av statistik för samhällsplanering: 
 

Myndighet efter myndighet meddelar med jämna mellanrum att de behöver in-
formation om enskilda människor för att åstadkomma bättre resultat. Fakta är 
emellertid att vi idag inte har modeller för hur fakta om människor skall sättas in 
i bristfälliga planeringsteorier. Folk- och bostadsräkningens uppgifter är måhän-
da bra ur många akademiska synvinklar. I praktisk planeringssynvinkel brister 
det däremot i planeringsteorin så mycket att man kan fråga sig, hur mycket ef-
fektivare planeringen egentligen blir genom allt datainsamlande. (JP 1971-02-13, 
ledare A48) 
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6.3.3. Datateknikens följder och konsekvenser 
 

Hur pass farliga är datorerna egentligen? Vi började undra det i Sverige i fjol, när 
folk- och bostadsräkningen plötsligt lade sig i vårt privatliv och med hot om vite 
avkrävde oss detaljer om hur många toaletter vi hade och om vi skaffat oss frys-
box. Vem skulle egentligen ha de där uppgifterna, och vad skulle de användas 
till, frågade sig många /…/ Var det bara en masspsykos, uppeggad av massme-
dia? Eller har vi verkligen något att vara rädda för? (JP 1971-02-13, Kerstin Anér 
A48) 

 
JO säger rent ut: 8 miljoner svenskar kan kollas på en enda magnetrulle. (Rubrik i 
Arb 1971-05-14, Ulla Ramqvist-Nilsson A55) 

 
Nästa tema, som jag kallar datateknikens följder och konsekvenser kan sägas vara ett av 
de dominerande i denna integritetsdebatt och består i sin tur av flera underteman; 
datateknikens tekniska konsekvenser och möjligheter, centralisering av makt, sam-
körning av dataregister, förhållandet mellan offentlighet och sekretess, samt hot- och 
risker med datatekniken. 
 
Inledningsvis kan man konstatera att många skribenter visar en ambition att åtmin-
stone kortfattat beskriva vad den nya datatekniken rent tekniskt ger för konsekven-
ser och möjligheter i fråga om hantering av information i form av lagring, bearbet-
ning, sammanställning och spridning. Det rör sig då främst om administrativa ar-
betsuppgifter i offentlig verksamhet inom myndigheter, men också inom privata fö-
retag. Ibland hänvisas till statistikframställning och bearbetning av information för 
beslutsunderlag. Datorernas ojämförbara kapacitet lyfts till exempel fram, magnet-
bandens lagringsmöjligheter som ökar dramatiskt i jämförelse med manuella karto-
tek. ”En enda rulle av magnettejpen, 14 tum i diameter kan innehålla 10–12 miljoner 
tecken. Detta motsvarar i stort sett persondata, namn, personnummer och så vidare 
för 60 000–80 000 människor. Hela Sveriges befolkning skulle rymmas på cirka 
100 rullar, som i sin tur skulle få plats i ett par resväskor” skriver till exempel Göran 
Steen i Nya Wermlandstidningen i december 1970 (NWT 1971-12-07, Göran Steen 
A41). Datorernas snabbhet och effektivitet betonas också. ”Ett litet folk som det svenska 
ryms ledigt i en utvecklad dator”, menar en ledare i mars 1971 och fortsätter vidare, 
 

/…/ och det blir en ’uppgiftsbank’ mot vilken även de mest avancerade hemliga polisre-
gister ter sig ohjälpligt ineffektiva och senfärdiga. Man kan praktiskt taget kartlägga en 
människas liv från vaggan till graven i en sådan databank och på bråkdelen av en sekund 
kan dessa uppgifter tas fram till beskådande. (NT 1971-03-16, ledare A51) 
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I jämförelse med äldre mer manuella kartotek blir det ”tillika oändligt mycket lättare 
att snabbt få tag i dessa uppgifter via en databank /…/” (SDS 1970-10-06, Åke Lögd-
berg A4). Effektiviteten gäller i lika hög grad också spridningsmöjligheterna av in-
formation, både dataregister emellan, som det faktum att ett centralt placerat register 
kan göras åtkomligt över hela landet via det vanliga telefonnätet och utplacerade da-
taterminaler (Exp 1970-10-11, ledare A12). I samband med beskrivningar av datatek-
nikens snabbhet, effektivitet och kapacitet att lagra stora mängder uppgifter används 
emellanåt begreppet ”databild” eller ”dataskugga” för den information som kan 
samlas ihop om den enskilda människan. Problemet med den bilden är att det trots 
teknikens kapacitet lätt kan bli fel vid inmatning av uppgifter, och har det en gång 
blivit fel kan det lätt bestå och spridas i systemen (NWT 1970-12-07, Göran Steen 
A41). Synpunkten att sammanförandet av en mängd enskilda uppgifter om en indi-
vid, tagna ur sitt sammanhang och kanske knapphändiga, också kan bli grovt miss-
visande, framförs i ett par artiklar. ”Inte minst kan databilden av en människa vara 
grovt missvisande, även om de enskilda komponenterna skulle vara korrekta”, skri-
ver till exempel en ledare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning i november 1971 
(GHT 1971-11-15, ledare A72, se också Arb 1971-05-14, Ulla Ramqvist-Nilsson A55). 
Ledaren i Falukuriren den 23 september 1971 är inne på samma linje och skriver: 
 

I en rätt nära framtid kommer den enskilde människans hela livsföring att kunna 
samlas på ett par håll och under sådana former att de snabbt kan sammanställas 
till en komplett bild av individen./…/ Alla som avviker från det man kallar ’nor-
malt beteendemönster’ blir katalogiserade på ett outplånligt sätt. (FK 1971-09-23, 
ledare A64) 

 
Walter Goldberg, professor i företagsekonomi vid Göteborgs handelshögskola, fram-
för i det här sammanhanget ett lite annorlunda men intressant perspektiv. Den störs-
ta risken för individen i datasamhället utgör inte de databanker vars innehåll av 
uppgifter har lämnats av de enskilda själva menar han. Nej, de nya tekniska möjlig-
heter datatekniken ger att syntetisera, analysera och tolka information om enskilda ut-
gör ett mycket vidare hot, därför att det kan ske helt utan individens insyn, vetskap 
eller medverkan (SvD 1971-05-03, Walter Goldberg A54). ”Syntetiska data” kan till 
exempel tillföras dataregistren genom uppgifter som genereras via ett analyspro-
gram. Dataprogram kan också sammanställa och tolka material. Den enskilde indivi-
den tappar i sådana processer helt kontrollen över de från början personliga uppgif-
terna. Att tolkningar gjorda med hjälp av dataprogram ges sådan hög giltighet, bara 
för att de är databaserade, är också en fara enligt Goldberg. 
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Ett annat problem i samband med att tillgängligheten och sökmöjligheterna till per-
sonuppgifter för stora grupper av människor ökat som uppmärksammas i artiklarna 
är tillämpningen av den svenska offentlighetsprincipen. När uppgifter som är offent-
liga, som många av personuppgifterna var och är i Sverige, läggs in i dataregister, 
blir det också möjligt att enligt principen lämna ut stora mängder av personuppgifter 
till den som efterfrågar. I artiklarna är det försäljningen av uppgifter till företag i re-
klamsyfte som fokuseras och kritiseras. Offentlighetsprincipen tillkom för att möjlig-
göra insyn i bland annat myndigheters beslutsfattande skriver till exempel en ledare 
i Arbetet och menar att det ”ursprungliga syftet med offentlighetsprincipen förskju-
tits till nackdel för medborgaren” (Arbetet 1971-07-05, ledare A58). I Dagens Nyheter 
skriver fil. mag. Gunilla Hellström att: 
 

Offentlighetsprincipen är till för att öka enskilda människors insyn i det offentli-
ga beslutsfattandet. När man under hänvisning till offentlighetsprincipen ägnar 
sig åt försäljning av personuppgifter har offentlighetsprincipen vänts m o t indi-
viden och fungerar alltså på ett sätt rakt motsatt det avsedda. /…/ Köparnas syfte 
är inte att få en inblick i det offentliga beslutsfattandet. Häri ligger en skillnad 
som man borde beakta när man tolkar offentlighetsprincipen. (DN 1970-12-22, 
Gunilla Hellström A45) 

 
Ett illustrativt fall i Göteborg där Länsstyrelsen vägrat lämna ut just ett magnetband 
med personuppgifter efter en förfrågan från ett större dataserviceföretag uppmärk-
sammas i flera artiklar under hösten 1970. Enligt Östgöta Correspondenten uttalar 
sig en ”juridisk expert” i frågan och begär en överklagan av Länsstyrelsens beslut till 
Regeringsrätten. I mitt material framgår inte om så sker, och i så fall vad utslaget blir 
(ÖC 1970-11-21, ledare A39, FK 1970-11-27, ledare A40). Perspektivet är i detta sam-
manhang klart, offentlighetsprincipen har vänts mot den enskilde individen och 
medborgaren i och med de datatekniska möjligheterna till sökning, sammanställning 
och bearbetning av information. Några år senare, när datalagen införts och verkat i 
några år, kan man finna enstaka artiklar som hävdar att den nya lagen som ska 
skydda individens integritet kanske skyddar ”för mycket” och i sig utgör ett hinder i 
medborgarnas eventuella vilja och behov av att ta del av allmänna handlingar och 
dess innehåll. Ett perspektiv som senare under 1990-talet framförs med emfas av 
bland annat journalister. 
 
Den tekniska hantering som ådrar sig mest uppmärksamhet i artiklarna är möjlighe-
ten till samkörning av dataregister. Detta utvecklar sig efter hand till närmast ett eget 
tema i materialet. Nära knutet till diskussionen om samkörning är också ett maktper-
spektiv som är mer eller mindre tydligt uttryckt i ett stort antal artiklar, mest ihärdigt 
och tydligast framfört av riksdagsledamoten och folkpartisten Kerstin Anér som 
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både skriver debattartiklar och debattböcker i ämnet under den här perioden. Grund-
tanken i det perspektivet är att centralisering av information i stora datasystem bi-
drar till centralisering av makt och beslutsbefogenheter, i offentliga liksom privata 
organisationer. 

Vad menade man då med samkörning? I praktiken handlade det om att samman-
föra olika typer av register eller att komplettera ett register med uppgifter från ett 
annat för att få mer samlad information. Sökmöjligheterna och användbarheten ge-
nerellt skulle då öka tänkte man sig. Personnumren kunde användas som en sam-
manhållande nyckel som gjorde det möjligt att sammanföra registren. Att de statliga 
myndigheternas register skulle samordnas redan i planeringsstadiet för att få likar-
tade strukturer var ett uttalat mål. Ekonomi och rationaliseringssträvanden inom of-
fentlig förvaltning, som beskrivits ovan, var naturligtvis ett skäl och en drivkraft i 
detta. Några konkreta aktuella exempel på samkörning omnämns och diskuteras i 
debattartiklarna under perioden. Det förekommer till exempel uppgifter om att folk- 
och bostadsräkningens innehåll skulle kompletteras med de så kallade länsdatare-
gistren, som i sin tur byggde på folkbokföringen och de lokala skattemyndigheternas 
register (SDS 1970-10-11, Sven-Gunnar Palmqvist A13). En annan och i förlängningen 
större fråga angående samkörning av register gällde planeringen av ett centralt 
allomfattande personregister kallat CPR i Riksskatteverkets regi. Arbetet med plane-
ringen av detta register pågick under 1970, lite i skymundan av debatten kring folk- 
och bostadsräkningen. Även detta register tänktes bli kompletterat med uppgifter 
från länsdataregistren, liksom andra register, till exempel fastighetsregistret. CPR 
skulle fungera som en typ av basregister över hela befolkningen, att användas av 
både offentliga myndigheter och privata intressenter (Arbetet 1971-03-01, Jan Anner-
stedt A49). Längre fram blev det politisk debatt och strid om detta register, även på 
riksdagsnivå. Redan den 8 december 1970 refererar Kerstin Anér till en debatt i riks-
dagen där hon själv framfört åsikten att all planerad sammanslagning av databanker 
skulle vänta tills offentlighets- och sekretesslagstiftningskommitténs arbete och en 
eventuell ny lagstiftning var klar. ”Lagstiftning först, databankerna sen” blev senare 
en ofta framförd ”slogan” i debatten, bland annat då av folkpartiets talesmän och 
kvinnor (GP 1970-12-08, Kerstin Anér A42). 

Hur kommenterar då skribenterna i artikelmaterialet i övrigt möjligheterna och 
planerna på samkörning av dataregister? För det första framförs tanken att de nya 
möjligheterna att koppla samman register utgör en principiellt ny situation. Genom 
att samköra register och kombinera uppgifter kan myndigheterna ”lägga pussel 
kring enskilda människor” skriver en ledare i Expressen i oktober 1970 (Exp 1970-10-
07, ledare A5). En ledare i Eskilstuna Kuriren några dagar senare menar att samman-
förandet av uppgifter i allt större register innebär en institutionell förändring och 
skriver att ”De som har ansvaret växlar, personbanken består. Man inför med den ett 
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kontrollinstrument som i framtiden k a n missbrukas. Man skapar en risk, ett ’sovan-
de’ hot mot medborgarnas personliga integritet. Det kan vakna” (EK 1970-10-12, le-
dare A15). Samma ledare tar upp ett annat problem med samkörning av register som 
uppfattas som oroande och principiellt fel, nämligen att personuppgifter ofta samlas 
in för ett speciellt syfte och inom en viss ram, till exempelvis värnplikten eller i myn-
dighetskontakter, som i sig kan ses som acceptabel och rimlig för den enskilde. En 
helt annan sak är om sådana uppgifter används för ändamål bortom kontroll och in-
syn för dem som lämnat uppgifter. 
 

En helt annan situation uppstår självfallet om deluppgifterna – givna under vari-
erande förutsättningar – fogas ihop till en helhetsbild, lagrad i en stordator utan 
möjligheter för uppgiftslämnaren att påverka användningen eller ens att skaffa 
sig en uppfattning om den. (ibid) 

 
Nästa ledare i Eskilstuna-Kuriren på samma tema är införd två dagar senare den 14 
oktober, och uttrycker frågeställningen krig samkörning av register med all önskvärd 
tydlighet: 
 

Det centrala registret44

 

 tycks vara tänkt för endast ett begränsat antal data. Men 
länkar man ihop det med de andra databankerna uppstår givetvis snart en fres-
telse att låta trafiken gå i båda riktningarna – att förse jättedatorn i centrum med 
fler och fler uppgifter också ur de skilda dataregister som den betjänar. En sådan 
utveckling kan ske successivt och ganska omärkligt. Och när den rullat färdigt så 
är vi där. Då har vi i en anläggning hela folket porträtterat - med kompletta upp-
gifter som tillsammans går långt utöver vad varje enskild myndighet har begärt 
av medborgarna för sina ändamål. Och kombinationen av deluppgifter ger vida 
mer än vad uppgiftslämnarna haft skäl att räkna med när de stod till tjänst med 
de besked som avkrävdes dem. (EK 1970-10-14, ledare A22) 

I och med detta är vi inne på makt- och centraliseringstemat. Att betrakta problemet 
ur ett maktperspektiv innebär också ett överskridande till temat jag kallar hot och 
risker med datatekniken, eftersom en stor risk för missbruk som artikelförfattarna ser 
framför sig är just risk för maktmissbruk, av privatföretag, den svenska statsmakten 
med tillhörande myndigheter, eller så kallad ”främmande, utomstående makt”, som i 
sin tur allvarligt skulle hota människors personliga integritet. I stort sett samtliga ar-
tiklar i mitt urval av debattartiklar från den aktuella perioden innehåller något slag 
av formuleringar kring hot, risk, missbruk, centralisering eller makt i relation till dato-

                                                 
44 Det som hänsyftas är det centrala personregistret kallat CPR som planerades under hösten 1970, be-
skrivet ovan. 



 

 
139 

 

rer, dataregister och personlig integritet. Vi närmar oss, kan man säga, ett av de helt 
centrala temana i debatten. 
 
Hotet om maktmissbruk kan uttryckas på lite olika vis. En ledare i Blekinge Läns 
Tidning målar upp en skräckbild: 
 

Tänk dig själv vad Stalin skulle ha gjort om han haft tillgång till personnummer. 
Tanken svindlar. Datorerna som inleder en ny tidsålder i mänsklighetens historia 
gör och kan komma att göra oändlig nytta. Men de innebär även ett dödligt hot, 
om de missbrukas. Personuppgifter på data, snyggt ordnade efter personnum-
mer, är ett ohyggligt vapen i händerna på en diktator eller någon annan med 
onda avsikter. (BLT 1971-10-09, ledare A66) 

 
En ledare i Gefle Dagblad uttrycker ungefär samma sak lite mer analytiskt: 
 

I dagsläget är det svårt att föreställa sig att statsmakten genom sin tillgång till ut-
förliga dataregister skall frestas till ingripanden eller åtgärder direkt riktade mot 
den enskilde. Principiellt är det emellertid ytterst betänkligt att ge statsmakten 
möjligheter av det slaget. (GD 1970-10-08, ledare A7) 

 
När hotet inte utgörs av främmande makt utan i stället är den egna svenska stats-
makten, är det allra vanligaste uttrycket givetvis ”storebror” eller ”storebror ser dig”. 
Denna storebror beskrivs emellanåt i artiklarna som hotfull och kontrollerande, men 
ibland också som visserligen kontrollerande och allseende, men egentligen ganska 
god. Signaturen 320204-081645

 

 skriver i ett kåseri med rubriken ”Storebror ser dig” 
att: 

Folkhemmet blev folkfamiljen, och i en familj måste det finnas en storebror som 
ser efter de andra. Han finns i vår familj också. Storbror ser oss. Det ska vi vara 
tacksamma för, de flesta av oss. Storebror skyddar oss som följer reglerna, som 
har våning och frysbox. (Arb 1970-10-23, signerat kåseri i A31) 

 
Andra skribenter ser ett betydligt större hot i de möjliga konsekvenser av centralise-
rade dataregister som tornar upp sig: 
 

Ty faktum är att man i exklusiva kretsar – det gäller både i öst och i väst – är täm-
ligen på det klara med hur ett genomfört system av det slag vi här talar om skulle 
kunna användas för rent politiska syften och därmed ställa medborgaren inför en 
styrning och en kontroll som de står maktlösa inför. Om man har den nyckel som 

                                                 
45 Att använda personnummer i stället för namn på kända personer eller sig själv som skribent blev för 
några ett sätt att ironiskt kommentera delar av debatten vid denna tid. 
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en tillräckligt utbyggd databank utgör har man oerhört mycket lättare att styra 
och leda i en utsträckning som gör våra vanliga politiker till rena dilettanter. (NT 
1070-11-03, ledare A34) 

 
Som redan nämnts ovan är folkpartisten Kerstin Anér annars den som tydligast och 
ihärdigast formulerat ett maktperspektiv på datorer och datorutveckling i den här 
debatten, åtminstone i mitt artikelurval. I flera artiklar under både 1970 och 1971 dis-
kuterar hon hur datorer kan ”omstrukturera makten i samhället”. Samtidigt uttryck-
er hon en i grunden positiv syn på datatekniken som sådan. Som redskap i administ-
ration och industri, som stöd för utökad demokrati och kommunikation (GP 1971-10-
10, Crispin Ahlström, Anér citerad A66, JP 1971-02-13, Kerstin Anér A48). Det som 
Anér kallar omstrukturering av makten kan beröra människors personliga integritet, 
men frågan går djupare och är bredare än så: 
 

När nu de centrala myndigheterna får denna oerhörda ökning av sitt kollektiva 
vetande, hur kan då vi, som individer och fria sammanslutningar av individer, 
bäst fortsätta att söka hålla oss jämbördiga med överheten, så att vi undgår att 
reduceras till hjälplösa åskådare och omedvetna medverkande i myndigheternas 
egna planer för ett nytt samhälle, som de själva ensamma dragit upp? (JP 1971-
02-13, Kerstin Anér, som i sin tur citerar Robert McBride i boken Den automatise-
rade staten från 1967, A48) 

 
En skribent, Gunilla Hellström, beskriver i en artikel i Dagens Nyheter i december 
1970, på ett mycket tydligt och illustrativt sätt vad omstrukturering, läs centralise-
ring, av makt kan innebära i praktiken i ett samhälle: 
 

Om en kommun planerar att bygga ut daghemsverksamheten kan man via ano-
nyma enkäter undersöka behov och önskemål hos småbarnsföräldrar. Man kan 
inbjuda till diskussioner, man kan be dem inkomma med önskemål och syn-
punkter. Kommunalpolitiker kan ta sig en promenad genom bostadsområdena 
och använda sina ögon att se med, se om barn leker utan tillsyn med den starka-
res rätt som umgängeston. Utifrån detta material kan de fatta beslut om behovet 
av barntillsyn. 

Eller också kan man köpa uppgifter från Statistiska centralbyrån om hur 
många och hur gamla barn som finns i olika bostadsområden och planera utifrån 
detta material utan att besvära sig med att komma i kontakt med de människor 
för vars skull besluten fattas, utan att bry sig om vad människor egentligen vill. 
Väljer man den förra metoden behöver inte centrala myndigheter samla in en 
mängd data om oss. (DN 1970-12-22, Gunilla Hellström A45) 
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Förutom att datatekniken, till exempel genom dataregister, kan bidra till ökad risk 
för missbruk utförd av människor, är den också för många ett hot i sig själv. Åtminsto-
ne framstår det så i artikelmaterialet, i textförfattarnas beskrivningar av tekniken. 
Som del av detta ingår det morfologiserande språket kring tekniken som beskrevs in-
ledningsvis i kapitlet. Datatekniken blir i det närmaste ett levande väsen som kan 
tänka och handla. Delvis är den bilden ett resultat av förenklat men vedertaget 
språkbruk som i rubriker liknande ”Så kan databankerna hota ditt privatliv” (AB 
1970-10-13, Lars Thalén A19). Men det finns också mer ingående resonemang kring 
datorn som hot i sig själv. 
 
Skribenten Crispin Ahlström refererar i Göteborgsposten i oktober 1971 en norsk 
statsvetare som beskriver datorerna som den ”nya skräcken”, lite som kärnvapen-
skräcken några år tidigare, fast kanske något mildare. Man måste medge, skriver 
Ahlström, att ”datorerna redan nu och än mer i framtiden på sitt sätt får oss i sitt 
våld”. Vad som menas är till exempel de strukturförändringar datorerna kan medfö-
ra i form av minskat behov av viss typ av personal på arbetsplatserna, att datorer får 
stå för administrativa beslut och att människors anpassning till datorernas kapacitet 
och arbetssätt förväntas (GP 1971-10-10, Crispin Ahlström A66). 

Slutligen finns det en tendens i materialet att jämställa hotet från datorerna mot 
människors personliga integritet, med miljöproblem och miljöförstöring. I detta per-
spektiv jämställs datorer med annan teknik, som exempel bilismen, som visserligen 
inte kan undvaras i ett modernt samhälle, men vars bieffekter och skador på miljön 
samhället måste stävja. Temat var aktuellt i tiden, med en allt starkare miljörörelse i 
vardande inte bara i Sverige. Datatekniken hade, tänkte man sig, en liknande bieffekt 
på den mänskliga mentala och psykologiska miljön, som mycken annan teknik (HD 
1970-10-19, ledare A26). Ett längre citat från en artikel i Svenska Dagbladet signerad 
generaldirektör Ingvar Ohlsson vid Statistiska centralbyrån får illustrera tankegång-
en: 
 

Avvägningen mellan teknikens fördelar och dess skadliga bieffekter är givetvis 
beroende av samhällets rådande sociala, ideologiska och teknologiska förhållan-
de med därtill knutna värderingar och kan förändras i tiden. Även om vi kan 
vara allvarligt oroade av t ex bilismens tillväxt, med hänsyn till dess många nega-
tiva bieffekter, är det väl i dag ingen som tycker att man borde gå tillbaka till 
hästskjutsarna. Det gäller i stället att från samhällets sida begränsa effekterna av 
de skador som ändå inträffar. Vi lever verkligen icke riskfritt i dagens samhälle. 

Frågan om datorernas och deras effekter är i viss mån av den nu beskrivna 
typen. Datamaskinerna är i och för sig hjälpmedel till att öka effektiviteten i sam-
hället. Den snabba ökningen av deras kapacitet och kanske främst databankernas 
framväxt har samtidigt skapat farhågor för skadeverkningar på den ’personliga 
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integriteten’. Liksom på andra områden har tekniken först introducerats och när 
den nått en viss omfattning ha den allmänna diskussionen om eventuella bieffek-
ter kommit i gång på allvar. (SvD 1971-03-03, Ingvar Ohlsson A50) 

 

6.3.4. Försäljning av personuppgifter 
Försäljning av personuppgifter utgör inte något dominerande tema i den här debat-
ten, men återkommer ändå med jämna mellanrum, flera gånger i form av signerade 
längre reportage och artiklar. Artikeln i Dagens Nyheter den 28 september 1970 har 
redan nämnts inledningsvis. Texten i den artikeln är informativ och beskriver till sy-
nes neutralt en framväxande marknad av persondata där myndigheter som SCB och 
Postverket genom särskilda avdelningar arbetar med framtagning av register över 
olika grupper av människor. Artikeln beskriver verksamheten, vad persondata kos-
tar och hur vinsterna ser ut för myndigheterna i fråga. Det poängteras att den enskil-
de knappast har något annat val än att bidra med uppgifter till de register det hand-
lar om. Folk- och bostadsräkningen genomfördes ju till exempel enligt särskilt formu-
lerad lag (DN 1970-09-28, Olof Dahlberg, Gun Leander A1). 
 
En artikel i Arbetaren månaden efter har i princip samma sakinnehåll som DN-
artikeln men ett helt annat tonfall. Här är SCB och Postverket ”krämare” som säljer 
till ”hugade spekulanter”. Stor vikt läggs också i artikeln vid att just multinationella 
företag kan köpa dataregister med personuppgifter från svenska myndigheter. Tex-
ten är mycket kritisk och ironisk till uppgiftsinsamlande överhuvudtaget och målar 
upp en bild av Orwells 1984. Datateknikens utveckling i sig själv ses som utelämnad 
åt marknadskrafterna. En kritisk udd riktas således både mot för starka marknads-
krafter, liksom mot frågvisa och nitiska myndigheter. Texten avslutas med några ex-
empel på databrott genomförda av tjänstemän i USA, som exempel på hur sårbar just 
datatekniken är för sådant (Arb 1970-10-09, Armas Sastamoinen A9). 

Även Jan Annerstedts artikel ger som redan beskrivits ovan i föregående avsnitt 
exempel på missbruk av personuppgifter, men här är det SCB:s försäljning som spe-
cifikt granskas. Enligt artikeln har uppgifter om greker då bosatta i Sverige lyckats ta 
sig fram till Greklands juntaregering, från just SCB via ett privat marknadsföretag. 
Även amerikanska multinationella företag, samt SÄPOS planerade dataregister be-
skrivs av författaren. Bristen på rättslig reglering även när det gäller själva försälj-
ningsverksamheten kring personuppgifter lyfts fram i denna artikel. Ett omedelbart 
stopp för denna handel krävs (Arbetet 1971-06-13, Jan Annerstedt A57). 
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6.3.5. De ansvariga politikernas tystnad och ointresse 
 

Justitieminister Lennart Geijer: – Vi ser datatekniken som ett hot. Det är nödvän-
digt att så fort som möjligt se till att den inte skadar den personliga integriteten. 
Finansminister Gunnar Sträng: – Jag ser inte datatekniken som något hot eller 
problem, den är ju till för allas vårt bästa. Man kan inte stoppa denna utveckling. 
(SDS 1970-10-10, Ingela Björck A11) 

 
Genomgående i hela artikelmaterialet finns både en underliggande och explicit ut-
tryckt kritik, mot myndigheter som SCB, men också mot ansvariga politiker. I inled-
ningsskedet av debatten får, som redan framgått ovan, särskilt SCB och dess byråchef 
Tryggvesson, stå måltavla för mycket kritik. Det gäller då själva genomförandet av 
folk- och bostadsräkningen, informationen kring insamlandet, ”frågvisheten” och 
myndighetens uppträdande och handlande i största allmänhet när det blåser upp till 
debatt. Hur de besvarar frågor och sköter hela folkräkningen tycks inte inge trovär-
dighet hos de skribenter som är mest kritiska (Exp 1970-10-05, ledare A3, SDS 1970-
10-11, Sven-Gunnar Palmqvist A13). I juli 1971 skriver en ledare i Dagens Nyheter att 
förskräckelsen som folk- bostadsräkningen väckte ”förklaras till stor del av myndig-
heternas otroligt töntiga sätt att presentera projektet” (DN 1971-07-14, ledare A62, min 
kursivering). Med tiden tycks frågorna och resonemanget ändra karaktär något, de 
blir mer generella och principiella, och också mer politiska. Därmed riktas kritik mot 
de politiker som ses som ytterst ansvariga för datautvecklingen, registeruppbyggna-
den och de hot mot människors integritet som man ser. 

I alla de krav och önskemål som efter hand dyker upp i artikelmaterialet om på-
skyndad utredningsverksamhet, nya direktiv till utredningarna, snabb och effektiv 
lagstiftning på området, inrättandet av ombudsman med mera, ligger en implicit kri-
tik om att politikerna hittills varit för inaktiva. Datateknikens utveckling har gått fort, 
men utredningsverksamheten gällande lagstiftningen på området går som vanligt 
långsamt. Utöver det riktas en mer direkt kritik mot socialdemokratiska politiker, 
som justitieminister Geijer och finansminister Sträng, gällande ointresse, inaktivitet 
och ibland nonchalans av dessa frågor. 
 
Bedömningen av justitieminister Geijer skiftar något beroende på sammanhang och 
artikel. I flera artiklar framstår han som både lyhörd och förstående när det gäller 
den i debatten uttalade oron och kritiken angående dataregister och integritet. Cita-
ten ovan är till exempel från en intervju med Geijer och Sträng i Sydsvenska Dagbla-
det Snällposten oktober 1970, där de båda ställs mot varandra i sina olika synsätt. I 
andra artiklar framstår justitieministern också som handlingskraftig i uttalanden om 
kommande förhandlingar med den sittande Offentlighets- och sekretesslagstift-
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ningskommittén, liksom att han kan visa på vad socialdemokraterna redan gjort i 
frågan. När nya direktiv ges till kommittén i juli 1971, får Geijer återigen beröm för 
detta (SDS 1970-10-10, Ingela Björck A11, SDS, 1970-10-12, ledare A18, SDS, 1970-10-
18, ledare A26, VK 1971-07-19, ledare A60, Arbetet 1970-11-08, ledare A35). I Norr-
bottenskuriren är dock bedömningen av justitieministerns attityd och agerande lite 
mer kritisk. I ett referat från en interpellationsdebatt i riksdagen i slutet av oktober 
1970 framstår Geijer som mest intresserad av att framställa situationen och regering-
ens agerande som tillfredsställande, trots att hen medger att generella regler för det 
aktuella området saknas. Den ”starka statsmaktens intresse för personkontroll” lyser 
igenom i Geijers uttalanden, menar en ledare i denna tidning (NK 1970 -10-30, ledare 
A35, med rubrik ”Personkontroll av östtyp?”). 

Finansminister Sträng däremot genererar enbart kritiska och ironiska kommenta-
rer i flera tidningar för sina uttalanden och sitt agerande. Det som kommenteras är 
uttalanden i media, i Sydsvenska Dagbladet snällposten, och i TV, samt besvarandet 
av frågor i riksdagen under oktober månad i samband med folk- och bostadsräk-
ningen. Sydsvenska Dagbladet är den tidning som framför tydligast kritik, den 
nämnda intervjun refereras ytterligare två gånger i samma tidning, i en krönika samt 
i en ledare, liksom det TV-framträdande som Sträng gör någon vecka senare. I dessa 
artiklar framstår finansministern som både ointresserad och oförstående för de pro-
blem som debatteras. (SDS 1970-10-10, Ingela Björck, A11, SDS 1970-10-11, noterat, 
sign. Dixi A14, SDS 1970-10-12, ledare A18). Strängs försvar för folk- och bostadsräk-
ningen ger också en något ironisk kommentar i Vestmanlands läns tidning, där fi-
nansministerns uttalanden, trots en gedigen auktoritet, framställs som om den går på 
tomgång (VLT 1970-10-15 A24). Kortare ironiska kommentarer hittar man också i 
Kvällsposten och Expressen i samband med utfrågningar i riksdagen (KvP 1970-10-
24, A28, Exp 1970-10-23, A27). 

Slutligen framförs också en mer explicit kritik mot den socialdemokratiska reger-
ingen som helhet, mot ”statsmakterna” snarare än enskilda politiker. En ledare i Ne-
rikes Allehanda anklagar regeringen för att vara oberörd inför problemen och helt 
utan insikt i den oro som många känner över det bristande integritetsskyddet (NK 
1970-10-30, ledare A33). Kritiken här går ut på att regeringen har tappat kontrollen, 
både över utvecklingen som sådan, den tekniska får man anta, liksom över sina 
myndigheter. Den sittande regeringen framstår i beskrivningen närmast som svag, 
ointresserad och handlingsförlamad. 
 

6.3.6. Ett rättsligt perspektiv 
I den mån rättsliga resonemang förekommer i artikelmaterialet sker det främst som 
del av, och som stöd för, diametralt motsatta ståndpunkter. Hänvisningar till existe-
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rande lagstiftning, som Lag om allmän folk- och bostadsräkning av den 20 mars 1970, 
och sekretesslagen, Lag från den 28 maj 1935 om inskränkningar i rätten att utbe-
komma allmänna handlingar, som dåvarande namn löd, görs å ena sidan för att visa 
vilken total brist på skydd för individens personliga integritet som fanns i Sverige i 
allmänhet och i synnerhet i samband med folk- och bostadsräkningen. Å andra sidan 
för att påvisa det motsatta, att skyddet var fullgott, i synnerhet när det gällde folk- och 
bostadsräkningen, om än kanske inte helt och fullt i generell bemärkelse med tanke 
på den snabba tekniska utvecklingen. 
 
En byrådirektör på Statistiska centralbyrån och en regionledare för folk- och bostads-
räkningen i Uppsala har likartade intentioner i sina respektive artiklar, att påvisa och 
förklara att sekretesskyddet är fungerande och tillförlitligt när det gäller uppgifterna 
i folkräkningen, samt att förklara dess nödvändighet i samhällsplanering och folk-
bokföring (SvD 1971-03-03, Ingvar Ohlsson A50, UNT 1970-10-13, Hans-Olof Hans-
son A20). Båda skribenterna tillhör dem som mycket starkt understryker behovet av 
statistik och insamling av information om Sveriges invånare för samhällsplanering 
och beslutsfattande, vilket har beskrivits ovan. Båda menar också att det i den aktuel-
la debatten har skett en sammanblandning mellan offentliga register och data respek-
tive sekretessbelagda sådana, dit folkräkningens uppgifter sägs tillhöra. Det finns, 
menar Ohlsson, en ”mur” mellan offentligt och sekretessbelagt material. Han skriver: 
 

Det finns, kan man säga, en mur mellan offentligt och sekretessbelagt material. 
Uppfattningen om och avvägningen mellan offentlighet och sekretess varierar 
dock mellan länder och olika tider. En av svårigheterna i den hittillsvarande de-
batten har varit att man tyvärr inte alltid kunnat skilja mellan offentliga uppgifter 
och sekretessbelagda uppgifter. /…/ Frågan är nu om oron för missbruk av data-
bankernas offentliga uppgifter kan smitta av sig även på uppgifter som insamlas 
för statistiskt bruk och som är sekretessbelagda. Det har verkat så i första skedet 
av integritetsdebatten. (SvD 1971-03-03, Ingvar Ohlsson A50) 

 
Han fortsätter vidare i artikeln med att förklara det faktum att personuppgifter som 
insamlats i administrativa ändamål, till exempel av försäkringskassan, ibland kan 
och får användas till statistik, men att det motsatta inte får förekomma, att statistiska 
uppgifter används för administrativa åtgärder. Likaså att ett och samma register kan 
innehålla både offentliga och sekretessbelagda uppgifter, särskilt om dess uppgifter 
har insamlats från andra register.46

                                                 
46 Ett exempel är RTB-registret. 

 I samma artikel framför Ohlsson också att SCB 
tänker upphöra med tjänsten att ta fram adresser till enskilda personer för direktre-
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klam, en uppgift som ger återklang i andra kommande artiklar. Detta var alltså i 
mars 1971. 
 
Regionledare Hans-Olof Hansson betonar för sin del att folk- och bostadsräkningen 
är obligatorisk också för att den används för uppdatering av folkbokföringen. I övrigt 
innehåller hans artikel en noggrann genomgång av de lagstiftningar som gäller kring 
folk- och bostadsräkningen och vad de specifikt stadgar kring sekretessfrågan, de 
som nämnts ovan samt ytterligare några lagstiftningar och Kungliga majestäts kun-
görelser. ”Den personliga integriteten vid 1970 års folk- och bostadsräkning är alltså 
lagligt skyddad” konstateras torrt i artikelns avslutning, underförstått enligt logiken 
att, finns det en lag så fungerar den (UNT 1970-10-13, Hans-Olof Hansson A20). 

Både Ingvar Ohlsson och Hans-Olof Hansson missar något av poängen i den kri-
tik och de farhågor som framförs av andra skribenter. Farhågorna berör till exempel 
just de risker för svagare gränser mellan offentligt och sekretessbelagt material i 
samband med övergången till den relativt sett snabba och effektiva datatekniken, att 
lättheten i samkörning, överföring och spridning av uppgifter ska rubba den eventu-
ella ”mur” som byrådirektören på SCB hävdar finns. Det faktum att insamlingar av 
uppgifter, som folk- och bostadsräkningen, i sig själv kan upplevas om obehaglig el-
ler kränkande, kommenteras med att SCB alltid genomför noggranna prövningar vid 
varje undersökning. Likaså gäller kritiken kring folkräkningen inte huruvida det 
fanns lagstiftning eller inte kring den, utan att den specifika lagen kring räkningen 
antogs så sent som samma år och helt utan debatt, samt att lagparagrafer inte i sig 
själva garanterar efterlevnad. Fungerar integritetsskyddet är frågan för dessa kritiker, 
och vilka sanktionsmöjligheter finns i praktiken vid överträdelser? 
 
En professor i Lund och ett hovrättsråd i Stockholm intar i fråga om redan befintligt 
integritetsskydd vid tiden en helt motsatt ståndpunkt än ovan. Det är dessa två som 
använder sig av uttrycket ”u-land” när det gäller Sverige och integritetsskyddet. 
Sanningen är, skriver hovrättsråd Gustaf Petrén: 
 

/…/ att Sverige, ja i stort sett hela Norden är ett u-landsområde vad gäller regler 
om rätten till ett skyddat privatliv. Sedan länge finns en ganska väl utvecklad 
domstolspraxis på detta område i de västeuropeiska huvudländerna England, 
Frankrike och Tyskland. Hos oss har däremot hittills intresset kring frågeställ-
ningen icke varit överväldigande. (Exp. 1970-10-19, Gustaf Petrén A27) 

 
Professor Åke Lögdberg i Lund refererar liksom byrådirektören ovan till den lag-
stiftning från 1970 och dess sekretessbestämmelse § 11, som omgärdar folk- och bo-
stadsräkningen, men blir inte alls lugnad av denna. ”Bestämmelserna är ganska vagt 
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avfattade och deras effekt osäker” menar han och fortsätter ”De kan väl knappast 
inge någon känsla av trygghet hos den enskilde individen mot missbruk av de av 
honom lämnade uppgifterna” (SDS 1970-10-06, Åke Lögdberg A4). Det Lögdberg 
saknar är rättslig reglering av de förändrade möjligheter och rutiner kring hantering-
en av information som datatekniken ger. Det blir ”oändligt mycket lättare” att leta 
fram uppgifter i databanker i jämförelse med manuella kartotek, möjligheten till 
samkörning mellan register ökar avsevärt. Möjligheterna att stjäla personuppgifter i 
större mängder ökar också när de samlas på magnetband i centrala enheter, menar 
han. Det är sådant som helt faller utanför de vaga formuleringarna i lagen om folk- 
och bostadsräkningen (ibid). 

Gustaf Petréns hänvisningar i citatet ovan till internationella förhållanden är ock-
så typiska. I både hans egen artikel, och i Åke Lögdbergs förekommer referenser till 
”den utländska debatten”, och domstolspraxis i andra länder. Europarådets aktivite-
ter liksom olika juristmöten kommenteras också, såsom Nordiska juristmötet i Oslo 
1968, då datatekniken och integritetsfrågor enligt uppgift var ett av huvudämnena 
(Exp 1970-10-19, Gustaf Petrén A27). 
 

6.3.7. Missbruk och stöld av persondata 
Även om en stor del av diskussionen kring problemen med dataregister och männi-
skors personliga integritet förs antingen i relativt allmänna hot- och risktermer eller i 
ett mer övergripande maktperspektiv, ges det också i artikelmaterialet ett antal ex-
empel på konkreta händelser av missbruk och brott, till exempel stölder av magnet-
band eller andra skeenden som skulle kunna beskrivas som tvivelaktiga ur den en-
skilda individens perspektiv. Dessa exempel börjar dyka upp i materialet under sen-
hösten 1970 och återkommer sedan då och då under hela perioden. Ofta lyfts de här 
händelserna fram för att förstärka något resonemang som handlar om risker och hot 
om missbruk eller brott kring personuppgifter. Exemplen är av lite olika slag. Det 
kan röra sig om direkta stölder av magnetband med personuppgifter, där hotet mot 
den enskilda individen kommer från en eller flera andra enskilda individer. Andra 
exempel på tvivelaktigt bruk handlar om multinationella företag som beställt per-
sonuppgifter från svenska myndigheter, ett hot mot integriteten från ”marknaden” 
skulle man kunna säga. Ett tredje slag av hot som beskrivs i form av en redan skedd 
händelse härrör från utländska regeringar, eller svenska myndigheter. I dessa exem-
pel gäller det alltså den enskilda individens relationer till de styrande organen, till 
staten. Alla typerna av händelser förekommer, som jag bedömer det, i lika hög grad i 
artikelmaterialet. Observera att hotet från statliga myndigheter också kan gälla för-
säljning. 
 



 

 
148 

 

Några korta exempel på missbruk och stöld som nämns under perioden är: 
 

- Länsstyrelsen i Göteborg vägrar lämna ut ett magnetband med personuppgifter till ett 
amerikanskt dataserviceföretag som begärt ut detta enligt offentlighetsprincipen. Företa-
get överklagar till regeringsrätten med hjälp av svensk juridisk expertis (ÖC 1970-11-21, 
ledare A39). 
- Stöld av magnetband med personuppgifter från dataföretaget Tretorns datacentral i 
Helsingborg (NWT 1970-12-07, Göran Steen A41). 
- Grekiska ambassaden i Stockholm köper via en privat marknadsföringsbyrå namn- och 
adressuppgifter för samtliga i Sverige bosatta greker. Detta var extra känsligt vid denna 
tid då Grekland vid tidpunkten var militärt styrt (Arbetet 1971-06-13 Jan Annerstedt 
A57). 
- Ett lite oväntat exempel utgör uppgiften om att Saab-Scania under 1971 får idén att läg-
ga in uppgifter om sina anställdas ”sociala miljö” i företagets personalregister, något som 
starkt ifrågasätts av en ledare i Eskilstuna-Kuriren (EK 1971-11-19, ledare A71). 
 

 

6.4. Problembilder, perspektiv och lösningar i debatten 

Vilka svar ger då debattmaterialet på avhandlingens analysfrågor om vi ställer dem 
mot artiklarnas innehåll? Svaret är förstås beroende av vilken frågeställning eller 
tema som fokuseras, liksom vilket perspektiv de olika skribenterna har. Nedan redo-
visas detta i tre avsnitt kring det jag kallar problembilder, lösningar på problem, re-
spektive perspektiv på information och teknik. 
 

6.4.1. Problembilder i debatten 
Avhandlingens första analysfråga lyder; Hur är de problem formulerade som skyd-
det av den personliga integriteten ska vara en lösning på? Vem/vilka har problem 
med vad och varför? På den frågan finns i artikelmaterialet lite olika svar. På något 
sätt berör ju alla artiklarna den personliga integriteten i samband med personuppgif-
ter i dataregister/databanker alternativt insamling av sådana uppgifter. Alla skriben-
ter är dock inte ense om huruvida det behövs ett förstärkt skydd primärt, det gäller 
särskilt i den specifika diskussionen kring folk- och bostadsräkningen. Jag vill karak-
tärisera de problembilder som framförs och beskrivs i artiklarna som något av föl-
jande: 

• som ett informationsproblem 
• som ett problem med statlig kontroll och reglering av den nya datatekniken och dess 

användning 
• som ett förtroende- och tillitsproblem 
• som ett maktproblem, främst i relationen samhället/staten – medborgarna. 
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Ett informationsproblem ser de skribenter och ledare som behandlar folk- och bostads-
räkningen och som lyfter fram behovet av rikligare och bättre information kring både 
räkningens syften och mål, liksom dess genomförande. Att olikartad information 
från olika myndigheter skapar irritation vittnar rubriker som ”Folkräkningen virrar 
vidare” om. I vissa fall ses den bristande informationen som det huvudsakliga pro-
blemet, då utgör själva räkningen och myndigheternas insamlande av personlig in-
formation för statistik och andra ändamål inte något egentligt problem. Denna syn 
har ett mindre antal ledare men också skribenter. Exempel på det senare utgör de re-
presentanter från berörda myndigheter som uttalar sig och skriver förklarande artik-
lar under perioden. De ser folk- och bostadsräkningen främst som ett informations-
problem, och berör heller inte direkt frågan om personlig integritet. Människors ut-
tryckta oro rörande den aktuella räkningen bottnar i okunskap och osäkerhet är an-
tagandet som denna syn grundas i. Detta kan åtgärdas med bättre och mer informa-
tion till nästa gång. 

Den i materialet genomgående diskussionen om datateknikens verkningar och 
konsekvenser tillsammans med de krav på åtgärder som många artiklar innehåller 
kan sägas ha sin grund i en problembild som rör brist på kontroll av datatekniken, el-
ler snarare vad man med hjälp av tekniken kan göra med information och vilka följ-
der det får, vilka tendenser det förstärker med vidare konsekvenser för till exempel 
människors personliga integritet. Eftersom kraven på åtgärder i princip utan undan-
tag riktas mot statsmakterna i form av regering och riksdag, i vissa fall även mot nå-
gon enskild myndighet såsom SCB, är det en statlig kontroll av datateknikens hanter-
ing som åsyftas och efterfrågas. Eftersom tekniken i många fall beskrivs som ett le-
vande väsen, handlar problemet emellanåt om att kontrollera datatekniken i sig själv. 
I grunden, och det uttrycks också explicit i många fall, är det de offentliga myndighe-
ternas användning av datateknik i administrativa syften som problembilden handlar 
om. Det omfattar alla de nya möjligheter i hanteringen av information som datatek-
niken ger som redan beskrivits ovan, samkörning av dataregister, möjligheter till 
sammanställningar och sökningar av specifika grupper av människor, försäljning av 
persondata som en följd av de nya sökmöjligheterna, samt spridning av persondata, 
både tekniskt och principiellt genom offentlighetsprincipens konsekvenser i den nya 
teknikmiljön. Det handlar om kontroll av de avigsidor man ser, av det ”miljöhot” da-
tatekniken kan utgöra i form av risker för den personliga integriteten. Fokuseringen 
på just myndigheternas användning av datateknik speglar det faktum att svenska of-
fentliga myndigheter var tidigt ute redan under 1960-talet med att införa den nya 
tekniken som rationaliseringshjälpmedel, men också i att hela debatten utlöstes av 
den specifika frågan om folk- och bostadsräkningen. De privata företagen hade för-
visso också börjat använda datateknik vid denna tid, men det uppmärksammades 
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inte på samma sätt i just denna debatt. Inom industrin hade datateknik tidigt börjat 
användas för att rationalisera och förändra produktionsprocesser, något som påver-
kade människors vardag på ett annat sätt än att hota den personliga integriteten. Det 
handlade i stället om arbetsmiljö och arbetstillfällen, en fråga som också debatterades 
men i andra sammanhang. När till exempel försäljning av personuppgifter till priva-
ta företag diskuteras i mitt artikelmaterial, är det kanske typiskt nog det faktum att 
myndigheterna faktiskt söker fram och säljer uppgifterna som lyfts fram, att de så att 
säga hjälper marknaden. Frågan om varför företagen vill ha dessa uppgifter och vil-
ken ekonomisk nytta de ser däri diskuteras inte. Ett eventuellt ekonomiskt perspek-
tiv på personuppgifter, och olika förhållningssätt till detta, finns inte alls med i dis-
kussionen. Är ”kommersialismens negativa verkningar” så självklar även i den här 
debatten att den inte ens nämns?47

 
 

I ett mycket stort antal artiklar, om än inte i alla finns också en underliggande eller 
explicit uttryckt syn att förtroendet och tilliten till de styrande organen, från myndig-
heterna till den socialdemokratiska regeringen har naggats i kanten. Den problem-
bilden kan knytas till det mesta av den kritik som formuleras i artiklarna. Ansvariga 
myndigheters sätt att hantera hela folk- och bostadsräkningen är inte trovärdig. Att 
försäljning av personuppgifter sker från myndigheter utan att gemene man är infor-
merad skapar irritation och känsla av utsatthet. Att politiker inte agerat tidigare gäl-
lande datateknikens reglering gör skribenter indignerade. Osäkerhet om vad som 
egentligen pågår när det gäller sådant som samkörning av register tycks inte heller 
stärka förtroendet och tilliten till myndigheternas agerande. Beslut rörande uppbyg-
gandet av stora centrala personregister tycks tas utan allmän debatt. Med tanke på 
hur tydliga kraven å andra sidan är på att regeringen ska agera i de frågor som debat-
teras, och det också snabbt och kraftfullt, måste man säga att förtroendet och tilliten 
just har skadats en aning, inte att den tillintetgjorts. Förutom de få skribenter som är 
uttalat mycket negativa till myndigheternas informationsinsamlande överhuvudta-
get, måste man komma till slutsatsen att tilltron till en stark och kompetent statsmakt 
fortfarande är hög hos de agerande i debatten, om än kritiken stundtals är hård. 
 
Slutligen finns det, som framgått ovan, aktörer i debatten som även ser ett maktpro-
blem i samband med alla nya och planerade dataregister och databanker. Kerstin 
Anérs uttryck ”omstrukturering av makten” omfattar bland annat frågan om person-
lig integritet, men också sådant som arbetsmiljö, tillgång eller inte tillgång till data-
teknik, kunskap och utbildning. Andra ser en tendens till ökad maktkoncentration i 
uppbyggandet av allt fler stora centrala dataregister, där makt kan utövas mot den 

                                                 
47 Att motverka ”kommersialismens negativa verkningar” var ett av 1974 års kulturpolitiska mål. 
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enskilde genom och via användning av samkörda register, men också användning av 
datateknik i planerings- och beslutsfunktioner. Centralisering av statistik och annan 
information i stora register kan också påverka sättet att planera och styra samhället 
poängterar skribenten Gunilla Hellström i sin artikel. Centraliserad information har 
en tendens att ge centraliserade beslut. Makten kommer så att säga längre ifrån med-
borgarna. Maktproblematiken lyser också igenom i de texter som beskriver ett poten-
tiellt hot från ”främmande makt”, om något centralt personregister kommer i sådana 
händer. Makten som beskrivs i materialet handlar genomgående om relationen mel-
lan samhällets medborgare, enskilda individer och grupper, och den styrande mak-
ten. I och med det kommer vi in på avhandlingens andra analysfråga: Vilka lösning-
ar ges på de beskrivna problemen? Vem ska skyddas mot vad, av vem, på vilket sätt 
och varför, enligt argument och resonemang i de studerade dokumenten? 
 

6.4.2. Diskussionen om olika åtgärder och lösningar 
En rad olika förslag på vilka åtgärder och lösningar som ska till för att komma till 
rätta med integritetsproblemen i samband med dataregister förekommer i artikelma-
terialet. Genomgående betonar skribenterna att det politiska agerandet måste gå 
mycket snabbare än hittills. Den tekniska utvecklingen går fort, demokratin maler för 
långsamt heter det. 

Det huvudsakliga kravet är naturligtvis lagstiftning i någon form och det fram-
läggs och diskuteras i många olika artiklar under hela perioden. Det är då genomgå-
ende krav på en ny specifik datalag som läggs fram. Den sekretesslagstiftning som 
redan finns räcker inte till menar man (ex SvD 1970-11-07, Sophie Petzell A36). Ett al-
ternativ som nämns är en generell sekretesslagstiftning för alla magnetband med 
persondata, att dessa media således inte alls skulle falla under offentlighetsprincipen 
(Arb 1971-05-14 Ulla Ramqvist-Nilsson A55).48

Men där finns också många andra förslag på åtgärder och lösningar, både mer 
omedelbara, som att påskynda det statliga utredandet, liksom mer långsiktiga. Det 
handlar till exempel om: 

 

 
− att inrätta en tillsynsmyndighet, exempel som nämns är en ”persondatanämnd” som 

ska utöva tillsyn, men också bevilja tillstånd (Arb 1971-05-14 Ulla Ramqvist-Nilsson 
A55) 

− att införa en statlig eller parlamentarisk kontroll över dataregistren överhuvudtaget 
(Arb ibid., samt BLT 1971-09-14, Gunilla Hellström A63) 

− att inrätta en speciell dataombudsman (JP 1971-02-13, Kerstin Anér A48, JP 1971-12-
27, Gunnar Helén A69) 

                                                 
48 Idén kommer från ställföreträdande JO Bertil Wennergren som intervjuas i artikeln. 
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− att införa tystnadsplikt för dem som arbetar med datorer och dataregister (JP 1971-02-
13, Kerstin Anér A48) 

− att införa tekniska begränsningar i systemen för till exempel åtkomst (AB 1970-10-13, 
Per Amnestål A49)49

− att införa yrkeskodexar för berörda yrkesgrupper (SvD 1970-11-07, Sophie Petzell 
A36) 

 

− att betrakta persondata som individens egendom, en typ av äganderättsperspektiv 
(SvD 1971-05-03, Walter Goldberg A54) 

− att registrera all användning av dataregister i eget register. (Exp 1970-10-17, ledare 
A25) 

− ta intryck och hjälp av de lagförslag som redan finns i andra länder, som det engelska 
eller tyska (Exp 1970-10-17, ledare A25) 

− att införa allmän datautbildning (VK 1971-12-29, Kerstin Anér A68). 
 
Det är slående hur dominerande de förslag är som utgör ”starka” statliga styrmedel 
såsom lagstiftning och tillsynsmyndighet, trots att både tekniska och sociala lösning-
ar också finns med på agendan. De allra flesta kommentatorer i dessa artiklar disku-
terar eller problematiserar inte heller en eventuell lagstiftnings faktiska möjlighet att 
skydda enskildas integritet i praktiken i hanteringen av persondata i dataregister. 
Man tycks utgå ifrån, som Kerstin Anér utrycker explicit, att lagarna ska vara, och 
kommer att bli ”genomtänkta, klara, effektiva, moderna” (JP 1971-02-13, Kerstin 
Anér A48). Endast i en artikel har jag funnit exempel på någon form av problemati-
sering av lagstiftningens möjligheter att verka i den riktning man vill. Tempot i den 
tekniska utvecklingen är ett av problemen menar en ledare i Västerbottens-Kuriren 
och fortsätter ”i ett dynamiskt och ständigt förändrat samhälle måste man räkna med 
oupphörliga kollisioner mellan regelsystem och utvecklingens krav och konsekven-
ser /…/ det får inte bli för långa avstånd mellan lag och realitet” (VK 1970-10-15, le-
dare A23). 

De folkpartistiska politiker som agerar som debattörer i dagspressen är de som 
tydligast och mest ingående argumenterar för en ny specifik datalagstiftning. De 
myntar uttrycket ”lagarna först, databankerna sen” (VK 1971-12-29, Kerstin Anér 
A68). Idén om en dataombudsman är också deras, med inspiration från delstaten 
Hessen i dåvarande Västtyskland som redan hade infört lagstiftning vid tidpunkten 
(se ex VK 1971-12-29, Kerstin Anér A68 JP 1971-02-13, Anér A48 och JP 1971-12-27, 
Gunnar Helén A69). I kommande kapitel återkommer jag till folkpartiets agerande 
på riksdagsnivå som är i linje med argumentationen och resonemangen i debattartik-
larna. Kerstin Anérs maktkritiska sätt att resonera kring centralisering av makt och 

                                                 
49 Idén från Per-Gunnar Vinge, dataskyddsansvarig på Sveriges Industriförbund, och före detta SÄPO-
chef. 
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behovet av ”omlokalisering”, har redan beskrivits ovan. Det blir också ett sätt att ar-
gumentera för just lagstiftning. Folkpartisten Gunnar Helén har en lite annorlunda 
argumentationslinje i sin debattartikel i Jönköpingsposten 27 december 1971. För ho-
nom handlar det ytterst om att ”vinna medborgarnas förtroende och samarbete för 
att stora, invecklade och dyra datasystem skall fungera till allas bästa” (JP 1971-12-27, 
Gunnar Helén A69). Datasäkerhetsansvarige Per-Gunnar Vinge vid Industriförbun-
det, som för övrigt tycks vara mycket aktiv i just denna debatt, är inne på samma 
spår, och menar att ”allmänheten får inte förlora förtroendet för sådana här under-
sökningar. Sviker förtroendet blir det nödvändiga statistiska underlaget alltför bräck-
ligt” menar han i ett uttalande till Svenska Dagbladet i november 1970 (SvD 1970-11-
07, Sophie Petzell A36). Just ordet förtroende kom senare att närmast upprepas som 
ett mantra i det politiska sammanhanget, i motioner, interpellationer liksom i OSK:s 
utredningsarbete. 
 
Några mer detaljerade beskrivningar på hur en eventuell lagstiftning skulle kunna 
formuleras finns inte, men hänvisning ges i ett par artiklar till ett aktuellt engelskt 
lagförslag (Exp 1970-10-17, ledare A25), respektive den då nyligen instiftade delstats-
lagen i tyska Hessen (JP 1971-02-13, Kerstin Anér A48). Från dessa förslag tas olika 
delar fram, såsom inrättandet av en ombudsman för integritetsfrågor. Varför just lag-
stiftning skulle vara att föredra framför möjliga andra typer av åtgärder diskuteras 
inte heller i artiklarna, det är snarare en av de saker som tas för givet i debatten. Var-
för lagstiftning alls behövs enligt skribenterna kan kopplas till de problembilder som 
ges. Det blir då tydligt att krav på lagstiftning kan betraktas som svar på både höga 
som låga problem, på formulerade frågor av olika valör och dignitet, från att reglera 
vilken personlig information som får samlas in av myndigheter, till reglering av för-
säljning av uppgifter, samkörning av register till att överhuvudtaget kontrollera 
myndigheters maktutövning och garantera demokratisk kontroll över datatekniken, 
som en ledare uttrycker det (JP 1971-02-13, ledare A48). Genomgående är att lagstift-
ning ska kontrollera och reglera just användningen av datatekniken – i första hand 
offentliga myndigheters användning av den – för att förhindra att den missbrukas till 
men för enskilda människors integritet. Men en lagstiftning bör också enligt vissa ar-
tikelskribenter ge insyn i verksamheter där datateknik används till register. Det är då 
framför allt de enskilda individerna som ska ges laglig rätt och möjlighet att kontrol-
lera och få information om de register där uppgifter om dem förekommer. Det eng-
elska lagförslaget redovisas som exempel i Expressen i oktober 1970, där en rad 
punkter pekar åt detta håll. Förutom att det engelska lagförslaget, enligt Expressens 
ledare, innehåller tankegångar om en fristående tillsynsmyndighet för området, 
stadgas sådant som rätt för de registrerade att bli informerade om registrering, rätt 
för registrerad att ta del av uppgifter om honom/henne i register, att alla databanker 
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ska ha ett klart formulerat syfte, samt att felaktiga uppgifter måste rättas när de upp-
täcks. I sådana lagformuleringar kan således tanken vara att stärka individens ställ-
ning och möjligheter till kontroll gentemot instanser som använder dataregister i sin 
verksamhet, och som i sin tur kan påverka individers situation genom den verksam-
heten. På frågan om vem som ska skyddas mot vad och av vem skulle debattmaterialets 
svar kunna formuleras som att staten/statsmakterna, genom lagstiftning, skall skyd-
da den enskilda människan/medborgaren mot sin egen maktutövning och styrning 
av samhället. En styrning som sker via de offentliga myndigheterna, där den nya da-
tateknikens utökade möjligheter till informationshantering i databanker och datare-
gister i sammanhanget utgör en viktig och central del. Lagstiftningen skall reglera 
och kontrollera användningen av datatekniken, bland annat på ett sådant sätt att den 
enskilda individen ges ökad möjlighet till kontroll, insyn och autonomi. 
 

6.4.3. Perspektiv på information och teknik 
Utifrån detta konstaterande ska fråga tre, om vilken syn på personuppgifter som informa-
tion som avspeglas i argument och resonemang i de studerade dokumenten, granskas. Vi ska 
då kort återknyta till Rowlands informationspolitiska modell (se sid.77), samt Sturges 
och Hamiltons två tolkningar av begreppet informationsfrihet (se sid. 77) från teori-
kapitlet för att tydliggöra vilken typ av information som personuppgifter utgör i det 
här sammanhanget. Med begreppen i Rowlands modell50

                                                 
50 Begreppen i Rowlands modell var; information som vara på en marknad, kollektiv nyttighet inom 
den offentliga sfären, ett skyddsobjekt – begränsad till vissa, respektive en fri resurs – för alla. 

 blir det tydligt att den in-
formation som personuppgifter och persondata utgör i den här tidningsdebatten i 
huvudsak är, och även bör vara, en kollektiv nyttighet på den offentliga sidan av 
modellen. I enlighet med offentlighetsprincipen är information också i en fri resurs i 
form av tillgång till dokument och handlingar som myndigheter handhar. Det rör sig 
alltså om en informationsfrihet i form av ”access to files” i den lite mer begränsade 
tolkningen av begreppet som Sturges och Hamilton beskriver, i motsats till den mer 
övergripande tolkningen av informationsfrihet som en del av yttrandefriheten. I en-
lighet med vad datatekniken vid den här tiden främst användes till, som maskiner att 
lagra och bearbeta stora mängder uppgifter och data med, utgör också personuppgif-
ter som information i det här sammanhanget en del av ett stort faktainsamlande ge-
nomfört av de offentliga myndigheterna. Synpunkten kan tyckas självklar, men i takt 
med datateknikens förändring mot mer och mer av kommunikationsredskap får ock-
så personuppgifter en förändrad informationskontext. I samband med att datateknik 
blir informations- och kommunikationsteknik ett antal år senare sker ”behandling av 
personuppgifter” inte enbart i stora faktaregister utan också i kommunikationspro-
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cesser i digitala nätverk. I och med detta får till exempel begrepp som informations-
frihet och skydd något förändrande innebörder. 

När det gäller den fria tillgången på offentlig information observerar ett antal 
skribenter i debatten att man kan ställa frågan frihet för vem, och menar då att offent-
lighetsprincipen har förvrängts i sitt ursprungliga syfte och vänts mot medborgaren. 
Statsmakterna och dess myndigheter har genom databanker och dataregister fått ett 
instrument att, via fritt informationsinsamlande och fri informationsbehandling, kon-
trollera och granska medborgarna, inte tvärtom som idealet stadgar. Svaret på detta 
blir att kräva att persondata som information förflyttas lite mer till höger i Rowlands 
modell, till att bli ett mer begränsat skyddsobjekt, men fortfarande placerat i den of-
fentliga övre delen av modellen. Att persondata under denna tid även började be-
traktas som ett ekonomiskt värde speglas i diskussionen om försäljningen av per-
sondata från myndigheter till de marknadsföretag som tycks satsa allt mer på direkt-
reklam utifrån personliga adresser. I argumenteringen för en tydligare begränsning 
och kontroll i användningen av personuppgifter i dataregister är det dock inte eko-
nomiska argument som används, utan mer personliga och känslomässiga skyddsar-
gument. Och som beskrivits ovan, i relationen mellan enskilda individer och den sty-
rande statsmakten och dess organ. 
 
Att debattens karaktäristik och beskrivningar generellt sett bekräftar Beckmans 
bläckfiskmetafor (se sid. 79) för datatekniken har redan framgått tydligt i redovis-
ningen.51

                                                 
51 Beckmans fyra teknopolitiska metaforer var bläckfisk, maskin, labyrint och polymorf. 

 Att datatekniken betraktas som en levande hotfull varelse som behöver 
tämjas och tyglas är ju genomgående i hela artikelmaterialet. Men även dess mer po-
sitiva motsvarighet, datorns som en central effektiv Maskin i planeringens tjänst 
framträder i materialet. Uppfattar politiker och jurister datatekniken som ett hot eller 
bara ett planeringshjälpmedel, frågar till exempel skribenten Ingela Björck i intervju-
artikeln i Sydsvenska Dagbladet i oktober 1970. Kerstin Anér önskar sig ”fler och 
bättre” databanker trots sin ihärdiga kritik av sakernas tillstånd. Maskinen som tek-
nopolitisk metafor kan kopplas till idealet om en rationell, och central samhällsled-
ning och målstyrning skriver Beckman. Det ”kraftfulla samspel mellan datorsystem-
utveckling och storskaliga, rationalistiska planeringsidel i statsapparater och före-
tagsorganisationer” under 1960 och 70-talet som han talar om accepteras av ett flertal 
skribenter, bara användningen av själva datortekniken regleras och kontrolleras bätt-
re. Kritiken av denna centralisering och storskalighet i planering och styrning är, som 
vi sett, också mycket tydlig i debatten. Vi kan till exempel lyfta fram Gunilla Hell-
ströms kritik av hur planering av ett samhälle kan gå till – centraliserat eller decent-
raliserat. I den kritiken utmålas kanske inte datorerna i första hand som levande hot 
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som måste tämjas, utan snarare då statsapparaten själv med dess myndigheter som 
med hjälp av datatekniken styr och utövar makt. Som jag tolkar det är det rationella, 
storskaliga, centraliserade planeringsidealet levande i den här debatten, men det kri-
tiseras också starkt, av några men inte alla, kanske som en del av den i tiden växande 
generella kritiken mot välfärdssamhällets baksidor. 
 
Att teknik, kanske främst då ny och ”okänd” sådan, gärna beskrivs i termer av ett le-
vande och hotfullt väsen som behöver tyglas bekräftas av andra studier.52 Att fram-
ställa teknik som levande, att se gränsen mellan människan och hennes maskiner 
som flytande har ju dessutom en litterär tradition att vila på.53

 

 Bilden av storebrors-
samhället var och är ett högst aktuellt sätt att beskriva samhället under efterkrigspe-
rioden, med kända litterära exempel. Genom att framställa teknik på det sättet an-
vänder sig skribenterna i vår debatt sålunda av redan välkända och igenkännbara 
bilder och metaforer för framställning. Men vilken funktion kan de sägas ha? I an-
slutning till just den här mediedebatten om folk och bostadsräkningar, datorer och 
integritet kan man åtminstone notera dess retoriska funktion. Vill man argumentera 
för ny lagstiftning är hot- och riskbeskrivningar givet mer effektfullt, Ett ”plane-
ringshjälpmedel” behöver knappast regleras med helt ny lagstiftning. 

Avhandlingens femte analysfråga om eventuella övergripande politiska mål och sta-
tens roll i dessa är något svårare än de övriga frågorna att applicera på debattmateri-
alet. I analys- och diskussionskapitel längre fram i avhandlingen kommer jag att 
återkomma till den frågan, även kopplat till samhällsdebatten. 
 
Två genomgående generella tendenser i detta debattmaterial kan uppmärksammas. 
För att vara en debatt innehåller materialet synnerligen lite diskussion artikelskriben-
terna emellan. Det sker inget större utbyte mellan olika synpunkter och åsikter kring 
sakfrågorna mellan debattörerna. Som beskrivits ovan intar några skribenter en iro-
nisk ton och kan då ställa sig något vid sidan av och kommentera och framställa de-
batten som överdriven (VLT 1970-10-08, ledare A6). Det förekommer också att man 
                                                 
52 Ett intressant exempel på en sådan studie är Jonas Anshelms analys av kärnkraftsdiskursen i Sverige 
under 1950-talet, redovisad i artikeln ”Bland trollkarlar och demoner” (VEST – tidskrift för veten-
skapsstudier nr 1, vol. 9, s. 22–29). Mitt i det starkt framstegsoptimistiska 1950-talet, menar Anshelm 
att framställningar kring kärnkraften och dess användande i mycket liknar myten om Faust. Utnytt-
jandet av kärnkraften ses som ett ”tämjande av en ond demon”. Tygla, tämja och bemästra är verb 
som används i samband med den då nya tekniken och dess möjligheter och risker. Det påminner en 
hel del om språkbruket i debattmaterialet kring datorteknik och integritet i min studie. 
53 Som i den välkända romanen Frankenstein av Mary Wollstonecraft Shelley 1779–1851 som utgavs 
första gången 1818 i England under pseudonym. Ett mindre känt svenskt exempel utgör boken Sagan 
om den stora datamaskinen av Olof Johannesson, också det en pseudonym, utgiven 1966. 
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beskriver den hittills förda debatten som snäv eller begränsad, för att på så sätt hitta 
en egen ny vinkel på problematiken (NT 1970-11-03, ledare A34). Sådana inslag hör 
dock till undantagen. Oavsett vilken fråga som fokuseras går i stället kritiken åt likar-
tat håll, genomgående riktad mot de centrala offentliga myndigheterna, såsom SCB, 
som i sin verksamhet hanterar de stora administrativa informationssystemen med 
hjälp av datateknik. Kritiken riktas även mot politiker som betraktas som ansvariga, 
liksom i förlängningen mot hela den styrande regeringen. I de fall några skribenter 
faktiskt har olika åsikter, såsom när det gäller nödvändigheten av att samla in stora 
mängder personlig information för samhällsplanering, så är inte detta något som be-
tonas i texterna. Någon diskussion sker inte med argument för eller emot något. 
 
Kritiken som riktas not myndigheterna och de styrande organen i den här debatten 
måste sägas vara både omfattande och djupgående. Den handlar ytterst om centrali-
sering och byråkratisering av samhället och datateknikens roll i den förändringen. 
Ett perspektiv som kan relateras till den övriga kritiken mot strukturomvandlingen 
av samhället som var aktuell i Sverige vid denna tid. Samtidigt andas artikelskriben-
ternas inlägg i debatten en hög tilltro till det offentliga samhället, till en stark och ak-
tiv stat som skall och bör handla och vidta åtgärder när så behövs, till exempel för att 
stävja hot och risker i och med samhällsutvecklingen. Det är just i statliga åtgärder 
genom lagstiftning som man ser lösningar, inte i individuella lösningar eller i mark-
nadsåtgärder, inte heller i tekniska arrangemang eller i sociala överenskommelser. 
 
 

6.5. Sammanfattning 

I kapitlet har jag granskat den dagstidningsdebatt som blossade upp under hösten 
1970 med anledning av folk- bostadsräkningen detta år. Debatten fortskred med mer 
eller mindre styrka några år framåt, men i studien följer jag debatten från slutet av 
september 1970 till 1971 års slut. Ett antal teman har ringats in. Förutom att folk- och 
bostadsräkningen i sig själv diskuteras berörs en lång rad frågor, datateknikens följ-
der och konsekvenser, hur nödvändig datatekniken egentligen är för samhället, sam-
körning av register, centralisering av makt, samhällets behov av statistik, försäljning 
av personuppgifter, de ansvariga politikernas tystnad och ointresse, rättsliga fråge-
ställningar, konkreta händelser av missbruk och stöld med mera. 
 
Till debattens teman kan knytas ett brett spektrum av problembilder och förväntning-
ar kring problemet databanker/dataregister och personlig integritet. I olika kombina-
tioner betraktar deltagarna i debatten problemet som ett informationsproblem, ett 
problem med kontroll och reglering, ett tillits- och förtroendeproblem, samt ett 
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maktproblem. Den dominerande problembilden kan sägas vara att förtroendet och 
tilliten till de styrande organen har brustit. Detta ofta kombinerat med ett krav på 
starkare kontroll av datateknikens användning när det gäller personregister och da-
tabanker. Å andra sidan är de debattörer som, från olika perspektiv, talar om ett 
maktproblem med datatekniken kanske de mest synliga, i både retorik och ton när 
det gäller inläggens texter. Maktperspektivet kan rikta in sig på relationen mellan 
medborgarna och de styrande politiska organen eller tala i mer ekonomiska makt-
termer. De som enbart talar om ett informationsproblem måste sägas vara i minori-
tet, men tillhör i flera fall dem som på olika sätt själva arbetar med personregistren 
på myndigheter eller i andra organ. 

Datatekniken beskrivs genomgående med ett starkt morfologiserande språkbruk, 
där datorerna blir levande väsen som hotar människorna med sin effektivitet och ka-
pacitet. Olika bilder av datorn existerar parallellt; som maskin eller bläckfisk, som ett 
kraftfullt hjälpmedel eller ett redskap i övervakningens tjänst. Det retoriska tonläget 
är i många fall högt. Den personinformation som frågan främst handlar om är offent-
lig sådan behandlat av statliga och kommunala myndigheter. Det är information som 
kollektiv nyttighet och informationsfrihet i form av tillgång till offentliga handlingar, 
där de ADB-baserade personregistren ingår. Även om den privata sidans hantering 
av register också diskuteras i debattmaterialet, är det av betydelse att fokus just lig-
ger på de offentliga myndigheternas informationsanvändning. På frågan om vem som 
ska skyddas mot vad och av vem skulle debattmaterialets svar kunna formuleras som att 
staten, genom lagstiftning, skall skydda den enskilda människan/medborgaren mot 
sin egen maktutövning och styrning av samhället. 

Genomgående är artiklarnas kritik riktat mot de styrande organen direkt. Någon 
egentlig debatt artikelförfattarna emellan förekommer inte, det förs ingen diskussion 
där olika ståndpunkter bryts mot varandra. Ett starkt och tydligt krav ställs också i 
materialet på att de styrande skall agera i denna fråga, i form av till exempel lagstift-
ning. Att frågan är politisk är de allra flesta rörande ense om, även om problembilder 
och lösningsförslag varierar. Det är också genomgående att den kritik och de farhå-
gor kring de ADB-baserade personregistren som formuleras i hög grad handlar om 
vad som skulle kunna göras med dessa register, hur de skulle kunna missbrukas. De 
få skribenter som går ut till datoranvändningens försvar i myndigheternas verksam-
het talar i stället om de goda intentionerna och det vällovliga syftet. Det är ju inte 
tänkt att datatekniken skall användas till något ont. 
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7. PROBLEM DEL 2: PERSONLIG INTEGRITET 

SOM PROBLEM INOM DET POLITISKA SYSTE-

MET 
 
 
 
 
I detta kapitel får vi följa personlig integritet och dataregister som problem inom det 
politiska systemet, från det att frågan inledningsvis väcktes i ett par tidiga initiativ i 
riksdagen 1969, till Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommitténs grundliga 
behandling av problemet i betänkandet Data och integritet SOU 1972:47. Den huvud-
sakliga analysen fokuserar helt på betänkandet, studiens samtliga analysfrågor ställs 
till denna text. I föreliggande kapitel analyseras problembilder och perspektiv på 
teknik, information och integritet. Datalagen som lösningsförslag behandlas i kapi-
tel 9. Policy – Datalagen som politisk lösning. Utöver betänkandet Data och integritet 
går jag också igenom ett antal interpellationer och motioner som lades fram i riksda-
gen 1970–1972, den period utredningen arbetade som intensivast med frågan. 

En tydlig tendens i materialet är att problembilden gällande dataregister och per-
sonlig integritet förändras efterhand i arbetet med den nya datalagen. Frågan får 
också en drastiskt förändrad status i utredningsarbetet under hösten 1970, från att 
vara undanskymd andrahandsfråga till att helt stå i fokus för diskussionen och arbe-
tet. I kapitlet skall vi se hur dessa båda förändringar gestaltar sig mer i detalj. 

 
 

7.1. Integritetsfrågorna i riksdagen 

Både Lars Ilshammar och Kent Lindkvist har kvantitativt räknat antalet initiativ i 
riksdagen rörande integritetsfrågor under perioderna 1960–1973 respektive 1958–
1980. Med initiativ menas då motioner, interpellationer och frågor (för Lindkvist 
även propositioner). Dessa sammanställningar visar att aktiviteten inom det här om-
rådet byggs upp långsamt i riksdagen under 1960-talets senare del, med en definitiv 
topp mellan åren 1970 och 1975. Man kan således se en samstämmighet mellan den 
offentliga debatten och riksdagen därvidlag. Ilshammar redovisar i sin avhandling 
följande tabell över antalet initiativ i integritetsfrågor i riksdagen, fördelade på kate-
gorierna ”integritet” respektive ”data och integritet”(figur 4 hos Ilshammar 2002, 
s. 126). 
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Kategorin ”integritet” i tabellen pekar ut integritetsfrågor av olika slag, medan ”data 
och integritet” mer specifikt står för integritetsfrågor sammankopplat med olika 
aspekter av samhällets datorisering. Sammanställningen bygger på material från 
riksdagen såsom motioner, interpellationer och frågor. Före införandet av enkam-
marriksdag 1971, var det vanligt att framlägga identiska motioner i första och andra 
kammaren. Ökningen av antalet initiativ i riksdagen kring integritetsfrågor i början 
av 1970-talet var således större än vad tabellen ovan visar. Den för oss intressantaste 
kategorin är ”data och integritet” som mer specifikt behandlar avhandlings fråge-
ställningar kopplat till samhällets datorisering. Kategorin ”integritet” kunde omfatta 
relativt disparata frågor, allt från kameraövervakning till kollektivanslutningen av 
LO-medlemmar till Socialdemokratiska partiet, en fråga som enligt Ilshammar var 
återkommande under denna tidsperiod (ibid). 
 
Lindkvists siffertabeller54

                                                 
54 Lindkvist inkluderar propositioner, motioner, interpellationer och frågor i sina sammanställningar 
över riksdagsaktivitet inom det datapolitiska området. Däremot redovisar han inte, till skillnad från 
Ilshammar, utifrån vilka kriterier kategorin ”datapolitisk” är konstruerad, vad som har avgjort om ett 
initiativ har hört till området eller inte. Detta gör Lindkvists sammanställningar svårare att granska än 
Ilshammars. Jag redovisar dem för att de ger indikationer på en tydlig tendens gällande riksdagsakti-
viteten, samt att de är de enda sammanställningar av sitt slag som finns tillgängliga. 

 i boken Datateknik och politik över datapolitisk aktivitet i 
riksdagen under samma period, bekräftar en annan tydlig tendens gällande de poli-
tiska initiativen. Uppdelade på tre perioder; fram till 1970, 1970–75 och 1975–1980, 
samt olika delområden inom datapolitiken, visar att medan kategorierna ”industri” 
och ”rationalisering” dominerar stort fram till 1970, tar ”register” tillsammans med 
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”integritet” över helt under period två, 1970–75. Integritetsfrågornas dominansperiod 
överensstämmer också med de borgerliga partiernas ökade aktivitet i riksdagen gäl-
lande datapolitiken. Mellan 1970 och 75 är det borgerliga blockets sammantagna an-
tal initiativ i riksdagen varje år högre än det socialistiska blockets, med undantag för 
1971 (Lindkvist 1984, s.137). 
 
 

7.2. De tidigaste initiativen 

Flera källor nämner två socialdemokratiska initiativ i riksdagen som de första inom 
det specifika problemområdet databanker/dataregister och personlig integritet 
(Lindkvist 1984, s. 68, Data och integritet SOU 1972:47, s. 41). Det rör sig om en inter-
pellation ställd i riksdagens andra kammare i december 1967 av socialdemokrat Kurt 
Hugosson, samt en dubbelmotion ställd i båda kamrarna drygt ett år senare i januari 
1969. Hugosson var inblandad även denna gång, tillsammans med fyra andra parti-
kamrater.55

 

 Det kan uppmärksammas att det var just socialdemokrater som genom-
förde de första parlamentariska initiativen. När aktiviteten och debatten blev mer in-
tensiv något år senare, var socialdemokraterna det minst aktiva partiet i frågan när 
det gällde riksdagsinitiativ. Integritet som fråga i ett vidare perspektiv var naturligt-
vis inte ny i politiska sammanhang. Aktuell var den till exempel år 1966 tillsatta In-
tegritetsutredningen, vars uppgift var att utreda ”ljudupptagning, ljudöverföring och 
fotografering” ur integritetssynpunkt i ljuset av en mängd ny teknik, det vill säga 
frågorna om avlyssning, övervakning och buggning (Skydd mot avlyssning SOU 
1970:47, s. 15). Den tidigare Offentlighetskommittén arbetade också med sekretess ur 
integritetsaspekter, men inte specifikt kopplat till den då, i början av 1960-talet, ut-
vecklade datatekniken. Principen med offentlighet och dess tillämpning diskuteras i 
denna kommittés betänkande i relation till ”datamaskinerna” men inte sekretessfrå-
gorna (Offentlighet och sekretess SOU 1966:6, s. 113). 

Interpellationen och motionen är båda relativt kortfattade och ger inte vare sig an-
ledning eller möjlighet till djupare analys utifrån avhandlingens frågor. Några saker 
kan dock lyftas fram. När Hugosson med sin fråga i riksdagen ”vill påvisa vilka möj-
ligheter den moderna datatekniken skapat” tar han som exempel ett privat företag 
som låtit mikrofotografera kartotek hos kommunala bostadsförmedlingar för att be-
arbeta dessa maskinellt och därefter sälja uppgifterna till intresserade kunder. Detta 

                                                 
55 Observera att det i tvåkammarriksdagen var vanligt att lägga fram likalydande motioner i både för-
sta och andra kammaren vid ungefär samma tidpunkt. Denna motion var en sådan. Motionärerna var 
Kaj Björk och Thure Dahlberg i första kammaren, Kurt Hugosson, Bengt Wiklund och Arne Gadd i 
andra kammaren. 
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kommersiella utnyttjande av offentliga register ses som problematisk av frågeställa-
ren av flera skäl. Han ser också en framtid där ökad användning av ADB hos myn-
digheterna själva ger upphov till ökat intresse av dylikt användande av privata före-
tag. Datatekniken skulle således i sig öka intresset av kommersiellt utnyttjande av of-
fentliga register och uppgifter. Hugosson ser också ett förtroende- och tillitsproblem. 
Bostadssökande har lämnat uppgifter till förmedlingen i tron att de stannar där, inte 
att de förs vidare till andra utomstående. För att en offentlig myndighet ska kunna 
fungera och uppfylla sina uppgifter måste den ha allmänhetens förtroende, det beto-
nas starkt i den replikväxling som sker kring interpellationen i andra kammaren 
(Riksdagens protokoll, AK 1967 Nr 51, s. 52). Myndigheters försäljning av person-
uppgifter till privata företag blev senare, som vi sett, en av de debatterade frågorna i 
kölvattnet av folk- och bostadsräkningen och då kritiseras också det faktum att myn-
digheter tjänar pengar på personuppgifterna de lämnar ut. Hugosson har i det fallet 
ett lite annorlunda perspektiv. I det nämnda fallet med bostadsförmedlingarna läm-
nas visserligen uppgifter ut enligt offentlighetsprincipen, men någon avgift tas inte 
ut. Det borde myndigheterna kunna göra menar Hugosson och syftar på kostnader, 
täckta av skattemedel, som offentliga myndigheter har med bearbetning och uppda-
tering av register. Något som skattebetalarna hjälpt till att finansiera utnyttjas alltså 
kommersiellt av ett företag. Här betraktas alltså till exempel en kommunal bostads-
förmedling inte i första hand som en myndighet med makt stående ovanför medbor-
garna, utan som en gemensam angelägenhet och ”egendom” som alla medborgare 
hjälper till att bekosta. De offentliga registren med dess innehåll av personuppgifter 
har också här ett pris och ett ekonomiskt värde, men det är en kollektiv angelägenhet 
snarare än en privat, som jag tolkar det. Copyright är faktiskt ett begrepp som nämns 
i replikväxlingen (ibid). Dåvarande justitieminister Kling svar på frågan betonar vis-
serligen att bostadsförmedlingars kartotek är allmän handling och bör så förbli, men 
lyfter också fram att den nya ADB-verksamheten i hög grad ökar möjligheten att ta 
ut och sammanställa uppgifter från olika register, vilket är en ny situation ur offent-
lighetens perspektiv. Han menar att frågeställaren genom sin interpellation har ”fäst 
uppmärksamheten på invecklade problem, som i en ganska nära framtid kommer att 
kräva ställningstagande från statsmakternas sida i flera sammanhang.”(ibid). 
 
I motion nr. 301 och 332 av Hugosson m. fl. från 1969 riktas uppmärksamhet på att 
fallet med datatekniken och integritet utgör ett särskilt problem som inte självklart fal-
ler under exempelvis den redan arbetande Integritetsskyddskommittén. Frågorna om 
databanker och dataöverföring har i stället ett nära samband med sekretessfrågorna 
menar motionärerna (Motion i FK, nr 301 1969, Motion i AK, nr 332 år 1969). 

Liksom i interpellationen formuleras här problemet som att ”olika privata institu-
tioner kan tänkas utnyttja datatekniken för systematisk kartläggning av enskildas 
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förhållanden” om det inte finns ”rättsliga och tekniska garantier mot missbruk av 
uppgifter i olika register”. Samtidigt lyfts i motionen också fram att uppgifter i regis-
ter kan missbrukas av myndigheterna själva. Att de kan få ett allt för stort inflytande 
och övertag gentemot den enskilde. Som vi redan har sett kom just detta tema att bli 
dominerande i den senare offentliga debatten. 

En annan intressant sak i motionen är att olika typer av lösningar nämns för att 
säkra enskildas personliga integritet, eller privatliv som det genomgående benämns 
här. Lagstiftningsmöjligheten finns hela tiden i bakgrunden, men i hänvisning till 
”utländsk debatt” nämns också skärpt tystnadsplikt för tjänstemän, ökad insyn för 
allmänheten i register och tillsättande av en ombudsman. Vid tidpunkten för motio-
nen tycks inte just en helt ny lag vara det som ligger närmast i tanken hos framstäl-
larna. Flera andra alternativa möjliga lösningar på problemet existerar parallellt. 

Slutligen formulerar motionen på ett tydligt sätt ett av de grundantaganden i hela 
den senare debatten och diskussionen om dataregister och personlig integritet, näm-
ligen det faktum att offentliga myndigheter alls samlar in stora mängder personupp-
gifter, och dessutom ser stora fördelar med den nya datatekniken i behandlingen av 
dessa, något som de allra flesta i debatten och även politiker ser som en nödvändig-
het i samhällsutvecklingen, förutom några få kritiker. Ja, det utgör till och med en 
verksamhet som bör intensifieras om det görs i ”rätt syften”. Motionärerna inleder 
således sin framställan på följande sätt: 
 

Datateknikens snabba utveckling är på väg att skapa helt nya problem i fråga om 
den enskildes rätt till privatliv. Sedan gammalt har det i vårt land accepterats att 
olika myndigheter och institutioner haft rätt att insamla och registrera uppgifter, 
ofta av ömtålig, personlig natur, om enskildas förhållanden i syfte att skapa en 
bättre grundval för samhällets aktivitet på skiftande områden. Ur samhällets 
synpunkt kan möjligheten till databehandling av sådana uppgifter erbjuda bety-
dande fördelar, eftersom uppgifterna därigenom blir snabbare och lättare åtkom-
liga, vilket underlättar sammanställningar och därmed bidrar till en mera syste-
matisk handläggning och planering av de åtgärder som utgör motiv för uppgif-
ternas insamling. (Motion nr 301 1969, s. 6) 

 
Att svenska myndigheter 1969 redan börjat utnyttja databehandlingens alla fördelar i 
sin administrativa verksamhet har framgått i föregående kapitel kring datapolitiken. 
 
När det allmänna beredningsutskottet, som för övrigt helt delar motionärernas pro-
blemuppfattning kring databanker, dataöverföring och personlig integritet, senare 
under våren 1969 behandlar ärendet har två nya utredningar redan tillsatts, varav 
den ena utgör Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén och den andra 
Kreditupplysningskommittén. Lösningen blev sådan att OSK fick ta särskild hand 
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om frågorna kring datateknikens användning i den offentliga förvaltningen, medan 
Kreditupplysningskommittén skulle behandla det privata utnyttjandet av offentliga 
uppgifter, det som var ursprungsfrågan i Hugossons interpellation. Denna arbets-
fördelning kom att bestå fram till att OSK fick tilläggsdirektiv under våren 1971 (Abu 
utlåtande nr 47 år 1969, s. 2). 

1969 hade alltså ett antal socialdemokratiska politiker i båda kamrarna, ett bered-
ningsutskott, liksom en justitieminister ”erkänt” och uppmärksammat att dataregis-
ter kunde uppfattas som ett särskilt problem ur integritetssynpunkt, alternativt att de 
kunde skapa problem i en snar framtid. Likaså att det var ett politiskt problem lämp-
ligt för statsmakterna att ta tag i. Den svenska regeringen agerade då i enlighet med 
en stark etablerad institution och tradition – de startade två offentliga utredningar till 
att behandla frågan. Just i detta fall var det kanske i hög grad också relevant, pro-
blemområdet uppfattades som nytt och behov fanns säkert att både utreda frågan 
politiskt liksom att skaffa kunskap över problemets karaktär och omfattning. Både 
replikväxlingen i riksdagen i samband med Hugossons interpellation och motioner-
na är relativt kortfattade och allmänt hållna, vilket ger intryck av en viss osäkerhet 
om hur frågan om dataregister och personlig integritet ska karaktäriseras och beskri-
vas. När regeringen initierar två separata utredningar delar de också upp problemet 
– i en offentlig del och en privat om man så vill. Delvis placerades också problemet i 
en redan existerande utredningsstruktur. Som framgått i tidigare kapitel betraktades 
Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén som en fortsättning på sin före-
gångare Offentlighetskommittén. 
 

7.3. OSK del 1, dess direktiv och arbete 

Vid närmare granskning av de olika direktiven56

                                                 
56 Både OSK och KUU får sina direktiv den 11 april 1969 av dåvarande justitieminister Kling. En må-
nad senare den 9 maj är de sakkunniga samlade i den kommitté som utgjorde OSK. Det dröjer fram till 
juni samma år innan de biträdande experterna och sekreterare är valda. DASK, vars uppgift var att ut-
reda samordningen och kontroll av datasystem, det som i andra sammanhang, såsom den offentliga 
debatten, kallades ”samkörning av stora centrala system” tillsattes i juni 1971. OSK bestod av sakkun-
niga Rune Hermansson (s) ordförande, riksdagsledamöterna Erik Adamsson (s), Kurt Hugosson (s), 
Åke Polstam (c) och Erik D Svedberg (s). Som experter i kommittén tillkallades Edmund Rapaport, Per 
Svenonius, Hans–Olof Hansson och Hans-Olof Stark, alla med juridisk bakgrund. Rapaport blev sena-
re både byrådirektör och generaldirektör vid SCB. Som sekreterare i utredningen utsågs assessor Karl-
Olof Lidin, samt från oktober 1970 även hovrättsassessor Jan Freese, varav Freese i ett senare skede 
blev Datainspektionens mångåriga generaldirektör. I juni 1972 överlämnar kommittén delbetänkandet 
Data och Integritet SOU 1972:47 som står i fokus för avhandlingens analys. Därefter fortsatte utred-
ningen sitt arbete med den allmänna översynen och revideringen av offentlighetsprincipen och sekre-
tessen som utgjorde en av huvuduppgifterna. Slutbetänkandet Lag om allmänna handlingar SOU 
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kommittén, framgår genast ett par förhållanden, dels hur dominerande offentlig-
hetsperspektivet och med detta sammanhängande frågor är i framför allt OSK:s ar-
betsuppgifter inledningsvis, dels att direktivgivarna med de olika utredningarna för-
söker bena ut vilka olika delfrågor som det något diffusa problemområdet dataregis-
ter och integritet handlar om, men att integritetsproblemet ändå inte preciseras sär-
skilt ingående. 
 
I direktivet för OSK ges kommittén i princip tre huvuduppgifter att arbeta med (se 
Riksdagsberättelsen 1970, Kommittéer Ju: 49, s. 65–71, eller Data och Integritet, s. 29–
33). För det första ska utredningen fortsätta den allmänna översyn av både offentlig-
hetsbestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagstiftningen som Of-
fentlighetskommittén lade fram ett betänkande kring redan 1966. Det betänkandets 
förslag mottog då relativt omfattande kritik från remissinstanser med särskild sak-
kunskap, varför den nya kommittén uppmanas att ta hänsyn till denna kritik i sitt 
fortsatta arbete med dessa frågor. Det gällde till exempel vilken lagteknisk struktur 
sekretesslagen skulle ha, samt hur sekretess och den så kallade meddelarfriheten 
skulle avvägas. 

Kommitténs andra huvuduppgift handlar om hur offentlighetsprincipen ska 
kunna tillämpas på information lagrad i ”annan form än text och bild” det vill säga i 
praktiken på ADB-medium.57

 

 Direktivet identifierar tänkbara problem med att preci-
sera ADB-lagrat material som ”handling” i dess hittillsvarande mening som doku-
ment. Lösningen kan vara att särlagstifta offentlighetsregler kring just det ADB-
lagrade materialet, alternativt att försöka avgränsa hur, när och på vilket sätt det ma-
terialet utgör en allmän handling. Utgångspunkten är här, liksom i hela direktivet att: 

Målet bör vara att intresset av insyn i myndigheternas verksamhet blir tillfreds-
ställande tillgodosett vare sig informationsbehandlingen sker med ADB-teknik 
eller i konventionella former. På det praktiska planet bör beaktas att offentligt 
material också i praktiken skall kunna tillhandahållas allmänheten. (Riksdagsbe-
rättelsen 1970, Kommittéer Ju: 49. s. 70) 

 

                                                                                                                                                         
1975:22 framlades i april 1975, och det kan i samband med detta betänkande noteras att de sakkunniga 
experterna Rapaport, Svenonius, Hansson och Stark, samt även sekreterare Freese ”entledigades” från 
sina uppdrag i samband med delbetänkandet Data och Integritet. Sekreterare Lidin utgjorde i stället 
sakkunnig i slutskedet. Kommittén bytte också ordförande till Ingvar Gullnäs från 1974. I slutbetän-
kandet formulerades ett förslag på ny lagstiftning, en ”lag om allmänna handlingar” som skull ersätta 
dåvarande sekretesslagen. Vad som sedan hände med det lagförslaget fortsättningsvis i ärendekedjan 
faller utanför ramen för föreliggande avhandling, men någon lag om allmänna handlingar blev som 
bekant aldrig till. 
57 De aktuella lagringsmedierna som direktivet nämner är magnetband, hålkort och hålremsa. 



 

 
166 

 

Det påpekas inledningsvis i direktivet att ”undantag från offentlighetsprincipen skall 
ske endast i den utsträckning som är nödvändig av hänsyn till viktiga allmänna eller 
enskilda intressen” (ibid, s. 67). 

Den tredje uppgiften utgörs av problemet med sekretesskydd i samband med 
ADB-behandling av information och det som kallas ”opåkallade ingrepp i den per-
sonliga integriteten” (ibid, s. 70). Resonemanget är här inte tillnärmelsevis så ingåen-
de som i offentlighetsfrågorna, utan man konstaterar generellt att det är sammanfö-
randet av stora mängder information i stora system inom offentlig verksamhet, samt 
med detta hörande sammanställningar och analyser av material, som frågan handlar 
om. En intressant notering i texten är dock kopplingen mellan offentlighetsprinci-
pens tillämpning på ADB-material och behovet av sekretessregler. Huruvida det 
ADB-lagrade materialet alls ska falla under offentlighetsprincipen måste avgöras in-
nan eventuellt behov av sekretessregler kan bedömas. Ingen offentlighet, inget behov 
av sekretess resonerar direktivskrivarna (ibid, s. 71). 

Att den enskilda privata sektorns utnyttjande av offentligt ADB-lagrat material 
också kan utgöra ett integritetsproblem hänvisas till den Kreditupplysningskommitté 
som ges bemyndigande av justitieministerns samma dag som OSK. KUU:s direktiv 
innehåller på flera sätt intressantare resonemang än OSK angående integritetspro-
blemen i samband med hantering av ADB-lagrad information. Dels talas det om en 
intressekonflikt mellan å ena sidan företagen och deras kunders intresse av att få till-
gång till de upplysningar som till exempel kreditupplysning förmedlar, och å andra 
sidan integriteten hos dem som informationen avser. Den ökade effektiviteten som 
datatekniken ger när det gäller insamling och bearbetning av information ger också 
enligt direktivet ett ökat incitament att överhuvudtaget bearbeta personuppgifter för 
ekonomiska intressen. En viktig koppling görs i direktivtexten mellan de statliga 
myndigheternas egen insamling och hantering av information med hjälp av ADB-
teknik och olika företags intresse av att genom offentlighetsprincipen ta del av sådant 
ADB-material och själva bearbeta den vidare eller använda den i något syfte. Ju bätt-
re och effektivare de offentliga myndigheterna blir på att samla in och systematisera 
sin information, ju intressantare blir den för utomstående aktörer att ta del av, så går 
resonemanget. I det här sammanhanget görs alltså flera iakttagelser som man kan 
tycka saknas i OSK:s direktiv. Att personuppgifter kan inneha ett ekonomiskt värde 
som kan vara legitimt att ta hänsyn till, samt att offentliga myndigheters ADB-
användning för informationsbearbetning och de privata företagens dito ses samman-
kopplat, något som pekar vidare framåt mot hur frågorna senare hanterades i OSK 
med tilläggsdirektivet, se nedan. Det är också värt att notera att just datatekniken be-
traktas som den faktor som så att säga löser upp gränsen mellan den offentliga och 
privata sfären i dessa frågor (se Data och integritet, s. 31–32, som refererar KUU:s di-
rektiv. Motsvarande finns också i Riksdagsberättelsen för 1970, Ju 1970:50). 
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Vi kan så här långt konstatera att frågan om datateknik, dataregister och personlig 
integritet i utredningssammanhang placeras i en kontext som i hög grad handlar om 
offentlighetsfrågorna, åtminstone utifrån hur direktivet till OSK formuleras. Om-
fångsmässigt utgör den tredje uppgiften en mindre del, närmast ett tillägg till de två 
andra huvudfrågorna. Problemen kring den personliga integriteten diskuteras inte 
heller som offentlighets- och sekretessfrågorna i allmänhet. Problemställningen kring 
integritetsfrågorna i samband med ADB är vag, i jämförelse med diskussionen i öv-
rigt där konkreta problem preciseras och lyfts fram i texten. Inte heller ges förslag på 
tänkbara lösningar. Den kunskapsmässiga grunden tycks vara svagare än när det 
gäller offentlighets- och sekretessfrågorna. Hur man egentligen ska avgränsa och ka-
tegorisera problemet tycks också något oklart, i och med att frågorna i princip delas 
upp i två utredningar med något olika inriktning. Inte heller talas det om någon sär-
skild datalag eller liknande. Det är eventuella sekretessregler kring ADB-materialet 
som övervägs. Som framgått ovan så betonas behovet av fungerande offentlighets-
regler tydligt och ett flertal gånger i direktivet, vilket gör offentlighetsperspektivet 
dominerande. Att det betonas så starkt kan å andra sidan möjligen vittna om att det 
inte är helt självklart i sammanhanget, vilket dock är svårt att avgöra enbart ur text-
materialet. Något som däremot ligger underförstått i hela direktivet är just det som 
uttalades explicit i Hugossons m. fl. motion nämnd ovan, att myndigheter legitimt 
samlar in stora mängder information i sin verksamhet och likaså i allt högre grad an-
vänder sig av den nya datatekniken vid bearbetningen av denna. Perspektivet att 
myndigheternas egna informationsinsamlande skulle kunna utgöra ett problem i 
makthänseende eller rörande människors personliga integritet som lyfts fram i tid-
ningsdebatten något år senare existerar inte här, åtminstone inte explicit i texten. Det 
är alltid utomståendes, förvisso något oklart vilka, eventuella tillgång till det offentliga 
materialet som ska hindras med sekretessregler.58

                                                 
58 I direktivet till Datasamordningskommittén DASK ett par år senare, juni 1971, tas frågan om risken 
för maktförskjutningar och mer centraliserat beslutfattande i samband med uppbyggande av stora da-
taregister och databanker upp. Dåvarande finansministern som anför direktivet har dock en lite an-
norlunda syn på centraliseringsfrågan och menar att den senaste tekniken med så kallade terminalba-
serade informationssystem lika gärna kan användas till att decentralisera informationshanteringen, 
om man så önskar. Det är också en grundtanke i direktivet att samhällets informationssystem bör ut-
formas enhetligt så att de i möjligaste mån kan samordnas och integreras, detta av både administrati-
va rationaliseringsskäl och ekonomiska sådana. Både uppbyggandet av de stora systemen och dess 
driftskostnader blev stora. DASK:s uppgift blir alltså i enlighet med detta att ”med hänsyn till den 
överblickbara tekniska utvecklingen belysa vilken samordning – främst inom den offentliga sektorn 
men även i övrigt – som är möjlig och önskvärd såväl i dagsläget som på sikt. Härvid bör ekonomiska 
lönsamhetsbedömningar spela en viktig roll.” (se Data och integritet, s. 33). Men finansministern 
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Utifrån direktivets resonemang kan vi dra tydliga slutsatser kring studiens ana-
lysfråga 3 kring synen på personuppgifter som information. Det förs som framgått 
inget resonemang i direktivet kring personuppgifter eller personlig integritet som 
sådan, men hela kontexten fokuserar på information som en offentlig och kollektiv 
resurs, information som också kan innehålla personliga data. Förhållandet är värt att 
lyfta fram, med tanke på den fortsatta utvecklingen av kommitténs arbete och dess 
främsta resultat i form av särskild datalag formulerad kring personuppgifter som 
skyddsobjekt. Ställd mot Rowlands modell (se sid. 7 ) kan direktivets resonemang 
stadigt placeras i dess övre offentliga del och även som en fri resurs. En fri resurs för 
medborgarna till godo för demokrati och enskildas rättssäkerhet, såsom det formule-
ras explicit. En fri resurs också för myndigheterna själva, vilket kan ses som under-
förstått i texten. Synpunkten att personlig information i högre grad än hittills bör 
vara ett skyddsobjekt, med begränsad tillgänglighet är det som ska utredas av kom-
mittén. Att ökad användning av datateknik i samhället bidragit till att personuppgif-
ter börjat betraktas som något med ekonomiskt värde på en marknad, hänvisas till 
särskild utredning. Som beskrivits ovan finns också en koppling, som direktivet till 
KUU ser, mellan information som fri offentlig resurs och möjligheterna att utnyttja 
den fritt som vara med ekonomiskt värde, en koppling som vid direktivens tillblivel-
se uppenbart blivit starkare med datateknikens möjligheter till insamling och sam-
manställning av större mängder information. Att information som fri resurs också 
handlar om informationsfrihet, som tillgång till offentliga dokument producerade av 
myndigheter, för att relatera till Sturges och Hamiltons två definitioner av begreppet 
(se sid. 77), är också uppenbart och tydligt. Informationsfrihet som del av yttrande-
frihet förekommer visserligen i OSK-direktivets resonemang kring meddelarfrihet 
kontra sekretess, men dessa synpunkter är inte alls kopplade till ADB-lagrad infor-
mation utan gäller mer allmänna problem. Dessa frågor har ingen stor plats i direkti-
vet och får heller inte det i det kommande kommittéarbetet. 

Som redan nämnts ovan fick OSK i maj 1971 tilläggsdirektiv. Detta direktiv är 
mycket kortfattat och det kan antas att det finns skeenden och händelser under de 
två åren som gått av kommitténs arbete, som den intensiva mediedebatten kring data 
och integritet liksom riksdagsaktiviteter i ämnet, som inte uttalas men som ändå på-
verkat tillblivelsen av direktivet. Det framgår dock att OSK från och med nu ”Får i 
uppdrag att utreda hela frågan om lagstiftning rörande personorienterad ADB-
information”. KUU:s uppdrag får samtidigt motsvarande begränsningar utan att det 
preciseras vad som så att säga blir över för deras del. Det framgår att OSK hittills i 
sitt arbete fokuserat på ”ADB-materialets förhållande till offentlighetsprincipen” och 

                                                                                                                                                         
tillägger också att ”självfallet medför den antydda utvecklingen problem i olika avseenden och det är 
nödvändigt att statmakterna får ett avgörande inflytande på utvecklingen.” (min kursivering). 
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att frågorna om utlämnande av sådant material och dess användning, av offentlig el-
ler enskild privat aktör, har kommit att ses i ett sammanhang. Kommitténs arbete ef-
ter detta tilläggsdirektiv koncentreras på det som ett år senare resulterade i delbe-
tänkandet Data och integritet (se Riksdagsberättelsen 1972, Kommittéer Ju: 38, s. 57–
58). 
 

7.3.1. OSK i arbete 
Redan i det allra första sammanträdesprotokollet framkommer att ledamöterna och 
experterna i OSK, i anslutning till en antagen arbetsplan, tycks eniga om att ”ADB-
frågan” ska behandlas med förtur och att detta även kan leda till att ett delbetänkan-
de läggs fram (Sammanträdesprotokoll 1, 15 oktober 1969, s. 1, samt PM 3 Utkast till 
arbetsplan). ADB-frågan omfattar då inte enbart integritetsfrågorna, utan fokuserar 
så här inledningsvis för kommittén huvudsakligen på offentlighetsproblemet gällan-
de ADB-lagrat material. Ordföranden Rune Hermansson listar utifrån arbetsplanen 
tre frågor som han främst ser som aktuella i ADB-frågan: 
 

− Hur kan reglerna om allmänna handlingar appliceras på ADB-lagrat material? 
− Hur skall allmänheten få tillgång till ADB-lagrat material? 
− Hur skall individen skyddas mot att alltför mycket kunskap om honom samlas på en 

hand genom ADB-teknikens utnyttjande? (Sammanträdesprotokoll 1, 15 oktober 
1969, s. 3). 

 
 
Förutom ADB-frågan innehåller kommitténs antagna arbetsplan ytterligare tre punk-
ter som nära anknyter till det direktiv som givits. En fortsatt genomgång och revide-
ring av Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen skall genomföras, samt frågan 
om sekretess mellan myndigheter skall behandlas. Arbetsplanen tar också upp vilket 
behov av samarbete som finns, med andra kommittéer liksom myndigheter. Det 
framgår alltså med all önskvärd tydlighet att OSK inledningsvis lägger sig mycket 
nära direktivet i sin tolkning av arbetsuppdraget, med fokus på offentlighetsproble-
met, där integritetsfrågorna finns med som en relativt liten, men ändå inte obetydlig, 
del i hela utredningssammanhanget. 

Det framkommer redan i det första protokollet att kommittén känner behov av yt-
terligare kunskapsinhämtning när det gäller datateknikens användning i samhället 
och de konsekvenser och problem detta eventuellt kan medföra. Ytterligare expertis 
efterlyses av ledamöterna gällande främst ”ADB-teknik och juridik” och det beslutas 
att kontakter skall tas med Stockholms universitet angående detta. Senare i kommit-
téns arbete förstärks gruppen med biträdande sekreterare Jan Freese, som får speci-
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ellt ansvar för ”datamaskinella media och i datamaskin lagrade media” (ibid, s. 3, 
samt Sammanträdesprotokoll 7, 19 oktober 1970, s. 1).59 Detta kunskapsbehov tar sig 
också andra uttryck i kommitténs arbete, kanske främst i de två stora enkätunder-
sökningar som genomförs inom utredningens ram för att kartlägga förekomsten och 
utbredningen av ADB-användning och datasystem för registrering och bearbetning 
av personuppgifter inom både offentliga myndigheter och i privata sektorn. Resulta-
tet av de båda enkätundersökningarna redovisas grundligt i delbetänkandet Data och 
integritet, men kommer inte att behandlas vidare i den här avhandlingen (Data och 
integritet, s. 106 ff).60

 
 

För att få en bild av hur integritetsproblemet kring ADB-användningen till en början 
betraktades inom kommittén kan vi titta lite närmare på det PM som en av experter-
na, Per Svenonius, författat till kommitténs första möte.61

                                                 
59 Jan Freese är vid utnämningen fiskal vid Svea Hovrätt och han arbetar heltid som biträdande sekre-
terare inom OSK från och med årsskiftet 1970/71. Senare blir Freese mest känd som mångårig general-
direktör för den Datainspektion som inrättas i samband med antagandet av Datalagen. 

 Detta PM är intressant 
främst utifrån hur hotbilden tecknas när det gäller enskilda individers personliga in-
tegritet i samband med registeranvändning med hjälp av den nya tekniken. Inled-
ningsvis konstaterar Svenonius det som redan Hugosson m. fl. uppmärksammat i sin 
motion och som senare i debatten knappast ifrågasätts annat än av några få, nämli-
gen att staten har behov av att samla in en stor mängd personlig information för pla-
nering och administration och även att denna aktivitet kan förväntas öka. Likaså att 
datateknik därvidlag innebär stora fördelar i möjligheten till bearbetning och sam-
körning av register, vilket innebär rationalisering av dubbelarbete inom förvaltning-
en och därigenom ekonomiska fördelar (PM 6, Diskussionsunderlag, 19 september 
1969, s. 1). Den andra grundförutsättningen för resonemanget i detta PM är att när-
ingslivet har ett legitimt behov av personuppgifter ur statliga register för olika än-
damål (ibid, se inledning före s. 1). Att så är fallet diskuteras inte, det konstateras. Att 

60 Redovisningen av enkätundersökningarna, dess svar och resultat måste sägas vara grundligt gjord i 
delbetänkandet, vilket i sig ger en intressant bild av hela problemställningen. Undersökningen foku-
serade på det som kallades ”datasystemens informationsbild”, det vill säga omfattningen, bredden, 
djupet och detaljrikedomen i den information, också personlig sådan, som systemen omfattade. Man 
ville också veta varifrån informationen i systemen hämtades och till vilka uppgifterna lämnades ut. 
Likaså ställdes frågor kring möjligheter till samkörning av register, liksom kring hur de tillfrågade 
myndigheterna såg på offentlighets- och sekretessproblematiken i relation till systemen de använde. 
Den sistnämnda frågan var av naturliga skäl inte aktuell för den privata sektorn (Data och integritet, 
s. 106 ff). 
61 Per Svenonius var vid tidpunkten för sitt uppdrag som expert i OSK avdelningschef vid Statskonto-
ret. 
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personliga data har ett ekonomiskt värde i samhället, också på det privata området, 
ses alltså på sätt och vis som givet även om det inte heller lyfts fram särskilt. 

Det problem som Svenonius ser hänger samman med ”datatekniska bieffekter” i 
samband med ”utnyttjande av statligt datamaterial i andra syften med åberopande 
av offentlighetsprincipen.”(ibid, se inledningen före s. 1). När sedan exempel ges på 
dessa ”andra syften” handlar det antingen om att statliga register kan utnyttjas för 
kommersiella ändamål, alternativt användas av andra enskilda i brottslig verksam-
het (ibid, s. 2–3). Svenonius talar om ”branschvis individbevakning” och syftar då till 
exempel på bankernas registeruppbyggnad och kreditupplysningsverksamhet. Ex-
empel på enskilds möjlighet att missbruka offentlighetsprincipen utgör Bilregistrets 
offentliga uppgifter om fordonsnummer (ibid, s. 2). Det hot mot individen som Sve-
nonius ser kommer således från den privata sfären, antingen från kommersiella före-
tag eller enskilda privatpersoner, aldrig från staten själv såsom det formuleras i detta 
inledande PM. Som vi redan konstaterat i genomgången av mediedebatten med start 
ett år senare hösten 1970, var hotbilderna där sammantaget betydligt mer komplexa, 
även om enskilda skribenter kunde inta ett specifikt perspektiv. Statsmakten själv 
med dess myndigheter utgör där ett tydligt och starkt hot i och med datateknikens 
möjligheter till än mer omfattande och centraliserat informationsinsamlande i stora 
system. Detta perspektiv saknas alltså helt i detta PM, och det ska vidare i nästkom-
mande avsnitt visa sig hur denna problemformulering står sig i kommitténs kom-
mande arbete, under delvis förändrade förutsättningar. 

Inte heller talar Svenonius i sitt PM om någon särskild datalagstiftning, och såda-
na tankegångar förekommer överhuvudtaget inte i kommitténs arbete under det för-
sta året, om man får tro sammanträdesprotokollen. Det är sekretess i samband med 
datateknikens införande inom olika områden som diskuteras. I sitt inledande PM 
nämner Svenonius frågan om ett eventuellt ”behov föreligger av speciella regler be-
träffande rätten att använda statlig individinformation vid icke-statlig databehand-
ling.” (ibid, inledning före s. 1). En formulering som syftar åt ett litet annat håll än 
den datalag som senare blev resultatet av kommitténs arbete, men ändå pekar ut be-
hovet av specialregler av något slag. Svenonius förhållningssätt implicerar också ett 
tydligt ställningstagande att just staten måste ta på sig ansvaret att skydda individers 
integritet – att en starkare kontroll på detta område måste upprättas (ibid, s. 2). Det är 
ett perspektiv och tema som senare återkommer många gånger i de offentliga texter-
na kring denna fråga och som också, som vi sett, förekom i den offentliga debatten. I 
PM 6 formuleras saken som att: 
 

Samhällets skydd för individen blir illusoriskt, om motsvarigheten till ett hemligt 
register kan byggas upp på kommersiell basis. Antingen måste samhället krimi-
nalisera denna tendens eller skapa erforderlig insyn och kontroll – i båda fallen 
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förutsätts att samhället tar på sitt ansvar att utöva kontroll till individens skydd. 
(ibid, s. 2) 

 
Under det första arbetsåret, med början i oktober 1969, arbetar OSK parallellt med 
”Hermanssons tre punkter” (se sid. 169), samt frågan om revidering av Tryckfrihets-
förordningen och sekretesslagen i enlighet med den antagna arbetsplanen. Ett visst 
fokus läggs inledningsvis på frågorna om ”ADB-materialets offentlighet” (Samman-
trädesprotokoll 2, 8 december 1969 och Sammanträdesprotokoll 3, 2 februari 1970). 
Integritetsfrågorna specifikt kopplat till de med hjälp av ADB uppbyggda databan-
kerna och dataregistren aktualiseras också på olika sätt under det första året. Det 
framgår till exempel i de första sammanträdesprotokollen från 1969 att OECD har en 
verksam arbetsgrupp inom området personlig integritet och databanker där två av 
kommitténs ledamöter deltar regelbundet under hela den aktuella utredningsperio-
den (Sammanträdesprotokoll 1, s. 4 och Sammanträdesprotokoll 2, s. 1). Under våren 
1970 får OSK, via utrikesdepartementet, kännedom om en engelsk parlamentsmotion 
kring ”privatlivets helgd” samt om överläggningar som försiggår inom Europarådet 
(Sammanträdesprotokoll 4, 27 april 1970, s. 1). Lite längre fram i protokollmaterialet, 
från 1971 och framåt, framgår det att kommittén aktivt tar del av ytterligare uppsat-
ser, artiklar och facklitteratur angående den tyska delstatslagstiftningen, ett franskt 
lagförslag inom området, samt den engelska och amerikanska debatten kring integri-
tet som då redan pågått under en tid (Sammanträdesprotokoll 10, 13 januari 1971, s. 1 
och Sammanträdesprotokoll 14, 6 maj 1971, s. 2). Från och med början av 1970 är det 
värt att notera att kommitténs medlemmar får flera inbjudningar till att delta i diver-
se paneldebatter kring ämnet databanker och personlig integritet. Likaså får kommit-
tén under hela utredningsperioden, åtminstone fram till framläggandet av delbetän-
kandet som är den tidsperiod jag studerat, en jämn ström av förfrågningar från 
främst myndigheter av olika slag. Dessa förfrågningar rör i stort sett uteslutande sek-
retessfrågor, i direkt relation till register förda med ADB, eller i mer allmän mening. 
Myndigheter som Skolöverstyrelsen, CSN och Skogstyrelsen, Statskontoret och 
Övervakarnas riksförbund, vill ha synpunkter eller vägledning av OSK (se t ex 
Sammanträdesprotokoll 4, 27 april, 1970, s. 3 och Sammanträdesprotokoll 2, 
8 december 1969, s. 1). Vad alla dessa förfrågningar just kring sekretessfrågorna beror 
på framgår inte av protokollen och kommenteras inte heller någonstans. Rättsläget 
var måhända oklart och frågorna fler i samband med att allt fler myndigheter började 
gå över till administration med hjälp av den nya datatekniken. 

Av innehållet i protokollen kan man konstatera att frågan om databanker och per-
sonlig integritet helt klart var ”på tapeten” redan innan den mer intensiva debattens 
start under hösten 1970, och kommittén och dess ledamöter verkar ta del av diskus-
sionen på olika sätt. Det existerar också internationella kontakter varigenom ledamö-
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terna får kännedom om hur diskussionen gestaltar sig på andra håll. Likväl är det 
tydligt att något händer i kommitténs arbete i samband med uppblossandet av den 
intensiva integritetsdebatten under hösten 1970 och framåt.62

 

 Frågan berörs första 
gången på ett sammanträde den 19 oktober, då kommitténs sekreterare redovisar ett 
stort antal förfrågningar från radio och press under perioden. De framlagda interpel-
lationerna i riksdagen har också ”föranlett kontakter mellan justitiedepartementet 
och sekretariatet”, oklart dock om exakt vad. Efter diskussion på detta möte är OSK 
åter eniga om att de ”borde söka framlägga ett delbetänkande i ADB-frågan” (Sam-
manträdesprotokoll 7, 19 oktober 1970, s. 3). Kommitténs nästa sammanträde i no-
vember 1970 är ett gemensamt möte med ”systerutredningen” Kreditupplysnings-
kommittén. Gränserna mellan de båda kommittéerna diskuteras och två ledamöter 
från KUU nämner för första gången i protokollmaterialet frågan om en ”generell da-
talagstiftning”, vilket skulle beröra båda utredningarna. Tidigare hade det enbart 
handlat om sekretess och sekretesslagstiftning (Sammanträdesprotokoll 8, 
2 november 1970, s. 1). Från och med denna tidpunkt tycks kontakterna mellan de 
båda kommittéerna bli permanent och när OSK under våren/sommaren 1971 får 
tilläggsdirektiv att behandla ADB-frågan i sin helhet, är det på initiativ komna ut-
ifrån diskussioner mellan OSK, KUU och statsekreteraren på justitiedepartementet 
(Sammanträdesprotokoll 14, 6 maj 1971, s. 1). Från och med januari 1971 slutligen är 
framförallt den nytillträdde Freese aktiv både med att författa PM kring ”ADB, integ-
ritet och offentlighet”, vars påföljande diskussioner protokollförs, samt i att formule-
ra utkast till datalagsförslag, vilka också diskuteras ingående av kommittén (Sam-
manträdesprotokoll 10, 13 januari 1971 s. 3 och Sammanträdesprotokoll 12, 25 mars 
1971, s. 2–3). Det sistnämnda arbetet fyller efterhand alltmer av kommitténs arbete 
fram till delbetänkandets sammanställande. Den kommande datalagen, liksom övri-
ga delar i betänkandet diskuteras, vilket också protokollförs. Vi kommer att titta lite 
närmare på ett par av dessa arbets-PM, samt de protokollförda diskussionerna under 
avsnitt OSK del 2, samt kapitel 8 om lösningar. 

 

7.4. Aktiviteter i riksdagen 1970–1972, motioner och interpellationer 

De interpellationer och motioner som läggs fram i den svenska riksdagen under den 
här perioden rörande dataregister och integritet, är innehållsmässigt och i perspektiv 
till stora delar en parallell till den offentliga debatten. Men det finns skillnader. Från 

                                                 
62 Även Bennet noterar att en förändring sker i hur OSK definierar och prioriterar sitt arbetsuppdrag. 
Han skriver i Regulating Privacy att ”What began as a constitutional issue of how to maintain the pub-
licity principle in the computer age shifted to a problem of data protection with its own legal instru-
ment, institutional mechanism, and subsequent momentum”(Bennet 1992, s. 64). 
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de mer ”spontana”, omedelbara och kortfattade interpellationerna under hösten 1970 
till motionerna under de kommande åren, är det tydligt att sättet att beskriva och 
diskutera problemen både fördjupas, utvecklas och specificeras märkbart. Likaså får 
inläggen inslag av partifärg enligt en igenkännlig vänster-högerskala. I det sist-
nämnda påståendet instämmer Ilshammar i sin mer översiktliga genomgång av in-
tegritetspolitiken under 1970-talet i avhandlingen Offentlighetens nya rum (Ilshammar 
2002).63

 
 

I folkpartiets interpellation framlagd den 16 oktober 1970 känner vi således igen både 
teman och problembilder från den vid tidpunkten just startade tidningsdebatten (In-
terpellation om dataombudsman m. m., FK 1970 Nr. 32, s. 5). I främsta rummet står å 
ena sidan samhällets, här i huvudsak den offentliga sektorns, ovedersägliga behov av 
datatekniken för effektivisering och rationalisering, å andra sidan att ”många har ut-
tryckt oro” både för datateknikens framväxts som sådan, liksom för statistiska un-
dersökningar och annan informationsinsamling av personliga uppgifter. Förtroendet, 
ett ord som för övrigt används fyra gånger redan i första textspalten, behöver stärkas 
både för den nya datateknikens användning och för statistiska undersökningar, men 
även för myndigheter som SCB. Enligt folkpartisten Helén som skrivit interpellatio-
nen, kan detta ske genom både bättre och fullständigare upplysning kring undersök-
ningar och faktainsamlande, liksom genom lagstiftning tänkt att kontrollera datatek-
nikens utveckling och användning. Det lyfts fram att just den offentliga sektorn i det 
här fallet har särskilt stort behov av att stärka förtroendet för sin informationsbe-
handling med hjälp av ADB (ibid, s. 5). I termer av de problembilder som jag formu-
lerat i avsnittet om mediedebatten existerar alltså både ett förtroende- och tillitsproblem, 
liksom ett kontrollproblem och ett informationsproblem. De hänger också ihop på det 
sätt som beskrivits ovan, att ökat förtroende kan skapas med hjälp av bättre kontroll 
och information. Ett maktproblem skisseras också i interpellationen, men är mycket 
nedtonat i jämförelse med folkpartiets kommande initiativ i den här frågan. Övriga 
teman som nämns kort är samkörning och centralisering av informationssystem, per-
sonnummerfrågan, offentlighetsprincipens syften, frågan om en dataombudsman, 

                                                 
63 Ilshammars studieresultat av samtliga initiativ i integritetsfrågor i den svenska riksdagen refererad i 
föregående kapitel har också kategoriserats utefter partitillhörighet och politiskt block (borgerliga re-
spektive s+vpk). Under perioden 1960-1973 står det borgerliga blocket för 96 av sammanlagt 133 initia-
tiv, med viss övervikt för folkpartiet inom det borgerliga blocket med 40 initiativ. Partipolitiseringen 
gjorde sig främst gällande från 1970 och framåt i samband med folk- och bostadsräkningsdebatten 
hävdar Ilshammar. Samtidigt nämner han de tvärpolitiska initiativ som också togs under perioden ef-
ter 1970. Ett exempel på det är samarbetet mellan de borgerliga partierna + vpk under våren 1972 för 
att stoppa inrättandet av det Centrala personregistret (CPR) i avvaktan på OSK:s delbetänkande som 
lades fram senare under sommaren samma år. 
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samt den aktuella folk- och bostadsräkningen. Inga nya teman förekommer alltså i 
jämförelse med vad som framkommit i den offentliga debatten. De bärande orden 
och uttrycken i texten, förutom integritet och personlig integritet, är förtroende, 
oro/farhågor, missbruk, kontroll, lagstiftning, register/registrering och offentlig (som 
i offentlig verksamhet, offentliga databanker eller offentlig debatt). 
 
Moderaternas vid samma tidpunkt framlagda interpellation har en lite annan infalls-
vinkel. Även för Brundin (m) som formulerar interpellationen står ”folks oro” i cent-
rum, men osäkerheten handlar snarare om myndigheternas faktainsamlande som 
sådant, än datatekniken och dess utveckling. ”/…/ hur pass långtgående registrering 
av medborgarna ska vi ha. Hur mycket skall myndigheterna veta om oss?” (Interpel-
lation om sekretess…FK 1970 Nr. 32 s. 10). Ett problem är det också för moderaterna 
att ett enskilt ämbetsverk, som SCB, får så långtgående befogenheter att verka och 
besluta, som i folk- och bostadsräkningsfrågan. Förutom att ta itu med de omedelba-
ra problemen i samband med bostadsräkningen, menar Brundin att det behövs 
”principiella överväganden om det rimliga i en sådan ingående registrering av en-
skilda medborgare” (ibid, s. 10). I bakgrunden finns den tekniska utvecklingen och 
de nya möjligheterna att bygga upp stora centrala dataregister och informationssy-
stem, men detta står inte alls i fokus i just den här interpellationen. Liksom i medie-
debatten finns det således även röster i riksdagen som inte ser det legitima i samhäl-
lets stora behov av information och uppgifter om enskilda. Vi kan dra oss till minnes 
den kritiska hållningen till detta som ett mindre antal skribenter och ledare uttryckte 
i tidningsdebatten under perioden. Man kanske kan kalla den beskrivna problembil-
den här för ett förtroende- och tillitsproblem, men det är också mer än så. Snarare har 
Brundin formulerat en mer grundläggande politisk kritik av organiserandet och ge-
nomförandet av samhällets offentliga verksamhet. En kritik som handlar mer direkt 
om förhållandet mellan de politiskt styrande organen i samhället och de enskilda 
människorna, inte om just datateknikens framväxt och användande. 
 
Intressant nog vill vänsterpartisten C H Hermansson också diskutera principfrågor i 
sin interpellation, likaledes ställd den 16 oktober, men utifrån en helt annan bak-
grundsbeskrivning än Brundin. (Interpellation angående skyddet för den personliga 
integriteten…, AK 1970 Nr 32, s. 16). Förutom att vänsterpartiets inlägg också näm-
ner den ”folkliga oro” som debatten kring folk- och bostadsräkningen uppvisat foku-
seras främst ägandeförhållanden gällande register med personuppgifter, samt för-
säljningen av personuppgifter från myndigheter som SCB. Att utlandsägda – läs 
USA-ägda – företag agerar inom den svenska kreditupplysningssektorn lyfts fram 
särskilt. Ett av kraven i interpellationen är att hela den verksamheten skall ställas 
under demokratisk kontroll, det vill säga göras offentligt ägd. I de konkreta frågor 
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som avslutar interpellationen ges ett förslag som också skymtat i den offentliga de-
batten, att alla uttag av personuppgifter ur offentliga register ska anmälas och för-
tecknas i något slags centralt placerat register. Detta för att ge kontrollmöjligheter åt 
medborgarna när det gäller användningen av insamlade personliga uppgifter och in-
formation. Att en av lösningarna på integritetsproblemen i så fall skulle bli ytterliga-
re ett stort centralt register reflekteras det inte över i interpellationen. 

I dessa tre interpellationer kan vi alltså återigen se hur de olika hot- och riskbil-
derna kan se ut när det gäller den personliga integriteten i samband med dataregis-
ter. Hotet mot medborgaren kan formuleras i termer av statens egen informationsin-
samling, liksom i termer av privata ägandeförhållanden av dataregister kopplat till 
utländska intressen. Hotet kan också utgöras av andra medborgare, genom stölder 
av magnetband med personuppgifter. En annan beskriven hotbild förekommande 
mer eller mindre i alla tre interpellationerna riktar sig egentligen mer mot de styran-
de organen och lite diffust mot samhällsutvecklingen som sådan. Det handlar om 
den folkliga oro, som i folkpartiets framställning starkt undergräver det förtroende 
som behövs, både för datatekniken, statistiska undersökningar, liksom för den of-
fentliga sektorns verksamhet som sådan. Helén skriver i sin interpellation, att ”Det 
moderna samhället behöver datatekniken för olika ändamål, därom råder stor enig-
het. Men just av den anledningen är det ur samhällets synpunkt väsentligt att förtro-
endet för bland annat statistiska undersökningar inte undergrävs” (Interpellation om 
dataombudsman, FK 1970 Nr. 32, s. 5). 
 
Vänsterpartiets motion, framlagd i januari 1971, rörande frågor om personlig integritet 
och dataregister tar upp en specialfråga som skulle komma att bli mycket uppmärk-
sammad under året, nämligen SÄPOS inrikespolitiska spaning och registrering av 
medborgare som ägnar sig åt ”samhällsomstörtande verksamhet”. Längre fram un-
der året aktualiseras den så kallade IB-affären som kort beskrivits i kapitel 5. I motio-
nen kritiseras givetvis verksamheten och krav ställs på att ett föreslaget anslag till 
”Särskild verksamhet för hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet” 
minskas (Motion 1971:640). 

Socialdemokraterna lämnar under mars månad in en motion som tar upp ett, som 
man kan tycka, mindre specialfall som likväl berör frågan om enskildas personliga 
integritet. I det fallet rör det frågan om hur ungdomsförbund och organisationer skall 
förteckna sina medlemmar och även övriga aktiva i sina respektive verksamheter, 
som redovisning för erhållande av ekonomiskt statsbidrag. Motionären Björk i Göte-
borg menar att de föreslagna skärpta reglerna kring detta av de berörda ungdomarna 
kan uppfattas som ett sätt att kontrollera och registrera politisk eller religiös orienter-
ing. Det avspeglas i motionen att frågan är högst aktuell (Motion 1971:1250). Obser-
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vera att det i både vpk:s och socialdemokraternas motioner är statsmakternas even-
tuella kontroll över medborgarna som åsyftas, på respektive område. 
 
Ett gemensamt tema för folkpartiets, centerns och moderaternas motioner från den 
27 januari 1971 är centralisering av informationssystem och konsekvenserna av detta. 
Med centralisering av informationssystem menas då tendensen att bygga upp stora 
informationssystem med personuppgifter på central administrativ nivå inom den of-
fentliga sfären, såsom Centralt personregister CPR och andra exempel. Likaså hänvi-
sas till samkörning av olika system som bildar ett ”totalt samhällsinformationssy-
stem”. Moderaterna tar upp den aktuella frågan ur ett i sammanhanget lite nytt per-
spektiv, centralisering av system ur säkerhetsperspektiv. Ett centralt system må vara 
effektivt ur samhällsekonomisk synpunkt, men kan också vara mycket sårbart anser 
de moderata motionärerna. Det är därför ”synnerligen önskvärt att säkerhetskraven 
därvid i högre grad beaktas avseende såväl individens integritet som datorsystemens 
funktionsmöjlighet i händelse av katastrof genom brand, explosion eller dylikt” (Mo-
tion 1971:571). I motionen ifrågasätts vidare om nödvändigheten av centraliserade 
system verkligen ska tas för given. 
 
Folkpartiet skruvar i sin motion upp tonläget ytterligare jämfört med höstens interpel-
lationer och tecknar nu en mycket skarp konflikt mellan å ena sidan ADB-tekniken 
som ett ”oumbärligt medel för administration och informationsinsamling, i samhäl-
lets, näringslivets och forskningens tjänst”, och å andra sidan samma teknik som ett 
”nytt och svårt hot mot den enskilda människans integritet och rätt till privatliv” 
(Motion 1971:525). Hela motionen som sådan kan ses som en fortsättning på och vi-
dareutveckling av folkpartisten Anérs inlägg i den offentliga debatten under föregå-
ende höst och omfattar samma synsätt, där ett makt- respektive kontrollproblem är cent-
ralt. Eftersom information ses som liktydigt med makt, eller som en förutsättning för 
makt, kan hantering av information med hjälp ADB förändra maktrelationer i sam-
hället, lyder problembildens resonemang. Det är inte heller ”datatekniken i sig själv 
som är farlig utan det faktum att den i stor utsträckning fått växa efter egna lagar och 
inte i tillräcklig hög utsträckning lagts under samhällelig kontroll” menar motionä-
rerna (Motion 1971:525, s. 1). I övrigt är folkpartiets motion i hög grad informativ på 
det sättet att den dels redogör för den redan existerande lagstiftningen i delstaten 
Hessen, som sägs vara ett försök att just motverka centralisering av information och 
makt som ”datorerna av sig själva medför”, dels ger ett flertal exempel på de positiva 
möjligheter som datatekniken kan ge i samhällets tjänst; förenklad och ökad insyn i 
de styrande organens verksamhet, ökade statistikmöjligheter och så vidare. Krav 
ställs på tillsättandet av en dataombudsman, liksom snar datalagstiftning. För det 
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senare lyfts några punkter fram särskilt, möjlighet till insyn, regler om utelämnande 
av registeruppgifter, samt frågan om skadestånd. 
 
Centerns motion från januari 1971 är på flera sätt den kanske mest intressanta av de 
tre borgerliga motionerna. Liksom i folkparitets motion finns hos centern ett tydligt 
maktperspektiv i dataintegritetsfrågan, men det faktum att tillgång till information 
kan ge ökad makt beskrivs något mer utförligt (Motion 1971:456).64

Det mest intressanta med centerns motion är dock en textpassage som illustrerar 
skillnaden mellan vad ”vanlig sekretess” av personuppgifter i dataregister kan inne-
bära och intentionerna med en tänkt specifik datalagstiftning för hela dataområdet. 
Detta har inte beskrivits eller diskuterats lika tydligt i någon av de texter vi hittills 
har gått igenom för studien. Problemet kan betraktas utifrån den inom biblioteks- 
och informationsvetenskap beskrivna informationscykeln där alla led i behandlingen 
av information ingår, från insamling till strukturering, lagring, användning och 
spridning alternativt förstöring. Sekretess fokuserar på ett specifikt steg i cykeln, ute-
lämnande eller spridning av information, som kan tillåtas eller begränsas utifrån oli-
ka kriterier. Den i det här sammanhanget tänkta datalagen omfattar dock i princip 
varje led i informationscykeln. I centerns motion diskuterar politikerna inte i termer av 
informationscykler, men kommer nära ett sådant perspektiv när de hävdar att för att 
åstadkomma skydd för den personliga integriteten: 

 Kontrollperspek-
tivet är också tydligt. Det är databankernas ohämmade tillväxt, liksom hur person-
uppgifter används och sprids som är grundproblemet. Detta kan dock bemästras en-
ligt motionen genom datalagstiftning som ”avgränsar användarområdet och före-
skriver demokratisk insyn och kontroll” (Motion 1971:456, s. 2). Inte oväntat betrak-
tar också centern hela ADB-frågan ur ett centraliserings- kontra decentraliseringsper-
spektiv, där datatekniken och datasystemen ses som ett möjligt medel till att skapa 
ett decentraliserat samhälle, en av centerns huvudfrågor politiskt sett. Vi kan också 
erinra oss att centralicering–decentraliseringsproblemet tidigt var en huvudfråga 
inom datapolitiken då de offentliga administrativa datasystemen planerades och in-
stallerades. 

                                                 
64 Två belysande citat är: 1.) ”De tekniska möjligheterna att snabbt hantera, kombinera och utnyttja 
tillgänglig information är oerhört stora. Men det är främst de individer som är placerade i informa-
tionscentra eller deras närhet, som kan nyttiggöra den flödande informationen för egen eller andras 
räkning. Beslutsfattare av olika slag är särskilt beroende av information. Därför koncentreras dessa 
ofta till informationscentra och försöker att till sig knyta viktiga informationskanaler”. 2.) ”Informa-
tioner om enskilda människor innebär också möjligheter att bruka den makt som är förenad med des-
sa upplysningar. Det kan ske i form av påverkan men också genom diskriminering på grundval av 
tillgängliga informationer. Möjligheterna att använda informationsinnehavets makt anonymt är 
mycket stora.” (Motion 1971:456, av herr Hedlund m. fl. om lagstiftning på dataområdet, m. m.) 
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/…/ måste sannolikt rätten att insamla persondata begränsas i viss utsträckning 
och kontrolleras i sin användning./…/ Särskilda regler bör tillämpas vid förstöring 
av insamlat material. Gränser måste fastläggas också när det gäller integration av 
olika datasystem och för användning av olika integrationsnycklar, t ex person-
numret. /.../ Kommersiell användning av ADB-registren måste regleras. (Motion 
1971:456, s. 5, mina kursiveringar) 

 
Att enbart reglera ett led i informationshanteringen, utlämnandet av uppgifter, ses 
alltså i detta perspektiv inte längre som tillräckligt. Hela hanteringen av personupp-
gifter i ADB-register måste kontrolleras. 

Motionen trycker också hårt på ett förslag till parlamentarisk nämnd, som utifrån 
den tänkta datalagstiftningen skall utöva den önskade demokratiska kontrollen över 
datateknikens totala användning. Här kan vi då återigen se de för motionärerna ge-
mensamma problembilden, att ökad kontroll över datateknikens utveckling är den 
nödvändigaste åtgärden. Både i centerns motion liksom i vänsterpartiets poängteras 
att kontrollen ska vara demokratiskt förankrad. I centerns förslag har den parlamen-
tariska nämnden långtgående befogenheter, såsom att handha någon form av an-
mälningsskyldighet för dataregister, kontrollera integration av register liksom änd-
rade förfoganderätter över insamlad information (ibid, s. 6). Nämnden kan också ut-
gör en klagoinstans för allmänheten tänker man sig. 
 
1972 års motioner om dataregister och personlig integritet som jag tittat på, har ett 
tema gemensamt, nämligen uppbyggandet och inrättandet av det centrala personre-
gistret, kallat CPR. Beslut i riksdagen angående registret var aktuellt under våren 
1972 och folkpartiets samt centerns motioner yrkar båda på anstånd med beslutet 
tills OSK lagt fram sina förslag på lagstiftning kring skyddet av den personliga integ-
riteten. Vänsterpartiet vill helt förbjuda all sammankoppling av register och möjlig-
heter till anslutning i övrigt till det centrala CPR. 
 
Centerns motion fokuserar helt på frågan om CPR och utvecklar inte i övrigt resone-
mangen från föregående års utförliga motion (Motion 1972:302). I avsnitt om infor-
mation och makt är motionen textmässigt en direkt återupprepning av 1971 års mot-
svarighet. Återkommande uttryck är här som tidigare, (förutom personlig integritet), 
”effektiv lagstiftning”, ”bättre kontroll”, ”centraliserad informationsbehandling”, 
”permanent parlamentarisk nämnd”, ”makt”, ”risker”, samt ”databankernas snabba 
tillväxt”. 
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Folkpartiets motion i frågan 1972 är dock återigen omfångsrik och jämförelsevis väl-
utvecklad i sina resonemang, och till vissa delar ovanligt framåtblickande och förut-
seende. Det framgår i motionen att Folkpartiet vid sitt landsmöte 1971 antog ett par-
tiprogram rörande ”offentligt och enskilt handhavande av personuppgifter i data-
banker” (Motion 1972:415, s. 2). I detta stadgas punkter som vi känner igen sedan ti-
digare, krav på reglering som stadgar rätt till insyn och korrigering av uppgifter, reg-
ler om utelämnade av uppgifter samt skadestånd vid missbruk, förslag om tillsättan-
de av dataombudsman, men också sådant som allmän datautbildning och personligt 
ansvar för datatekniker och dataprogrammerare. Det speciella med folkpartiets mo-
tion i jämförelse med andra partiers inlägg är att datateknikens samhälleliga oumbär-
lighet och dess positiva aspekter överhuvudtaget betonas starkt och utvecklas i fler-
tal resonemang. Den nya teknikens betydelse för industri, administration, informa-
tionsbehandling, kommunikation och informationsspridning lyfts fram (ibid, s. 3 ff). 
I ett avsnitt om offentlighetsprincipen diskuteras möjligheterna och problemen visavi 
ADB-tekniken på ett speciellt sätt. ADB kan ge offentlighetsprincipen helt nya di-
mensioner i vilka uppgifter som kan tas fram och användas, men skapar också pro-
blem. Tekniken kan utgöra ett hinder om inte kunskap finns om hur man praktiskt 
tar fram uppgifter, datasystemen bör helst programmeras från början med syfte på 
tillgänglighet. Ekonomin i hanteringen av rätten till tillgänglighet kan också bli en 
annan. Om olika särskilda sekretessregler formuleras kring just dataregister, i till ex-
empel en datalag, kan också detta bli ett hinder för allmänhetens tillgång till allmän-
na handlingar, menar motionärerna (ibid, s. 8). Det perspektivet, att starka sekretess-
regler kan vara till nackdel för allmänhetens tillgång till information, är nytt vid den 
här tidpunkten, men skulle senare komma att bli allt mer aktuellt. I motionen förs 
också ett framsynt resonemang om ”datakommunikationsnät”, och hur dessa skall 
ställas till allmänhetens tjänst (ibid, s. 8). Frågan ligger något vid sidan av denna av-
handlings problemområde, men är ändå intressant med tanke på tidpunkten då tex-
ten formuleras; se under rubriken 7. Datakommunikationer, kommenterar de folk-
partistiska motionärerna kommunikationsnätens politiska maktaspekter: 
 

Makten över ett sådant informationsnät kommer inom kort att i hög grad vara 
identisk med politisk makt över huvud taget. Om det reserveras för dem som re-
dan har makt, eller kapital att köpa information, kommer maktbalansen i samhäl-
let att ytterligare välta över åt det håll makten redan finns. För att avvärja detta 
behövs lagar som reglerar rätten att sätta upp och använda datakomunikations-
nät /…/ (ibid, s. 8–9) 

 



 

 
181 

 

Liksom i centerns motion kan man i texten återfinna en rad från tidigare motioner 
igenkännbara uttryck, såsom ”risker”, ”informationsmakt”, ”en ny sorts rädsla”, ”da-
tabild”, ”helhetsporträtt”, ”samkörning”, ”förtroende”, och ”kontroll”. 
 
Om vpk:s interpellation hösten 1970 främst uppmärksammade ägandeförhållanden 
gällande dataregister och försäljning av personuppgifter, fokuserar paritets motion i 
januari 1972 i första hand på beskrivning och kritik av de statliga informationssyste-
men, samt banksystemet SIBOL, vilket kopplas till en rad krav. Vänsterpartiet är i 
likhet med de övriga partierna inte alls negativa till datatekniken eller uppbyggandet 
av databanker, men ställer frågan ”i vems intresse fungerar databankerna?” (Motion 
1972:1321, s. 6). I ett avsnitt om de statliga personregistren blir försäljning återigen ett 
framträdande tema, vilket kritiseras starkt. Att partiet betraktar datautvecklingen ur 
ett maktperspektiv är måhända inte förvånande, men det intressanta här är att jämfö-
ra vänsterns maktpolitiska språkbruk med till exempel folkpartiets. Tonläget är 
genomgående skarpare i kanterna. Kritik riktas mot alla grupperingar som ”har led-
ningen” i samhället, om det så är bankkapitalet, industriledningar eller den statliga 
byråkratin. I texten, där för övrigt ordet integritet endast nämns en gång men med-
borgarnas utsatthet ändå är tydligt utryckt, heter det bland annat att ”Det är de mest 
utsatta i samhället som får störst plats i de statliga databankerna” (Angående Rätts-
väsendets informationssystem, RI, ibid, s. 5). Vidare måste en politik drivas som ”syf-
tar till att direkt bryta kapitalets nuvarande monopol över datatekniken” (ibid, s. 3). I 
beskrivningen av de statliga databankerna hävdar motionärerna också att: 
 

Det är viktigt att notera att dessa informationssystem och databanker bara har 
byggts upp för att tjäna byråkratin. Ingen planering pågår för att utnyttja dessa 
system för att öka insynen i den statliga förvaltningen och skaffa medborgarna 
ökade möjligheter till kontroll över myndigheterna. Principen tycks i stället vara 
att byråkratins grepp om folket skall stärkas. (ibid, s. 3) 

 
Genomgående används begreppet kontroll i en annan funktion i denna motion än i 
centerns och folkpartiets motsvarande texter från samma tidsperiod. Då de senare 
återkommande talar om kontroll av själva datatekniken, frågar vänsterpartiet också ef-
ter vem som har kontroll på vem med hjälp av datatekniken? Med dagens system har 
kontrollen över de enskilda medborgarna ökat genom den nya tekniken, enligt 
”principen kontroll uppifrån” hävdar de. Det skulle dock vara fullt tänkbart med 
andra typer av system menar vpk, uppbyggda för att ”möjliggöra kontroll och styr-
ning underifrån, dvs. medborgare över myndigheter, anställda över företagsledning-
ar etc.” (ibid, s. 2). En slutsats man kan dra är att vänstern i sin motion uttrycker 
maktperspektivet mer konkret än folkpartiet och även ställer olika samhällsgrupper 
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mot varandra. De riktar också tydligare kritik mot aktörer inom den ekonomiska sfä-
ren, något som till exempel folkpartiet inte gör i texter inom det här problemorådet. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att integritetsfrågorna lätt placeras in i de 
olika partiernas perspektiv och språkbruk. Sålunda talar vpk om ägandeförhållanden 
när det gäller personuppgifter, centern uttrycker problemen ur centraliserings–
decentraliseringsperspektiv, och moderaterna kritiserar offentliga sektorns faktain-
samlande som sådant. Samtidigt finns genomgående gemensamma synsätt och krav. 
Att hänvisa till ”folks oro” när det gäller integritetsproblemen i samband med ADB-
register är exempel på ett sådant återkommande gemensamt uttryck. Att formulera 
frågan som ett förtroende- och tillitsproblem är också gemensamt och återkommande. 
Det genomgående kravet formuleras som ett behov av ökad kontroll över datatekni-
kens utveckling, och den kontrollen skall utövas av statsmakterna. Alla teman som 
redovisas i dessa motioner och interpellationer återfinns också i den offentliga me-
diedebatten, men i jämförelse är resonemangen mer välutvecklade i de inom riksda-
gen formulerade texterna. Det starkt morfologiserande språkbruket rörande datatek-
niken som var så framträdande i mediedebatten saknas i dessa texter. Däremot teck-
nas en skarp konfliktbild när det gäller den nya teknikens stora möjligheter – liksom 
dess faror. Personuppgifter i dessa diskussioner är genomgående offentlig informa-
tion, förutom hos vpk som även lyfter fram de kommersiella aspekterna. Det är de 
offentliga myndigheternas register som fokuseras som problem. Centern gör en vik-
tig precisering när de hävdar att det inte räcker med begränsning och kontroll av ute-
lämnandet av information för att uppnå det önskade skyddet av integriteten. Kon-
troll behövs också av till exempel insamling, användning och förstöring av informa-
tionen, ett perspektiv som kom att få betydelse för OSK:s behandling av integritets-
problemet och dess lösning. 
 
 

7.5. OSK del 2, betänkandet Data och integritet SOU 1972:47 

 
/…/ ”integriteten” är en sammanfattning av en rad skilda problem, som upp-
kommer genom de nya tekniska möjligheterna. (Sammanträdesprotokoll 25, 
Torsdag 23 mars 1972, s. 3–4) 

 
I nedanstående avsnitt kommer jag att relativt grundligt gå igenom Offentlighets- 
och sekretesslagstiftningskommitténs betänkande Data och integritet SOU 1972:47 i de 
delar som direkt behandlar frågan om databanker/dataregister och personlig integri-
tet. Själva betänkandet där OSK lägger fram sina argument och lagförslaget presente-
ras omfattar precis 101 sidor text. Utöver detta redovisas resultatet av de två stora 
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enkätundersökningar som genomfördes inom utredningens ram gällande förekomst 
och utbredning av ADB-baserade informationssystem inom offentlig förvaltning lik-
som den privata sektorn. Dessa resultat återfinns i en bilaga på drygt 120 sidor. Delar 
av själva huvudtexten i betänkandet redogör för den första av kommitténs huvud-
frågor, nämligen offentlighetsprincipens tillämpning på ADB-material, samt därtill 
hörande förslag på lagändringar i Tryckfrihetsförordningens paragrafer om allmän-
na handlingar. Dessa delar analyseras inte närmare här, annat än undantagsvis, så-
som i avsnittet om personuppgifter som information. Det är de avsnitt som resonerar 
kring problemet dataregister och integritet som tas upp i föreliggande kapitel. Försla-
get till ny datalag med tillhörande diskussion behandlas i nästkommande kapitel om 
lösningar – policy. 
 
Betänkandet Data och integritet är således inte en särskilt omfattande text. Till sin 
struktur har den också en igenkännlig form med sedvanlig redovisning av kommit-
téns direktiv, förslag till ny lagtext för datalagen samt ändringar i tryckfrihetsförord-
ningen, brottsbalken och dåvarande sekretesslagen65

Två generella drag är särskilt tydliga i betänkandet. För det första vittnar texten 
om den kunskapssökande karaktär som kommitténs arbete antog, liksom om ambi-
tionen att förmedla den uppnådda kunskapen. Detta redovisas i bilagornas omfat-
tande redogörelse för enkätsvaren angående användningen av ADB i informations-
behandling från offentlig och privat sektor, liksom i bakgrundskapitel. I de mer utre-
dande kapitlen refereras också till teoretisk litteratur.

, förklarande text gällande lag-
förslagen, utredande avsnitt som kapitel 7: ”Den automatiska databehandlingens in-
verkan på enskildas integritet”, samt bakgrundsavsnitt, exempelvis kapitel 3 med 
rubrik ”ADB-tekniken”. De utredande avsnitten som söker ringa in problemområdet, 
och de delar av texten som diskuterar föreslagna lösningar på problemen utgör un-
gefär lika stora delar i betänkandet som helhet. 

66

                                                 
65 Den lag som 1972 motsvarade dagens sekretesslag hade namnet Lag (1937:249) om inskränkning i 
rätten att utbekomma allmänna handlingar. 

 För det andra uttrycker be-
tänkandet en medveten öppenhet gentemot strömningar i det omgivande samhället. 
Detta sker tydligast i kapitlet ”Debatten om ADB och den personliga integriteten”, 
där den svenska folk- och bostadsräkningsdebatten beskrivs till sitt innehåll, liksom 
hur situationen ser ut i några andra länder såsom USA, Storbritannien och Västtysk-

66 De texter som explicit refereras är bland annat Warner, Malcolm & Stone, Michael (1970). The data-
bank society – organizations, computers and social freedom. London: Georg Allen & Unwin Ltd, och Ström-
holm, Stig (1967). Right of privacy and right of the personality – a comparative survey. Working paper pre-
pared for the Nordic conference on privacy organized by the International Comission of Jurists, 
Stockholm May 1967. Stockholm: Norstedts & Söners förlag 
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land, när det gäller förekomst av lagstiftning och motsvarande debatt om integritet 
och ADB. 
 
I betänkandet formuleras, inte explicit men ändå tydligt, frågan varför, vilket vi läng-
re fram i avhandlingen kommer att se inte alltid är helt självklart. Varför ska helt ny 
lagstiftning införas på området ADB och integritet? Den frågan besvaras i betänkan-
det och på så sätt får lagförslaget en motivering och ett syfte som i sin tur är grundat 
i beskrivningen av ett konkret problem som kommittén uppfattat i det aktuella 
svenska samhället vid tiden. Hur den problembeskrivningen ser ut och hur kopp-
lingen mellan problem och lösning genomförs återkommer vi till. 
 

7.5.1. Avgränsning av problemområdet 
Att automatisk databehandling av personuppgifter utgör ett nytt samhälleligt pro-
blemområde innebärande nya risker och hot mot enskildas personliga integritet är ett 
centralt konstaterande i betänkandet Data och integritet. I enlighet med utredningens 
direktiv beaktas detta problem inom både offentlig som privat sektor. För betänkan-
dets författare finns det dock en rad frågeställningar som automatisk databehandling 
av personuppgifter inte handlar om i första hand. I sammanhang där andra aktörer 
har kopplat samman olika problemområden och frågeställningar, såsom i tidnings-
debattens olika teman, ser OSK:s utredare oftast, och i princip, inga samband. På det 
sättet avgränsas explicit och implicit ett jämförelsevis smalt område inom vilket den 
föreslagna lagen är tänkt att verka. I det arbetet lyckas man i betänkandet uppmärk-
samma en rad synpunkter och perspektiv som förekommit i den aktuella debatten, 
och samtidigt distansera sig från dessa som ”inte ingående i kommitténs uppdrag”. 
 
Automatisk databehandling av personuppgifter är för det första ingen maktpolitisk 
fråga för utredarna. I kapitlet ”Redovisning av OSK: s arbete hittills” refereras till de 
delar av integritetsdebatten som diskuterade i termer av maktförskjutningar i sam-
band med att stora mängder information samlas i centrala system. Information som 
är tänkt att användas till samhällsplanering och styrning. Vi kan erinra oss till exem-
pel folkpartiets och debattören Anérs perspektiv. Sådana frågeställningar, menar 
kommittén, liksom mer tekniska problem som ”programskrivning, kommunika-
tionsmöjligheter mellan datamaskiner och säkerhetsfrågor” hör inte till OSK: s om-
råde utan snarare till en annan utredning, DASK (Data och integritet, s. 5). Med den-
na avgränsning lyckas man skjuta undan både hela maktproblematiken i integritets-
debatten, liksom frågorna om centralisering av informationssystem. 

En annan explicit avgränsning kommittén gör i betänkandet gäller vems eller vil-
kas integritet de ämnar ge lagförslag om. Det framgår i textens utredande delar, samt 
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även i utredningens sammanträdesprotokoll, att olika synpunkter inkom till utred-
ningen angående hur brett eller smalt begreppet ”enskildas personliga integritet” 
skulle tolkas. Sveriges Industriförbunds representant menar till exempel att även en-
skilda företags integritet har ett lika stort skyddsintresse som enskilda personers. 
Detta avisas inte i och för sig i betänkandet, men hänvisning ges till andra rättsord-
ningar för just denna fråga (ibid, s. 64).67

Det går också att hitta mer indirekta avgränsningar av problemområdet som den 
blivande lagstiftningen skall omfatta. Själva upprinnelsen till hela mediedebatten, 
kritiken av folk- och bostadsräkningen 1970 och dess genomförande är även det nå-
got som betänkandets författare distanserar sig ifrån. Insamlingsmetoderna inom bo-
stadsräkningen har inget intresse alls för frågan om automatisk databehandling po-
ängterar man. Likaså var de frågor som ställdes vid detta tillfälle ”knappast i och för 
sig ägnade att väcka några egentliga farhågor”, särskilt inte då de insamlade svaren 
varit skyddade av statistiksekretess (ibid, s. 42). Själva folk- och bostadsräkningen 
faller alltså utanför det som OSK har haft att utreda. Inte heller försäljning av per-
sonuppgifter från offentliga myndigheter till enskilda och företag är något som 
egentligen faller under OSK: s uppdrag. Denna del av integritetsdebatten, menar ut-
redarna, handlade främst om ”avoghet mot användningen av selektiv reklam” och 
inte om automatisk databehandling i första hand (ibid). 

 

Hur ser då OSK: s ledamöter på det problemområde gällande personlig integritet de är 
satta att utreda, om det nu inte är de ovan nämna frågeställningarna? Kapitlets resterande 
avsnitt granskar detta närmare utifrån avhandlingens analysfrågor. 

7.5.2.  Vad är personlig integritet? 
Till skillnad från den allmänna mediedebatten finns det i betänkandet Data och integ-
ritet ett försök till bestämning och beskrivning av själva begreppet personlig integri-
tet. Det sker i det utredande kapitel 7 ”Den automatiska databehandlingens inverkan 
på enskildas integritet” (ibid, s. 56 ff). 

Inledningsvis beskrivs personlig integritet i termer av fredad sektor eller sfär som 
den enskilde bör ha tillgång till. Integritet bestäms samtidigt i termer av rättigheter, 
som en rätt till anonymitet och distans i andra kontakter än i de närmast privata, lik-
som en rätt till avskildhet, eller en rätt att slippa ”alltför närgångna efterforskningar 
rörande detaljer ur enskildas privatliv”. I denna del hänvisar utredarna till teoretiska 

                                                 
67 Sveriges Industriförbunds representant var vid tidpunkten direktör Lars-Göran Vinge, även aktiv 
debattör under integritetsdebattens mest intensiva fas. Vinge uppvaktar aktivt OSK under arbetet 
med utformningen av en ny datalag (se Sammanträdesprotokoll 25, 23 mars 1972. s. 1 ff). Industriför-
bundet tillsammans med SAF genomför också egna utredningar kring enskildas och företags integri-
tetsskydd under den här perioden (se Sammanträdesprotokoll 22, 10 februari 1972, s. 1 om en utred-
ning som överlämnats till OSK). 
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arbeten av Strömholm och Warner & Stone, liksom till den amerikanska privacydok-
trinen (ibid, s. 56–57). Det konstateras också att integritetsbegreppet är synnerligen 
dynamiskt, vilket gör det närmast omöjligt att på en generell nivå dra någon konkret 
gräns kring innehållet i en tänkt fredad sektor. Uppfattningar om detta är alltför be-
roende av sammanhang, tidpunkt och vem eller vilka saken gäller. Den i Sverige se-
dan länge etablerade offentlighetsprincipen har också i det avseendet haft viss bety-
delse för bedömningarna, menar kommittén. 

Mer intressant än dessa allmänna resonemang kring begrepp, är kanske det sätt 
som betänkandets författare etablerar föreställningen om ”intressekonflikt” och ”in-
tresseavvägning” inom området dataregister och integritet.68

För att granska föreställningen om intressekonflikt kan vi för det första notera be-
greppsförskjutningen i betänkandet när det gäller beskrivningen av den personliga 
integriteten. En rättighet behöver, för att vara meningsfull, någon slags ovedersäglig 
gräns, att något bör betraktas som okränkbart. Ett intresse kan vara mer flytande och 
är också förhandlingsbart, men i en förhandling krävs en viss jämbördighet. I betän-
kandet används båda begreppen. Hur de enskildas intresse ser ut i det här fallet 
tycks vara det svåraste att fastställa, men det handlar om att slippa intrång i den öns-
kade privata sfären. Otillbörligt intrång är det begrepp som används för det som bör 
undvikas, ett begrepp som inte beskrivs närmare i texten. Det sker således en viss 
framflyttning i resonemanget till nya uttryck och termer som inte fastställs eller defi-
nieras. Med en sådan begreppsglidning undviks en diskussion om huruvida enskilda 
medborgares rättigheter eventuellt kränks eller överskrids vid automatisk databe-
handling av personuppgifter i register. Det som sägs i betänkandet är att ”en rätt till 
att bli lämnad ifred aldrig kan vara absolut i ett samhälle” (ibid, s. 56). Det kan jäm-
föras med de absoluta rättigheterna som stadgas i svenska regeringsformen, såsom 
förbudet mot dödsstraff och tortyr, vilket aldrig kan begränsas av någon annan lag-
stiftning. 

 I ett samhälle finns det 
å ena sidan ett stort allmänt intresse av att samla in och bearbeta information om 
människor, i samhällsplanering, ekonomisk verksamhet, och för beslut på olika nivå-
er. Här, liksom i de flesta andra sammanhang där denna informationsinsamling dis-
kuteras vid den här tiden, ses också den automatiska databehandlingen av sådan in-
samlad information som oundgänglig för samhällsutvecklingen. Å andra sidan skri-
ver man i betänkandet, måste samhällets krav på effektivitet begränsas, ”bl a genom 
att övervakningen av den enskilde inte tillåts bli fullständigt effektiv” (ibid, s. 57). 

                                                 
68 Det är en vanlig uppfattning att individens rättigheter och samhällets behov måste balanseras mot 
varandra, skriver Ludvig Beckman i en kritisk granskning av de senaste årens lagförslag angående så 
kallade hemliga tvångsmedel, såsom avlyssning (buggning) och hemlig teleavlyssning. När det upp-
står konflikt mellan dessa måste det övervägas vilket intresse som väger tyngst. Detta kan göras på 
olika sätt (Beckman 2006, s. 6). 
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Inte heller ges några egentliga riktlinjer eller kriterier i betänkandet för hur en av-
vägning mellan de motsatta intressena skulle kunna se ut, eller på vilket sätt de är 
jämförbara.69

 

 Vikten av offentlighet, åtminstone gällande myndigheters information, 
är ju något som genomsyrar hela betänkandet med tanke på kommitténs uppdrag. 
Vilken information som är tillgänglig för vem skulle således kunna vara väsentliga 
frågor att diskutera närmare. De samhällsintressen som kan tänkas när det gäller be-
handling av personuppgifter i olika sammanhang måste ses som i princip obegrän-
sade, medan den enskildes möjligheter att förhandla sitt eventuella integritetsintresse 
på egen hand gentemot till exempel en myndighet är mycket små. Någon jämbör-
dighet utifrån vilket en förhandling av intressena kan ske existerar således inte i sig 
själv. 

Det förs i texten ett resonemang om olika typer av integritetskänslig information, lik-
som om spridning och tillgänglighet, samt om betydelsen av hur informationen an-
vänds och av vilka. Uppgifter om sjukdomar, brott och sociala problem hör enligt 
texten till de integritetskänsliga. Likaså sådant som politiska åsikter, samt värdering-
ar och bedömningar av enskilda, som till exempel myndigheter kan behöva göra i 
fullföljandet av arbetsuppgifter (ibid, s. 57–58). Förutom de politiska åsikterna, måste 
även dessa typer av personliga uppgifter emellanåt samlas in och registreras. För den 
enskildes skydd är det då snarare tal om åtgärder till skydd för en alltför stor sprid-
ning av uppgifterna, än förbud mot registrering som sådan. Konstruktionen för lös-
ningen av problemen som kommittén föreslår, med lagstiftning föreskrivande gene-
rellt tillståndstvång rörande inrättande av automatiskt databehandlade register och 
en fristående myndighet att handha tillståndsprövning och tillsyn, tillsammans med 
oprecisa riktlinjer för bedömningarna i ”intresseavvägningen”, antyder kanske att 
det inte är hur bedömningen utfaller som är det mest avgörande, utan att en bedöm-
ning överhuvudtaget görs av någon. En myndighetsprocedur tänks således stärka 
skyddet för individen.70

                                                 
69 Med ett mer juridiskt språkbruk skulle man kunna tala om ”hur de ingående värdena som står på 
spel i avvägningen ska viktas” (Beckman 2006, s. 6). 

 Kontroll kan sägas vara den centrala ingrediensen i kon-
struktionen av lösningen och jag ska i nästkommande kapitel gå in på hur detta 
hänger ihop med problembilden. Men först något om betänkandets teknik- respekti-
ve informationsperspektiv. 

70 Även Bennet finner att OSK undviker att definiera personlig integritet i rättighetstermer, samt att de 
tänker sig att skyddet ska upprätthållas genom en myndighetsprocedur. (jmf Bennet som i samband 
med den svenska fallstudien kring datalagen och Datainspektionen ”The peculiar root of the issue, 
however, precluded any attempt to define privacy in substantive terms and to fashion a full legal right 
based on the privacy principle./…./ Individual privacy would thus be protected through procedural 
safeguards, ones defined and monitored by this board.”(Bennet 1992, s. 64–65). 
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7.5.3. Teknikperspektiv 
 

Den fortsatta utvecklingen har medfört datamaskiner som medger att olika data-
system integreras med varandra. Detta har givit en av förutsättningarna för da-
tabanker, som öppnar möjligheter till övergripande informationssystem och i en 
framtid kan medge en samhällsplanering i vid bemärkelse. Jämsides med denna 
utveckling mot stora komplicerade datasystem har utvecklats små system som 
kan vara lönsamma att använda inom mycket begränsade verksamhetsområden, 
samt standardsystem, som utan att behöva ändras kan användas inom likartade 
verksamheter. (Data och integritet, s. 46, mina kursiveringar) 

 
Vi kan kort återerinra oss de metaforer för beskrivning av teknopolitiska system som 
Beckman diskuterar. (se sid. 79) Den offentlig mediadebatten under 1970-talets första 
år illustrerar tydligt relevansen av bläckfiskmetaforen i bilden av ett ”storebrorssam-
hälle” byggt med hjälp av den nya tekniken. Detta tillsammans med ett starkt morfo-
logiserande språkbruk i beskrivningen av datatekniken som ett levande, mer eller 
mindre farligt väsen, i behov av att tämjas. De tidiga stordatorerna som del i en vi-
sion om rationell effektivisering av statsapparatens planering och administration, lik-
som företagens produktion har framträtt i 1960-talets datapolitik. Det ligger nära till 
hands att tänka sig denna idealbild av datorn som centralt placerat hjälpmedel även i 
det betänkande som granskas här. Polymorfen och labyrinten som metaforer slutli-
gen, hör i Beckmans beskrivning mer till det sena 1900-talet. En förskjutning kan 
skönjas menar han ”från de maskinmetaforer som livnärdes av tidiga centraldatorsy-
stem till de polymorfmönster som i samtiden livnärs av den globala nätverksupp-
byggnaden kring myriader hopkopplade persondatorer och databaser”. (Beckman 
1995, s. 278). 
 
Hur beskriver då OSK ADB-tekniken? Frågan har fått ett eget avsnitt i betänkandet, 
kapitel 3, med just rubriken ”ADB-tekniken”. I avsnitt 7.2 ”Den automatiska databe-
handlingens möjligheter och deras betydelse för integriteten”, går också att utläsa ett 
visst teknikperspektiv, liksom i kapitel 5 ”Användningen av automatisk databehand-
ling”, som redovisar resultatet av den inom utredningens ram genomförda enkätun-
dersökningen. 

För det första kan man konstatera att betänkandets text helt saknar det morfologi-
serande språkbruket rörande datatekniken som den samtida mediedebatten i så hög 
grad präglas av. Här är beskrivningen av den nya tekniken mer neutral, förklarande 
och också lätt att förstå. Den automatiserade databehandlingen förklaras visserligen 
som ett ”revolutionerande framsteg inom informationsbehandlingen”, men själva 
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tekniken är ändå i sig själv fullt möjlig att begripa (ibid, s. 37). I en pedagogiskt upp-
lagd inledande text, kapitel 3, beskrivs datateknik och automatisk databehandling 
med ett enkelt och lättfattligt språk (ibid, s. 36 ff). En intressant koppling görs i texten 
mellan det gamla traditionella sättet att lagra och återvinna meddelanden och de nya 
metoderna, att anteckna uppgifter i form av skrift på papper samt att läsa texten, re-
spektive att lagra data och återvinna information. Kvalitativt är det ingen skillnad i 
målet med aktiviteterna tycks författarna mena, det är bara metoderna som är radi-
kalt annorlunda. Datamaskinernas totala beroende av människans instruktioner för 
att fungera understryks också. Tekniken är allt annat än ett levande väsen, i ett 
stycke tas explicit avstånd från uttryck som ”elektronhjärna” och liknande (ibid, 
s. 37). 

När datateknikens revolutionerande karaktär ska beskrivas används en rad ut-
tryck, som snabbhet, hög kapacitet, flexibilitet, förenkling och tillgänglighet. Framför 
allt är det snabbheten och flexibiliteten som lyfts fram i jämförelse med traditionella 
informationsbehandlingsmetoder (ibid, s. 39 och 59). Tittar man närmare på textens 
beskrivning utifrån Beckmans teknikmetaforer framträder en intressant spänning i 
bilden av datatekniken. I den pedagogiskt informativa delen där datatekniken för-
klaras är texten framåtblickande. Delvis är det de kommande PC-maskinerna som 
beskrivs, terminaler med tangentbord och bildskärmar som är ihopkopplade med 
varandra i större dataenheter via telenät. Datamaskiner med färdiga standardpro-
gram gör maskinerna mer lättanvända även för personer utan specialiserad ADB-
utbildning (ibid, s. 38). Körningar av magnetband överges till förmån för ”direktac-
cess”. I denna beskrivning är det flexibiliteten och tillgängligheten till datatekniken 
som betonas, inte den höga arbetskapaciteten i en stor centraldator. Man ser framför 
sig det kommande kontorslandskapet med terminaler och smådatorer, ett möjligt de-
centraliserat datasystem där inte Maskinen med stor bokstav är den passande tekno-
politiska metaforen, men inte heller bläckfisken eller polymorfen. Det är inte några 
kontrollerande eller övervakande aspekter som lyfts fram, inte heller några gräns-
överskridande eller självreglerande. Datatekniken beskrivs dock vara i stark utveck-
ling och en rad tendenser pekas ut, som direktaccess, optisk läsning, terminaler och 
teletekniska dataförbindelser. Från en central stordator är datamaskinen på väg att 
bli var mans kontorsmaskin eller hjälpredskap, lätt att förstå och använda (ibid, s. 38). 
Något maktpolitiskt perspektiv läggs dock inte på denna utveckling. 

När det gäller datateknikens konsekvenser för offentlighet och integritet, de om-
råden kommittén är satt att utreda, ser bilden dock lite annorlunda ut. Utifrån offent-
lighetens syften att ge allmänheten tillgång till offentliga handlingar kan den nya 
tekniken till exempel medföra försämrad flexibilitet menar betänkandets författare. 
Är de offentliga handlingarna datalagrade behövs ju både datamaskin, lämpliga 
program och utbildad personal för framtagandet av uppgifter påpekar man (ibid, 
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s. 39). När det gäller databehandlingens konsekvenser för integriteten är de risker 
som beskrivs alla sammankopplade med möjligheten att samla stora mängder upp-
gifter centralt på ett ställe i en underförstådd stordator, liksom med snabbheten och 
effektiviteten varmed dessa kan behandlas (ibid, s. 59–60). Om en stor mängd i sig 
oförargliga uppgifter om enskilda sammanställs, kan en ”kartläggning” ske även av 
enskilda individer, är ett argument i betänkandet som vi känner igen från den offent-
liga debatten. I denna problembeskrivning är det myndigheternas och deras stora in-
formationssystem innehållande personuppgifter, eventuellt samkörda med andra 
myndigheters system, som dominerar bilden. Stordatorn är förvandlad till ”bläck-
fisk”, ett slags redskap med vars hjälp man kan övervaka och kontrollera. 
 

7.5.4. Personuppgifter som information 
Den andra delen av OSK: s uppdrag som redovisas i delbetänkandet Data och integri-
tet behandlar frågor rörande offentlighetsprincipens tillämpning på det som kallas 
”ADB-lagrat informationsmaterial”, som även implicit omfattar personuppgifter och 
andra personliga data. Denna utredningsuppgift medför till att börja med en viss 
grad av tekniskt resonemang kring på vilket sätt information kan utlämnas och via 
vilka media detta kan ske. Så länge en offentlig handling i offentlighetsprincipens 
mening utgörs av ett dokument i form av skrift på papper eller annat underlag inne-
bär ett utlämnande läsning av dokumentet eller avskrivning (ibid, s. 9). Med den nya 
ADB-tekniken kan utlämnande av till exempel personuppgifter innebära helt nya 
tekniska procedurer, i vissa fall i flera steg, för att uppnå en för människan ”visuellt 
läsbar form” av informationen. Förutom i formen av utskrift på papper kan utläm-
nande av handling enligt betänkandet innebära sådant som ”tillfällig projicering på 
till terminaler knutna bildskärmar”, ett utlämnande av själva datamediet, eller di-
rektförbindelse mellan två datamaskiner. Utskrift kan också ske via mikrofilm, hål-
kort och hålremsa (ibid, s. 9). 
 
Utredningens omfattande enkätundersökning angående förekomsten av datasystem 
innehållande personuppgifter i Sverige vid tidpunkten, visar också på en omfattande 
registrering och behandling av personuppgifter inom vitt skilda områden i samhäl-
let. Betänkandet ringar in de stora områdena för personuppgifter som administrativ 
verksamhet, statistik, redovisning, planering och forskning (ibid, s. 46). På den of-
fentliga sidan handlar det mer konkret om bland annat folkbokföring, personalad-
ministration, rättsväsendet, hälso- och sjukvård, samt socialvård. De vanligaste sy-
stemen inom den privata sektorn är sådant som kundregister, försäkringsregister och 
personalregister. Det är en bild som kan kännas igen från senare årtionden. De vikti-
gaste typerna av dataregister och informationssystem för personuppgifter i Sverige 
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planerades och byggdes upp under 1960- och 1970-talen. Det stora SIBOL-projektet 
inom bankväsendet nämns också vara under uppbyggnad, vilket kan sägas utgöra 
grunden till dagens kontokortssystem för betalningar. 

Några förhållanden noteras särskilt i betänkandet vid en jämförelse av befintliga 
system inom offentlig respektive privat sektor. Enligt enkätundersökningens svar är 
vid tidpunkten antalet datasystem i den privata sfären betydligt högre än inom det 
offentliga, siffror på cirka 3 000 system respektive 339 nämns (ibid, s. 47). De olika 
systemen har också granskats utifrån något som kallas ”informationsbild” med vilket 
menas dels informationens bredd – antalet registrerade personer, dels informatio-
nens djup och detaljrikedom – antalet uppgifter om varje individ och karaktären på 
dessa uppgifter. Inom både det privata liksom det offentliga finns många system 
med stor bredd, däremot finner utredningen att systemen inom offentlig sektor gene-
rellt sett har större informationsdjup än de privata motsvarigheterna. Det är också 
inom den offentliga sektorn som ihopkopplandet av enskilda system till större data-
banker förekommer. Den så kallade samkörningen förekommer dock i båda sfärerna. 
Kort sammanfattat kommer kommittén fram till att ”Antalet register som endast in-
nehåller uppgifter av mindre känslig art eller från vilka uppgifter ej lämnas ut till ut-
omstående är väsentligt större på den privata sektorn än på den offentliga” (ibid, 
s. 48). 
 
Att personuppgifter kan vara mer eller mindre känsliga till sin karaktär är något som 
diskuteras i särskilt avsnitt under rubriken ”Vad bör skyddas?”. Faktauppgifter an-
gående brott, påföljder, tvångsåtgärder, olika typer av socialvård och psykiatrisk 
vård hör till de självklart känsliga uppgifterna som vissa myndigheter måste behand-
la för att sköta sina respektive uppdrag (ibid, s. 57). Värderingar och bedömningar av 
enskilda individer kan bli särskilt problematiska om de registreras och sammanställs 
med ADB menar kommittén, då sådana uppgifter, redan när de fixeras i skrift på 
papper och än mer vid registrering i ett datasystem, kan ge ett delvis falskt intryck av 
objektivitet och korrekthet (ibid, s. 58). Vid sammanställningar av bedömningar från 
olika håll, som vid samkörning, kan effekten förstärkas menar utredarna vidare. Ny 
datateknik skulle således kunna bidra till en suddigare gräns mellan faktauppgifter 
och mer värderande bedömningar, att alla uppgifter om enskilda oavsett karaktär får 
ett starkare drag av tillförlitlighet och objektivitet om de registreras i datasystem. 

Även uppgifter om enskildas kontakter och relationer med andra kan vara av 
känslig art, till exempel sådant som medlemskap i förening och äktenskap, men även 
sådant ses som nödvändigt att behandla i olika sammanhang. Utredningen noterar 
också att traditionen med offentlighet i Sverige givit resultatet att ett flertal personli-
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ga uppgifter som kan uppfattas som känsliga sedan länge varit tillgängliga för envar, 
såsom taxerings- och inkomstuppgifter (ibid, s. 58).71

 
 

När det gäller dagstidningsdebatten om folk- och bostadsräkningen har vi tidigare 
sett att personuppgifter diskuterades i egenskap av information inom den offentliga 
sfären. Som en kollektiv resurs som emellanåt kan behöva begränsas av enskilda eller 
gruppers integritetsskäl. Informationsfriheten handlade också om tillgång till myn-
digheters offentliga information i form av dokument och handlingar, i motsats till in-
formationsfrihet som en intellektuell frihet jämsides med yttrande – och opinionsfri-
het. I stort sett kan det konstateras att betänkandet Data och integritet omfattar ett lik-
artat perspektiv på personuppgifter som information som mediedebatten uttrycker. 
Kommitténs uttryckliga uppdrag gäller visserligen både det offentliga och det priva-
ta området, men betänkandets diskussion cirklar huvudsakligen kring den informa-
tionshantering som myndigheterna handhar. De exempel som ges berör främst of-
fentliga myndigheters informationssystem och automatiska databehandling av per-
sonuppgifter. I betänkandets sammanfattning hävdar författarna i ett avsnitt att: 
 

I nära samband med detta anspråk på en fredad privatsektor står kravet från den 
enskilde att bli bedömd efter relevanta kriterier. Om man vet, att en myndighet el-
ler en organisation har tillgång till omfattande information om enskildas personli-
ga förhållanden, ligger en misstanke nära till hands att informationen utnyttjas 
till ställningstaganden för vilka informationen inte är ägnad. (ibid, s. 11, min kur-
sivering) 

 
Lite längre fram i texten där konflikten mellan det allmänna och enskilda intresset att 
samla in och bearbeta personlig information och behovet av integritetsskydd disku-
teras heter det vidare att: 
 

Vid avvägningen är det även ur den enskildes synpunkt av betydelse om infor-
mationen blir tillgänglig endast för en viss myndighet, för personer som har sär-
skilda kontakter med den som informationen gäller eller för en vidare krets, 
eventuellt för var och en som efterfrågar upplysningar. (ibid, s. 57, min kursive-
ring) 

 

                                                 
71 Av de olika typer av känsliga uppgifter som nämns i betänkandet är det endast enskildas politiska 
eller religiösa åsikter och uppfattningar som kommittén bedömer att många skulle uppleva ”som i och 
för sig förkastligt” att registrera (ibid, s. 58). Här liksom på flera andra ställen i betänkandet tar inte 
kommittén tydlig ställning utan hänvisar till att ”många skulle uppleva det som förkastligt” (min kursi-
vering). 
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I vissa falla är beskrivningen mer allmän och inte riktad mot specifikt myndigheter 
eller privat sektor. Däremot kan de exempel på personlig information som ges ändå 
indirekt peka mot det offentliga hållet. I en diskussion om vilka ökade risker registre-
ring med hjälp av ADB-teknik kan medföra lyfter författarna till exempel fram per-
sonliga uppgifter av känsligare art som främst behandlas inom offentliga myndighe-
ter, även om detta inte betonas särskilt: 
 

För det första måste konstateras, att sådana speciellt ömtåliga uppgifter som be-
gångna brott och ådömda påföljder, genomgångna sjukdomar, missbruk av al-
kohol eller narkotika eller problem och misslyckanden i familje- och arbetslivet 
med hjälp av den nya tekniken kan registreras effektivare och till lägre kostnader 
än förr. Risken för att uppgifter av detta slag, som förut ansetts alltför svårhanter-
liga, i framtiden skall utnyttjas för ändamål som kan uppfattas som otillbörliga 
ökar därför starkt. (ibid, s. 60) 

 
Kommittén har ett dubbelt uppdrag, att säkra tillgången till ett fritt flöde av informa-
tion i datateknikens tidsålder, samtidigt som behovet av utökat skydd och begräns-
ning skall utredas. Detta gör att utredningstexten pendlar mellan de olika arenorna i 
Rowlands normativa modell som beskrivits tidigare i avhandlingen (se sid. 77). Det 
är just själva spänningen mellan fritt flöde och begränsning som skall balanseras på 
ett nytt sätt. Däremot rör sig arbetet i stort sett på den övre offentliga halvan av mo-
dellen. Att personuppgifter som information även behandlas inom företag på den 
privata marknaden beskrivs kortfattat i betänkandet, däremot diskuteras inte vilket 
ekonomiskt värde denna information har på en tänkt marknad. Ett sådant värde är 
aldrig skäl till att begränsa flödet av personuppgifter i samhället i detta samman-
hang. Skälet utgör enbart enskilda eller gruppers upplevda intrång på det personliga 
området vid behandlingen av uppgifterna. 
 
Frågan om tillgång till vilken information för vem, i vilket sammanhang blir då central 
och avgörande. Tillgången till offentlig information för allmänheten skall enligt kom-
mittén säkras genom att reglerna kring offentlighetsprincipen omformuleras och 
modifieras i relation till ny datateknik och ADB. Tillgängligheten och tillgången till 
personuppgifter för myndigheterna kan begränsas genom kontroll av samkörning. 
Främst är det dock själva uppbyggandet av register och databanker i sig själva som 
skall regleras genom den nya lagstiftningen. Med ett förfarande rörande tillstånd och 
föreskrifter tänker man sig att själva hanteringen av uppgifter kan regleras, det vill 
säga sådant som utlämnande och bearbetning av information. Tillgängligheten till of-
fentliga uppgifter för enskilda aktörer på marknaden, såsom företag och liknande 
avses inte att begränsas, detta ses inte som möjligt om man vill upprätthålla offent-



 

 
194 

 

lighetsprincipen. Däremot tänker sig kommittén även här en kontroll av själva upp-
byggandet av register och system. 
 

7.5.5. Problem och problembilder 
Grunden för de problem som den nya datalagstiftningen är tänkt att lösa tecknas i 
betänkandet Data och integritet som en konfliktsituation, konflikten mellan de sam-
hällsintressen, allmänna och enskilda, som talar för att stora mängder persondata 
samlas in och bearbetas i informationssystem, och de integritetsintressen som kan 
hotas av denna verksamhet. Konkret kan det handla om att personuppgifter behövs 
för en effektiv och rationell samhällsplanering, som planerings- och beslutsunderlag, 
liksom för ekonomisk verksamhet (Data och integritet, s. 59). De stora fördelarna 
med att just använda ADB-teknik för detta radas upp i betänkandet. Datamaskiner-
nas stora kapacitet lyfts fram, liksom dess snabbhet och flexibilitet, möjligheterna att 
bearbeta stora mängder information effektivt på en mängd nya sätt gällande selekte-
ring, urval, sortering och samkörning (ibid). På ett allmänt plan framställs också den 
nya tekniken som något för samhällsutvecklingen helt oundgängligt. I det inledande 
beskrivande kapitlet om ”ADB-tekniken” sägs det sålunda att: 
 

Automatisk databehandling har varit i praktisk användning under 15–20 år. Re-
dan på denna korta tid har den emellertid medfört en radikal omvandling av in-
formationsbehandlingen och kommit att få en sådan betydelse för den industriel-
la och samhälleliga utvecklingen att den inte längre kan undvaras. ADB-tekniken 
torde alltjämt befinna sig i ett utvecklingsskede och dess betydelse kan väntas 
öka allt eftersom tekniken ytterligare förändras och förbättras. (ibid, s. 37) 

 
När det gäller hoten mot enskildas personliga integritet framhålls det på flera ställen 
i texten att det är den ”automatiska databehandlingen som medför särskilda risker 
för enskildas integritet”, inte informationshantering i största allmänhet (ibid, s. 10). 
Och när det gäller denna automatiska databehandling av personuppgifter ser betän-
kandets författare problem på två nivåer, dels reella risker, som bygger på ett reso-
nemang om att kvantitativa förändringar i informationshanteringen också ger kvali-
tativa skillnader, dels en psykologisk risk som handlar om den ”folkliga oro” som en 
stor del av tidens mediedebatt också behandlar (ibid, s. 60–61). 
 
De reella risker för den enskilda integriteten som automatisk databehandling kan 
medföra och som beskrivs i betänkandet, kan sägas utgöra situationer när datatekni-
kens goda egenskaper, dess effektivitet, snabbhet och kapacitet tagits ett steg för 
långt. Själva möjligheten att effektivt, lätt och billigt kunna samla in och registrera 
även mer komplicerad information i stora system utgör en risk menar utredarna 



 

 
195 

 

(ibid, s. 60). Mer omfattande och djupgående personlig information, som tidigare 
kanske ansetts för krånglig att spara eller arkivera, går nu att samla in och även sam-
köra i stora system, vilket också samtidigt gör den tillgänglig om inte restriktioner 
finns. De så kallade känsliga uppgifterna är speciellt aktuella i dessa fall. Men utre-
darna talar också om kartläggning och bearbetning av i sig enkla uppgifter, vilket 
kan leda till ökad insyn och möjliga slutsatser i detaljer om både grupper av männi-
skor och enskilda (ibid). 

I de avsnitt som berör dessa reella risker vid utökad ADB-behandling av person-
uppgifter är texten neutral i fråga om vilka aktörer som skulle kunna tänkas dra nyt-
ta av de möjligheter som tekniken ger för det otillbörliga intrång som det talas om. 
Inte heller används några tydliga makttermer eller ett synligt maktperspektiv på des-
sa problem, även om det är uppenbart att det måste till konkreta aktörer med till-
gång till informationen och även konkreta objekt för registreringen, för att riskerna 
som beskrivs ska bli reella och intressanta. Det är som om datateknikens inbyggda 
egenskaper, dess effektivitet, kapacitet och snabbhet av bara farten kan vändas till ett 
negativt redskap om de inte kontrolleras. Inte för att någon aktör har särskilt intresse 
av att missbruka tekniken och informationen den bär, utan för att de stora möjlighe-
terna lätt kan gå för långt närmast av sig självt, för att de existerar. Exempel på den 
”neutrala” framställningsform som texten här ger finns under avsnitt 7.2 ”Den auto-
matiska databehandlingens möjligheter och deras betydelse för integriteten”: 
 

Även information av i och för sig mera banal karaktär kan emellertid uppfattas 
som hotfull för de berördas integritet, om upplysningar i stora kvantiteter samlas 
och bearbetas med automatisk databehandlingsteknik. Enskildas förhållande kan 
genom sammanställning av sådana informationsmängder kartläggas i starkt 
ökad omfattning och slutsatser kan med större eller mindre sannolikhet dragas 
även om sådana särskilt ömtåliga förhållanden, som kanske inte direkt behandlas 
i primärmaterialet. (ibid, s. 60) 

 
I andra avsnitt är texten tydligare med vilka aktörer och intressen som står mot var-
andra. Ovan har till exempel redan redovisats alla de tillfällen då myndigheter anges 
som aktören med tillgång till dataregistrens information. I betänkandets inledande 
sammanfattning heter det också att ”Samhällets krav på solidaritet och ekonomisk ef-
fektivitet måste begränsas bl a genom att övervakningen av den enskilde inte tillåtes 
bli fullständigt effektiv” (ibid, s. 11). 
 
De psykologiska aspekterna kring den automatiska databehandlingen lyfts också 
fram som viktiga och jämställs av utredarna med de reella riskerna. Människor måste 
kunna lita på att både de offentliga organen och de enskilda aktörerna faktiskt har en 
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gräns för hur de personliga uppgifterna används. Hela problemställningen i betän-
kandet sammanfattas väl i ett avsnitt om integritetsproblemen: 
 

Slutsatsen av det nu anförda är, att den automatiska databehandlingen medför 
helt nya faror för intrång i den personliga integritetssfären. Sådant intrång kan 
visserligen förekomma även som en följd av manuell hantering av information, 
men de nya möjligheter som öppnats genom automatisk databehandlingsteknik 
stegrar riskerna. Det är principiellt fråga om en gradskillnad, men denna är så be-
tydande att situationen måste anses på ett avgörande sätt förändrad. 

Utöver de reella riskerna för intrång i samband med insamling, bearbetning 
och utlämnande av information bör särskilt observeras den psykologiska effekt som 
vetskapen om den automatiska databehandlingen möjligheter medför. Tanken 
att information om enskilda okontrollerat kan insamlas och bearbetas, utan att de 
berörda har kännedom därom, är ägnad att väcka oro. Kravet på en fredad privat 
sektor innefattar inte bara att det allmänna och andra enskilda faktiskt skall 
respektera det privata området, utan också att de berörda skall kunna lita på att 
det förhåller sig så. Förutsättningen härför är insyns- och kontrollmöjligheter gent-
emot dem som har tillgång till den nya teknikens resurser. (ibid, s. 60–61, mina 
kursiveringar) 

 
I avsnittet om problembilder inom dagstidningsdebatten ringade jag in fyra olika sätt 
att karaktärisera problemen i samband med dataregister och integritet i allmänhet 
och folk- och bostadsräkningen i synnerhet. Perspektiven kunde vara mer eller 
mindre explicit uttryckta i de enskilda texterna och var och en av skribenterna omfat-
tade ett eller flera synsätt sammanflätat. Problembilderna formulerade jag såsom ett 
informationsproblem, som ett problem med kontroll och reglering av datatekniken och 
dess användning, som ett förtroende- och tillitsproblem, samt slutligen som ett maktpro-
blem. 

I betänkandet Data och integritet uttrycks tydligt att utvecklingen mot allt fler och 
mer omfattande dataregister och datasystem utgör ett förtroende- och tillitsproblem, 
om de inte kontrolleras av statsmakterna. Som framgick ovan så lyfts ”folks oro” 
fram som en viktig aspekt, och ett skäl till att lagstifta på området. Människor måste 
lita på att utvecklingen kontrolleras, att inte utnyttjandet av datatekniken görs alltför 
effektiv och att registreringen av personuppgifter blir alltför fullständig. Kommittén 
ger här statsmakterna en närmast beskyddande roll, staten skall inte bara reglera viss 
användning av datatekniken utan också stilla människors osäkerhet och oro inför ut-
vecklingen och framtiden. Debatten i samband med folk- och bostadsräkningen 
kommenteras också av kommittén med uttalandet att ”Den egentliga orsaken till de-
batten torde emellertid vara den växande oron för den automatiska databehandling-
ens konsekvenser.” (ibid, s. 41). 
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Att många skribenter kritiserade den bristande och förvirrande informationen 
kring folk- och bostadsräkningen kommenteras i betänkandets avsnitt om debatten, 
men diskuteras inte närmare då dessa frågor så att säga ligger utanför utredningens 
ramar och uppdrag. Att kommittén inte heller vill diskutera problemen med den au-
tomatiska databehandlingen utifrån makttermer har jag tidigare redovisat. Betän-
kandets författare kan inte heller sägas framlägga synpunkten att problemet egentli-
gen utgörs av bristande statlig kontroll på området. Detta eftersom hela förslaget på 
ny lagstiftning går ut på att just etablera kontroll över uppbyggandet av dataregister, 
banker och system. Som redan har framkommit ovan beskriver betänkandets förfat-
tare datatekniken genomgående utan morfologiserande språkbruk, till skillnad från 
skribenterna i dagstidningsdebatten. Datatekniken generellt behöver inte tämjas och 
regleras, den utgör inget skrämmande hot som måste stoppas. Det problem som be-
skrivs i betänkandet kan i stället snarare karaktäriseras om ett utvecklings- eller effek-
tivitetsproblem. Samhällsutvecklingen tycks kräva ökad planering och samordning, 
mer information och effektivare informationsbehandling, rationalisering av företag, 
myndigheter och andra verksamheter. Detta blir möjligt genom den nya tekniken 
och automatisk databehandling, vars kapacitet och effektivitet dock lätt kan föras för 
långt. Fullständig effektivitet blir detsamma som övervakning, vilket inte är det öns-
kade, allt enligt betänkandet (se t ex s. 11 Inledningen). Datateknikens extraordinära 
möjligheter inom vissa användningsområden är det som måste kontrolleras. I bak-
grunden ligger perspektivet att det svenska samhället självklart ska fortsätta expan-
dera, så också den gemensamma offentliga sektorn. Denna utvecklig var i full gång i 
början av 1970-talet, men började också få sina kritiker. 
 

7.5.6. Förändringar i perspektiv 
Det finns en noterbar och tydlig skillnad i sättet att ringa in, beskriva och karaktäri-
sera problemområdet och hotbilden mellan Svenonius PM i OSK:s inledande arbets-
skede (PM 6, Diskussionsunderlag, 19 september 1969) och de slutliga formulering-
arna i betänkandet Data och integritet. En förändring i perspektiv tycks ha skett under 
arbetets gång. Där Svenonius ser hot mot individen från den privata sfären i form av 
register uppbyggda för kommersiella syften eller genom brottslig verksamhet, domi-
nerar, som vi sett ovan, de offentliga myndigheternas administrativa användning av 
personuppgifter och dataregister i betänkandet. 

Utifrån det textmaterial som ingår i föreliggande avhandling är det inte möjligt att 
i detalj redogöra för eller analysera hur denna förändring gått till. Det man kan anta 
är att problemställningarna kring integritetsfrågorna inledningsvis i kommitténs ar-
bete var öppna. Direktiven till utredningen var därvidlag relativt allmänna i jämfö-
relse med riktlinjerna kring arbetet med till exempel offentlighetsprincipen. Rimligt-
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vis fanns det ett behov hos kommitténs ledamöter att lära sig mer om integritetspro-
blematiken i samband med automatisk databehandling och registeruppbyggnad, li-
kaså att inta en lyhörd attityd till information och diskussion av skilda slag i sam-
hällskontexten. Nedan ska jag resonera kring några synliga uttryck i förändringspro-
cessen utifrån arkivmaterialet i form av sammanträdesprotokoll och interna arbets-
dokument. 
 
Det framgår för det första av både mötesprotokoll och PM att kommittén engagerar 
sig i den i Sverige pågående integritetsdebatten, särskilt under hösten 1970 fram till 
våren 1971 då den är som intensivast. Under våren 1971 tycks också tanken om en 
särskild datalagstiftning stegvis växa fram. Redan den 19 oktober 1970, då själva 
folk- och bostadsräkningen fortfarande pågick och debatten rasade som värst, disku-
teras debatten på ett kommittémöte. Det framgår att ett stort antal förfrågningar från 
radio och TV nått utredningen och det noteras också att frågorna diskuterats i riks-
dagen. Inga särskilda synpunkter noteras i protokollet, förutom att ”enighet rådde 
om att OSK borde söka framlägga ett delbetänkande i ADB-frågan.” (Sammanträ-
desprotokoll 7, 19 oktober 1970). Under november månad samma höst arrangeras ett 
gemensamt möte mellan OSK och Kreditupplysningsutredningen (KUU) och då 
nämns möjligheten till en ”generell datalagstiftning” för första gången i materialet, 
men av två ledamöter från KUU. Det är uppenbart för deltagarna i båda utredning-
arna att arbetet med en sådan lagstiftning kräver samarbete och samordning med 
eventuella nya regler om offentlighet och sekretess (Sammanträdesprotokoll 8, 
2 november 1970). 
 
Under vårens första sammanträde, den 13 januari 1971, diskuteras integritetsfrågor-
na och den aktuella debatten mer ingående. Då har den i kommittén nyanställde sek-
reteraren Freese författat ett PM med rubriken ”ADB, integritet och offentlighet m. 
m.” som underlag för diskussionen (Sammanträdesprotokoll 10, 13 januari, 1971). 
Freeses PM redogör för ”Fob-debatten i massmedia”, lyfter fram att datorisering kan 
innebära centralisering av information i några få system, samt att det i debatten fun-
nits ett maktperspektiv där risken för politiskt missbruk av dataregister och över-
vakning via tillgång till omfattande register varit ingredienser i diskussionen. Även 
de framlagda kraven på en datalag och hur den ska vara beskaffad framläggs i 
PM:et. I sina slutsatser lägger Freese störst vikt vid att ”ADB leder till koncentration 
av tidigare spridda register, samt möjlighet att registrera väsentligt fler uppgifter än 
tidigare” (PM 30, Freese, 8 januari, 1971, s. 2). Samkörning kan också skapa en mer 
”fullständig bild av en människa” en beskrivning vi nu väl känner igen från tid-
ningsdebatten (ibid, s. 3). Det bör övervägas om inte ”behov föreligger av en viss 
skyddslagstiftning” konstaterar Freese i detta PM (ibid, s. 3). Särskilt finns det behov 
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av en ”central funktion” i form av en myndighet med uppgift att ”godkänna system 
och medge samkörningar”. Den tillsynsmyndighet som Datainspektionen senare 
kom att bli nämns alltså redan i detta inledande stadium. Syftet med många datare-
gister är oklar menar författaren vidare, med följd att det samlas in information lite 
hur som helst, för ”säkerhets skull”. En förhandskontroll är önskvärd: 
 

Innan system och program fastställs måste i dem ingående uppgifter samt bear-
betningar definieras och motiveras liksom planerade samkörningar med andra 
register. /…/ Samtliga maskinella bearbetningar, tidpunkt härför och av vem de 
beordrats bör registreras. (ibid, s. 3) 

 
Freese noterar slutligen i sin text att inläggen i dagstidningsdebatten i huvudsak inte 
behandlar frågan om huruvida ett förstärkt integritetsskydd kan medföra motsva-
rande begränsningar i offentlighet. Kommittén har ju till uppgift att utreda båda frå-
gorna och det präglar emellanåt resonemangen i framför allt texterna i form av de 
PM som utgör arbetsmaterial och underlag för utredningsarbetet. I stor utsträckning 
diskuteras dock offentlighetsfrågorna och integritetsproblematiken i separata delar, 
det gäller både det interna arbetsmaterialet liksom det färdiga betänkandet. 

Kommittéledamöternas inlägg på mötet den 13 januari speglar i stort Freeses re-
sonemang i detta PM och tillför inget nytt i sak. Även i dessa inlägg lyfter man fram 
mediedebattens inslag av maktperspektiv och att frågan också berör eventuella risker 
för maktförskjutningar inom den offentliga förvaltningens myndigheter. Detta utgör 
vid tidpunkten ett nytt inslag i mötesprotokollen (Sammanträdesprotokoll 10, 13 ja-
nuari, 1971, s. 3). 
 
Den 4 mars är det dags för nästa diskussion i kommittén kring ADB, integritet och 
offentlighet, även denna gång utifrån ett PM författat av Freese (PM 31, Freese, 25 
februari 1971, samt Sammanträdesprotokoll 11, 4 mars, 1971). Detta PM inleds med 
en relativt ingående redogörelse för olika infallsvinklar på integritetsbegreppet, samt 
en redovisning av resultaten av SCB:s intervjuundersökning genomförd under hös-
ten 1970. Författaren ger dock i princip upp försöken att positivt ringa in något integ-
ritetsbegrepp och slutsatsen blir att det för OSK: s del handlar om att utreda ”i vad 
mån registrering av enskilda medborgare i offentliga register kan betraktas som tillå-
ten.” (PM 31, s. 6). Det konstateras också att SCB:s undersökning ändå visar att regi-
strering av personuppgifter upplevs som problematisk av en grupp människor, och 
att denna upplevelse kan ha flera dimensioner. Det kan handla om obehag inför vet-
skapen om registrering överhuvudtaget, oro inför risken för missbruk av uppgifterna 
och så vidare. Synpunkterna hade alla också förekommit i mediedebatten. 
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I detta PM dyker resonemangen kring den tidigare nämnda intresseavvägningen 
mellan enskildas behov av privatliv och samhällsgemenskapens intressen upp. En 
generell iakttagelse som Freese gör därvidlag är att registrering ”självfallet måste få 
förekomma”, men att endast nödvändig sådan bör medges, liksom att formerna måste 
vara helt betryggande (ibid, s. 7, min kursivering). En rad allmänna principer formu-
leras vidare för att uppnå denna betryggande hantering av personuppgifter i register. 
Flera av dem är aktuella även idag, till exempel principen om syftes- och ändamåls-
precisering av ett dataregister. Varje ADB-system som konstrueras ska ha ett dekla-
rerat syfte och de uppgifter som samlas in ska uppfylla detta syfte och inget annat. 
Uppgifter ska inte kunna samlas in utan tydlig grund (ibid, s. 9). Vidare bör det fin-
nas kontroll kring vilka som har tillgång till registren och vilka ”körningar” som 
görs. Rättelserutiner bör finnas och någon form av information bör ges om registre-
ringen till de berörda. Avsnittet i detta PM, som innehåller dessa resonemang, avslu-
tas med synpunkten ”De åtgärder som här förordats bör lämpligen lagfästas. Den lag-
stiftning som behöver skapas bör lämpligen åstadkommas i samverkan med kredit-
upplysningsutredningen” (ibid, s. 10, min kursivering). Nu råder således ingen osä-
kerhet längre om huruvida lagstiftning är nödvändig på området. Vid kommitténs 
sammanträde den 4 mars får också Freese och övriga sekretariatet i uppdrag att till 
nästkommande möte utarbeta förslag till lagtext. Ledamöternas kommentarer tar en-
ligt mötesprotokollet fasta på några särskilda punkter; att offentlighetsprincipen inte 
bör inskränkas, och om nödvändigt med stor försiktighet, att syftesbeskrivningar för 
varje register är ett krav, samt att den avvägning mellan olika intressen det talas om 
måste bedömas för varje register för sig. Skyddsbehovet kan inte heller betraktas som 
generellt menar en ledamot, det finns ”olika grader av skyddsbehov” (Sammanträ-
desprotokoll 11, 4 mars, 1971, s. 4). Vi skall till nästkommande kapitel, som behand-
lar datalagen som lösning och policy ha dessa principiella utgångspunkter i minne. 
 
På mötet den 25 mars 1971 diskuterar kommittén alltså för första gången ett konkret 
utkast till lagtext, vilket utgör bilaga till ytterligare ett PM, nr 34, ”Om lagstiftnings-
frågor m. m.”. Arbetet med att få fram ett lagförslag och diskussionerna kring detta 
pågår sedan i olika steg under hela 1971 fram till tidig vår 1972, då mötesprotokollen 
i stället börjar vittna om ett arbete med olika textavsnitt i själva betänkandet som 
läggs fram samma år. I nästkommande kapitel i avhandlingen redogörs närmare för 
diskussionerna kring själva lagförslaget, men det kan uppmärksammas att det redan 
i detta inledande skede fanns en viss oenighet inom kommittén angående förslaget 
om en central tillståndsmyndighet. Ledamot Rapaport undrar om inte en sådan 
myndighet skulle kunna medföra risk för en omfattande byråkrati, och förordar i 
stället en myndighet med rådgivande och opinionsbildande uppgifter (Sammanträ-
desprotokoll 12, 25 mars, 1971, s. 3). Ledamöterna Svenonius och Hugosson motsät-
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ter sig detta och hävdar båda betydelsen av förhandskontroll och prövning av varje 
datasystem, liksom nödvändigheten av ett organ som konkret kan tolka de relativt 
allmänna riktlinjer som man tänker sig att en datalagstiftning kommer att få. Som vi 
sett ovan var tanken att ”intresseavvägningen” måste göras i varje enskilt fall för sig 
central. 
 
En annan till synes viktig influens för OSK som uttrycks explicit i PM och mötespro-
tokoll är det som kallas den ”anglosaxiska integritetsdebatten”. Ett PM författat av 
sekreterare Lidin läggs fram på sammanträde den 4 mars 1971, men inga anteck-
ningar om diskussion kring dess innehåll går att finna i protokollet. Däremot åter-
finns ett flertal resonemang i detta PM som senare dyker upp även i betänkandets 
slutversion. Det rör sig då om textavsnitt med anknytning till hur kommittén ringar 
in problemområdet. I några fall är formuleringarna närmast identiska mellan PM och 
betänkande.72

Redogörelsen i PM:et bygger i huvudsak på två texter, dels en debattbok The data 
bank society – organzations, computers and social freedom, skriven av två författare, Mal-
colm Warner och Michael Stone (Allen & Unwin Ltd 1970), dels en OECD-rapport 
Digital information and the privacy problem, av G B F Niblett (dokument DAS/SPR 
70.69). Framför allt i betänkandets kapitel 7, ”Den automatiska databehandlingens 
inverkan på enskildas integritet” går det att hitta synsätt och resonemang som kan 
spåras till Warner och Stone. Särskilt ett kapitel i boken The Data Bank Society, ”The 
Computer and its Contemporary Impact on Administration” (Warner & Stone, s. 55–
81) behandlar frågeställningar som är högaktuella för kommittén och utredningens 

 

                                                 
72 Exempel på detta är ett längre stycke i Lidins PM (s. 6–7) som också återfinns med endast några få 
språkliga justeringar i betänkandet under rubriken ”Vad bör skyddas?” (s. 56–57). I betänkandet lyder 
texten ”Ett försök till sammanfattning görs av Warner och Stone, som ansett integriteten (privacy) om-
fatta en rätt till ensamhet, till förtrolig samvaro inom en familj, en vänkrets eller ett arbetslag samt till 
anonymitet och distans i samband med anda kontakter. I nära samband med detta anspråk på en fre-
dad privatsektor står kravet från den enskilde att bli bedömd efter relevanta kriterier. Om man vet att 
en myndighet eller en organisation har tillgång till omfattande information om enskildas personliga 
förhållanden ligger en misstanke nära till hands att informationen utnyttjas till ställningstaganden för 
vilka den inte är ägnad.” Med hänvisning till Warner och Stone skriver Lidin i sitt PM också ”att rätten 
till integritet måste begränsas med hänsyn till samhällets krav på solidaritet och ekonomisk effektivitet. 
Vad som krävs är att även integriteten beaktas vid avvägningen, exempelvis så att en nödvändig 
övervakning av den enskilde/…/ inte tillåtes bli fullständigt effektiv.” (s. 7, min kursivering). I betän-
kandets version är det dock tvärtom ”Samhällets krav på solidaritet och ekonomisk effektivitet måste begrän-
sas bl a genom att övervakningen av den enskilde inte tillåts bli fullständigt effektiv.” (s. 57). Ett in-
tressant stycke i Lidins uppenbart betydelsefulla PM som å andra sidan inte fått en plats idet slutliga 
betänkandet är ”Vetskapen om att vara ständigt övervakad är psykologiskt fördärvlig, övervakningen 
kan aldrig vara helt objektiv utan färgas av övervakarens värderingar, och båda dessa invändningar 
förstärks om övervakningen sker med moderna tekniska och elektroniska hjälpmedel” (ibid. s. 7). 
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problemområde. De olika risker för integriteten i samband med ADB-behandling 
som kommittén formulerar i betänkandet återfinns också hos Warner & Stone, men 
uttryckt på något annorlunda vis. Tanken att själva lättheten och effektiviteten var-
med man kan registrera även relativt komplicerad personlig information i sig ökar 
risken för otillbörlig användning och missbruk uttrycks på flera sätt i The Data Bank 
society. Att samlandet av en stor mängd information av enklare slag tillsammans kan 
utgöra en kartläggning av enskild, en synpunkt som återkommer både i betänkandet 
Data och integritet liksom i mediedebatten, är också Warner & Stones mening. På si-
dan 73 skriver författarna att: 
 

At some happy future moment, all this information could be combined with the 
F. B. I. files so as to produce a devastatingly detailed and accurate profile of each 
member of the society. The disturbing result could be that everyone will live 
burdened by an uneraseable record of his past and his limitations. In a way, the 
threat is that because of its recordkeeping ability the society will have lost its be-
nign capacity to forget. (ibid, s. 73, med referens till Daedalus, p. 877, Harry Kal-
ven) 

 
Ytterligare ett exempel där Warner & Stones text och betänkandet Data och integritet 
ligger nära varandra, berör problemen som formuleras kring de statistiska möjlighe-
terna som automatisk databehandling kan ge. I betänkandet tänker sig kommittén att 
alltför långtgående slutsatser lätt kan dras om olika grupper i samhället och till och 
med enskilda med statistikens hjälp, just därför att ADB-tekniken har så stor kapaci-
tet och flexibilitet. Warner & Stone använder begreppet sociological misuse för detta 
missbruk: 
 

Not only should we fear individual misuse and criminal misuse, but also socio-
logical misuse of the new file structures. One can see a new vista opening up for 
the construction of inferential relationships. The reseacher, the economist, the 
planner, the social scientist, the statistician, those who revolve in high Ministerial 
circles, can play for hours, matching the records of any person, organization, or 
event, with any other person, organization, or event, to see if any trends turn up. 
/.../ (ibid, s. 70) 

 
Detta var bara några exempel på citat av flera möjliga i Warner och Stones bok. De 
ger naturligtvis i sig själva inget ”bevis” för att kommittén var starkt influerad av just 
denna debattskrift, men indikerar ändå att det sätt som utredningsförfattarna resone-
rar på i delbetänkandet kring problemen med ADB när det gäller enskildas integritet 
inte sker i ett vakuum. Tankegångarna de framför är inte unika eller helt deras egna 
slutsatser. I tiden fanns en samhällsdebatt som redan ställt frågorna och diskuterat 
både problemen och eventuella lösningar. Kommittén genomförde dessutom an-
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strängningen att aktivt ta del av denna diskussion, både i form av att blicka utanför 
landets gränser liksom att lyssna på den inhemska mediedebatten. Detta inte enbart 
för att hitta lämpliga lösningar utan också för att ringa in och sätta namn på proble-
men. 
 
 

7.6. Sammanfattning 

I de tidigaste initiativen i den svenska riksdagen gällande dataregister och personlig 
integritet är problemformuleringarna trevande, men fokuserar i huvudsak på att 
kommersiellt eller annat privat utnyttjande av personuppgifter från ADB-baserade 
register kan vara ett problem. I direktiven till Offentlighets- och sekretesslagstift-
ningskommittén, där frågorna om ADB och personlig integritet placeras, står offent-
lighetsprincipens tillämpning på datorlagrad information i fokus, och detta domine-
rar också kommitténs arbete inledningsvis det första året. I det arbets-PM som leda-
mot Svenonius formulerar kring integritetsfrågorna tecknas en hotbild som, i likhet 
med de tidigare motionerna och interpellationen, cirklar kring vad privata företag, 
organisationer och enskilda kan utnyttja de offentliga personuppgifterna till. Detta 
perspektiv på problemen kring ADB-registren och den personliga integriteten för-
ändras dock tydligt under arbetets gång inom OSK. Granskningen av protokoll och 
PM visare till exempel att kommitténs ledamöter påverkas av den intensiva tid-
ningsdebatten under 1970–1971. Problembilden som fokuseras alltmer är det hot mot 
enskildas integritet som statens egna register kan utgöra, i form av offentliga myn-
digheters ADB-system med personuppgifter. Mediadebattens olika ståndpunkter och 
synpunkter får också sin fortsättning i riksdagsaktiviteter av olika slag under åren 
från hösten 1970 och framåt. 
 
I OSK:s betänkande Data och integritet SOU 1972:47 argumenteras och ges motiv till 
förslaget om en ny datalag. Kommittén beskriver en intressekonflikt mellan samhäl-
lets stora behov av att kunna behandla persondata i stora ADB-baserade system och 
den enskildes intresse av en fredad sfär. Särskilt datateknikens snabbhet, kapacitet 
och effektivitet i hanteringen av all slags information ligger till grund för den ökade 
risken för intrång i enskildas integritet som kommittén ser. Ett problem i samman-
hanget är också den psykologiska effekt som vetskapen om databehandling av per-
sonlig information kan ge hos befolkningen. Ett förtroende hos medborgarna om att 
informationen inte kan utnyttjas krävs. En starkare kontroll av utvecklingen måste 
därför till från statsmakternas sida, menar utredarna i OSK. Integritetsproblemet 
framstår i betänkandet som ett förtroende- och tillitsproblem mellan medborgarna och 
statens myndigheter, men också som ett utvecklings- och effektivitetsproblem, vilket ut-
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gör svar på avhandlingens första analysfråga. Perspektivet och problembilden har 
således avgränsats tydligt i jämförelse med det mer sammansatta problemspektrum 
som tidningsdebatten uppvisade. Samhällets utveckling kräver ökad planering, ra-
tionalisering, samordning och effektiv informationshantering inom alla sektorer och 
till detta behövs den nya datatekniken. Risken att fullständig effektivitet blir det-
samma som övervakning måste däremot motas i grind och kontrolleras – av staten 
själv. 
 
I betänkandet saknas helt det morfologiserande språkbruket kring datatekniken som 
i övrigt dominerade integritetsdebatten. Den nya tekniken beskrivs som revolutione-
rande, men antar i övrigt något olikartade skepnader i utredningstexten, från integri-
tetshotande stordatorer placerade vid centrala myndigheter till flexibla PC-maskiner 
på var mans kontor. Det informationsperspektiv som förmedlas i betänkandet be-
kräftar i stort sett den bild av persondata som i första hand en offentlig resurs hante-
rad av myndigheter som mediedebatten gav. Utredningens dubbla uppdrag, att både 
säkra offentlighetsprincipen i datateknikens tidsålder och stärka skyddet för den 
personliga integriteten medför en spänning mellan skydd och informationsfrihet. 
Tillgången till offentlig information för allmänheten skall i första hand säkras genom 
modifieringar av offentlighetsprincipen, tillgängligheten och tillgången till person-
uppgifter som information för myndigheter skall dock kontrolleras tydligare genom 
den nya lagstiftningen. Dessa uttryck för teknik- respektive informationsperspektiv i 
utredningstexten ger svar på studiens tredje och fjärde analysfråga. Som svar på den 
sjätte och sista frågeställningen kring beskrivningen av begreppet personlig integritet 
som sådan ger betänkandet Data och integritet ett något utförligare svar än tidnings-
debatten. Förutom allmänna hänvisningar till aktuella teoretiska arbeten fastställs 
personlig integritet pragmatiskt som en intressekonflikt snarare än en rättighet. Att in-
tegritet ställs mot andra samhällsintressen gör det möjligt att lösa regleringen av in-
tegritetsskyddet genom avvägningar i varje enskilt fall – om och när så är önskvärt. 
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8. POLICY – DATALAGEN SOM POLITISK LÖS-

NING 
 
 
 
 
I föreliggande kapitel är det datalagen som politisk lösning – policy – som står i fo-
kus. Efter en inledande diskussion om eventuella rättsliga förebilder till lagen går att 
hitta i samtiden, analyseras datalagen som styrningsform. Jag resonerar om hur la-
gen svarar mot de premisser och förutsättningar som formuleras i betänkandet Data 
och integritet, samt diskuterar valet av styrningsform i relation till Lundquists olika 
statstyper. Obligatorisk tillståndsprövning av alla register eller inte blev en av kom-
mittén mycket diskuterad fråga där viss meningsmotsättning uppstod. När lagför-
slaget till sist stod klart och nådde riksdagen var enigheten dock stor bland alla par-
ter om dess nödvändighet. Kapitlet avslutas med en redogörelse av förslagets be-
handling i regering och riksdag. Allra först dock en återknytning till dagordnings-
modellen. 
 
 

8.1. Policy enligt dagordningsmodellen 

Dagordningsmodellens bild av hur olika policys formas hör till dess särdrag. King-
dons sätt att beskriva policyprocessen är också mycket tydligt knuten till de specifika 
fall som studerats i hans forskning; hälso- och sjukvården samt transportfrågor som 
politiska problemområden i det amerikanska systemet. Huvudpoängen med dag-
ordningsmodellen är ju att problemformulering och formulerandet av policys i 
grunden är separata processer, och att olika problem och policys kan kopplas sam-
man på olika sätt beroende på tid, plats och tillfällighet. En policy följer inte nödvän-
digtvis som logiskt svar på ett tidigare formulerat problem, utan kan så att säga ha 
en egen historia. 

Centralt i Kingdons variant av dagordningsmodellen är det som kallas policy 
communities respektive policy entrepreneurs. I dessa communities ingår ämnesspe-
cialister, engagerade politiker, politiska tjänstemän, myndighetspersoner, intresse-
gruppsrepresentanter med flera, som alla på det ena eller andra sättet är aktiva inom 
det område det gäller (Kingdon, s. 116 ff). De aktörer som starkast förespråkar en 
specifik policy är då entreprenörerna. Skälen till att engagera sig kan vara komplexa, 
ideologi och värderingar, personligt intresse, materiella fördelar, som ett steg i karri-
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ären och så vidare (ibid, s. 122). En viktig komponent i beskrivningen av hur en poli-
cy växer fram är att processen kan ta mycket lång tid. Likaså att en mängd olika möj-
liga politiska förslag och policies under kortare eller längre tid kan cirkulera inom ett 
politikområde innan någon specifik lösning lyfts fram som tänkbar och önskvärd. I 
modellen kallas detta tillstånd policy primeval soup73

 

, ett slags fritt flytande tillstånd 
där olika förslag på lösningar kan prövas och diskuteras, kanske relativt ostrukture-
rat, och också det under ibland lång tid (ibid, s. 121–122). 

Även om Kingdons sätt att beskriva policyprocessen är relativt kontextspecifikt kan 
man lyfta fram begreppen policy communities och policy primeval soup, och kanske 
också policy entrepreneurs, för att applicera dessa i studiet av andra olikartade 
sammanhang. Hur skulle till exempel vårt fall med processen kring datalagen se ut 
utifrån dessa begrepps perspektiv? Kan en policy community sägas existera i arbetet 
med en datalag? Utgör OSK som offentlig utredning i sig själv en policy community? 
Liksom i föregående kapitel om politik och problem fokuseras i denna del själva in-
nehållet i lagstiftningen, hur den kan läsas utifrån ett diskursivt perspektiv genom 
avhandlingens analysfrågor. I studiens kapitel 9 återknyter jag till en mer övergri-
pande diskussion om processen kring datalagen utifrån dagordningsmodellen. 
 
 

8.2. Rättsliga förebilder till datalagen? 

I föregående kapitel konstaterades att OSK tog aktiv del av den samtida debatten och 
diskussionen angående riskerna för den personliga integriteten i samband med upp-
byggandet av allt fler ADB-system innehållande personuppgifter. De fåtal då existe-
rande lagstiftningar och lagförslag som redan lagts fram i olika andra länder figure-
rar också i utredningsarbetet, men utifrån det material jag studerat är det svårt att se 
huruvida dessa diskuterades närmare. Den i delstaten Hessen införda ”Datenschutz-
gesetz” från 1970, liksom det engelska lagförslaget, som även lyftes fram i den svens-
ka tidningsdebatten, behandlas i utrednings-PM och nämns i protokollen, men i det 
slutliga betänkandes argumentation för en ny datalag finns inga hänvisningar till 
dessa. 
 
I en översiktsartikel från 1971 om integritetsskyddet och dess rättsläge, beskriver 
Strömholm 1960-talet som det årtionde då det ”juridiska problemkomplexet” integri-
tet och privatlivets skydd fått allt större uppmärksamhet, i ett internationellt per-
spektiv (Strömholm 1971, s. 695). Han utnämner till och med integritet och integri-

                                                 
73 På svenska har begreppet policy primeval soup övarsatts till ”ursoppa”. 
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tetsskydd, vid sidan av miljövård, som ett av de allra mest diskuterade och värde-
laddade samhällsfrågorna. I en kategorisering av problemområdet avgränsar Ström-
holm tre undergrupper; frågor som rör avlyssning, övervakning och fotografering, 
”avlyssningsproblemen”, frågor rörande massmedia, ”massmediaproblemen”, samt 
insamling och bearbetning av information för elektronisk lagring och eventuellt 
missbruk av denna information, ”dataproblemen” (ibid, s. 709). Det är inom de två 
första områdena, avlyssning och massmedia, som Strömholm ser en förstärkning 
under 1960-talet av det rättsliga integritetsskyddet i flera av de västländer vars rätts-
regler på området han studerat. Inom dataområdet är dock rättsområdet ”sannolikt 
ännu ej tillfullo analyserat” enligt författaren (ibid, s. 711) Han hittar heller inte sär-
deles många rättsliga lösningar att lyfta fram gällande just dessa frågeställningar 
(ibid, s. 715). 
 
När det gäller den hessiska dataskyddslagen är det relativt uppenbart att denna en-
dast med svårighet kunde fungera som förebild för en svensk motsvarande lagstift-
ning. Det framgår till exempel av Strömholms artikel och interna PM i kommittéut-
redningen att Datenschutzgesetz enbart var gällande för offentliga organ, och det 
endast inom delstaten, inte på förbundsnivå (Strömholm 1971, s. 723, samt PM 32, 
K. O. Lidin, Anglosaxisk integritetsdebatt, 22 februari 1971, s. 15). OSK fick genom 
tilläggsdirektiv uppgift att utarbeta lagförslag för både det offentliga som privata 
området, nationellt som regionalt. Den tyska delstatslagen stadgade också ett princi-
piellt sekretesskydd, visserligen med ett flertal undantag. En sådan lösning var av 
naturliga skäl omöjlig för de svenska utredarna på grund av offentlighetsprincipens 
krav. Inte heller kontroll- och granskningsfunktionen i form av en dataombudsman 
tycks gå hem inom OSK. Enligt Strömholm hade den tyska ombudsmannen sedvan-
liga allmänna uppgifter såsom att ”övervaka lagens efterlevnad”, ”följa utveckling-
en”, liksom att ”föreslå lämpliga åtgärder” (Strömholm, s. 724). Mot bakgrund av 
den lösning som OSK senare föreslog, med en ny myndighet för tillståndsgivning 
som innehade långtgående befogenheter att formulera styrande föreskrifter, sågs 
lösningen med en ombudsman möjligen som alltför svag. 
 
I sökandet efter rättsliga förebilder till datalagen kan man också rikta blicken mot ett 
franskt lagförslag i form av en motion framlagd i Assemblée nationale 1970, vilket 
Strömholm behandlar i sin översikt. Huvudpunkten i det förslaget är inrättandet av 
en kontrollkommitté (Comité de surveillance) med långtgående inspektionsrätt med 
avseende på ”alla dataanläggningar” privata som offentliga. Den kommittén skulle 
också fungera som klagoinstans, med möjlighet att föra principiellt viktiga ärenden 
till en för ändamålet särskild förvaltningsdomstol (Tribunal de l´ínformatique). Det 
aktuella lagförslaget omfattade även en långtgående uppgiftsskyldighet för inneha-
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vare av dataanläggning, samt en stark insyns- och informationsrätt för den enskilde. 
Det framgår inte av Strömholms framställning vad som senare hände med detta för-
slag (Strömholm, s. 721). 

I PM 32 ”Anglosaxisk integritetsdebatt” nämnt ovan behandlas kort det engelska 
lagförslaget som även diskuterades i tidningsdebatten. Textförfattaren fokuserar i 
detta PM främst på en registreringsskyldighet för alla offentliga och privata data-
banksinnehavare till en tänkt särskild myndighet som lagförslaget omfattade. Denna 
myndighet skulle äga befogenheter att hindra och förbjuda registrering innebärande 
”oskäligt hård behandling av enskild” (PM 32, 22 februari 1971, s. 14). OSK:s sekrete-
rare K. O. Lidin som skrivit PM:et för också fram att förslaget kommenterats som 
eventuellt svårt att genomföra i praktiken, just på grund av den omfattande registre-
ringsskyldigheten. Som vi straxt ska se i nästkommande avsnitt blir en liknande frå-
ga en av de mest diskuterade i OSK:s arbete med datalagen. Skulle lagstiftningen in-
nebära tillstånds- och anmälningsplikt för dataregisterinnehavarna eller inte? 
 
Gemensamt för den tyska lagstiftningen på området och de båda lagförslagen är den 
stadgade rätten till enskild insyn och rättelse i dataregistren, något som också åter-
kommer i den svenska lagen. Likaså ingår någon form av kontrollerande organ i 
både förslag och färdig lagstiftning, i form av dataombudsman och kontrollkommit-
té, respektive registermyndighet. I denna del följer den svenska utredningskommit-
tén sina föregångare som tydligast, om än i en lite annan form. Det franska lagförsla-
get, såsom Strömholm beskriver det, skulle kunna karaktäriseras utifrån en miss-
bruksmodell, med starkt inslag av kontroll och granskning av personuppgiftshanter-
ingen i efterhand, i de fall som uppmärksammats som kränkande eller felaktiga. Den 
svenska datalagen kom å sin sida att präglas helt av en hanteringsmodell, med en 
ambition till omfattande kontroll av all hantering av personuppgifter på förhand. 
 
 

8.3. Datalagen som politisk lösning 

Förutsättningarna och utgångspunkterna för datalagen som lösning skulle utifrån 
problembeskrivningarna i betänkandet Data och integritet kunna sammanfattas som 
följande: 
 

− en önskan om bibehållen offentlighet, även för datalagrad information 
− ett svårdefinierat problemområde, den personliga integriteten, vars betydelse enligt 

kommittén kan variera avsevärt över tid och plats, samt mellan grupper av männi-
skor och enskilda 

− ett uttalat behov av och önskemål om ökad kontroll över det område frågan gäller 
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− formulerandet av en intressekonflikt, mellan behovet av att upprätta och använda 
ADB-register innehållande personuppgifter i olika sammanhang – och enskildas per-
sonliga integritet, där bedömningar och avvägningar mellan intressena svårligen kan 
göras generellt utan måste bedömas från fall till fall enligt kommittén 

− en önskan om att kontrollera de aktuella dataregistrens och databankernas hela upp-
byggnad och användning, inte bara eventuellt utlämnande av uppgifter, vilket kan re-
gleras via sekretessbestämmelser 

− ett tänkt framtidsscenario där datateknikens användning blir alltmer betydelsefull i 
samhällets olika delområden 

 
Dessa punkter återfinns i resonemangen i betänkandets kapitel 8, ”Principförslag”, 
där de generella utgångspunkterna för den tänka lagstiftningen redovisas (Data och 
integritet, s. 68–71). De tankegångar som hela tiden återkommer i betänkandets text 
om integritetsproblematiken och datalagen som lösning är att sekretessbestämmelser 
inte räcker till om målet för lagstiftningen är systemens totala hantering av informa-
tionen, inte bara utlämnandet och spridningen, samt hur svårt det är att göra gene-
rella bedömningar på förhand kring vad som utgör kränkande behandling av per-
sonlig information och inte. Lösningen blir att, som tidigare beskrivits, en myndig-
hetsprocedur av prövning och kontroll av varje enskilt register på förhand föreslås.74

 

 
Bedömningarna måste göras fortlöpande i praxis, av för ändamålet särskilt utsedda 
myndighetspersoner. Förutom att de särskilt känsliga uppgifterna, som pekas ut i 
lagtexten, skall särbehandlas och som huvudregel skall falla under egen respektive 
lagstiftning, finns i principförklaringar och lagtext ytterst få vägledande formule-
ringar kring hur bedömningarna kring integritetsriskerna skall göras. Den huvud-
sakliga deklarationen lyder enligt betänkandet att ”OSK förordar/…/ att ADB-teknik 
skall få användas för registrering av personuppgifter när det inte finns anledning att 
anta att otillbörlig intrång i personlig integritet skall uppkomma” (Data och integri-
tet, s. 69, samt Datalagen 3 §, ibid, s. 19, min kursivering). Det förtydligas dock att 
dessa antaganden skall göras av en självständig myndighet, vars sammansättning 
skall garantera att ”den företräder en bred medborgaropinion” och att utgångspunk-
ten för prövningen skall vara ”majoritetens värderingar”. Samtidigt skall hänsyn tas 
till att grupper av minoriteter i samhället kan ha skilda uppfattningar om integritets-
risker. 

Utgångspunkten för prövningen måste vara majoritetens värderingar, men lik-
som eljest i ett pluralistiskt samhälle bör betydande hänsyn tagas till minoritets-
grupper, särskilt i frågor där de är berörda. Med hänsyn till vad som tidigare 

                                                 
74 Det är också intressant att notera att OSK i betänkandet faktiskt diskuterar ett möjligt totalförbud av 
personregister förda med ADB (Data och integritet 1972:47, s, 68-69). Denna möjlighet avisas dock på 
grund av den samhällsnytta och de stora fördelar som datatekniken tycks ge på alla områden.  
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sagts om integritetsfrågans bedömning i skilda åldersgrupper och med hänsyn 
till olikheter i utbildning, bosättningsort m. m. är detta av särskild vikt när det 
gäller de här aktuella problemen. (ibid, s. 69) 

 
Man kan således konstatera att den framtida Datainspektionen fick i uppdrag att 
vara lyhörd gentemot stämningar och uppfattningar i samhället angående hur risker 
och hot mot den personliga integriteten skulle uppfattas. Detta kan ställas mot den 
expertis på problemområdet som kan tänkas utvecklas med tiden på en myndighet 
som Datainspektionen. Några exempel på vad hänsyn till minoritetsgrupper skulle 
innebära i praktiken ges tyvärr inte i betänkandet. Kan det i något läge innebära att 
gå emot majoritetens värderingar? 

Utöver resonemangen ovan kring tillstånd och bedömningar finns det i samma 
kapitel i betänkandet ytterligare formuleringar värda att lyfta fram. Förutom till-
ståndsreglering finns det enligt kommittén ”skäl att ge dem, om vilka uppgifter finns 
i registren, ett visst inflytande över innehållet däri” (ibid, s. 70, min kursivering). Det-
ta ska ske genom regler om rätt till insyn i registren då det kan ”vara integritetsin-
trång att inte känna till om man är registrerad /…/”(ibid). Med risk för att haka upp 
sig för mycket på enskilda formuleringar kan man ändå konstatera att rätten till in-
syn kommer i andra hand i den tänka lagstiftningen, vilket kan jämföras med den 
mer centrala ställning detta tycks ha haft i de övriga lagförslagen beskrivna ovan. 

I nästkommande stycke i texten kommenteras en aspekt av personuppgifter i re-
gister som senare kom att bli en huvudregel i persondatalagstiftning såsom i 1990-
talets EG-direktiv och personuppgiftslag, nämligen frågan om samtycke. Där till ex-
empel personuppgiftslagen stadgar den enskildas samtycke till behandling av upp-
gifter som huvudregel, för att därefter formulera en rad undantag från denna huvud-
regel, ser inte OSK möjligheten att ta särskild hänsyn till något sådant som ett själv-
ständigt kriterium i själva lagen. Om det föreligger ett stort motstånd mot något visst 
register bör detta i stället vägas i in en aktuell tillståndsbedömning. Kommittén skri-
ver att: 
 

Om det skall vara meningsfullt att föra register och förteckningar med automa-
tisk databehandlingsteknik kan man inte tvinga registerförare att ha manuella 
specialrutiner för sådana som inte accepterar tekniken. Om en större eller mindre 
del av de personer, som berörs av ett ifrågasatt system, motsätter sig registre-
ringen, bör detta beaktas inom ramen för tillståndsprövningen. (Data och integri-
tet, s. 70) 
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8.3.1. Datalagen som styrningsform 
Datalagen i sin ursprungliga förslagsform är en jämförelsevis kortfattad lagtext med 
22 paragrafer under sex olika rubriker. Reglerna kring tillstånd, anmälan och datain-
spektionens föreskrifter utgör huvudparten av texten. Därutöver stadgas kring regis-
terförarnas skyldigheter, datainspektionens tillsyn, samt straff och skadestånd. 

I betänkandets förklarande text (motiven) till lagparagraferna görs inledningsvis 
en poäng av att den föreslagna lagen är just en personregisterlag som endast omfattar 
register innehållande uppgifter som kan identifiera enskild person (ibid, s. 80). Å 
andra sidan är gränserna för dessa identifieringsuppgifter vid. Även information 
som indirekt avser en enskild person gäller som personuppgift. Lagen ska också en-
bart ge skydd mot otillbörligt intrång i enskilds personliga integritet och svårigheter-
na för OSK att generellt ringa in eller avgränsa vad det innebär konkret har diskute-
rats i föregående kapitel. I motiven kommenteras inte detta vidare, men det förut-
sätts att den kommande inspektionen skall utarbeta en praxis. En noggrann läsare av 
betänkandet kan konstatera att textförfattarna själva inte förmått vara helt konse-
kventa när det gäller begreppen. Huvudsakligen talas om otillbörligt intrång, men 
ibland också enbart om intrång (se ibid, s. 82, tredje stycket).75

Reglerna om tillstånd, anmälan och föreskrifter utgör alltså det centrala i den av 
OSK föreslagna datalagen. Att tillstånd krävs är huvudregeln för alla typer av regis-
ter med personuppgifter. Utöver detta formuleras i lagtexten en hierarki av skyddsni-
våer med olika typ av personliga uppgifter och även typ av register. För tillstånd att 
föra in de känsliga uppgifterna från sjukvård, nykterhetsvård, socialvård och krimi-
nalvård krävs å ena sidan synnerliga skäl för andra än de myndigheter som enligt lag 
har att handha sådana uppgifter. Förutom politisk och religiös uppfattning som ock-
så hör till det känsliga området, härrör alla de extra skyddsvärda uppgifterna från de 
sociala myndigheterna inom den offentliga sektorn, omfattande även statens och de 
offentliga myndigheternas egen maktutövning. Undantag från tillståndsgivningen 
stadgas å andra sidan för ”vissa typer av enklare register” vilka enbart skulle kräva 
en anmälan. I lagtexten har det formulerats så att ”Konungen” (regeringen) kan 
medgiva att personregister av vissa slag får föras utan tillstånd, under förutsättning 
att en rad krav är tillgodosedda rörande ändamål med registret, insyn, underrättelse 
och utelämnande av uppgifter. Dessa slag av register kan enligt lagtexten vara av ty-

 

                                                 
75 Att begreppet otillbörlig intrång inte beskrivs eller definieras närmare i betänkandet är något som 
senare flera remissinstanser reagerar mot, såsom LO, TCO, JO, Sveriges Advokatsamfund, KO, RSV 
och juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Om inte begreppet går att klart definieras kan man 
ändå ge exemplifiering av vad det kan innebära menar till exempel LO. Flera remissinstanser föreslår 
också andra termer än just intrång, såsom lidande, olägenhet eller skada. Ett annat förslag går ut på att 
helt slopa begreppet personlig integritet till förmån för privatliv och privatlivets helgd i linje med 
språkbruket i Tryckfrihetsförordningen (Proposition 1973:33, s. 56–57). 
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pen förteckningar över ”medlemmar, anställda, hyresgäster, försäkrade eller andra 
kunder”, det vill säga register inom den privata sektorn (Data och integritet, s. 20, 5 § 
i lagtexten). Registren inom det privata området skulle således tillhöra ”de enklare” 
där kommittén såg mindre behov av kontroll när det gäller riskerna för missbruk och 
intrång i enskildas personliga integritet. I själva lagtexten bekräftas således vissa syn-
sätt som dominerat debatten och diskussionen kring dataregistren och den personli-
ga integriteten, att det är de offentliga myndigheternas ADB-register som utgör det 
största problemet. 
 
Förutom tillståndsprövning stadgar den föreslagna datalagen en långtgående rätt, 
och skyldighet, för datainspektionen att meddela föreskrifter i samband med de giv-
na tillstånden. I själva verket är det just dessa föreskrifter som skall motverka risken 
för de otillbörliga integritetsintrången (ibid, s. 85). Alla moment i förandet av ett re-
gister omfattas; ändamål, vilka uppgifter som får ingå i registret, eventuella bearbet-
ningar av informationen, tillgängliggörande och uttag, underrättelse och insyn för 
enskild. Föreskrifter kring de ovan nämna exemplen skall och bör den framtida in-
spektionen ge föreskrifter om. Dessutom kan föreskrifter ges rörande ytterligare en 
rad företeelser såsom hur information får inhämtas till registret, hur den tekniska ut-
rustningen är utformad, bevarande och gallring, programdokumentation i logg-
ningsfiler, liksom själva användningen av registret (ibid, s. 86). Kommittén vill även 
se en möjlighet att begränsa de ändamål för vilka uppgifter i registren är avsedda att 
användas och betonar då särskilt vikten av att kunna begränsa utlämnande av upp-
gifter utanför den aktuella verksamheten. I motiven nämns då som exempel uttag av 
så kallade ”selekterade massuppgifter” för direktreklam, vilket kritiserats hårt i vissa 
media. De framtida möjligheterna för datainspektionen att styra användningen av 
personregistren via dessa föreskrifter måste bedömas som mycket stora. Så framstår 
det åtminstone i de underliggande intentionerna med lagtextens formuleringar. 
 
Hur kan man då förstå denna datalag utifrån resonemangen om styrningsformer 
inom förvaltning? Till att börja med kan man konstatera att utredningskommittén i 
det här fallet tänker sig ta hjälp av alla de styrningsformer som Lundquist beskriver 
(se sid. 80), direkt som indirekt styrning, förutom orderstyrning.76

                                                 
76 Den svenska regeringsformens reglering av förhållandet mellan de styrande organen och förvalt-
ningen gör det svårt att orderstyra. Ministerförvaltning eller ministerstyre får ej förekomma. Beslu-
tande organ som riksdag eller kommunfullmäktige kan inte heller styra förvaltningens tjänstemän i 
deras myndighetsutövning mot enskild eller i tillämpning av lag (RF § 11:7, i Lundquist, 1992, s. 127–
128). 

 Datalagen som di-
rekt, men generell styrningsform är också mycket omfattande, i princip ska den ju 
gälla för all ADB-användning av personregister inom alla samhällets sektorer. Även 
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den indirekta styrningen kommer till användning i organiserandet av den nya myn-
digheten, samt i principerna för rekrytering till denna inspektion, vilket ska spegla 
en ”bred medborgaropinion”. Vilken omfattning och vilka kostnader kommittén 
tänker sig för den blivande myndigheten har inte ingått i avhandlings undersökning 
men det framgår av betänkandet att relativt precisa förslag läggs fram även kring 
detta, liksom kring vilka arbetsuppgifter och vilken organisation myndigheten 
kommer att ha. Informationsstyrningen kommer också att ingå i myndighetens upp-
gifter, av rådgivande och utredande karaktär, vid sidan av tillståndsgivningen 
(Lundquist, s. 97). 

Det intressanta med datalagen är dess omfattning och starkt styrande och ingri-
pande karaktär kombinerat med en mycket låg precisionsgrad. En lagstiftning som 
omfattar generell tillståndsgivning för en konstaterat vitt spridd verksamhet och ak-
tivitet i samhället kan ju, åtminstone i teorin, få stora konsekvenser. Att enbart all-
männa mål för datalagens tillämpning ges utan riktlinjer för hur till exempel person-
lig integritet skall tolkas eller hur avvägningen kan se ut konkret mellan olika intres-
sen på området, ger den kommande myndigheten mycket stor frihet, och makt i im-
plementering av lagstiftningen. Myndighetsutövningen kan tänkas bli omfattande. 
Det finns åtskilliga resonemang i kommitténs betänkande som argumenterar för det-
ta upplägg, bland annat svårigheterna att på ett meningsfullt sätt generellt bedöma 
riskerna för kränkningar av den personliga integriteten på förhand. Att skapa flexibi-
litet och frihet i tillämpningen av lagen kan ge större precision och rättssäkerhet i vis-
sa fall (ibid, 1992, s. 82). Utifrån kommitténs utgångspunkt och perspektiv ter sig 
också det aktuella problemområdet som snabbt föränderligt, komplext och svåröver-
skådligt, samtidigt som kraven på snabba politiska åtgärder var starka från många 
håll. En situation som kan göra det än svårare att detaljreglera eller detaljstyra. 
 
Avslutningsvis kan här konstateras att kommittén med sitt förslag till datalag, med 
senare tids terminologi, i hög grad ansluter sig till en ”hanteringsmodell” för integri-
tetsskyddet. Detta i och med att de vill införa i princip tillståndstvång för alla tänkba-
ra personregister. Detta till skillnad mot åtminstone den tyska delstatslagen och det 
franska lagförslaget beskrivet ovan, som tydligare fokuserar på stävjandet av miss-
bruk. Hur det engelska lagförslaget placerar sig därvidlag är utifrån mitt material 
mer osäkert. I det svenska lagförslaget finns också inslag av missbruksmodell i det 
att den tänkta datainspektionen i förslaget får mandat att även gå in i efterhand, med 
inspektion, nya föreskrifter och rätt att dra in tillstånd. Frågan om var fokus skulle 
ligga i regleringen, på en förhandskontroll av all ADB-registerverksamhet eller på in-
spektion och tillsyn tycks ha blivit en av de mest diskuterade i OSK:s arbete med da-
talagstiftningen, vilket vi går vidare med i nästa avsnitt. 
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8.3.2. Tillståndsplikt eller inte tillståndsplikt? 
Ett av de centrala och allra mest diskuterade problemen inom OSK:s arbete med in-
tegritetslagstiftningen tycks alltså ha varit frågan om tillståndtvång eller inte för per-
sonregistren. I protokoll och promemorior kommer detta till uttryck på olika sätt. Ef-
terhand när tanken om någon slags tillståndsplikt slagit igenom i utredningsarbetet 
övergår diskussionen till att gälla huruvida tillstånd eller enbart anmälan av register 
ska vara huvudregel, samt hur eventuella kriterier för undantag från en tillstånds-
plikt skulle kunna formuleras. 

Bakom tanken om en generell tillståndsplikt för landets samtliga register innehål-
lande personuppgifter ligger för det första de förutsättningar för en lagstiftning på 
området som redan framkommit. En självklar utgångspunkt är att offentlighetsprin-
cipen och gränsen mellan offentlighet och sekretess skall stå oförändrad (se t ex 
PM 34, Freese, 25 mars 1971, s. 52 och 57, samt Sammanträdesprotokoll 11, Hugos-
son, 4 mars 1971, s. 4). Det är ”varken möjligt eller önskvärt att begränsa utflödet av 
personuppgifter från myndigheterna i alltför hög grad eller inskränka den privata 
sektorns utnyttjande av ADB-tekniken för registrering av uppgifter som rör personer 
alltför mycket.” skriver till exempel Hermansson i ett PM (PM 47, Hermansson, 
28 oktober 1971, s. 3). 

Tankegången att det vore mycket svårt att i lagtext konkret fastställa gränserna 
kring vad som kan kallas personlig integritet eller privatlivets helgd förekommer 
också i resonemangen om tillståndsplikten. Man får ”överlåta åt en lämplig myndig-
het att i sin tur göra den vid varje tid aktuella avvägningen mellan riskerna för in-
trång i privatlivets helgd och offentlighetsprincipen” skriver ordförande Hermans-
son vidare i ett PM från oktober 1971 (ibid, s. 2). Osäkerheten hos utredarna om 
vartåt den tekniska utvecklingen kommer att leda och vilka effekter en lagstiftning 
kommer att ge avspeglas också tydligt i dessa resonemang. ”När man vunnit tillräck-
liga erfarenheter och utvecklingen stabiliserat sig, är det möjligt att man kan åstad-
komma en principiellt mera tilltalande lagreglering” skriver Hermansson vidare i 
avsnittet citerat ovan (ibid). Delvis tycks också en tillståndsplikt som huvudregel fal-
la ut som resultat av att andra alternativa lösningar utesluts. Ett exempel är att med-
givande, det vill säga samtycke till registrering av de egna personuppgifterna skulle 
fungera som grund för lagligheten (PM 52, Freese, 20 december 1971, s. 4). Andra 
möjliga alternativ som förkastas under arbetets gång är reglering direkt i lag av vilka 
uppgifter som får registreras och inte, liksom direkt reglering av viss användning och 
hantering av personuppgifterna såsom samkörning eller förbud mot utlämnande av 
adresser till selektivt utvalda personer för direktreklam och dylikt (PM 47, Hermans-
son, 28 oktober 1971, s. 6). 
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Trots alla de svårigheter, hinder och gränser för den tänkta datalagstiftningen som 
formuleras i utredningens promemorior är målet att skapa en effektiv och stark kon-
troll av utvecklingen och skeendet. De återkommande uttrycken i argumenten för en 
generell tillståndsplikt är just kontroll, effektivitet, överblick över datahanteringen, och 
kraftigt grepp om utvecklingen. Också de psykologiska aspekterna av en generell kon-
troll genom tillståndsplikt lyfts fram i argumenten och då som något enbart positivt 
för den enskilde individen. Några citat från ett PM skrivet av Freese i december 1971 
illustrerar tankegångarna och val av uttryck på ett tydligt sätt. 
 

Möjligheterna till kontroll minskar betänkligt om man låter en stor del av syste-
men falla utanför registreringsplikten. Man får inte heller möjlighet att ta det kraf-
tiga grepp som ansetts nödvändigt till att börja med. Det psykologiska tryck, som en 
registrering och därmed ökad möjlighet för den centrala datamyndigheten till in-
spektion eller annat ingripande innebär, går förlorat. Detta kan leda till en rela-
tivt omfattande illojal användning av registren./…/Den centrala myndigheten 
tappar den överblick av datahanteringen som den behöver för att tillfredsställande 
kunna fullgöra sina åligganden. Möjligheten att överblicka i hur stor omfattning 
grupper av enskilda är registrerade förloras. (PM 52, Freese, 20 december 1971, 
s. 13–14, mina kursiveringar) 

Tillståndsprövningens psykologiska betydelse för den enskilde bör heller inte 
underskattas. Endast vetskapen om att datahanteringen, hos såväl myndigheten 
som privatföretagare prövas och fortlöpande inspekteras kan ge allmänheten den 
trygghet som kritikerna begärt. (ibid. s. 14, min kursivering)77

 
 

Genomgående i argumenteringen för en tillståndsplikt som huvudregel finns en un-
derliggande tanke om att det faktiskt skulle vara möjligt för en central myndighet att 
erhålla total överblick över alla i landet existerande dataregister innehållande per-
sonuppgifter. I efterhand kan detta möjligen ses som anmärkningsvärt. I formule-
randet av det konkreta lagförslaget uttrycker utredningen också tydligt en ”maskin-
metafor” för datasystemen som skall kontrolleras. Det är stora omfattande register i 
avgränsade datorsystem det handlar om. Om detta vittnar inte minst det färdiga lag-
förslagets stadgande om myndighetens tillsyn.78

                                                 
77 Mötesprotokoll 20 från torsdagen den 13 januari 1972 innehåller ett annat illustrativt exempel på 
samma typ av resonemang där ledamot Hugosson enligt protokolltext hävdar att (i samband med en 
diskussion angående tillståndstvång alternativt anmälningsskyldighet) ”Man bör från början efter-
sträva ett fast grepp om utvecklingen på ADB-området, såvitt avser registrering av enskilda. Detta er-
fordrar ett omfattande tillståndsförfarande. De enskilda registren bör kunna klaras genom en summa-
risk prövning efter jämförelse med efterhand utvecklade mallar, men att ställa upp dessa idag torde 
vara svårt.”  

 Under 1971 genomför kommittén 

78 § 16 i OSK:s förslag till datalag stadgar att: ”Datainspektionen äger för tillsynen erhålla tillträde till 
lokal där automatisk databehandling utföres eller där datamaskin eller utrustning eller upptagning 



 

 
216 

 

den andra stora enkätundersökningen rörande förekomsten av dataregistrering av 
personuppgifter inom den privata företagssfären. Tidigare hade en motsvarande un-
dersökning genomförts gällande offentliga sektorn. Privatundersökningen visade på 
förekomsten av en mycket utbredd användning av enklare dataregister med person-
uppgifter inom till exempel handel och bankväsende. I samband med detta intensifi-
erades diskussionen kring möjliga undantag från den tänkta tillståndsplikten, vilket 
som vi sett ledde till en tudelning mellan tillstånd som huvudregel, och möjligheten 
till endast anmälningsplikt för ett antal typer av register. Tanken om en total kontroll 
och överblick över landets personregister förda med ADB överges dock aldrig av 
kommittén. Detta utgör i stället själva grundtanken för hela lagkonstruktionen arbe-
tet igenom. Knutet till tanken om kontroll är också utgångspunkten att varje enskilt 
system behöver granskas på förhand utifrån syfte och användningsmöjligheter, en 
genomgående synpunkt som bland annat utrycks i flera mötesprotokoll (se uttalan-
den av Hugosson i Sammanträdesprotokoll 10, 13 januari 197, s. 3 och Sammanträ-
desprotokoll 11, 4 mars 1971, s. 4). Att i princip all databehandling av personuppgif-
ter, tack vara ADB-teknikens särskilda möjligheter till behandling och samkörning, 
kan utgöra en risk för kränkning av den personliga integriteten oavsett uppgifternas 
art är även det en genomgående tankegång. Det är just denna risk som den övergri-
pande kontrollen avser. 
 
Att enighet inte råder inom kommittén angående de ställningstaganden som fram-
förallt Freese och ordförande Hermansson formulerar i utredningsmaterialet fram-
kommer till exempel i ett PM skrivet i april 1971 av ledamot Edmund Rapaport, samt 
i mötesprotokoll från samma period. Vid tidpunkten hade OSK ännu inte fått de 
tilläggsdirektiv som föreskrev att arbetet skulle omfatta både offentlig och privat sek-
tor, vilket förklarar Rapaports fokusering på just de offentliga registren i sin argu-
mentation. Detta PM är formulerat som en rad synpunkter på sekreterare Freeses ut-
kast till datalagstiftning som kommitténs under våren 1971 diskuterade ingående. 
Redan i ett inledande stadium innehöll dessa förslag på allmän tillståndsplikt, vilket 
Rapaport motsätter sig. Enligt mötesprotokoll får han senare också medhåll av 
kommitténs andra sekreterare som presenterar förslag på alternativ reglering utan 
tillståndstvång (Sammanträdesprotokoll 15, 15–17 juni 1971, s. 2). 

Rapaports resonemang bygger i huvudsak på två ståndpunkter. Dels att den för-
väntade datautvecklingen kommer att medföra en sådan ”lavinartad” framväxt av 
ADB-baserade register med personuppgifter att det inte går att förvänta sig en rimlig 
möjlighet till överblick och kontroll av dessa genom tillståndsgivning. ”ADB-

                                                                                                                                                         
för sådan behandling förvaras samt få tillgång till handling som rör sådan behandling.” (Data och in-
tegritet SOU 1972:47, s. 22). 
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tekniken torde kunna bedömas som den mest lovande tekniska innovationen inom 
administration och förvaltning” skriver han i sin text, och fortsätter ”Det kan därför 
sägas ligga i den samhällsekonomiska utvecklingens intresse att icke onödigtvis träf-
fa arrangemang som kan bli bromsande på denna utveckling.” (PM 35, Rapaport, 
8 april 1971, s. 1–2 ”Några synpunkter på blivande datalag”). En kommande myn-
dighet med ansvar för området borde i stället koncentrera sig på ”väsentliga integri-
tetsintressen”, menar Rapaport. Vilka intressen detta är preciseras dock inte i detta 
PM. Det andra argumentet mot ett allmänt tillståndsförfarande för personregister går 
ut på att den myndighet som skulle ge tillstånden, också det på grund av ADB-
teknikens förväntade ökande betydelse, får för mycket makt i relation till andra 
myndigheter. En tillståndsgivning skulle också innebära något av en dubbel pröv-
ning eftersom åtminstone de större ADB-systemen som regel beslutas i riksdag eller 
regering (ibid, s. 5). Den risk författaren ser med allmän tillståndsplikt för ADB-förda 
personregister är alltså en ökad byråkrati, men också maktförskjutningar myndigheter 
emellan. Detta att jämföra med diskussionerna om makt i den allmänna debatten 
som pågick, där maktförskjutningar mellan myndigheterna och den enskilda med-
borgaren var i fokus. 

I det aktuella PM:et diskuteras också alternativa lösningsförslag. Ett av dem går 
ut på att förändra gränserna för vad som är offentligt och inte i de offentliga myn-
digheternas handlingar, något som i praktiken redan hade förkastats av kommittén 
på grund av arten av dess uppdrag. Ytterligare ett förslag går ut på att forma en 
myndighet med mer beredande och rådgivande funktion, snarare än tillståndsprö-
vande. 
 
Ovanstående redovisning av diskussionerna inom OSK visar att slutresultatet av ar-
betet med en rättslig reglering av personregistren förda med hjälp av ADB visserli-
gen blev ett relativt ”strängt” förslag med allmän tillståndsplikt som huvudregel, 
men att detta långt ifrån var en självklar utgång. Dels fanns oenighet inom kommit-
tén om huruvida tillståndsplikt överhuvudtaget var en lämplig åtgärd, dels fortsatte 
diskussionerna kring tillstånd respektive anmälan och dess möjliga undantag in i det 
sista tycks det, även när en sorts konsensus uppnåtts kring huvuddragen i lagförsla-
get. Diskursivt står uttryck som kontroll, fast grepp och överblick mot ökad byråkrati och 
hinder för utveckling. Kanske kan man i meningsskiljaktigheterna kring tillståndsplik-
ten ana olika synsätt på politikens uppdrag, roll och möjligheter. Innebär ett starkt 
politiskt ingripande som nya lagförslag och myndighetsuppbyggnad ett exempel på 
effektiv styrning mot önskade mål, eller utgör de hotande byråkratiska hinder mot 
teknisk och annan utveckling? Av Rapaports PM framgår också att olika uppfatt-
ningar existerade angående värdet av offentlighet för personuppgifterna, något som 
dock inte diskuterades särskilt ingående i utredningen. Ett mötesprotokoll från 
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kommitténs junimöte 1971 säger att ”Enighet rådde om att en särskild ADB-
lagstiftning utom tryckfrihetsförordningens ram var erforderlig” och beträffande den 
personorienterade informationen ”ansågs tillståndstvång ofrånkomligt, åtminstone 
beträffande väsentliga delar” (Sammanträdesprotokoll 15, 15–17 juni, s. 3). Detta 
tycks också ha varit det fortsatta arbetets utgångspunkt från och med detta möte. Ex-
akt hur diskussionen förde fram till denna ståndpunkt inom kommittén kan vi dock 
inte veta. 

I nästa avsnitt skall vi avslutningsvis se hur förslaget till ny datalag togs emot av 
regeringen, samt hur ärendet behandlades i riksdagen. Först skall vi dock titta på 
vilka möjliga svar som kan formuleras utifrån det hittills redovisade, på avhandling-
ens sista analysfråga kring politiska mål, styrningsformer och statens roll. Knyter 
problemformuleringar och lösningsförslag an till något övergripande politiskt mål 
och hur är det i så fall formulerat? Vilken roll ges staten och dess offentliga myndig-
heter och hur ser styrningsformerna ut i arbetet mot målet? 
 
I betänkandet Data och integritet är det svårt att finna några explicit uttryckta politis-
ka mål, förutom de mål som formuleras i anslutning till utredningens direktiv. För 
ett möjligt svar på avhandlingens analysfråga får man i stället titta på de eventuella 
latenta målsättningar som kan urskiljas. Det självklara målet att genom åtgärder för-
söka skydda enskildas personliga integritet mot otillbörligt intrång i samband med 
ADB-behandling av personlig information uttrycks på olika sätt i betänkandets text. 
Ett intressant drag är att OSK i så ringa grad diskuterar den personliga integriteten 
som rättighet, något som kunde tyckas naturligt åtminstone när det gäller relationen 
mellan staten/myndigheterna och den enskilde. Som tidigare kapitel visat är det i 
stället intressekonflikten mellan behovet av enskildas skydd och användandet av ADB 
vid informationsbehandling i offentliga och privata verksamheter som fokuseras. 
Den nya datateknikens exceptionella möjligheter och stora betydelse för samhällsut-
vecklingen lyfts fram i hög grad i betänkandet. Likaså den ”folkliga oro” som kom-
mittén i hög grad blivit varse genom offentlig debatt och aktiviteter i riksdagen. Vi 
kan påminna oss om den psykologiska effekt som betänkandet talar om i samband 
med de möjligheter som datatekniken skulle kunna ge i form av informationsbearbet-
ning, centralisering och övervakning. Redan inledningsvis skriver kommittén att: 
 

Utöver de reella riskerna för intrång i samband med insamling, bearbetning och 
utlämnade av information bör särskilt observeras den psykologiska effekt, som vet-
skapen om den automatiska databehandlingens möjligheter medför. Kravet på 
en fredad privat sektor innefattar inte bara att den allmänna och andra enskilda 
faktiskt respekterar det privata området, utan också att de berörda skall kunna lita 
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på att det förhåller sig så. (Data och integritet SOU 1972:47, s. 12, mina kursive-
ringar) 

 
Utifrån formuleringar som dessa tillsammans med alla de avsnitt i betänkandet som 
lyfter fram datateknikens alla fördelar är det möjligt, menar jag, att hävda att ett la-
tent mål för utredningen är att möjliggöra ett fortsatt maximalt utnyttjande av ADB-
tekniken i det offentliga liksom det privata utan att medborgarnas tillit och förtroen-
de brister alltför mycket. Genom en generellt formulerad lagstiftning som stipulerar 
förhandsgranskning och tillståndstvång för i princip alla databaserade personregister 
vill kommittén skapa en känsla av skydd utan att uttryckligen i lag förhindra eller 
förbjuda någon ADB-hantering av personlig information alls. Den tilltänkta nya 
myndigheten får naturligtvis vittgående befogenheter att hindra olika verksamheter 
med dataregister och databanker, men det finns få resonemang eller uttalanden i be-
tänkandet om när eller hur detta i så fall skulle ske utifrån särskild noggrannhet eller 
stränghet. Det enda som sägs kring detta är att särskilt känslig information, såsom 
uppgifter om begångna brott, sjukdom, socialvård och politisk åsikt skall hanteras 
extra försiktigt, men sådan information omfattades redan av dåvarande sekretessbe-
stämmelser och var i princip inget nytt. Att beskriva det latenta målet för arbetet med 
den nya datalagen på detta vis är också i linje med hur jag i tidigare kapitel har ring-
at in den dominerande problembilden i utredningen Data och integritet som ett tillits- 
och förtroendeproblem. Det medborgarna skall skyddas ifrån genom datalagen som 
statlig åtgärd, är statens egen maktutövning. 
 
I avhandlingens teorikapitel (se sid. 80) diskuterades utifrån Lundqvist möjliga sätt 
att analysera statstyper genom olika perspektiv och synsätt på statens funktioner. Ut-
ifrån dimensionerna maktfördelning, input, output och verksamhetens omfång och 
substans konstruerar Lundqvist en modell för en stats komplexa funktionssätt. Hur 
tänker sig kommittén genomförandet av den ”fördelning av värden” som politik kan 
sägas vara i vårt fall med dataregister och personlig integritet? Kan modellens be-
grepp belysa något intressant därvidlag? 

Kapitel 6 i avhandlingen har redovisat den självklarhet med vilka i stort sett alla 
parter i den offentliga debatten förväntade sig ett statligt agerande och ingripande 
inom de områden som diskuterades. Att staten skall lagstifta och satsa resurser i yt-
terligare en myndighet för att verkställa det nya politikområdet är inte heller något 
som OSK reflekterar närmare över, vare sig i betänkande eller utredningsmaterial. 
Detta tycks närmast självklart även för dem. Vi kan påminna oss om i vilken excep-
tionell grad hela den offentliga sektorn expanderade under första delen av 1970-talet. 
Samtidigt som utredningens problemställning behandlar vad man skulle kunna kalla 
en klassisk liberal frågeställning – hur offentligt maktmissbruk kan förhindras – här 
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genom alltför effektiv datahantering av persondata, formuleras svaren på problemen 
snarare inom en välfärdsstatlig referensram. Staten blir i detta perspektiv närmast 
den omhändertagande staten, om än genom ett relativt auktoritativt och starkt kontrol-
lerande regelverk kring tillståndsgivning. Detta att jämföra med auktoritetsstaten i 
Lundquists modell. Liksom att människors sociala och ekonomiska välfärd skall 
tryggas i välfärdsstaten, skall också den känslomässiga tryggheten och tilliten i sam-
hällsutvecklingen garanteras, genom statliga åtgärder. I den svenska modellen av 
välfärdsstaten var och är förhandlingar, till exempel mellan arbetsmarknadens par-
ter, en central del av systemet. Sådana inslag lyser dock med sin frånvaro i den integ-
ritetspolitik som OSK formulerar. Något marknadstänkande existerar heller inte 
nämnvärt inom detta område, vilket inte är att förvänta vid denna tid. 

När det gäller politikens inputsida (se sid. 80) ligger i det här fallet tyngdpunkten 
på förvaltningsstaten. Men vilken typ av förvaltning tänker sig kommittén när det 
gäller den blivande Datainspektionen? I framför allt senare delen av OSK:s arbete 
med det nya regelverket diskuteras den nya tänkta tillståndsmyndighetens uppgifter 
och organisation relativt ingående. Framför allt diskuteras olika former för myndig-
hetens styrelse. Till ett kommittémöte i januari 1972 lägger sekreterare Freese fram ett 
förslag på en mindre av experter sammansatt styrelse (PM 54, Freese, 30 december 
1971, samt Sammanträdesprotokoll 21, 27 januari 1972, s. 3). Mot detta opponerar sig 
framför allt de politiska ledamöterna i kommittén, Hugosson, Svedberg, Polstam och 
Eriksson som i stället önskar se ett starkare parlamentariskt inslag i den kommande 
styrelsen. Vid nästa möte råder enighet om en till antal större styrelse med ”centrala 
befolkningsintressen” företrädda, jämte ett arbetsutskott. En bred representation i 
styrelsen betonas återigen, vilket också blir förslaget som läggs fram i betänkandet 
(Sammanträdesprotokoll 22, 10 februari 1972, s. 4, samt Data och integritet, s. 13 
och 90). I betänkandet anger kommittén förslag på vilka kontakter och kunskaper de 
kommande ledamöterna bör besitta. Arbete i riksdag, folkrörelse eller näringsliv 
nämns, liksom specialkunskaper i datateknik, informationshantering och offentlig 
förvaltning (ibid, s. 90). Samtidigt som OSK inser det stora behovet av specialistkun-
skaper inom en myndighet som den kommande Datainspektionen, vill man absolut 
undvika inslag av ”expertstatssystem” i myndighetens organisation och uppbygg-
nad. De samhällsintressen som man ser behov av att representera är ju också synner-
ligen breda, liksom vagt avgränsade. På ett eller annat sätt rör integritetsproblemati-
ken alla sfärer, verksamheter och medborgare. Kommittén går också i sina förslag 
förbi de demokratistatliga inslagen som går att finna i diskussionen kring prövning-
en av uppbyggnaden av de stora generella dataregister som blivit godkända och be-
slutade av riksdag eller regering. Exempel på sådana är CPR, Centralt personregister 
och PAI, Personaladministrativt informationssystem, aktuella vid denna tidpunkt. 
Att förvaltningen inte bara står i centrum för politiken utan också i idealfallet skall 
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utgöra den arena där en mångfald av intressen kan mötas och förhandlas brukar i 
statsteorin förknippas med tanken om pluraliststaten. Inom kommitténs arbete har vi 
sett att olika synsätt på förvaltningen här kommit i dagen. Tankar om en expertstat 
ställs mot ideal om en mer pluralistiskt inriktad stat. 

 
 

8.4. Lagförslagets behandling i regering och riksdag 

I och med att betänkandet Data och integritet lämnades in till ansvarigt departement 
tycks de politiska diskussionerna på denna nivå om problemet dataregis-
ter/databanker och personlig integritet i princip avstanna för stunden. Så framstår 
det i alla fall om man studerar de fortsatta dokumenten i ärendets gång. Regeringens 
proposition och det efterföljande utskottsbetänkandet innehåller ingen fortsatt dis-
kussion om frågan och ger heller inga nya perspektiv på problemområdet. I proposi-
tionen redogörs mycket noggrant för innehållet i betänkandet Data och integritet och i 
långa stycken refereras formuleringar närmast direkt av när det gäller de aktuella 
problemställningarna kring integritet och vad som ska skyddas. Regeringens be-
handling av betänkandet tillför inga nya infallsvinklar därvidlag. Ett mycket typiskt 
exempel på hur texten är formulerad i propositionen är följande, hämtat i ett avsnitt 
under rubriken 6.3 ”ADB-teknikens inverkan på personlig integritet”, 
 

I likhet med OSK och så gott som samtliga remissinstanser anser jag att de ökade 
informationsmöjligheterna som sålunda följer av ADB-tekniken har medfört helt 
nya faror för otillbörligt intrång i den personliga integritetssfären. Utöver de reel-
la riskerna i samband med insamling, bearbetning och utlämnande av informa-
tionen bör man, som OSK framhållit, observera den psykologiska effekt som vet-
skapen om ADB-teknikens möjligheter medför. Kravet på skydd mot otillbörligt 
intrång innefattar inte bara att det allmänna och andra enskilda rent faktiskt skall 
respektera det privata området i tillbörlig utsträckning utan också att de berörda 
skall kunna lita på att det förhåller sig så. (Kungl. Maj:ts proposition, Prop 
1973:33, s. 89) 

 
Citatet kan jämföras med motsvarande från betänkandet Data och integritet, redovi-
sat på sid 196 i avhandlingen. Formuleringarna är mycket likartade, ibland identiska. 
 
Det som tillkommer i propositionen är naturligtvis remissinstansernas synpunkter på 
OSK:s förslag (Kungl. Maj:ts proposition, Prop. 1973:33, s. 52 och framåt). Chefen för 
justitiedepartementet, statsrådet Geijer, som ansvarar för propositionen väljer dock 
att framhålla den enighet som råder i remissinstansernas utlåtanden om huvudprin-
ciperna i de förslag som kommittén lagt fram, även om det finns synpunkter på de-
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taljer. Av utrymmesskäl har jag här valt att i stort sett utelämna dessa remissutlåtan-
den då jag menar att de ingenting direkt tillför i problemdiskussionen kring ADB-
registren och integritetsfrågan.79

Den diskussion som trots allt fortsatte kretsade helt kring lösningen på problemet 
– själva datalagen. Och så kom det att förbli under lång tid framöver. Datalagen be-
handlades från första början som ett provisorium. Om detta var alla parter ense, så 
även många remissinstanser. Det som därutöver tilldrog sig visst intresse i samband 
med riksdagsbeslutet var vissa principfrågor kring det som redan behandlats ingå-
ende av OSK, nämligen tillståndsgivningen och dess omfattning, men utifrån en 
synvinkel som kommittén endast berört kortfattat. Den nya myndighetens tillstånds-
givning var ju tänkt att omfatta ADB-register inom både privat och offentlig sfär. Så-
lunda skulle även statliga myndigheter ansöka om tillstånd för delar av sin verksam-
het hos en annan myndighet, något som kan tyckas strida mot den självständiga 
ställning i arbetet som svenska myndigheter enligt tradition har. OSK kommenterar 
detta i sitt betänkande, men hänvisar till att det finns flera exempel på lagstiftningar 
som medför att en myndighets åtgärder just ”underkastas tillståndsprövning av en 
annan myndighet” såsom den då nya miljöskyddslagen från 1969 (Data och integritet 
SOU 1972:47, s. 90–91). Ytterligare ett problem i sammanhanget är att vissa av de 
statliga registren behandlades och beslutades i riksdag eller regering, de så kallade 
statsmannaregistren. Exempel på ett sådant är det tidigare nämnda CPR – Centralt 
personregister. Hur skulle Datainspektionens tillståndsprövning betraktas i sådana 
fall? OSK diskuterar saken i Data och integritet, men reder egentligen inte ut princip-
frågan kring var och av vem det slutgiltiga beslutet om dessa register skall tas. Tex-
ten i betänkandet talar om ”samråd i ett tidigt stadium” med den nya myndigheten 
innan ärendet ska beslutas av regering eller riksdag, men klargör inte den kompe-
tenskonflikt som kan uppstå (ibid). Ska en offentlig myndighet kunna överpröva be-
slut tagna i riksdagen eller regeringen, de främsta demokratiska organen? Svaret i 

 

                                                 
79 Exempel på synpunkter från remissinstanser, så som det redovisas i propositionen är följande: Flera 
instanser, till exempel SCB, DASK och Länsstyrelsen i Malmöhus län betonar att ”rädslan för miss-
bruk av ADB-lagrad information ”inte får undanskymma förhållandet att ADB-tekniken användning 
haft mycket positiva samhällsekonomiska effekter” (Prop 1973:33, s. 53). Rikspolisstyrelsen anser till 
och med att de senaste årens diskussioner har varit överdriven och att farhågor ”bör mötas med kor-
rekt och saklig information” (ibid.). Flera remissinstanser, såsom LO, SACO, JK och juridiska fakulte-
ten vid Lunds universitet menar också att betänkandet Data och integritet ger otillräckliga riktlinjer 
för tillståndsprövningen, vilket kan ge problem både för den kommande inspektionen och registerfö-
rare menar de (ibid, s. 54). Detta problem hänger också samman med att centrala begrepp, som otill-
börligt intrång, inte anges närmare i lagtext eller motiv. Detta påpekar samma remissinstanser samt 
ytterligare några såsom TCO, Sveriges advokatsamfund och KO. Även om begrepp är svåra eller 
omöjliga att definiera kan man i motiven till en lag ge omfattande exemplifiering, menar till exempel 
LO. 
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propositionen på denna fråga är nej, och lösningen blir att helt undanta personregis-
ter beslutade av statsmakterna från kravet på tillståndsprövning av datainspektio-
nen. Denna lösning blir också antagen i riksdagen (Kungl. Maj:ts proposition, Prop. 
1973:33, s. 97, Konst. bet. KU 1973:16, Riksdagens prot. Nr. 68).80

En intressant detalj i det här sammanhanget är hur departementschefen beskriver 
problemområdet i samband med argumenteringen för undantaget i tillståndsgiv-
ningen. Trots att förslaget går ut på ett undantag av de offentliga register som beslu-
tas av riksdag eller regering framhålls det som betydelsefullt att dessa register så 
långt det är möjligt behandlas lika och inom samma starka skyddssystem som alla 
övriga personregister. Detta på grund av att ”mycket av den oro som har uppkommit 
till följd av personregistrering med ADB har gällt skilda offentliga register.” (ibid, s. 97, 
min kursivering). Det kan tyckas som just en detalj, men visar ändå att även reger-
ingen i sin proposition anammat problembeskrivningen att de offentliga personre-
gistren utgör den största faran för enskildas integritet, ett synsätt som omfattades av 
stora delar av mediedebatten och motionärer i riksdagen, men inte alla. Vi har även 
sett att detta synsätt till stor del präglade betänkandet Data och integritet. Vi kan här 
kort erinra oss Svenonius problembeskrivning inledningsvis i OSK:s arbete 1969, där 
tyngdpunkten snarare lades på de privata registren. Förändringen i perspektiv som 
går att följa i ärendets gång diskuteras närmare i nästkommande diskussionskapitel. 

 Det är dock bara 
själva beslutet att inrätta ett visst register som inte ska kunna överprövas. I övrigt tän-
ker sig regeringen att även dessa register ska ingå i det skyddssystem som datain-
spektionen ska utgöra, i form av tillsyn, inspektion, föreskrifter och yttranden i be-
redningsstadiet (Kungl. Maj:ts proposition, Prop 1973:33, s. 98). Det regeringen i det 
här fallet gör i och med förslaget i propositionen är att, i relation till OSK:s lösning, ta 
tillbaka lite av den demokratiska kompetensen och den politiska rörelsefriheten när 
det gäller inrättandet av personregister. Viss personregistrering inom offentlig sektor 
är menar man, ”av sådan vikt från allmän och enskild synpunkt att det är nödvän-
digt att frågan om registrens inrättande förbehålls statsmakterna själva”(ibid, s. 97). 

 
Det finns ytterligare en fråga där propositionens förslag på ett lite överraskande sätt 
avviker från OSK:s betänkande. Det gäller det stadgade undantagen från tillstånds-
tvånget i form av endast anmälan för vissa typer av angivna register. Regeringen väl-
jer i denna fråga att ta fasta på kritiken från särskilt en remissinstans, JO. Kritiken går 
ut på att den förenkling av den administrativa hanteringen som konstruktionen med 
tillstånd respektive endast anmälan är tänkt att utgöra troligtvis inte kommer att 

                                                 
80 För detta förslag på lösning refererar departementschefen även till att ett antal remissinstanser varit 
kritiska just till att datainspektionens tillståndsgivning, enligt OSK:s förslag, också skulle gälla för 
dessa statsmaktsregister (ibid, s. 96). 
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uppfylla sitt syfte. Eftersom gränserna mellan de olika typerna av register inte är helt 
klara och att förslaget också omfattar en möjlighet att få så kallat förhandsbesked an-
gående enskilt register, menar JO i sin kritik, och även då departementschefen, att 
det lika gärna går att ha ett enhetligt förfarande med tillståndsplikt för alla typer av 
personregister. Man tänker sig i stället en förenkling av själva tillståndsgivningen för 
”enklare” typer av register (ibid, s. 100, samt Konst. bet. KU 1973:19, s. 15). Där reger-
ingen å ena sidan tar tillbaka delar av sin egen och riksdagens beslutsmakt när det 
gäller statsmannaregistren, förstärker de å andra sidan, åtminstone formellt, datain-
spektionens kommande kontrollmöjligheter i jämförelse med OSK:s förslag. Detta 
görs dock inte med argumentet att än starkare kontroll behövs, utan av praktiska 
skäl. Att den föreslagna konstruktionen med tillståndsplikt och anmälan ter sig för 
krånglig, såsom det är formulerat av OSK. I efterhand kan man konstatera att den 
faktiska betydelsen av denna förändring i förslag mellan OSK:s betänkande och pro-
positionen nog hade mindre betydelse. Det stora problemet blev senare att antalet 
personregister i landet ökade så dramatiskt att administreringen av tillståndsgiv-
ningen snabbt blev helt ohanterlig. Från 1982 infördes i stället för tillståndsplikt en 
allmän licensplikt som innebar registreringsplikt för registeransvariga, i normalfallet. 
Tillstånd krävdes från och med då endast för särskilt integritetskänsliga register 
(Kring & Wahlqvist, 1989, s. 15–16). Med tanke på denna fortsatta utveckling av for-
merna för datainspektionens arbete, framstår diskussionerna inom OSK som delvis 
framsynta och högst relevanta. 
 

8.4.1. Debatt i riksdagen 
Även om det rådde stor enighet om nödvändigheten av en ny datalag, samt att 
OSK:s förslag också godkändes med stor majoritet i riksdagen vid framläggandet, 
blev det ändå en viss debatt mellan framför allt ett mindre antal motionärer som en-
gagerat sig i olika detaljfrågor inför omröstningen. Vi skall kort titta närmare på des-
sa inlägg innan detta kapitel och avhandlingens hela empiriska del avslutas och 
sammanfattas. 
 
Flera av de deltagande i debatten känner vi igen från tidigare riksdagsdebatter i äm-
net, Anér (fp), Hugosson (s), och Hagberg (vpk). Polstam (c) som tillsammans med 
Hugosson (s) arbetat i OSK deltar också. Det är ganska enkelt att nu känna igen re-
spektive partis ”hjärtefrågor”. Positionerna i ämnet dataregister och personlig integ-
ritet tycks nu har etablerats ordentligt. Således framför Anér frågan om inrättandet 
av en särskild ombudsman, och får medhåll av moderaterna (Riksdagens protokoll. 
Nr 68, den 12 april 1973, s. 32). Centerns Polstam påpekar att inrättandet av regionala 
register i stället för större centrala kan innebära en fördel för den personliga integrite-
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ten (ibid, s. 45). Vpk önskar sig en datapolitik i folkets tjänst (ibid, s. 46), samt att da-
tainspektionen skall bli ett organ direkt underställt riksdagen (ibid, s. 48). Samtidigt 
betonar flera talare i debatten den stora enighet som råder kring nödvändigheten av 
en datalag, inom konstitutionsutskottet där propositionen behandlats, samt rent all-
mänt (ibid, s. 30, 32 och 35). Hugosson påpekar att regeringen till allra största del gått 
på OSK:s förslag i sin proposition. Förändringarna är närmst av formell karaktär me-
nar han. Deltagarna kan nu också sägas dela en gemensam problembild och pro-
blembeskrivning av vad frågan gäller, däremot är de något ”oense om medlen att nå 
dit” som Anér uttrycker det (ibid, s. 32). Detta gäller också vpk som i sin problembe-
skrivning använder ett språkbruk olikt de övrigas, präglat av ett makt- och klassper-
spektiv med begrepp som arbetare, folket, privata storföretag, statliga byråkrater och 
kapitalets monopol (ibid, s. 45). En gemensam uppfattning om att den föreslagna la-
gen måste ses som ett provisorium framträder också i diskussionen. ”Det här är ett 
förstlingsverk på ett nytt och komplicerat lagstiftningsområde” skriver till exempel 
centerns talesman (ibid, s. 29). Det är som om medvetenheten om datateknikens 
snabba förändring nu är starkare än i tidigare debatter. ”Framför allt kan förutsätt-
ningarna för lagstiftningen förändras” skriver till exempel Johansson från socialde-
mokraterna, och fortsätter ”Vi måste sålunda vara beredda att utifrån nya erfarenhe-
ter snabbt ändra lagstiftningen” (ibid, s. 35). 
 
Att ”dataregister utgör en risk för kränkning av den personliga integriteten” tycks i 
denna debatt etablerad som en närmast självklar sanning för deltagarna. Den stånd-
punkten förutsätts i alla deltagares inlägg. Ett sådant uttalande kan göras utan sär-
skild precision eller förklarande beskrivning. Boo från centern menar således att: 
 

Men nu har denna beundran [för datatekniken] från de många människorna blan-
dats med en betydande oro. Orsaken härtill är den ökade tillkomsten av datare-
gister innehållande personuppgifter av skilda slag. Därmed har också risken för 
kränkning av den personliga integriteten starkt ökat med allt vad detta innebär 
av otrygghet för de enskilda människorna. (ibid, s. 27) 

 
Hur dataregister ökar risken för kränkning av den personliga integriteten behövs 
alltså inte förklaras närmare i detta sammanhang. Ingen deltagare i riksdagsdebatten 
opponerar sig heller mot centerns problembeskrivning ovan. Likaså finns, förutom i 
vpk:s inlägg, ett mycket starkt fokus på de offentliga registren, och detta av flera 
skäl.81

                                                 
81 I vpk:s inlägg jämställs genomgående statsförvaltningen och de privata storföretagen som de aktö-
rer som med hjälp av den nya datatekniken kan kontrollera de vanliga arbetarna på olika sätt.  

 För det första hänvisas i flera fall till den tidigare mediedebatten från hösten 
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1970 där, hävdar Werner (m), de statliga registren stått i fokus. Han uttrycker stånd-
punkten på ett tydligt och typiskt sätt: 
 

/…/ i den offentliga debatten är det just de statliga registren som har stått i cent-
rum både här hemma och utrikes. Till dessa register har ju slutits människors 
fruktan och olustkänslor. Man har på känn att man löper risken att bli registrerad 
– med eller mot sin vilja – på ett närgånget och kanske integritetskränkande sätt. 
Väl inplacerad i ett sådant registernät med alla de egenheter och avigsidor som 
man representerar är man lätt ett offer för statsmakternas manipulerande. (ibid, 
s. 30) 

 
Anér ger å sin sida ett av de få konkreta exemplen i denna debatt på hur dataregister 
kan kränka någons integritet, genom att ta upp frågan om databaserade hälsokort i 
skolhälsovården. Ett barns hela utveckling kan reduceras till ”några kryss och teck-
en” argumenterar hon (ibid, s. 34). Socialdemokraternas talesman Johansson, motsä-
ger i sitt inlägg inte denna bild, diskuterar den inte heller. Hans resonemang förstär-
ker däremot fokus på de offentliga registren på två andra sätt, som för övrigt är 
genomgående för hela riksdagsdebatten. För det första förekommer en viss argumen-
tation kring en av kommitténs övriga utredningsfrågor förutom arbetet med en ny 
datalag, nämligen offentlighetsprincipens tillämpning på ADB-lagrat material och 
datamedier överhuvudtaget. Olika och ibland motsatta ståndpunkter redovisas kring 
tillämpningen, men denna diskussion har jag valt att utelämna här.82

 

 Det går dock 
inte att komma ifrån att denna fråga som löper parallellt med behandlingen av den 
nya datalagen, kan ha riktat diskussionen än tydligare åt de offentliga registrens håll, 
åtminstone präglas den återgivna debatten i form av protokollet från riksdagen av 
detta. För det andra innehåller just Johanssons inlägg i debatten ett långt inlägg an-
gående varför det konstitutionellt blir omöjligt att låta en myndighet överpröva ett 
av riksdagen eller regeringen taget beslut, angående till exempel ett statligt inrättat 
register. Eftersom detta kom att bli en av diskussionspunkterna i propositionen och 
även i riksdagsdebatten är det ofrånkomligt att just de offentliga registren kommer i 
fokus återigen (ibid, s. 35–38). 

Den stora enigheten i riksdagen kring införandet av den nya datalagen och proposi-
tionens innehåll har betonats ovan. Detta präglar också riksdagsdebatten som inne-
                                                 
82 Ett exempel på vad som debatterades i denna riksdagsdebatt angående offentlighetsprincipens till-
lämpning på ADB-lagrat material rörde frågan om själva datamediet som sådant, här exempelvis ett 
magnetband, skulle tillhandahållas enligt offentlighetsreglerna, eller om bara utskrifter (på papper) av 
upptagningarna skulle omfattas. Vpk är det parti som vill se ett förbud mot att lämna ut datamediet, 
medan folkpartiet vill se en skyldighet att göra detta. I propositionen och utskottsbetänkande läggs en 
typ av kompromissförslag fram (Riksdagens protokoll. Nr. 68, s. 25 och 36). 
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håller få konfliktpunkter. Det enda undantaget är möjligen vpk:s inlägg genom Hag-
berg som ju innehåller ett i relation till övriga inlägg annorlunda perspektiv och 
språkbruk. Det intressanta är att vpk i det här sammanhanget framstår som något av 
en bakåtsträvare, mitt i den vänsterradikala framtoningen. Detta på grund av allt de 
vill se förbud mot, vilket också formulerats i en motion. I Hagbergs inlägg framförs 
krav på förbud mot handel med personuppgifter, samkörning, utlämnade av upp-
tagningar av automatisk databehandling enligt offentlighetsprincipen, samt att 
”högsta restriktivitet måste vara vägledande” när det gäller inrättande av personre-
gister överhuvudtaget. Om inte annat kan en dylik ståndpunkt framstå som orealis-
tisk om man ser på hur utvecklingen gestaltade sig framåt i tiden (Riksdagens proto-
koll. Nr. 68, s. 48). 
 
 

8.5. Sammanfattning 

I föregående kapitel har konstaterats att OSK tog del av och inspirerades av debatt, 
diskussion och problembeskrivningar kring dataregister och integritet från olika håll. 
När det gäller rättsliga lösningar fanns dock ingen direkt förebild för kommittén när 
de formulerade datalagen som en generell tillståndsplikt för i princip alla ADB-
baserade personregister. Detta i ett skede då användningen av sådana register i alla 
branscher och delar av samhällslivet tycktes expandera mycket kraftigt. I utred-
ningsmaterialet framgår en medvetenhet om detta hos OSK:s ledamöter, ändock 
drivs ett ”fast grepp om utvecklingen” fram under arbetets gång, dock inte som en 
självklarhet, utifrån den livliga diskussion som utredningsmaterialet vittnar om. Det 
stora behovet av kontroll av utvecklingen som uttrycks i samband med formuleran-
det av datalagen, kan ses som ett svar på det förtroende- och tillitsproblem som så 
tydligt formulerades i kommitténs problembeskrivning kring ADB-registren och in-
tegriteten, en beskrivning som främst tycks kretsa kring offentliga sektorns register. 
Detta avspeglas både i problemdiskussionen och i själva lagtextens uppbyggnad. 
Alla de befogenheter som tillskrivs den kommande tillståndsmyndigheten bidrar 
också till bilden av stark statlig styrning och kontroll av det aktuella området. 

Något övergripande explicit uttryckt politiskt mål har inte gått att finna i betän-
kandet Data och integritet, dock kan en mer underliggande målsättning formuleras 
som att möjliggöra ett fortsatt maximalt utnyttjande av ADB-tekniken inom det of-
fentliga liksom det privata området, utan att medborgarnas tillit och förtroende för-
brukas. Detta som svar på avhandlingens femte analysfråga. Jag hävdar också, i an-
slutning till andra analysfrågan, att lösningarna för integritetsproblemen i fallet med 
datalagen i hög grad formuleras inom en välfärdstatlig ram, där staten närmast 
framstår som en omhändertagande instans. I problembeskrivningar och motiv till 
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lagstiftningen betonas återkommande folks oro gällande dataregistrens framväxt, 
samt de psykologiska effekter en rättslig reglering på området kan ha. Liksom att 
människors sociala och ekonomiska välfärd skall tryggas i välfärdsstaten, skall också 
den känslomässiga tryggheten och tilliten i samhällsutvecklingen garanteras, genom 
statliga åtgärder. Det statsmakterna skall skydda de enskilda individerna ifrån är yt-
terst den egna maktutövningen, genomförd av de offentliga myndigheterna i sin 
verksamhet. Ytterligare en myndighet är den instans som ska sköta bevakningen. 

I kommitténs diskussioner om lagens utformning framkom olika ståndpunkter 
kring framförallt frågan om tillståndspliktens vara eller icke vara. Där vissa ledamö-
ter ser möjligheter till positiv politisk styrning och kontroll av samhällsutvecklingen 
ser andra hot om byråkratiska hinder för samma utveckling. Tillståndsplikt som hu-
vudregel utkristalliseras dock efter hand som något oundvikligt och nödvändigt, i 
takt med att andra möjliga förslag på rättsliga lösningar förkastas av kommittén. När 
datalagen så läggs fram i riksdagen är alla ense om dess provisoriska karaktär. När 
erfarenheter vunnits rörande lagens tillämpning, och datateknikens utveckling stabi-
liserats, tänkte man sig att lämpliga förändringar av lagstiftningen kunde genomfö-
ras. Det karaktäristiska med datalagen kan sägas vara dess starkt styrande och ingri-
pande karaktär, kombinerat med en låg precisionsgrad. Detta gav stort spelrum och 
makt åt den kommande myndigheten, vars uppgift det var att implementera det nya 
rättsliga ramverket. 
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9. DISKUSSION – PERSONLIG INTEGRITET 

SOM POLITIK I SVENSKT 1970-TAL 
 
 
 
 
I detta avslutande kapitel i avhandlingens empiriska del kopplas flödena politik, 
problem och policy samman. Hur resultatet av denna sammankoppling ser ut disku-
teras i kapitlets andra del, efter en inledning med resonemang knutet till dagord-
ningsmodellen. Avsnitt tre fördjupar diskussionen kring problembilder och perspek-
tiv genom att föra in begreppet diskurs. Hur kan svaren på studiens analysfrågor 
sammantaget sägas forma diskurser? Går det att urskilja en diskursordning? Och på 
vilket sätt har dessa diskurser påverkat utformningen av själva lagstiftningen som 
datalagen utgör? Kapitlets avslutande del återknyter till de mer övergripande per-
spektiven och diskuterar datalagen som exempel på informationspolitik, och person-
lig integritet som politiskt problem under svenskt 1970-tal. Sammantaget svarar ka-
pitlets innehåll på avhandlingens frågeställningar och problemställning. 
 
 

9.1. Policy windows 

Dagordningsmodellen innehåller idéer om hur problem, lösningar i form av policys 
och den politiska kontexten stundtals möts i konkret politiskt handlande och besluts-
fattande. För att beskriva denna process använder Kingdon i sin modell några centra-
la begrepp, policy window, coupling, policy entrepreneurs, governmental agenda 
och decision agenda. Vi kan dock först påminna oss om att Kingdon i sina politik-
studier främst fokuserar större, mer drastiska och omvälvande förändringar inom ett 
politikområde, förändringar som får betydelse och avtryck för lång tid framöver. 
Dagordningsmodellen passar därför bäst in på den typen av politiska processer eller 
händelser, inte de mindre dramatiska små vardagsbesluten som all politik också be-
står av. Jag kommer i det här kapitlets andra avsnitt att göra ett försök till beskriv-
ning av den politiska processen kring datalagens tillkomst utifrån dagordningsmo-
dellens begrepp om hur politik, problem och policy kopplas samman. Utgångspunk-
ten är att datalagens tillkomst utgör ett ”kritiskt moment” som fick stor betydelse för 
den fortsatta politiken inom området, och även för de fortsatta diskussionerna om 
personlig integritet. Dagordningsmodellens perspektiv och begrepp förutsätter en 
period av öppenhet och oförutsägbarhet innan de olika flödena i det konkreta fallet 
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sammanstrålar på ett specifikt sätt. Sammanstrålningen blir resultatet av den politis-
ka processen. Tiden före och under arbetet med formulerandet och införandet av da-
talagen kännetecknas av en sådan öppenhet menar jag. 

Begreppet policy window kan översättas till möjligheter, politiska möjligheter att 
agera, att ta ett politiskt beslut, sjösätta ett program, eller kanske införa ny lagstift-
ning. Om fönstret är ”öppet” är möjligheterna gynnsamma. Ett problem har upp-
märksammats och definierats, någon typ av lösning finns tillgänglig, och tiden är 
den rätta för politisk handling (Kingdon 2003, s. 165 ff). Just ihopkopplandet av de 
olika flödena är det som gör förändring möjlig. I modellen laborerar Kingdon med 
flera nivåer. Det finns en mer allmän politisk agenda där de problem som överhu-
vudtaget anses vara av politisk karaktär cirkulerar och blir föremål för mer eller 
mindre diskussion. Hur omfattande detta område är eller anses böra vara kan förstås 
variera över tid, liksom vilka frågor som specifikt uppmärksammas. På regeringens 
agenda (governmental agenda) finns alla de frågor som de styrande behandlar eller 
uppmärksammar. För att en fråga sedan skall hamna på beslutsagendan (decision 
agenda) krävs de gynnsamma förutsättningarna som ett öppet policyfönster ger 
(ibid, s. 166). 

Faktorer som påverkar möjligheterna till politiskt agerande positivt finns enligt 
Kingdon inom det politiska flödet respektive problemflödet. Särskilt lyfter han fram 
förändringar inom den politiska sfären som betydelsefulla, det kan då gälla partipoli-
tiska förändringar inom de styrande organen, i Sverige regering och riksdag, föränd-
ringar inom administration och myndigheter, eller helt enkelt ett förändrat politiskt 
klimat i samhället (ibid, s. 168). Men dessa förutsättningar ger bara den allmänna 
ramen för det politiska handlandet. Hur specifika beslut gestaltar sig, hur ”mixen” 
av problem, lösningar och politik ser ut i varje enskilt fall har situationsbestämda och 
komplexa orsaker. I föregående avsnitt har beskrivits den vikt Kingdon lägger vid de 
politiska entreprenörerna och deras aktiva handlande för hur utfallet av samman-
kopplingen av problem och lösningar ser ut. Som redan framgått använder jag just 
detta begrepp med viss försiktighet i studien, men rent allmänt lyfter ett fokus på 
entreprenörer fram aktörernas roll i den struktur som det politiska systemet utgör. 
Entreprenörer har också intressen, som enskilda och som grupp. 

 
 

9.2. Politik, problem och lösningar ger möjligheter 

Utifrån dagordningsmodellen kan tillkomstprocessen för datalag (1973:289) beskri-
vas som ett komplext samspel där flödena politik, problem och lösningar, samt aktö-
rer av olika slag, har större eller mindre inflytande på skeendet beroende på vilken 
fas i processen som fokuseras. Beskrivningen knyter an till avhandlingens andra frå-
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geställning, Hur kan den politiska process som tillkomsten av datalag (1973:289) ut-
gör beskrivas och förstås? Särskilt inom ramen för Offentlighets- och sekretesslag-
stiftningskommitténs arbete knyts politik, problemformulering och lösningar sam-
man på ett tydligt och specifikt sätt. 

Inledningsvis ställer aktörer i riksdagen frågor till kammaren angående proble-
met med personregister och integritet. Problembeskrivningen är i detta skede tre-
vande och något oprecis, men tar ändå upp frågorna om integritet och register som 
just ett politiskt problem. Frågan ställs huruvida detta område ska bli föremål för poli-
tiska åtgärder. I konkret form tas alltså problemet först upp inom det politiska sy-
stemet självt. Detta utifrån avhandlingens material. Hur personregister och integritet 
diskuterats innan dess och var har inte varit möjligt att undersöka inom ramen för 
arbetet. Reaktionen från regeringen blir positiv, men saken ”stoppas ändå undan” 
som andrahandsfråga i en redan planerad offentlig utredning vars huvuduppgift är 
något annat än integritet, nämligen att utreda offentlighetsprincipens tillämpning på 
ADB-lagrat material. Hänvisning görs också till den likaledes tillsatta Kreditupplys-
ningsutredningen, vilket kan ses som ytterligare ett exempel på att konturerna kring 
problemet inte är tydlig vid denna tidpunkt. Dess kontext och hemvist i utrednings-
systemet är inte helt klar. Regeringen som aktör ser här till att det något löst avgrän-
sade problemområdet ADB-register och personlig integritet tas om hand av det poli-
tiska systemet, på det sätt som ofta sker av tradition i svensk politik. Samtidigt är 
personlig integritet aktuellt politiskt i samband med andra områden än personregis-
ter, till exempel när det gäller avlyssning med nya tekniska hjälpmedel. 
 
OSK som utredningskommitté har naturligtvis stort och avgörande inflytande på hur 
problemet slutligen avgränsas och hur lösningen på detsamma formuleras. Händel-
ser inom det politiska flödet, i form av offentlig debatt, måste dock sägas ha haft det 
största inflytande på den förändring som sker i kommitténs arbete, hur processen ge-
staltar sig i utredningsarbetet när fokus så starkt läggs på just integritetsfrågorna och 
datalagstiftning från och med hösten 1970. Den offentliga debatten kan inte sägas ha 
initierat frågorna om ADB-register och personlig integritet, inte heller hade den sär-
skilt inflytande över hur lösningen formades i sina detaljer. Däremot var debatten 
och dess deltagare i hög grad med och formulerade problemen kring personregist-
ren, detta tillsammans med debattens fortsättning i form av motioner och interpella-
tioner i riksdagen samma höst. Några av problembilderna i tidningsdebatten och 
riksdagsinläggen tycks ha inspirerat utredningskommittén starkt. Hur OSK omprio-
riterar sitt uppdrag och själva tidpunkten när detta sker, måste också ha påverkats av 
den offentliga diskussionen och kritiken. Ett visst tryck från omgivningen uppstod så 
att säga på kommittén från och med hösten 1970. OSK preciserar problemformule-
ringen utifrån det spektrum av problembilder som tidningsdebatten uppvisar. Så 
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framstår det åtminstone i utredningsmaterialet. I detta avseende ger min studie en 
något annorlunda bild av skeendet än vad Bennet argumenterar för i sin studie av 
den svenska datalagens tillkomst. Där tillskriver han inte vare sig den offentliga de-
batten eller politiska intressen någon större roll, utan karaktäriserar processen som 
”consensual, rationalistic and depoliticized” (Bennet 1992, s. 55, 201 och 218). Avsak-
naden av mer organiserade intressegrupper eller ideella organisationer för integri-
tetsfrågor i Sverige vid tidpunkten kan ha bidraget till denna uppfattning, alternativt 
att Bennet aldrig tog del av tidningsdebatten inom sin studie. Att själva beslutet i 
riksdagen om datalagens antagande senare drevs igenom relativt oproblematiskt och 
i konsensus är en annan aspekt av saken. 
 
Regeringen tycks vara den aktör som agerar minst tydligt i denna process, förutom 
att de tillsätter utredningen och formulerar dess direktiv. Detta till skillnad mot vad 
Kingdon kommer fram till i sina studier av amerikansk politik, där traditionella ak-
törer som president och kongress generellt sett sägs ha det största inflytandet på in-
nehållet i den politiska agendan. Vad regeringen som aktör i det här fallet åstad-
kommer är att se till att problem, politik och lösningar knyts ihop i ett utredningsar-
bete. De ser medvetet till att det sker en sammankoppling, eller snarare skapar de en 
möjlighet för att detta ska ske. Utfallet av sammankopplingen, själva arbetet med att 
knyta samman problem och lösningar har de minde, om något direkt inflytande 
över. Inte heller styr de direkt över den förändrade inriktning som kommitténs arbe-
te tar under hösten 1970. Hur det mer informella skeendet har gestaltat sig i detta fall 
framgår dock inte av mitt textbaserade material. Hur kontakterna mellan kommittén 
och regeringen/departementschefen egentligen såg ut och hur frekventa de var fram-
går inte helt klart av min granskning. Protokoll redovisar att kontakt förekom mellan 
kommittén och departementschef under hösten 1970, men vad som i detalj dryftades 
vid dessa kontakter och vilken betydelse dessa hade för utredningens fortsatta in-
riktning är omöjligt att säga. Stora förändringar sker dock efterhand med kommit-
téns arbete om man ser till det ursprungliga direktivet och det faktiska arbetet med 
en ny datalag. Regeringen skriver tilläggsdirektiv, men detta framstår som ett age-
rande i efterhand när förändring i inriktning av kommitténs arbete redan har skett. 

Ledamöter i riksdagen är aktiva deltagare under hela processens gång. Som 
framgått i den empiriska delen var flera riksdagsledamöter aktiva i både offentlig 
debatt och riksdag. Innehållet i riksdagens motioner och interpellationer kan ses som 
en förlängning och vidareutveckling av resonemang i mediedebatten, och tillsam-
mans får detta stor betydelse för processens fortsatta inriktning inom OSK. Tittar 
man närmare på kommitténs problemformuleringar går de i hög grad i linje med de 
gemensamma synsätt och krav som återfinns i riksdagsmotionerna. Tendensen är att 
i första hand formulera problemet som ett förtroende- och tillitsproblem rörande de of-
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fentliga myndigheternas register, ett återkommande fokus på ”folks oro” och krav på 
starkare statlig kontroll av datateknikens användning för personregister. När väl lag-
förslaget läggs fram i riksdagen tycks i stort sett konsensus ha uppnåtts mellan riks-
dagsledamöterna angående problem och lösningar. Den obligatoriska debatten vid 
beslutet och antagandet av förslaget i kammaren är modest och tillför ingenting nytt. 
 
Den offentliga utredningen som institution, i den svenska varianten som OSK utgör, 
kan sägas fungera både som problemformulerande instans, kunskapssökande organ, 
liksom förslagsställare när det gäller politiska lösningar på aktuella problem. Den är 
en av regeringen utvald och sammankallad grupp av politiskt valda medverkande, 
liksom experter på området, jurister med erfarenhet av främst datafrågor. Dock kan 
man nog med hävd säga att denna kommitté arbetade i stort sett självständigt gent-
emot regering och riksdag utifrån de relativt allmänt hållna direktiven, men i aktiv 
dialog med olika aktörer och intressenter i samhällskontexten. Det gäller remissin-
stanserna liksom alla de kontakter med myndigheter, företagsrepresentanter och in-
ternationella organisationer som utredningsmaterialet vittnar om. Även alla de pa-
neldebatter som kommitténs medlemmar deltar i, och den rådgivning som ges till 
organisationer och myndigheter måste räknas till denna aktiva kontakt och dialog 
med omgivningen. På det viset kan kommittén sägas utgöra en policy community i 
Kingdons mening, visserligen politiskt styrd i sin utformning, men i sitt arbete själv-
ständigt agerande och dessutom med stort inflytande på slutresultatet, på den policy 
som antas. Liksom entreprenörerna i dagordningsmodellen kan kommitténs med-
lemmar också ha olika och från varandra olikartade intressen gällande problemom-
rådet, det visar sig till exempel i diskussionerna kring frågan om tillståndstvångets 
vara eller icke vara. Att den ena eller andra lösningen skulle innebära särskilda för-
delar för individuella deltagare i kommittén kan vara svårare att utläsa utan kunska-
per om hela bilden, även den utanför själva kommittéarbetet. Till exempel vilka or-
dinarie arbetsplatser de deltagande experterna har. Likaså är det genom materialet 
svårt att bedöma den inbördes balansen mellan deltagarna i kommittén. Sekreterarna 
Freese och Lidin har naturligtvis stort inflytande i det att de formulerar de flesta PM 
som diskuteras efterhand. Mitt intryck är dock att alla texter diskuteras noggrant och 
ingående av samtliga deltagare, och att revideringar sker kontinuerligt. Om OSK:s 
arbetssätt kan ses som gängse är det förstårligt att de svenska offentliga utredningar-
na oftast arbetade under mycket lång tid, vanligen i flertal år. Att en policyprocess 
tar tid är ju också något som bekräftas i den i amerikansk politik baserade dagord-
ningsmodellen. En reflektion man kan göra angående arbetet med just datalagen be-
rör den i jämförelse korta tid då olika förslag på lösningar diskuteras jämsides, det 
som i dagordningsmodellen kallas policy primeval soup. Visserligen förekommer i 
den samtida mediedebatten en mängd olika lösningsförslag, men enighet om att nå-
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gon slags lagstiftning liksom ett kontrollorgan behövs tycks uppstå mellan de flesta 
aktörer relativt snabbt. Kommitténs uppdrag att formulera denna lagstiftning i kon-
kreta termer, att hitta en konkret lösning går i sammanhanget också jämförelsevis 
snabbt. Detta delvis på grund av att önskemål framförs om ett påskyndande av arbe-
tet i regeringens direktiv. Kritiken, revideringarna och omarbetningarna av själva la-
gen sker sedan i efterhand, under åren närmast efter datalagens införande. 
 
För utfallet i processen kring formulerandet av en datalag i början av 1970-talet mås-
te alltså den offentliga debatten tillsammans med riksdagsaktiviteterna sägas vara 
avgörande. Offentlig debatt motsvarar den del av det politiska flödet i Kingdons 
modell som kallas ”national mood”. Detta tycks i detta fall ha långt större betydelse 
än några förändringar inom det politiska systemet i sig. Vi kan dock påminna oss om 
socialdemokraternas något sviktande position i början av 1970-talet, med vikande 
röstsiffror vid valen 1970 och 1973. De borgerliga partierna gick framåt, och även om 
vi har sett hur väl integritetsfrågorna passade in i alla partiers politiska inriktningar, 
går det att hävda att den borgerliga sidans kritik av riskerna för offentliga myndighe-
ters maktmissbruk fick stort genomslag i både debatt och inom kommitténs arbete. 
En viktig poäng är dock att även vänsteranhängare anslöt sig till denna kritik. Den 
offentliga debatten inom det politiska flödet måste också i det här fallet sägas ha 
mycket starkare påverkan på skeendet än några faktiska reella tilltagande problem 
med kränkningar av enskildas personliga integritet. Visst förekom händelser som 
stöld av magnetband innehållande register, försäljning av personuppgifter och dubi-
öst framletande av medborgare med särskilt ursprung. Huruvida dessa typer av 
händelser ökade dramatiskt eller om enskilda personer faktiskt i ökad omfattning 
kände sig kränkta av offentliga myndigheters eller andra institutioners agerande 
med personuppgifter framgår dock inte någonstans. Det ligger så att säga i sakens 
natur att hela diskussionen om personlig integritet handlar om möjliga risker för 
kränkning, och psykologiska, men även ideologiska aspekter på upplevda och tänkta 
förändringar i samhället därvidlag. Detta kan sägas vara särskilt viktigt då föränd-
ringarna i så hög grad rör relationen mellan medborgarna och de styrande organen. 
Någon dramatisk eller avgörande förändring i problemflödet som kan förklara ska-
pandet av både ny lagstiftning och en övervakande myndighet är därför svår att fin-
na. Att regeringen sedan så självklart anammade OSK:s förslag på detta område, ja 
till och med i vissa avseenden skärpte tillståndstvånget ytterligare i jämförelse med 
förslaget kan ses mot bakgrund av den konsensus som snabbt skapades dessa år om 
nödvändigheten av kontroll av datatekniken och dess användning. De röster som ta-
lade mot detta tycks ha varit ytterst få. 
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En av poängerna med dagordningsmodellen är att samma lösning i princip kan kny-
tas till olika typer av problem beroende på tidpunkt och tillfällighet. Det är inte givet 
att en lösning logiskt följer på ett visst problem. Följer man ett politiskt område un-
der längre tid kan detta faktum möjligen framgå tydligare än i föreliggande studie av 
processen kring datalagens tillkomst. Likaså om man genomför jämförande studier 
av olika fall inom samma problemområde. Tankegången att en politisk lösning i 
form av en policy, kan vara svar på olika problem och problembeskrivningar bero-
ende på utgångspunkt och intressen är tilltalande, men kan också diskuteras. Kriti-
ken mot dagordningsmodellen därvidlag redovisades kort i teorikapitlet. Om formu-
leringen av problemen förändras över tid, förändras då inte lösningen också en aning 
i motsvarande grad, eller åtminstone implementeringen av lösningen? Personupp-
giftslagen som efterföljande lagstiftning till datalagen är ett exempel på likartad lös-
ning på i vissa delar nya och annorlunda formulerade problem, i jämförelse med 
1970-talets diskussion. Men personuppgiftslagen är just likartad datalagen, inte iden-
tisk. Båda lagstiftningarna sägs visserligen vara till skydd för enskildas personliga in-
tegritet, och för svenskt vidkommande har de en gemensam rättslig och administra-
tiv ram och historia. Men de skiljer sig delvis också åt. Det mest intressanta är kanske 
i stället att hela problemområdet, inklusive problembeskrivningar och lösningar har 
förändrats mellan 1970- och 1990-talen. 

En annan synpunkt som kan lyftas fram är att den ram som OSK som utrednings-
kommitté utgör för arbetet med att koppla samman problem och lösning i fallet data-
lagen får hela processen att i hög grad framstå som mer linjär och ”logisk” än den 
kanske var. Särskilt då i det efterlämnade skriftliga materialet i form av protokoll, 
PM och betänkanden. Grunden till att välja den ena eller andra lösningen för lag-
stiftningen framstår som den bästa möjliga utifrån de uppställda förutsättningarna. 
Hur problembilder och förutsättningar i sin tur avgränsas och väljs ut av kommittén 
under processens gång är svårt att fånga in detalj. I det avseendet kan avhandlingens 
metod med fokus på dokumentstudier sägas vara något bristfällig när det gäller att 
studera just processen kring datalagen. Vad vi dock har sett är att kommittén ändå 
gör en kraftig avgränsning av problemet utifrån många möjliga problembilder som 
till exempel den offentliga debatten erbjuder. Detta i inledningsskedet av utred-
ningsarbetet då formuleringen av problemet ADB-register och personlig integritet 
fortfarande var öppen och utan tydliga gränser. 
 
 

9.3. Diskurser och diskursordningar inom integritetspolitiken 

Avhandlingens frågeställningar 1 och 3 knyter an till innehållet i politiken kring till-
komsten av datalag (1973:289) på en diskursiv nivå. De formuleras sålunda som frå-
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geställning 1: På vilket sätt diskuterades personlig integritet i relation till datatek-
nik/informationsteknik och informationshantering i samband med de politiska pro-
cesserna kring datalag (1973:289)?, och frågeställning 3: Vilka diskurser och diskurs-
ordningar kan urskiljas i de politiska diskussionerna kring datalag (1973:289)? 
 
De inledande faserna av processen, med aktiviteter i riksdagen och offentlig debatt 
präglas av både tematisk och diskursiv mångfald och öppenhet. I de allra första initi-
ativen i riksdagen av socialdemokratiska ledamöter är problembilden föga utveck-
lad, men det är i princip det kommersiella utnyttjandet av offentliga register som står 
i fokus. Så ser det även ut i det första interna dokumentet inom OSK som behandlar 
integritetsfrågan. Som vi minns tar Svenonius upp ”datatekniska bieffekter” i form 
av att statliga register kan användas till privata icke legitima syften, av företag kom-
mersiellt eller enskilda i brottslig verksamhet. Samtidigt placeras det nya problem-
området i en utredning vars huvudsakliga uppgift är att reda ut offentlighetsprinci-
pens tillämpning på ADB-lagrat material, ett offentligt orienterat uppdrag. I inläggen 
som i detta skede diskuterar riskerna för den personliga integriteten betonas också 
starkt statens stora behov av att både samla in stora mängder information och även 
behandla dessa med hjälp av datateknik. Detta är och förblir ett grundantagande i 
hela diskussionen och debatten som få ifrågasätter. Utgångspunkten kan således sä-
gas vara välfärdsstatens legitima behov av personligt orienterad information för 
myndigheternas planering och implementering av en rad verksamheter och reformer 
för samhällets utveckling. I det fortsatta resonemanget nedan kommer jag att utveck-
la tanken att det i debatten och diskussionen om personlig integritet i fallet datalagen 
i huvudsak går att urskilja två diskurser, en privat orienterad och en offentligt oriente-
rad, där den offentliga efterhand helt dominerar och skapar en typ av konsensus 
kring vad integritetsproblemen handlar om i detta fall. Den offentligt orienterade 
diskursen är också den som utvecklas mest, med en rad olika teman, problembilder 
och perspektiv. Den dominerar i alla tre flödena, politik, problem och lösningar. 
Båda diskurserna är dock i sin tur relaterade till en mer övergripande diskursord-
ning, den ram inom vilka alla deltagare i diskussionen rör sig. Den ordningen vill 
jag, i brist på bättre namn kalla välfärdsstatligt orienterad eller bara statligt orienterad. 

I den offentliga mediedebatt som bryter ut hösten 1970 utvecklas den privata så-
väl som offentligt orienterade diskursen. En mångfald teman och perspektiv, till ex-
empel på hur problembilden ser ut, ges utrymme och uttryck. Det är här som den of-
fentligt orienterade diskursen efterhand blir dominant. I det inledande skedet är dis-
kussionen i hög grad komplex och det är framför allt teman och problembilder som 
varierar. Ett maktperspektiv är tydligt hos flera debattörer och detta kan riktas mot 
antingen den privata marknadssfären, eller den offentliga och politiska. Andra de-
battörer ser bara ett informationsproblem – människor måste upplysas om vad ADB-



 

 
237 

 

registren är tänkta att användas till! Perspektiven på själva datatekniken och på in-
formation är mer samstämmig och likartad. I riksdagsaktiviteten i form av motioner 
och debatt får den privata respektive offentliga diskursen också partifärg. Vpk talar 
om ägandeförhållanden och ekonomisk makt när det gäller persondata och register, 
moderaterna ifrågasätter i en motion myndigheternas insamlande av stora mängder 
personlig information som sådan. Det finns dock gemensamma synsätt som kan sam-
las under en offentlig diskurs. Fokus på information som en offentlig resurs och på 
de offentliga myndigheternas ADB-system med personuppgifter, liksom sättet att 
lyfta fram ”folks oro” som ett huvudproblem och utifrån detta teckna frågan om in-
tegritet som ett förtroende- och tillitsproblem som kräver åtgärder i form av starkare 
kontroll från statens sida, är exempel på detta. 

I samband med OSK:s arbete och behandling av integritetsproblemen, som på-
verkades mycket av både offentlig debatt och riksdagens dito, avgränsas den offent-
ligt inriktade diskursen som det nu i huvudsak handlar om på ett väsentligt sätt. Per-
spektivet smalnar av till att enbart handla om förtroende, tillit och behov av ökad 
kontroll. Ett maktperspektiv avvisas av kommittén. Vid sidan av ett tillits- och för-
troendeproblem tecknas också inom utredningen ett vad jag kallar utvecklings- och 
effektivitetsproblem, där samhällsutvecklingens behov av datateknikens möjligheter 
till effektiviserad informationsbehandling inom olika branscher och sfärer betonas 
mycket starkt. Datatekniken beskrivs inte i detta sammanhang som hotfull, men dess 
extraordinära möjligheter måste kontrolleras av staten själv. Det sätt som välfärdsta-
ten utvecklades på vid denna tid – med mycket stark expansion – och framför allt det 
sätt som expansionen skedde på – med ökad rationalisering och effektivitet – måste 
framstå som legitimt för medborgarna. De risker för övertramp och kränkning av en-
skilda som kan följas i utvecklingens spår måste stävjas och kontrolleras. Så skulle 
man kunna sammanfatta den underliggande diskursiva problembild som utkristalli-
seras i betänkandet Data och integritet. Också i den lösning som datalagen utgör är 
den offentliga orienteringen naturligtvis mycket framträdande. Ytterligare en myn-
dighet, med omfattande befogenheter i tillämpningen av den nya lagen blir svaret på 
problemen. 

I samband med antagandet av lagstiftningen kan en gemensam stark konsensus 
sägas ha växt fram om att problemets kärna rör de offentliga myndigheternas hanter-
ing av personuppgifter. Den offentligt orienterade diskursen såsom den formuleras 
kan ses som den gemensamma nämnaren som alla kan enas kring. Både vänsterpar-
tister och moderater och alla partier däremellan kan enas om att en kontroll av den 
hittills oreglerade registerhanteringen, framför allt då inom offentlig sektor, måste 
upprättas. Politiska skiljaktigheter kan då tillfälligt tonas ner. Själva lagstiftningen 
kom att omfatta både de offentliga och privata registren, men som vi sett dominerade 
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den offentliga registerhanteringen diskussionen ända fram till slutet av datalagens 
tillkomstprocess. 
 
Hur kan då de båda diskurserna, den privata respektive offentligt orienterade, när-
mare beskrivas och karaktäriseras utifrån det material som studerats och de analys-
frågor som ställts? Den privata diskursen är som vi sett svagt utvecklad generellt sett 
under hela den aktuella tidsperioden och kan också omfattas utifrån lite olika per-
spektiv. Den framstår därför som splittrad och föga formerad. Ett maktperspektiv 
kan anläggas i diskursen på det sätt som vpk gör när de talar om ekonomiska ägan-
deaspekter på persondata. I den offentliga debatten har detta sin motsvarighet i ett 
antal artiklar skrivna utifrån vad som kan kallas ett vänsterorienterat perspektiv. Ett 
av flera teman i dessa artiklar är försäljning av persondata från offentliga myndighe-
ter och i språket som används där återfinns termer som marknadskrafter, multina-
tionella företag, spekulanter och krämare. I vpk:s motioner och debattinlägg i riksda-
gen förekommer uttryck som storföretag, kapitalets monopol och teknik i folkets 
tjänst. En kritik riktas mot dessa möjligheter till privat utnyttjande och kontroll av 
personlig information, men liknande och lika skarp kritik riktas i dessa inlägg mot 
statsförvaltningen och ”de statliga byråkratierna” som även de kan öka sin makt med 
hjälp av effektiv datahantering. De vänsterorienterade inläggen omfattar på detta sätt 
i lika hög grad den offentligt orienterade diskursen som en privat. En annan variant 
av den privata diskursen finner vi i bland annat i de tidigaste motionerna, liksom i 
mediedebatten. Den utgörs som vi sett av en kritik av det kommersiella utnyttjandet 
av offentliga data, men utan att betrakta detta ur ett maktperspektiv. Här handlar det 
i stället om att de offentliga myndigheterna förlorar legitimitet i sin verksamhet om 
insamlad personlig information sprids och används till syften de inte var ämnade 
för. Perspektivet berör här visserligen privata företags önskan och behov av person-
data för kommersiella syften, men utifrån de offentliga myndigheternas utgångs-
punkt. De eventuellt positiva aspekterna av försäljningen, för de privata företagen, 
nämns inte någonstans. Till ytterligare en aspekt av den privata diskursen måste 
räknas riskerna för stöld och missbruk av register på magnetband, av privatpersoner. 
Den aspekten utgör dock en marginell del av denna diskurs. 

Även om den privata sektorns intresse av persondata således diskuteras åter-
kommande genom hela processen, sker detta utifrån det offentligas perspektiv, eller 
tillsamman med frågeställningar rörande statmakternas och myndigheternas hanter-
ing av informationen. Någon marknadsorienterad diskurs kan därför inte sägas existe-
ra vid denna tid. Intresset av att kommersiellt utnyttja persondata i ADB-baserade 
register ses som en negativ bieffekt av bland annat den svenska offentlighetsprinci-
pen, inte som något för samhället positivt. Någon annan hållning kan jag inte finna i 
något enda inlägg eller text i denna tillkomstprocess gällande datalagen. Att betrakta 
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det ekonomiska värdet av persondata som något i grunden värdefullt för samhälls-
utvecklingen hör snarare det sena 1900-talet till. Då hade mycket också förändrats, 
om vi ser till det internationella perspektivet, när det gäller synen på politik, ekono-
mi och utveckling, liksom på förhållandet dem emellan. 
 
Den offentligt orienterade diskursen omfattar till en början en rad teman, problem-
bilder och perspektiv, som tillsammans utgör ett problemspektrum. Gemensamt för 
alla inlägg är dock synen att personlig integritet i hög grad är ett politiskt problem – 
som kräver politiska åtgärder – av statsmakterna. Ingen röst eller deltagare ifrågasät-
ter debatten som sådan i det avseendet. Kombinationen av teman problembilder och 
olika perspektiv på teknik och information, tillsammans med en rad förslag på lös-
ningar utgör i den offentliga debatten en mångfasetterad smältdegel av idéer, synsätt 
och ställningstaganden utan något givet svar på hur den politiska fortsättningen 
skulle gestalta sig. Det är fortsättningen i form av riskdagsinlägg och framför allt ar-
bete inom OSK som avgränsar och formar den offentliga diskursen på ett specifikt 
sätt, som kan sägas utgöra den kärna av perspektiv som alla deltagare kan enas kring 
i åtminstone relativ konsensus. I den politiska behandlingen av problemen har jag 
också utläst specifika synsätt på styrningsformer och statens roll som var svårare att 
hitta i mediedebatten. Likaså försöker OSK ringa in begreppet personlig integritet, 
men detta kan också fogas in i den offentligt orienterade diskursen. 

Ett flertal teman faller bort på vägen i tillkomstprocessen kring datalagen. Den ut-
lösande faktorn till hela debatten, folk- och bostadsräkningen, kritiseras hårt i sitt ge-
nomförande, men följs inte av någon lösning eller politisk förändring i form av lag-
stiftning, åtminstone inte i det korta perspektivet som är synligt i min studie. Kriti-
ken och debatten kring genomförandet tycks dock öka misstron mot de offentliga 
myndigheterna som sådana och förstärker därmed den offentligt orienterade diskur-
sen, särskilt den inriktning som främst ser ett förtroende- och tillitsproblem. Temat 
jag kallar centralisering av makt och därmed det perspektiv som talar i makttermer, 
tynar också bort i OSK:s perspektiv. Här är det alltså den politiska maktens struktur 
som betraktas som problem, välfärdssamhällets maktproblem. Gunilla Hellströms in-
lägg i DN med beskrivning av det som kallas centralisering av beslutsfattande, kont-
ra decentraliserat beslutsfattande är kanske det tydligaste exemplet på kritik utifrån 
ett dylikt maktperspektiv. Som analysen visar vill inte kommittén tala i makttermer. 
Man kan hävda att många av de risker som kommittén beskriver med datateknikens 
hantering av persondata – att effektiviteten och rationaliseringen i datahanteringen 
blir alltför total – och därmed alltför nära gränsar till övervakning och kontroll, 
grundas i en uppfattning om en maktrelation mellan de som styr och de styrda. Att 
OSK inte utvecklar något sådant resonemang i sitt betänkande får dock sina konse-
kvenser vilket jag återkommer till nedan. 



 

 
240 

 

Andra mer dagsaktuella teman som konkreta händelser av stöld och missbruk 
och olika politikers reaktioner på debattens ställda frågor följer inte heller med i den 
efterföljande formeringen av den offentligt orienterade diskursen. Andra teman följer 
naturligt med i OSK:s arbete såsom frågan om datateknikens följder, hot- och risk-
diskussionen, samt frågan om gränsen mellan offentlighetsprincip och sekretess. En 
frågeställning som blir avgörande för OSK:s arbete för en politisk lösning är frågan 
om samhällets behov av dataregister och statistik byggt på personliga data. Som vi 
sett väger detta samhällsintresse tungt i vågskålen i kommitténs ställningstaganden. 
I dagstidningsdebatten var detta en av de få områden där konkret olika ståndpunk-
ter kunde urskiljas. 
 
Hur kan man då sammanfattande beskriva den offentligt orienterade diskursen så-
som den förändrades och kommer till uttryck i OSK:s arbete i den avslutande delen 
av processen kring datalagen? En diskurs som jag hävdar att det blir en typ av kon-
sensus kring när datalagen väl läggs fram och antas i riksdagen? 

Den problembild som dominerar i OSK:s arbete säger att personlig integritet i 
samband med dataregister/databanker i första hand utgör ett förtroende- och tillits-
problem. Det är medborgarnas förtroende för statsmakternas egen registeruppbygg-
nad inom den offentliga förvaltningen som står i fokus. Den ”folkliga oro” som 
många skribenter i debatten hänvisar till, figurerar också i kommitténs arbete. Spet-
sar man till resonemanget kan man alltså säga att det är statsmakterna själva som har 
problem med legitimiteten i sitt arbete, i sättet de med hjälp av den nya datatekniken 
bygger upp stora informationssystem för planering, statistik och myndighetsbeslut. 
System som innehåller stora mängder persondata och som kommer att beröra en-
skilda i mötet med dessa myndigheter. Varför detta är ett problem kan ses mot den 
aktuella samhällskontexten. Fortsatt utveckling i form av expansion av samhällets 
alla delar sågs som både nödvändigt och önskvärt. Staten ville ”rationalisera för att 
expandera”, för att ytterligare bygga ut den offentliga sektorn och genomföra refor-
mer. Samtidigt växte samhällskritiken. Vi har snuddat vid denna i avhandlingens 
bakgrundskapitel. Just i början av 1970-talet var den partipolitiska situationen heller 
inte lika stabil som den varit tidigare decennier. Socialdemokratiskt maktinnehav var 
inte längre en självklarhet. 

Lösningen i form av datalagen är generell, brett omfattande och starkt ingripande 
till sin karaktär, men med låg precisionsgrad. Den ger stort utrymme för myndig-
hetsutövning i sin tillämpning. I princip ska statsmakterna genom lagen skydda de 
enskilda individerna från sin egen maktutövning, genom ett internt kontrollorgan 
och ytterligare en myndighetsprocedur. Det är en inte helt ovanlig konstruktion 
inom svensk offentlig förvaltning, och lösningen som form diskuteras inte heller 
principiellt av OSK i dess betänkande eller i utredningsmaterialet. Jag har formulerat 
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det så att lösningen på problemet personlig integritet och dataregister helt formule-
ras inom en välfärdsstatlig referensram med fokus på den offentliga förvaltningen. 
Staten blir återigen en omhändertagande instans som även ska ta hand om och till-
godose människors behov av trygghet och tillit i det nya datatekniska samhället. 
Inom den tänkta myndigheten skall dock representationen av olika samhällsintressen 
vara bred. Det är inte bilden av en expertstat som kommittén tänker sig, snarare en 
brett demokratiskt förankrad sådan. 
 
Personlig integritet diskuteras genomgående av kommittén som ett intresse och inte 
en rättighet. I egenskap av intresse kan den lätt vägas mot andra tänkta intressen och 
den avvägningen skall myndigheten genomföra. Genom perspektivet undviker OSK 
genom diskursen här att relatera till rättsstatliga resonemang, vilket möjligen hade 
kunnat komplicera saken. Jämförelser med andra rättigheter och hur dessa har han-
terats inom systemet hade till exempel kunnat göras. 

I fråga om föreställningar och beskrivningar av själva datatekniken uppvisar be-
tänkandet Data och integritet en något motsägelsefull bild. OSK är högst medveten 
om den tekniska utvecklingen mot mindre och mer flexibla maskiner vilka beskrivs i 
särskilt avsnitt. När det gäller det konkreta lagförslaget och motiven till detta domi-
nerar dock bilden av en central stordator – maskinen. Datorn som polymorf, som 
”storebror”, och som skräckbild, förekommer av inte i kommitténs språkbruk, men 
dessa föreställningar, maskinen och polymorfen, är på sätt och vis två sidor av sam-
ma sak. Informationsperspektivet i diskursen, är slutligen kanske det minst kompli-
cerade. Persondata är här genomgående en offentlig kollektiv resurs som genom of-
fentlighetsprincipen är fri och gärna bör fortsätta att vara det så långt det är möjligt. 
Det är en informationsfrihet med fokus på tillgång till myndighetsinformation i form 
av allmänna handlingar. Samtidigt är det just denna frihet som ifrågasätts genom 
hela diskussionen, då friheten kan utnyttjas utöver offentlighetsprincipens syften, 
också av myndigheterna själva. Enligt kritiken bör personlig information i högre 
grad bli ett skyddsobjekt, både myndigheter emellan, inom myndigheter och utåt 
gentemot allmänheten. Spänningen mellan frihet och begränsningar i informations-
flödet framför allt inom och mellan myndigheter står i fokus för kommittén att lösa. 
En förutsättning för lösningen är att datatekniken gör en fundamental skillnad för 
bedömningen. Datorns effektivitet i hanteringen av information står ju i centrum för 
hela kommitténs problemställning, det är det fundamentalt nya i sammanhanget 
som måste kontrolleras. Detta snarare än några förändrade perspektiv på informa-
tion. 
 
Det är naturligtvis en poäng i sammanhanget att den offentligt orienterade diskursen 
just är dominerande, inte allenarådande. Vi har sett hur också den mer privat orien-
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terade diskursen kom till uttryck genom hela processen, men att denna aldrig kom 
att få något större inflytande på framför allt policylösningen i form av datalag och 
diskussionen kring denna. Jag vill nu också hävda existensen av en övergripande 
diskursordning som såväl den privata som offentligt orienterade diskursen rör sig 
inom. Under arbetets gång har jag övervägt benämningarna välfärdsdiskursordning 
och folkhemsdiskursordning, men till slut kommit fram till att diskursordningen helt 
enkelt är starkt statligt orienterad. Flera faktorer bidrar till detta. I dagstidningsdebat-
tens olika inlägg kan man ana olika ståndpunkter om välfärdsstaten och dess offent-
liga förvaltning. Några röster är tydligt kritiska och misstänksamma mot myndighe-
ters tendens att samla in stora mängder information. De talar om snokarsamhället 
och att storebror på det hela taget vill veta för mycket. Andra debattörer, som folk-
partisten Kerstin Anér, bejakar en stark offentlig sektor, men varnar samtidigt ihär-
digt för maktcentrering och maktförskjutning. För vänsterns deltagare sitter staten 
och kapitalet ofta i samma båt, men kollektiva lösningar är givna lösningar även för 
dem. Gemensamt för dem alla är dock de starka och tydliga kraven på snabba statli-
ga åtgärder. Frågan om personlig integritet är också för alla en självklar politisk fråga 
– om än utifrån lite olika perspektiv. Tilliten är i grunden stor till statsmakternas 
styrningsförmåga och till möjligheterna med att genom lagstiftning kunna åtgärda 
tänkta problem. Idéerna kring tänkbara lösningar är i huvudsak statligt orienterade, 
rättsligt som administrativt. Uppbyggandet av en ny central statlig myndighet vitt-
nar inte minst om detta. Bennet kommer i sin studie fram till att OSK definierar in-
tegritetsproblemet i tekniskt legalistiska termer snarare än politiska (Bennet 2002, 
s. 215). I hans studie är det dock inte diskurserna i den politiska processen, utan valet 
av styrningsform som står i fokus för analysen. I det jämförande perspektivet län-
derna emellan blir det tydligare att lagstiftning i den form som Sverige väljer är en av 
flera möjliga lösningar på regleringsbehovet. Hur problemet formuleras och vilken 
styrningsform som väljs för att lösa detsamma hänger givetvis nära samman. 
 
Den information som diskuteras både i debatt och inom OSK är genomgående en of-
fentlig, fri resurs. Denna del är mycket stark i diskursen. Någon marknadsproblema-
tik eller ekonomiskt perspektiv förekommer knappast förutom hos vpk och väns-
terns debattörer. När den privata sektorns användning av personuppgifter berörs 
sker detta inte ur något ekonomiskt perspektiv. Det som kritiseras är just att offentliga 
myndigheter säljer personuppgifter till intresserade företag, inte huruvida dessa före-
tag är eller bör vara intresserade av uppgifterna. Det är återigen myndigheternas 
agerande som fokuseras. Som analysen av dagstidningsdebatten påvisat existerar 
heller inte mycket av meningsutbyte debattörerna emellan när det gäller frågan per-
sonlig integritet och dataregister. Det dominerande och gemensamma målet är: kritik 
av statsmakternas och de offentliga myndigheternas handlande. Att OSK:s diskus-
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sioner och lösningsförslag är statligt orienterade är också närmast en självklarhet då 
den offentligt orienterade diskursen dominerar i deras arbete. 
 
Avhandlingens fjärde frågeställning är formulerad kring hur den faktiska politiken i 
form av antagen datalag påverkas av den offentligt orienterade diskursen. Hur kan 
de olika diskurserna kring personlig integritet och dataregister/databanker sägas ha 
påverkat utformningen av den lagstiftning som datalagen utgör? Resonemanget 
kring denna frågeställning utgår i hög grad från OSK:s arbete som utredningskom-
mitté. I de empiriska kapitlen har vi sett dess avgörande betydelse för hur problemet 
personlig integritet behandlades och hur lagstiftningen sedan utformades. Detta 
samband är inte givet då regeringen i slutändan lägger förslag i form av proposition. 
I genomgången av propositionen och även riksdagens betänkande har jag dock 
kommit fram till att inga nya perspektiv eller principiella förslag läggs fram i dessa 
dokument. Utifrån detta går det att se ett närmast direkt samband, i just det här fallet, 
mellan utredningsbetänkande och faktiskt utformad lagstiftning. 
 
OSK fick genom tilläggsdirektiv i uppdrag att behandla ”hela frågan om lagstiftning 
rörande personorienterad ADB-information” både inom offentlig och privat sektor. 
Då kommittén inte djupare problematiserar den enskilda sektorns användning av 
persondataregister, trots att de genomför en stor enkätundersökning även angående 
det privata området, kan man hävda att de också missbedömer den nya lagens möj-
ligheter att fungera i praktiken, i den tekniska verklighet som vid tidpunkten börjar 
växa fram. Kommittén gör visserligen i lagförslaget ett undantag i fråga om till-
ståndsbedömningen när det gäller ”enklare register” inom privata sektorn, men för-
väntar sig fortfarande total överblick i form av obligatorisk anmälan av varje register. 
Bidragande till missbedömningen är också de föreställningar och bilder av datatek-
niken som kommittén omfattar. Vi har i tidigare avsnitt sett den något dubbla före-
ställning kring datatekniken som betänkandet Data och integritet ger uttryck för, da-
torn som både flexibel och portabel PC-maskin i var mans kontor, liksom den stora 
centrala datorn som inrymmer omfattande informationssystem. Det är dock den se-
nare bilden som i hög grad står till grund för policybesluten kring datalagen som 
lösning. Även detta kan i efterhand ses som en missbedömning. Att genom obligato-
risk anmälan eller tillståndstvång ha kontroll över ett antal personregister i centrala 
stordatorer kan te sig möjligt, men inte en myriad småregister på kanske i princip 
varje arbetsplats. 

I avhandlingens empiriska delar har framgått att OSK i utredningsarbetet med 
datalagen i hög grad bar på en föreställning om staten som i första hand god och 
närmast omhändertagande. Detta kan vara en bidragande orsak till att diskursen i 
betänkandet Data och integritet i stort sett saknar maktperspektiv, vilket i sin tur får 
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konsekvenser. Lösningen på problemet personregister och integritet är ju formulerad 
som ett skydd för den enskilde från i första hand statsmakternas egen maktutövning 
genom registeranvändning inom offentlig förvaltning – detta genom uppbyggandet 
av ytterligare en myndighet som skall tillämpa lösningen, som genom en myndig-
hetsprocedur skall bedöma om kränkning eller risk för kränkning föreligger. Genom 
att ignorera maktaspekterna på den relation som kan uppstå mellan enskilda och den 
nya myndigheten ser kommittén inte heller de nya risker för intrång och kränkning 
de bygger in i systemet. I arbetsprocessen diskuteras visserligen riskerna för ökad 
byråkrati i systemet genom att en myndighet nu skall ta beslut om tillstånd över 
andra myndigheters verksamheter. Likaså diskuteras den konstitutionella beslutshie-
rarkin mellan myndighet och regering/riksdag. Dessa diskussioner kan sägas rymma 
ett slags maktperspektiv. I den föreställningsvärld som OSK befinner sig i vid tid-
punkten bygger dock inte enskilda individer upp persondataregister och berörs såle-
des inte av tillståndstvånget, som individer. De enskilda individerna är ju de som 
skall skyddas av lagen. Det är deras oro för den datatekniska utvecklingen som har 
tagits omhand och åtgärdats. Detta var kanske ett rimligt perspektiv med tanke på 
dåtidens användningsområden för ADB-baserade personregister. Det är dock inte 
omöjligt att se att datalagen till skydd för enskildas integritet i vissa fall kan, och ock-
så kom att fungera, som hinder för enskildas intressen i ett något vidare perspektiv. 
Efterhand började den nya lagens påverkan på offentlighetsprincipen att diskuteras. 
Kunde den utgöra ett hinder för utlämnande av allmänna handlingar? Likaså kom 
forskare, journalister och andra i beröring med tillståndstvånget för persondataregis-
ter. Med tidens tekniska utveckling som gjorde att gränserna för vad ett dataregister 
var blev alltmer oklara, uppfattades lagen också av allt fler som besvärlig, som ett 
hinder, och datainspektionen som en myndighet med makt över enskildas hand-
lingsmöjligheter. 
 
Ytterligare en aspekt av diskursen som är betydelsefull är att OSK betraktar person-
lig integritet som ett intresse som skall vägas gentemot andra intressen inte en rättig-
het. Likaså att en myndighetsprocedur skall avgöra de olika intressenas relativa vikt 
gentemot varandra. Föreställningen om att det är så oerhört svårt att ringa in de en-
skildas intresse av personlig integritet konkret i en lagstiftning hänger samman med 
detta. I kapitlet Policy konstaterades att datalagen till sin karaktär var starkt styrande 
kombinerat med en låg precisionsgrad. Konstruktionen gör skyddssystemet helt be-
roende av en myndighets goda vilja och välgrundade beslut. Något mer specifikt 
skydd garanteras knappast alls i lagförslaget. Kontroll ja, men hur kommer myndig-
heten att bedöma intresseavvägningen och riskerna i praktiken? Det finns, som vi 
sett, en stark bild inom den offentligt orienterade diskursen av staten som god och 
omhändertagande, och det uppstår heller aldrig någon diskussion om att den kom-
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mande myndighetens bedömningar någon gång kan bli problematiska. Att OSK 
undviker att betrakta personlig integritet som en rättighet i det här aktuella fallet bi-
drar också till att ingenting konkret egentligen formuleras i lagstiftningen som kan 
prövas rättsligt i någon instans, annat än av den tänkta Datainspektionen självt. In-
spektionens beslut skall visserligen kunna överklagas i regeringsinstans, men detta 
gäller för tänkta avslag på tillståndsansökningar. Enskildas erinran mot datainspek-
tionens beslut skall enligt förslaget riktas till JK och JO. 
 
Att idéerna om tänkbara lösningar är så starkt statligt orienterade, rättsligt som ad-
ministrativt, bidrar slutligen till att alternativa lösningar på problemen snabbt faller 
undan i diskussionerna inom OSK. Det kan gälla sådant som tekniska lösningar, reg-
ler om tystnadsplikt och så vidare. Resultatet blir att kontrollmekanismerna för even-
tuella risker för kränkning av enskildas integritet i de här fallet helt stannar inom 
statsmakten själv. Staten blir sin egen kontrollant. I studien har framkommit att det 
cirkulerade ett stort antal idéer och förslag som hade kunnat övervägas både i den 
allmänna debatten och hos representanter med olika slag av specialkunskaper. Re-
sultatet av ett mer ingående beaktande av olika typer av lösningsförslag inom OSK:s 
arbete är i efterhand omöjligt att bedöma. Kanske hade olika typer av lösningar kun-
nat kombineras? Kanske hade beroendet av ytterligare en offentlig myndighet för 
skyddets genomförande inte blivit lika stort. Kanske hade olika lösningar i kombina-
tion framstått som mer flexibelt och realistiskt? 
 
 

9.4. Datalagen som informationspolitik – personlig integritet som politik 

Det informationspolitiska perspektivet i avhandlingen har utgått ifrån Rowlands 
modell över normer och värderingar inom politikområdet. Som tidigare har konsta-
terats rör sig integritetsdiskussionen i det här fallet närmast uteslutande i modellens 
övre offentliga del. Ekonomiska överväganden är varken en fråga eller ett problem i 
samband med datalagens tillkomst. Modellen beskriver ett spänningsfält mellan ett 
fritt flöde av information, i detta fall fri tillgång till myndighetsinformation genom of-
fentlighetsprincipen, och en önskan eller ett behov av att begränsa informationen. Ut-
gångspunkten för datalagen som policy är givet ett behov av att begränsa, eller åt-
minstone att kontrollera framför allt hantering och bearbetning av information som 
är personlig. Men någon ökad begränsning i tillgång för de enskilda medborgarna är 
det inte tal om. Snarare har ju kommittén i specifikt uppdrag att, vid sidan av datala-
gen, skapa regler för att garantera fortsatt tillgång till myndigheters information ge-
nom offentlighetsprincipen i den nya tekniska miljön som uppstått, åtminstone att 
garantera samma nivå som tidigare. Om datalagen i förlängningen kom att utgöra ett 
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hinder för medborgarnas tillgång till myndigheternas allmänna handlingar, så är 
detta i alla fall inte intentionen med datalagsförslaget. Snarare är målet att kontrolle-
ra myndigheter och företags handlingsutrymme när det gäller bearbetning och hanter-
ing av information med hjälp av ADB. Att gränserna mellan företag, enskild och or-
ganisation inte är vattentäta komplicerar kanske frågan, men detta aktualiseras inte i 
arbetet med just datalagen. Från ett individperspektiv går det till och med att hävda 
att datalagen i viss mån förstärkte möjligheterna till insyn och tillgång till informa-
tion – om den egna personen, åtminstone i det korta tidsperspektivet. Detta genom 
stadgar kring rätt till underrättelse vad gällde upplysningar i registren om en själv.83

Även i relation till begreppsparet effektivitet och integritet som formulerades i stu-
diens inledning är det tydligt att datalagen innebar ett tydligt ställningstagande för 
integritet på bekostnad av effektivitet, åtminstone i teorin. Uttalanden i OSK:s betän-
kande om att ”samhällets krav på solidaritet och ekonomisk effektivitet måste be-
gränsas, bl a genom att övervakningen av den enskilde inte tillåts bli fullständigt ef-
fektiv” ställs i praktiken mot det faktum att datalagen just stadgar allmän tillstånds-
plikt för register och inget annat, snarare än att den explicit förbjuder eller begränsar 
någon typ av användning av dataregister. Detta gäller såväl i offentlig som i privat 
sektor. Datalagen som kompromiss blir i detta perspektiv mycket tydlig. 

 
Denna rätt går utöver offentlighetsprincipen och har heller inte samma syfte som 
denna princip, vilken mer har karaktären av kollektiv rättighet. 

 
Fallet med datalagen visar möjligen att frågeställningarna inom informationspoliti-
ken inte alltid på ett enkelt sätt handlar om spänningen mellan fritt flöde och be-
gränsning. Det är också nödvändigt att problematisera och nyansera begrepp som 
fritt flöde och tillgång, liksom att ställa frågan, fritt flöde eller begränsning för vem 
eller vilka? Accepterar man beskrivningen att datalagen kunde fungera som ett ”legi-
timeringsprojekt” för statsmakterna kan man också tänka sig en effekt av viss om-
strukturering av maktrelationer inom det styrande politiska systemet självt, till ex-
empel mellan regeringen och dess myndigheter, liksom mellan politiska organ och 
den privata sektorn, detta snarare än förändringar i relationen mellan statsmakterna 
och medborgarna. Regeringen kan med hjälp av lagförslaget och den nya myndighe-
ten Datainspektionen visa handlingskraft och vilja att skydda medborgarna från 
överdrifter i den egna maktutövningen, utövad genom myndigheternas vanligtvis 
                                                 
83 I förslaget till datalag som presenteras i betänkandet Data och integritet, stadgas i 10 § att ”Register-
förare skall på begäran av registrerad utan avgift så snart ske kan underrätta denne om innehållet i 
personuppgift som ingår i personregistret och innefattar upplysning om honom. Har sådan underrät-
telse lämnats registrerad, behöver ny underrättelse icke lämnas denne förrän tolv månader därefter. 
Bestämmelsen i första stycket gäller icke uppgift som enligt lag eller författning eller myndighets be-
slut ej får lämnas ut till den registrerade.” (Data och integritet SOU 1972:47, s. 21) 
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självständiga agerande. Via inspektionen får man också god kontroll över både 
myndigheters och företags verksamhet, i den mån denna berör dataregister och da-
tabanker. 

Det är heller inte möjligt att som Rowlands placera in informationsverksamheter i 
modellens fyra ”boxar”. Ett informationspolitiskt problemområde eller verksamhet 
verkar alltid i gränserna mellan modellens olika axlar, i spänningsfältet mellan offent-
ligt och privat, fritt och begränsat. Just i detta spänningsfält blir de informationspoli-
tiska frågorna politiska problem. Att den ekonomiska delen i modellen så föga aktua-
liseras i fallet med datalagen får den samhällsekonomiska samtidskontexten förklara. 
Ännu hade inte information som ekonomisk vara på en marknad aktualiserats fullt 
ut. Den datatekniska utvecklingen spelar i det fallet en viktig roll. 
 
Det finns ytterligare en diskussion att föra kring tillkomstprocessen av datalagen och 
den berör avhandlingens femte frågställning: På vilket sätt relaterar personlig integ-
ritet som politiskt problem till samhällsförändring och politik i stort under den stu-
derade perioden? 

I avhandlingens avsnitt om 1960- och 70-talens politiska diskurs refererades två 
exempel på studier som båda lyfter fram att den politiska diskussionen under perio-
den stegvis ”vreds åt vänster”. Utifrån en studie av debatt på kultursidor formulerar 
Frenander det så att vänsterns skribenter hade problemformuleringsprivilegiet, de 
hade initiativet i den politiska debatten och kunde sätta ramarna för vad som debat-
terades och hur. Block finner i sin mer kvantitativt inriktade studie att vissa begrepp 
såsom jämlikhet och miljö, liksom socialism och centralisering ökar under perioden 
1965–75, i jämförelse med tidigare perioder. I kapitlet redovisar jag också studier som 
påvisar en realpolitisk förändring under perioden, att både socialdemokratin liksom 
delar av den borgerliga sidan radikaliserades dessa år. En expanderande offentlig 
sektor betraktades inte som något negativt i sig, däremot formerna för expansionen i 
de delar det innebar ökad centralisering och byråkratisering. 

Intressant för vårt sammanhang är de exempel på liberala skribenters radikala 
hållning i början av 1970-talet. Kända liberala namn som Per Garthon och Erik Hjal-
mar Linder kunde diskutera samhällsfrågor ur maktperspektiv. I det sammanhanget 
är det tydligt att även integritetsfrågorna utgjorde en arena där liberaler kunde tala 
radikalt om makt, exempel därpå har vi fått i den liberala politikern och debattören 
Kerstin Anér. Genomgående är det dock den politiska makten som diskuteras, inte 
den ekonomiska. Detta delvis på grund av det sätt som integritetsfrågorna uppfatta-
des vid tidpunkten. Samtidigt kan man konstatera att ett flertal inlägg i folk- och bo-
stadsdebatten, många av dem publicerade i borgerlig press såsom Expressen, Svens-
ka Dagbladet och Sydsvenska dagbladet, hör till de mest hätska och kritiska mot 
både folk- och bostadsräkningen och offentliga sektorns informationsinsamlande 
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som sådan. Jag har beskrivit dessa som de allra mest negativa i debatten. Det är 
bland dessa som till exempel uttalandet ”Sverige som u-land” inom personrättsom-
rådet myntas. Ser man debatten som helhet är denna typ av inlägg inte i majoritet, 
däremot är de kanske de mest högljudda i debattens inledningsskede. Överlag är det 
svårt att hävda att vänstern skulle haft initiativet i denna debatt, däremot var skri-
benter från vänstern aktiva i debatten, på samma sätt som andra, ibland med ett tyd-
ligt vänsterperspektiv i språkbruk och val av teman som särskiljer dem något från 
mittfåran av inlägg. Mittfåran skulle jag då vilja kalla alla de inlägg som är kritiska 
mot centralisering och byråkratisering av de offentliga myndigheterna, kritiska mot 
hanteringen av folk- och bostadsräkningen, kritiska mot uppbyggandet av stora in-
formationssystem innehållande personuppgifter i offentlig och privat sektor utan 
existerande rättsligt ramverk, kritiska mot bristen på information och debatt rörande 
dessa frågor – men i grunden positiva till samhällsutvecklingen som sådan så som 
den gestaltade sig. Sammantaget är det inte helt lätt att placera in 1970-talets integri-
tetsdebatt i en vänster-högerskala. Antingen kan man betrakta den som en del av den 
radikala samhällskritiken som växte fram under perioden, en samhällskritik som 
kunde omfatta debattörer med olika partipolitiskt hemvist. Alternativt är integritets-
debatten exempel på en förändring i det politiska klimatet, med tilltagande kritik 
från de borgerliga skribenterna, innehållande kritik mot statsmakternas sätt att orga-
nisera politik och offentlig sektor. Ett tredje betraktelsesätt går ut på att frågan om 
personlig integritet faktiskt utgör en av de politiska frågor som kan förena aktiva 
från både höger och vänster. Att det finns grundläggande frågor som berör statens 
sätt att hantera sin maktutövning, direkt liksom genom sin offentliga förvaltning, 
som finner kritiker oavsett partifärg eller politiskt hemvist. 

Datalagen som policy är kanske än svårare att karaktärisera utifrån den politiska 
kontexten vid tidpunkten. Att lagförslaget var ett ”förstlingsverk” utan egentliga 
rättsliga förebilder har stått klart genom avhandlingen analys. Att utredningskom-
mittén satsade på en starkt förvaltningsorienterad lösning är i linje med den kraftiga 
expansionen av just den offentliga sektorn under början av 1970-tal. Några ekono-
miska hinder för en ny myndighet tycks åtminstone inte ha förelegat, kostnadsfrågor 
diskuteras överhuvudtaget inte, vare sig i betänkande, proposition eller riksdagens 
utskottsbetänkande, även om nivåer och behov av personal nämns. Huruvida den 
nya myndighetens starka ställning när det gäller att uttolka och implementera data-
lagen är i linje med andra politiska lösningar under perioden är svårt att fastställa ut-
ifrån avhandlingens empiriska studie. För detta krävs fördjupande kunskaper om 
organiserandet av andra politikområden under perioden som studien inte omfattar. 
De svenska myndigheternas jämförelsevis starka och självständiga ställning i svensk 
politik är dock given. Likaså kan lagstiftning av ramkaraktär inte sägas vara ovanlig. 
Jag drar slutsatsen att datalagen må ha varit ett förstlingsverk som kom att diskute-
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ras och förändras i hög grad både före och efter sitt införande Däremot är den som 
politisk lösning, tillsammans med den nya myndigheten varken exceptionell eller 
originell. Jag tänker mig att den relativt väl smälter in i dåtidens vedertagna sätt att 
tänka när det gäller hur ett uppkommet politiskt problem ska lösas. En liknande slut-
sats drar Bennet när han konstaterar att Datainspektionen ”is, therefore, a typical 
agency in the context of the fragmented administrative system and the tradition of 
framework law. The response is thoroughly consistent with regulatory practice in 
other sectors”. Flaherty drar samma slutsats (Bennet 1992, s. 200, Flaherty 1989, s. 96). 
Hur dessa slutsatser dras framgår dock inte klart i de aktuella studierna då inga sär-
skilda argument underbygger dem vare sig hos Bennet eller Flaherty. 

På många sätt kan lösningen ses som en kompromiss i förhållande till de många 
röster och inlägg som hördes i debatt och i riksdag under tillkomstperioden. I studi-
en har vi sett hur OSK som kommitté påverkas i sitt arbete av den intensiva debatten. 
På många sätt avgränsar kommittén sitt perspektiv på integritetsproblemet i hög 
grad i jämförelse med det problemspektrum kring integritetsfrågorna som uttrycks i 
debatten. Å andra sidan kan man säga att kommittén fann den minsta gemensamma 
nämnaren i sin beskrivning av problemet. De gick heller inte på något sätt utöver det 
problemspektrum som debatten omfattar. Att beskriva datalagen som en politisk 
kompromiss ligger inte långt borta, särskilt om man betraktar de ursprungliga direk-
tiv som kommittén arbetade under, vilka som vi minns fokuserade på offentlighets-
principens tillämpning på ADB-lagrat material. 

 
 

9.5. Sammanfattning 

På vilket sätt och varför är då personlig integritet i relation till dataregister/data-
banker en politisk fråga i 1970-talets Sverige? Datoriseringen av den svenska offent-
liga förvaltningen under 1960-talet var i hög grad en del av välfärdsprojektet. För-
valtningen skulle rationalisera för att kunna expandera. Att ta hjälp av datateknikens 
extraordinära effektivitet och kapacitet var på så sätt en förutsättning för socialde-
mokraternas reformpolitik – som Thorsten Nybom uttrycker det i en historieskriv-
ning över Statskontoret. Samtidigt växte en allt starkare samhällskritik fram som 
också riktades mot välfärdssamhällets baksidor, mot alltför kraftiga strukturomvand-
lingar, mot folkförflyttningar och alltför snabb urbanisering, mot miljonprogram, 
miljöförstöring OCH alltför stora, centraliserade och byråkratiska myndigheter i sta-
tens tjänst. Under 1960-talet växer också en delvis ny roll fram för samhällsjournalis-
ter. En direkt kritik mot makthavare, också personligen, kunde nu formuleras på ett 
helt annat sätt än under tidigare perioder. I analysen av processen kring datalagen 
har jag kommit fram till att just den offentliga debatten i detta fall spelade en avgö-
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rande roll för politikens inriktning. Mot denna bakgrund kan man betrakta hela in-
tegritetsdebatten som en del av tidens kritik av välfärssamhällets alltmer synliga 
baksidor. Att diskursen med vilken man debatterade och diskuterade problemen 
kring personregister och integriteten är så starkt offentligt orienterad kan ses som ett 
tecken på detta. En latent funktion med datalagen som policy, förutom att faktiskt 
skapa ett slags skydd för enskildas integritet, kan på sin tid ha varit att öka legitimi-
teten för välfärdspolitikens inriktning som den gestaltade sig konkret i 1970-talets 
Sverige. 

Som har diskuterats ovan går det med viss möda att urskilja en vänster-
högerskala i debatten, men det fanns också ett gemensamt problemområde där fram-
förallt liberaler och vänsterdebattörer kunde enas, i partipolitiken gäller det alla tre 
högerpartier tillsammans med vänstern. Det tycks som om personlig integritet som 
politiskt område gärna lämpar sig väl som katalysator för kritik riktat mot makten, 
vad den kritiken än innehåller konkret. Samtidigt kan man inte undgå att konstatera 
att framför allt liberaler, folkpartister och centern i riksdagen verkligen tog sats när 
det gällde integritetsfrågorna. Att arbeta för individuella rättigheter ur ett rättsstat-
ligt perspektiv är ju klassiskt liberala frågor. Desto intressantare då kanske att OSK 
som utredningskommitté undviker att tala i rättighetstermer när det gäller personlig 
integritet till förmån för intressekonflikt. Att uppmärksamma personlig integritet i 
samband med dataregister och databanker blev ett sätt även för liberaler att tala ra-
dikalt om makt, dock den politiska makten, aldrig den ekonomiska. Vänsterdebattö-
rer som vill diskutera ekonomiska maktstrukturer även i fallet med dessa databanker 
framstår i sammanhanget som en minoritet trots allt, och i riksdagsinläggen till och 
med som lätt bakåtsträvande. Om detta kan ses som en början till förändring av det 
politiska debattklimatet överlag i samhället, på vägen in i 1970-talets Sverige vill jag 
dock låta vara osagt. 

Studerar man perioden och debatten i backspegeln från 2000-talets horisont kan 
man konstatera att personlig integritet som politisk fråga har en tendens att hamna 
på agendan var gång relationen mellan statsmaktens myndigheter och medborgarna 
aktualiseras. Det är anmärkningsvärt att det i fallet med datalagen genomgående är 
den ”goda” staten i form av välfärdsbyggare som angrips av kritiken, inte den kon-
trollerade, den polisiära, eller militära. Personlig integritet aktualiseras också när 
människors användning och utnyttjande av datateknikens fördelar för informations-
spridning, informationsinhämtning och kommunikation står på spel. Med datatekni-
kens utveckling till informationsteknik har det senare blivit allt tydligare. I början av 
1970-talet var detta ännu inte aktuellt. Det var statliga myndigheter och privata före-
tag som kunde ta datatekniken i sin tjänst, den enskilda människan skulle endast 
skyddas från dess verkningar. Att enskilda också agerar aktivt som aktörer med 
hjälp av informationsteknikens alla möjligheter har därför delvis förändrat förutsätt-
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ningarna för informationspolitiken och integritetspolitiken. Sedan 1970-talet har ock-
så medias makt och position i politiken ytterligare expanderat. En tredje faktor med 
betydelse för just integritetspolitiken är informationsteknikens tendens att långsamt 
tänja på och ibland sudda ut gränser som förr tedde sig tydliga. Att öppna ett e-
postmeddelande uppfattas inte lika definitivt som att sprätta upp ett brev. När det 
gäller maktrelationen och maktutövningen mellan staten och dess medborgare är 
dock problemställningarna samtidigt evigt detsamma, med eller utan teknikens 
hjälp. Att integritetsdebatter blossar upp med jämna mellanrum, innehållande sam-
ma typ av argument år efter år är ett tecken på detta. Men det får en annan studie 
påvisa. 
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10. IDÉER TILL FORTSATT FORSKNING 
 
 
 
 
Avhandlingens upplägg, frågeställningar, teoretiska perspektiv och val av empiriskt 
fall öppnar upp för flera intressanta möjligheter till fortsatt forskning. För detta talar 
också omfattningen av de olikartade samhällsområden som på det ena eller andra 
sättet berörs av frågor kring personlig integritet. En utgångspunkt för studien har va-
rit att likartade frågeställningar kring personlig integritet, fast i olika skepnader, 
återkommer i samhällsdebatten och politiken med jämna mellanrum. Utvecklingen 
inom informations- och kommunikationstekniken skulle därvidlag inte förändra 
grundproblemen. Men det finns också tydliga och viktiga skillnader mellan olika 
tidsperioder, till exempel i hur förutsättningarna för politiken och den politiska styr-
ningen förändrats genom Europeiska gemenskapen. Sådant som global maktpolitik 
och ekonomi kan också starkt påverka hur frågorna kring personlig integritet ställs 
och besvaras. Just det ekonomiska perspektivet på personuppgifter och därmed per-
sonlig integritet har med tiden blivit allt viktigare. Som vi har sett fanns det visst 
ekonomiskt intresse i personuppgifter även på 1960- och 70-talen, men i politiskt ut-
redningssammanhang betraktades detta mest som en riskfaktor att åtgärda genom 
reglering. Idag ses marknadsintressen snarare som en positiv samhällskraft, också 
inom området personuppgifter. 

I föregående kapitel har bland annat begreppet problemspektrum använts för den 
mångfald av problembilder som förblir mer eller mindre konstant, men där olika de-
lar av spektrumet kan fokuseras och lyftas fram beroende på tidpunkt, plats och frå-
geställning. Hur problemspektrumet ser ut i detaljerna varierar således. Teknikut-
vecklingen är naturligtvis inte heller helt oviktig i sammanhanget, tvärtom. Närmast 
all mänsklig aktivitet involverar digital teknik i någon form numera. Förutsättning-
arna för informationsspridning, informationsanvändning och kommunikation mel-
lan människor har både tekniskt och socialt helt förändrats och frågorna kring integ-
ritet har på många sätt ställts på sin spets och förstärkts betydligt. Vad datorer an-
vänds till, för vilka aktiviteter man tar digital teknik till hjälp, påverkar hur integri-
tetsfrågorna ställs. På 1970-talet handlade det om dataregister och databanker, på 
2000-talet bland annat om möjligheter till övervakning av e-post och annan kommu-
nikation via Internet. Men frågan kvarstår, har grundproblemen kring informations-
frihet, behov av skydd och effektivitet förändrats? Vid studium av debatterande och 
diskuterande texter från olika tidpunkter, från 1970-tal fram till idag slås man ideli-
gen av hur vissa sätt att beskriva problemen kring datatekniken och den personliga 



 

 
254 

 

integriteten återkommer och i princip kunde vara utbytbara tidsperioderna emellan. 
Med argumenten från 1970-talets integritetsdebatt i samband med folk- och bostads-
räkningen i färskt minne, kan jag inte låta bli att här avslutningsvis återge ett text-
stycke från det sista kapitlet i debattboken Övervakning – snart i ett hem nära dig från 
2007 (Skarbrandt & Wigenmark, 2007). Avsnittet handlar om 2006 års EG-direktiv 
om lagring av teletrafik som innebär skärpta ålägganden för teleoperatörer att lagra 
uppgifter om fast och mobil teletrafik. Den svenska Integritetskommittén tillsatt 2004 
kommenterar förslaget enligt texten med bland annat följande. Citatet kunde vara 
hämtat närmast rakt av från något 1970-talsbetänkande. Termer som risk, läckage, 
känsliga uppgifter, obehöriga och samhällsnyttigt ändamål var flitigt förekommande 
även då: 
 

En ökad informationsvolym innebär allmänt sett en ökad risk för läckage av 
känsliga uppgifter till obehöriga och för så kallad ändamålsglidning, dvs att in-
formationen småningom kommer att användas för något annat samhällsnyttigt 
ändamål. Kommittén påpekar att det inte förekom någon ingående svensk debatt 
i denna fråga medan det ännu fanns möjlighet att påverka direktivens innehåll. 
(Skarbrandt & Wigemark, 2007, s. 94) 

 
Min tanke är att fortsatta studier inom olika områden där personlig integritet aktua-
liseras, förslagsvis genom likartade frågeställningar, analysfrågor och teoretiska per-
spektiv som jag arbetat med i den här avhandlingen, kan ge intressanta svar på frå-
gor som de beskrivna ovan. Jämförande studier kan belysa viktig samhällsförändring 
och skiftande perspektiv på personlig integritet som politiskt problem. Där analys-
frågorna i avhandlingen anpassats till att just lagstiftning explicit ämnad att skydda 
den personliga integriteten har studerats, kan vid behov i stället mer allmänna frågor 
ställas kring problembilder, lösningar och politisk kontext. Kombinationen av en 
dagordningsmodell för studiet av politik och fokus på diskursiva utsagor har jag 
funnit fruktbar och även detta teoretiska angreppssätt kan naturligtvis vidareutveck-
las ytterligare. 

Nedan kommer ett antal förslag på fortsatt forskning att beskrivas översiktligt. 
Därefter kommer ett särskilt fall, datalagens efterföljare personuppgiftslagen, att lyf-
tas fram särskilt. Syftet med att avsluta studien på detta sätt är att ge en fingervisning 
om vad en jämförande studie mellan datalagen och personuppgiftslagen utifrån 
samma teoretiska ramverk och frågeställningar som denna avhandling kan ge för ut-
fall och typ av svar. 
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10.1.  Från datalagens implementering till offentlig debatt, och övervakning 

Min avhandlings empiriska studie gör halt vid själva antagandet av datalagen i riks-
dagen. Frågor kring lagens implementering blir den första naturliga följden med tan-
ke på fortsatt forskning. Hur kom datalagen att fungera i praktiken? Vilka tolkningar 
gjordes av intresseavvägningen mellan enskildas integritet och samhällsintressen? En 
avgörande del av detta berör Datainspektionen och dess verksamhet, en myndighet 
som för övrigt har fortsatt stor aktualitet på området personlig integritet. Här har 
Bennet och Flaherty, liksom Markgren, genomfört betydelsefulla insatser genom de 
studier som beskrivits i kapitlet Tidigare forskning. Fortfarande väntar vi dock på en 
mer omfattande vetenskaplig studie av myndigheten som sådan, dess historia och 
nutida verksamhet. 
 
Den offentliga debatten kring datateknikens påverkan på och konsekvenser för sam-
hället och människan har, åtminstone sedan 1960-talet, varit ständigt närvarande. 
Frågan om eventuella konsekvenser för enskildas personliga integritet vid använd-
ning av tekniken som på 1970-talet gällde databanker och dataregister, har fått efter-
följare, på 1990-talet i debatten kring personuppgiftslagen, liksom i 2000-talets dis-
kussioner om ökade möjligheter till övervakning av internettrafik som e-post med 
mera. (Ds 2005:21 och prop 2005/06:177). En fördjupad studie av den offentliga debat-
ten i en tidslinje från 1960-tal fram till idag vore därför tänkbar. Studien skulle kunna 
ge överblick över vilka frågor som uppmärksammats vid olika tidsskeden och hur de 
har behandlats. I vilka sammanhang har ett ökat behov av informationsfrihet respek-
tive skydd av personlig information förordats och på vilket sätt? Hur har arbetslivets 
automatisering med hjälp av datorteknik diskuterats? Hur har jämlikhetsaspekten i 
relation till tillgången på datorer och informationsteknik behandlats? Offentlig debatt 
kan här inkludera artiklar i dagspress, men också alla de debattböcker som publice-
rats rörande olika frågeställningar kring IT-teknik och integritet. Av utrymmesskäl 
har dessa böcker fått en undanskymd plats i avhandlingen. Inte desto mindre var in-
slaget av debattböcker kring datateknikens konsekvenser ymnigt även under den pe-
riod jag studerar, särskilt under 1970-talet. 

En studie över offentlig debatt kan också fokusera mer specifikt på de integritets-
debatter av olika slag som blossat upp med jämna mellanrum sedan framför allt 
1960-talet. Här kan, förutom debatten kring folk- och bostadsräkningen 1970, även 
1980-talets Metropolitdebatt nämnas, vilken handlade om en omfattande longtiduell 
studie av barn födda 1953 i Stockholm, den långdragna debatten om säkerhetstjäns-
tens övervakning och registrering av enskilda, samt 2000-talets FRA-debatt. Det finns 
gemensamma drag i alla dessa debatter, men också betydelsefulla skillnader kopplat 
till teknik- och samhällsutveckling. 
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Den svenska integritetsdebatten existerar inte heller isolerad från impulser ut-
ifrån. Redan i utredningsmaterialet rörande OSK:s arbete framgår det att den ”ut-
ländska debatten” var något som ledamöterna tog del av mer eller mindre. Hur in-
tegritetsdiskussionen gestaltat sig i andra länders offentliga debatt är en omfattande 
forskningsuppgift, särskilt då det gäller icke engelskspråkliga områden. Jämförande 
studier av debatter rörande aktuella gemensamma integritetsfrågor vore mer än väl-
kommet. 
 
En annan väsentlig forskningsuppgift vore att kartlägga och analysera den politiska 
behandlingen av frågor kring olika tvångsmedel i brottsbekämpningen, sådant som 
tele- och rumsavlyssning, teleövervakning, hemlig kameraövervakning och postkon-
troll. Ett antal nya förslag om utökade möjligheter att använda sådana medel har 
lagts fram och godkänts de senaste åren. Ett EG-direktiv om lagring av teletrafik-
uppgifter har antagits år 2006, vilket skall införlivas i svensk lag.84

                                                 
84 EG-direktiv (2006/24/EG) om lagring av trafikuppgifter. 

 Direktivet innebär 
ett utökat åläggande för teleoperatörer att lagra samtliga uppgifter om meddelanden 
överförda via fast eller mobil telefoni, detta som ett led i brotts- och terroristbekämp-
ningen. Inte heller dessa frågor är nya på den politiska dagordningen. Redan 1966 
års Integritetsskyddskommitté behandlade problemområdet i ett betänkande 1970, 
Skydd mot avlyssning SOU 1970:47. Utgångspunkten för utredningen den gången var 
att ”rättssystemet för närvarande inte erbjuder ett effektivt skydd mot de ökade ris-
ker för integritetskränkningar som den moderna transistor- och fototekniken med-
för” (Skydd mot avlyssning s. 16, ”Utredningsdirektiven”). 2004 års Integritets-
skyddskommitté fick i uppdrag att ”kartlägga och analysera sådan lagstiftning som 
rör den personliga integriteten samt överväga dels om 2 kap. 3 § andra stycket reger-
ingsformen bör ändras, dels om det vid sidan om befintlig lagstiftning behövs gene-
rellt tillämpliga bestämmelser till skydd för den personliga integriteten” (Skyddet för 
den personliga integriteten – bedömningar och förslag, SOU 2008:3, s. 3). I sin egen 
historieskrivning knyter kommittén an till det arbete som 1966 års utredning genom-
förde, liksom Data- och offentlighetskommittén på 1980-talet, samt även till Yttran-
defrihetsutredningen som utöver frågan om ny grundlag rörande yttrandefriheten 
även behandlande frågor om enskildas integritet i det sammanhanget. Jämförande 
studier kring hur dessa frågor behandlats politiskt och vad det resulterat i, i fråga om 
lagstiftningsåtgärder länder och regioner emellan eller över tid, utgör möjliga och 
viktiga forskningsprojekt. Den senaste svenska debatten inom detta område, den 
kring ”FRA-frågan” är naturligtvis också ett intressant studieobjekt. Här kan likaså 
jämförande studier mellan 1970- och 2000-talens framförda synpunkter och ställ-
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ningstaganden vara ytterst givande. Jämförelsen mellan FRA-debatten och 1970-
talets IB-affär har redan nämnts i media.85

 
 

När det gäller aspekter av personlig integritet inom mer specifika samhällsområden 
är forskningsmöjligheterna vidsträckta. I varje sammanhang där enskilda människor 
och någon form av myndighet möts, i skola och social omsorg, inom socialtjänst, häl-
so- och sjukvård, exekutionsväsen och tullverksamhet, forskning och statistik med 
flera områden är integritetsfrågorna ständigt aktuella. För den biblioteks- och infor-
mationsvetenskapliga forskningen ligger då aspekter på personlig integritet och bib-
liotek, som mer generella integritetsfrågor i relation till informations- och kommuni-
kationsnätverk och system, närmast till hands. Man kan tänka sig ett flertal intressan-
ta forskningsuppgifter. 

Att analysera hur aspekter av fri tillgång till information, effektivitet i arbetet, in-
tegritetsproblematik och ekonomiska copyrighträttigheter samspelar och påverkar 
vartannat i konkret biblioteksverksamhet eller annan typ av informationsverksamhet 
är en möjlig ingång. Att titta på hur dessa frågor har debatterats i bibliotekspress kan 
också vara av intresse, gärna speglat över tid. Vilka frågor har väckt integritetsdebatt 
inom bibliotek och på vilket sätt? Hur har informationsfrihet respektive integritets-
skydd karaktäriserats och beskrivits i de olika sammanhangen? Vad eller vem behö-
ver skyddas och varför? 
 
eFörvaltning är slutligen ett högaktuellt område som aktualiserar en rad integritets-
frågor. Bakgrunden är den allt mer prioriterade frågan inom offentlig förvaltning att 
överföra större delen av verksamheten i form av ärendehantering, arkivering, diarie-
föring, journalföring och kommunikation med avnämare till IT-baserade tjänster i 
digital form. De rättsliga ramverken för förvaltningen berörs, företeelser som hand-
ling, ärende och journal kan få nya innebörder. Digitalisering får tidigare kanske 
självklara gränser och begränsningar i möjligheterna till lagring, bearbetning och 
spridning av information att delvis upplösas, gränser som i sig kan innebära ett 
skydd för enskildas personliga integritet. Ett konkret exempel som återigen ger eko 
bakåt i tiden, är den dimension i utvecklingen mot e-förvaltning som går under be-
nämningar som ”effektivare informationshantering” och ”ökad samverkan sektors-
vis över myndighetsgränser”. På 1970-talet handlade diskussionen om samkörning 
av dataregister inom offentlig förvaltning och uppbyggandet av så kallade databan-
ker. Bakom de moderna uttryckssätten i dagens kontext döljer sig i princip samma 

                                                 
85 Det mediainslag som avses är en TV-dokumentär om FRA sänt i SVT 2, söndagen den 14 september 
2008, där freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell gjorde nämnda jämförande parallell mellan 
FRA och IB-affären. 



 

 
258 

 

tendenser, med undantaget att det nu inte enbart handlar om registerhantering, utan 
snarare all ärendehantering överhuvudtaget. Ett exempel från en nyligen av Finans-
departementet författad handlingsplan får illustrera. Under rubriken ”Regelverk för 
myndighetsövergripande samverkan och informationshantering” skriver man i rap-
porten att: 
 

IT-utvecklingen skapar nya förutsättningar för systematisering och samordning 
av olika informationssystem inom statsförvaltningen. Potentialen i samordning-
en av de olika informationssystemen som välfärdssystemen producerar är 
enorm. Det är därför av stor vikt att förvaltningen agerar som en samlad och en-
hetlig aktör när det gäller informationshantering. Med ökad sektorsvis samord-
ning och utbyte av information kan både säkerheten, kvaliteten och tillgänglighe-
ten öka /…./ Digitaliseringen av informationen skapar samtidigt nya frågor kring 
skyddet av den personliga integriteten. En noggrann avvägning mellan dessa två 
intressen måste ske i utvecklingen av den framtida informationsförvaltningen. 
(Handlingsplan för eFörvaltning 2008, s. 9) 

 
Återigen ställs den personliga integriteten och samhällsintresset av effektivitet och 
rationalisering mot varandra. Liksom att vinsten av rationalisering och samordning 
inom förvaltningen är stor, för stor att undvara. 

En rad exempel ges i texten om pågående utredningar på området effektivare 
samordning inom offentlig förvaltning. Det gäller till exempel arbetet med den nya 
patientdatalag som förväntas föreslå sammanhållen journalföring mellan både of-
fentliga och privata vårdgivare (ibid). Ett annat exempel handlar om en översyn av 
hanteringen av personuppgifter inom socialtjänsten där en önskan uttrycks om att 
öka möjligheterna till ”statistik, uppföljning och kvalitetssäkring” genom bland an-
nat personnummerbaserade statistikuppgifter (ibid, s. 10). Även det en fråga som 
diskuterade redan på 1970-talet! Ett tredje exempel utgör det EG-direktiv som syftar 
till ett, som det kallas, ”vidareutnyttjande av information från den offentliga sek-
torn.”86

Oavsett om jämförelser mellan då och nu är av intresse är det till synes viktigt att 
även forskningen tar del av förändringarna inom den offentliga förvaltningen. Fram-

 Syftet med detta direktiv anges vara att ”främja den ekonomiska tillväxten, 
samt att öka näringslivets möjligheter till att förädla data i nya informationstjänster”. 
Resonemangen ligger mycket nära diskussionen om försäljning av persondata på 
1970-talet, men ur helt motsatt perspektiv. Nu har ökat ekonomiskt utnyttjande blivit 
det politiska målet. 

                                                 
86 EG-direktiv (2003/98/EG) om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-
direktivet) 
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för allt, vilka blir konsekvenserna för enskildas integritet i en allt mer digitaliserad 
myndighetsvärld? 

 
 

10.2. Fallet personuppgiftslagen 

Nedan skisseras slutligen ramen för ett tänkt forskningsprojekt om personuppgifts-
lagens tillkomst, samt debatten och diskussionen kring densamma. 
 
Grundtanken med ett forskningsprojekt kring personuppgiftslagens tillkomst är att 
samma eller modifierade frågeställningar, analysfrågor och teoriram som i förelig-
gande avhandling skulle kunna användas. Genom detta kan en rad effekter uppnås. 
Genom likartade frågor och svaren på dessa kan en tidslinje följas där förändringar-
na kan väntas vara genomgripande. Detta gäller inte enbart på generell politisk nivå 
utan också i de direkta premisser som formuleras för de respektive lagstiftningarna. 
Det blir också tydligt att de politiska förutsättningarna förändrats avsevärt från 1970- 
till 1990-tal, genom till exempel Sveriges medlemskap i EU. Synsätten och perspekti-
ven på en tänkt datalagstiftning kan förväntas vara än mer komplexa och motstridiga 
i jämförelse med 1970-talets diskussion. Det vittnar inte minst den allmänna debatten 
kring personuppgiftslagen om, som på många sätt varit mycket kritisk till lagstift-
ningen. PuL har i dessa kritiska sammanhang betraktats som ett hinder för yttrande-
friheten, framför allt på Internet.87

Urvalet av material för ett forskningsprojekt kring personuppgiftslagen kan också 
det vara likartat föreliggande avhandlings. Det finns ett stort intresse av att studera 
både dokument i ärendets gång, utredningsmaterial såsom protokoll och dylikt, lik-
som även material från den offentliga debatten. Nya dokumenttyper som kan bli ak-
tuella är till exempel webbplatser och diskussionsfora på Internet. Det senare inte 
minst viktigt när det gäller den offentliga diskussionen. Den tidsmässiga avgräns-
ningen kan göras på olika sätt. Liksom i projektet kring datalagen kan en gräns sättas 
vid antagandet av den nya lagstiftningen i riksdagen, i det här fallet under maj 1998. 
Tiden efter antagandet präglas dock av en intensifierad debatt om de delar av lag-
stiftningen som skapade mest problem. En rad uppmärksammande ”fall” av över-
trädelser av PuL, som alla handlade om publicering på Internet, spetsade till argu-
mentationen och pressade fram förändringar i lagstiftningen inom relativt kort tid. 
De successiva förändringarna av personuppgiftslagen under 2000-talet talar för en 
studie med något längre tidsperspektiv än i min avhandling. 

 

 
                                                 
87 Se exempelvis webbplatsen PuL.nu (http://www.pul.nu/) som bevakar händelser relaterade till han-
tering av personuppgifter ur ett medborgarperspektiv. 

http://www.pul.nu/�
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Arbetet med personuppgiftslagen följer i stort det traditionella mönstret för ett lag-
stiftningsärende i Sverige. I juni 1995 beslutar dåvarande regeringen om att tillsätta 
en ny parlamentarisk utredningskommitté, Datalagskommittén, vilken utformas un-
der hösten samma år. Kommittén kom att bestå av 11 ledamöter representerande alla 
riksdagspartier, samt även ett stort antal experter av olika slag, sammantaget en rela-
tivt stor utredningskommitté. En första intressant sak i jämförande perspektiv gäl-
lande utredningens uppdrag är det faktum att denna kommitté, liksom sin föregång-
are Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén, i princip får ett dubbelt upp-
drag. Förutom att utreda hur det aktuella EG-direktivet rörande integritet skall kun-
na införlivas i svensk rätt genom ny datalagstiftning, skall även denna kommitté för-
slå ändringar i tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingars of-
fentlighet, med målet att denna upprätthålls i en föränderlig teknikmiljö. I upplägget 
för kommitténs arbete finns således en direkt koppling bakåt till hur dessa frågor har 
behandlats i tidigare utredningar. Integritetsfrågorna och offentlighetsprincipen 
kopplas samman. (Integritet, offentlighet, informationsteknik, SOU 1997:39, s. 711) 

Helt avgörande för Datalagskommitténs arbete med en ny svensk datalagstiftning 
är naturligtvis det aktuella EG-direktivet.88

                                                 
88 I svensk översättning benämns direktivet såsom Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG 
av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personupp-
gifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Direktivet hittas i sin helhet i betänkandet Integritet, 
offentlighet, informationsteknik SOU 1997:39, s. 721 (bilaga 2) eller på webbadress http://eurlex.europa.-
eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=sv&numdoc=31995L0046&mode
l=guichett (från EurLex, hämtad 2008-1013) 

 Redan i dess titel anges det dubbla målet 
med den nationella lagstiftning som förväntas följa i dess spår, att upprätthålla ett 
skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter, samt ett garantera ett fritt flö-
de av dessa uppgifter. Detta mål motiveras närmare i direktivets ingress och grundas 
inte oväntat i EG:s stadgande om en gemensam inre marknad innebärande fri rörlig-
het för varor, personer, tjänster och kapital (punkterna 3–6 i direktivets inledning). 
Upprättandet av en sådan inre marknad förutsätter enligt resonemanget att även 
personuppgifter fritt kan överföras mellan medlemsländer. Utvecklandet av denna 
marknad förutsätter en ökning av flödet av personuppgifter mellan länderna, mellan 
”samtliga aktörer på det ekonomiska och samhälleliga området, oavsett om dessa ak-
törer tillhör den privata eller offentliga sektorn” (Integritet, offentlighet, informa-
tionsteknik, s. 726). Det föreligger alltså ett mycket tydligt ekonomiskt incitament 
bakom formulerandet av detta EG-direktiv, men inte enbart. Den europeiska gemen-
skapen kräver också ett utökat samarbete mellan nationella myndigheter, vilket en-
ligt direktivets text även det förutsätter ett ökat flöde av personuppgifter. Liksom sin 
föregångare datalagen skall alltså den nya persondatalagstiftningen som följer på 
EG-direktivet omfatta både privat och offentlig sektor. Genomgående i direktivets in-
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ledande delar nämns dock det privata området först, följt av det offentliga eller 
”samhälleliga” som i exemplet ovan. I utredningstexterna kring datalagen var det of-
tast tvärtom, måhända en detalj i sammanhanget som dock ger ett visst omedelbart 
intryck. Skapas en inom gemenskapen enhetlig lagstiftning på integritetsområdet 
behöver alltså inte nationella regler kring sådant som personlig integritet utgöra ett 
hinder för det fria flödet. Möjligheten till ett fritt flöde av personuppgifter tycks alltså 
vara målet med EG-direktivet, en gemensam persondatalagstiftning medlet att nå det-
ta. 
 
Datalagskommittén arbetade i jämförelse med tidigare kommittéer på området 
mycket snabbt. Redan i mars 1997, ett år och tre månader efter tillsättandet överläm-
nas ett betänkande, Integritet, offentlighet, informationsteknik (SOU 1997:39) Det fram-
lagda betänkandet är samtidigt volymmässigt mycket omfattande, med bilagor 873 
sidor. Betänkandet har genomgående en utpräglat juridisk-teknisk karaktär, av viss 
nödvändighet, men också på grund av det sätt som kommittén tolkat uppdraget att 
införliva EG-direktivet i svensk rätt. Den svenska lagstiftningen bör enligt uttalanden 
i betänkandet ”utgöra en nära avbildning av EG-direktivets text i de delar där an-
vända uttryck kan antas ha en EG-gemensam innebörd, om inte särskilda skäl talar 
för annat” (ibid, s. 317). Den nya personuppgiftslagen bör också i stort följa EG-
direktivets struktur och språkbruk menar man vidare. Detta motiveras med att 
svenska domstolars tolkning av den kommande lagen ändå måste följa direktivets 
innebörd och vid behov rådfråga EG-domstolen. Kommittén resonerar explicit kring 
den vidare betydelsen av det senare i relation till svensk rättstradition. Förarbeten till 
svensk lag, det vill säga SOU, propositioner och betänkande, får i fallen där det finns 
ett EG-direktiv i bakgrunden inte samma roll som tidigare när det gäller vägledning 
för tolkning och tillämpning. Detta gör, menar kommittén, att en viss restriktivitet 
också bör råda när det gäller kommentarer och motiv till den föreslagna lagstiftning-
en, förutom i de fall som är av mer principiell vikt för svenska förhållanden. (ibid, 
s. 318) Ett sådant principiellt fall rör till exempel offentlighetsprincipens förhållande 
till de nya reglerna i en tänkt personuppgiftslag. Redan den juridiska och konstitu-
tionella ramen som EU-medlemskapet utgör skapar alltså en betänkandetext fattigare 
på kommentarer och motiv till den föreslagna nya lagstiftningen. Frågan blir, hur 
skall vi införliva EG-direktivet till svensk lag? Frågan om varför vi skall ha ny lag-
stiftning, som ändå upptog en stor del av arbetet kring den tidigare datalagen uteblir 
helt, delvis för att den redan är besvarad på EG-nivå, men delvis också för att kom-
mittén tycks upptagen med att tolka och införliva EG-direktivet så korrekt som möj-
ligt. 

Andra perspektiv än de juridiskt-tekniska finns nu även de i betänkandet Integri-
tet, offentlighet, informationsteknik, men i en helt egen avdelning, nämligen i 
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bilagorna. Allmänhetens inställning till personlig integritet utreds i en artikel av Jo-
han Åhlfeldt, Institutionen för socialmedicin vid Uppsala universitet. En etisk analys 
av begreppet personlig integritet genomförs av Göran Collste, Centrum för tillämpad 
etik, Universitetet i Linköping. Ett tekniskt perspektiv på Datalagskommitténs för-
slag anläggs också av Christian Wettergren och Björn Pehrson vid KTH i Stockholm. 
Dessa bilagetexter är relativt genomarbetade och belysande, men kopplingar mellan 
dessa texter och utredningstexten i övrigt är minimal, närmast obefintlig. Deras roll i 
sammanhanget blir oklar. 

Ett år senare, den 16 april 1998, behandlas och antas den nya personuppgiftslagen 
i riksdagen. I den debatt som vid tillfället fördes av framför allt moderaterna, folk-
partiet och miljöpartiet framkom synpunkter på lagförslaget som också hade utgjort 
konfliktpunkter inom utredningskommitténs arbete, liksom i den offentliga debatten. 
En av dessa konfliktpunkter rörde grundmodellen för hela lagförslaget. I diskussio-
nerna inom kommittén hade två varianter formulerats, en hanteringsmodell, vilket be-
tyder att lagen reglerar all hantering av personuppgifter, och en missbruksmodell – där 
lagen siktar in sig enbart på uppenbart missbruk av uppgifter. EG-direktivets kon-
struktion kan ses som en hanteringsmodell, och i och med att kommittén följde di-
rektivet så nära i sitt förslag var det givet att det svenska förslaget på ny personupp-
giftslag också är ett exempel på en hanteringsmodell. Detta kritiserades av flera in-
stanser och även inom kommittén. I protokollet från riksdagsdebatten framkommer 
en enighet bland deltagarna om att en missbruksmodell vore att föredra, men hur 
detta mål nås råder oenighet om (Riksdagens snabbprotokoll 1997/98: 91). En delta-
gare i debatten anger både EG-direktivet, liksom lagförslaget som föråldrat redan in-
nan det antas, framför allt i relation till den IT-tekniska utvecklingen. Resonemanget 
känns tydligt igen från 1970-talets motsvarighet i riksdagen gällande datalagens an-
tagande 1973. 

En annan i sammanhanget mycket diskuterad konfliktpunkt rörde den nya lagens 
förhållande till offentlighetsprincipen. Framför allt denna fråga spreds även utanför 
det politiska systemets ramar och diskuterades flitigt i alla medier. I riksdagsdebat-
ten framkommer olikartade ståndpunkter. Moderaterna uttrycker missnöje över att 
denna princip inte omprövats tillräckligt i utredningen, de vill ha starkare personda-
taskydd än vad de tror sig få i lagförslaget. Miljöpartiets talesman är tvärtom orolig 
för om samma princip verkligen kommer att upprätthållas i och med personupp-
giftslagen. EG-direktivets förenlighet med den svenska offentlighetsprincipen hade 
tidigt i processen blivit föremål för diskussion och förhandling, även på EU-nivå. 
 
Utifrån det korta referatet ovan kan det konstateras att även riksdagsdebatten kring 
personuppgiftslagen vid det här tillfället till viss de präglades av juridiskt-tekniska 
problem, dock utifrån en mer politisk ton än i utredningsbetänkandet. Miljöpartiet 
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blir de som försvarar värdet av bibehållen offentlighet. Socialdemokraterna försvarar 
i stort sett det framlagda betänkandet och vänsterpartiet deltar inte alls i debatten. 
Utifrån föreliggande avhandlings analysfrågor kan man eventuellt förvänta sig än 
mer divergerande problembilder inom processen kring personuppgiftslagen än 1970-
talets datalag. Datalagskommitténs korta beredningstid talar inte heller för att de 
lyckades arbeta sig fram till några kompromisser eller någon konsensus kring hur 
implementeringen av EG-direktivet skulle ske. Den kritiska delen av den offentliga 
debatten fokuserade på EG-direktivet och lagförslaget som hinder, ett hinder för of-
fentlighet gällande myndighetsinformation och yttrandefrihet på Internet. Ett sådant 
perspektiv var som vi sett inte alls aktuellt i 1970-talsdebatten, av förklarliga skäl, 
bland annat de tekniska. Att personuppgiftslagen kunde innebära ett hinder för 
kommunikation och publicering på Internet måste kopplas till dess mycket breda till-
lämpningsområde, i princip all digital hantering av personuppgifter, samt de extra 
stränga regler som stipulerades i direktivet angående hantering av uppgifter i digita-
la nätverk. Hur reglerna verkligen skulle tolkas i relation till verksamheter på Inter-
net blev ytterligare en mycket diskuterad fråga i kölvattnet av införlivandet av EG-
direktivet, i Sverige så väl som andra länder. 
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11. SUMMARY 
 
 
 
 
The dissertation explores the field of information policy in a historic setting in Swe-
den, namely the early 1970s. At the time the question of privacy in relation to data-
banks, data systems and personal records was intensively discussed in all public me-
dia, starting in the fall of 1970 when a large-scale population census was carried out 
in Sweden. The political discussions and public debate resulted in the first Swedish 
data protection law, Datalag (1973:289), and was counted as one of the first of this 
type of national legislation in the world. The focus of the empirical study lies in the 
analysis of the lines of arguments, political reasoning and debates concerning pri-
vacy, data protection, information and technology in documents such as official re-
ports, committee reports, proposals and parliamentary records and publications that 
were produced in the policy process preceding the new legislation. The public debate 
itself is investigated through the editorials and reports in the daily press of the time. 
 
A combination of discourse analysis and agenda-setting theory, as it is presented and 
used by the political scientist John W Kingdon, constitutes the theoretical framework 
of the thesis. The study is introduced with a discussion concerning discourse and 
language use in politics, and here Norman Faircloughs CDA, Critical Discourse 
Analysis, has been the main inspiration. Kingdon’s agenda-setting model contributes 
with an interesting theoretical perspective on the social and political context of the 
discourses under study. The research questions also draw upon library and informa-
tion science and theoretical work within the area of information policy, with issues 
concerning notions of information and technology, for example information as a pub-
lic good versus private good in the market, and information as a free or re-
stricted/protected resource. 
 
The main findings of the study imply that the political discussion and debate on da-
tabanks and privacy were heavily influenced by a public-oriented discourse focusing 
mainly on governmental authorities’ own use of information systems holding per-
sonal data. The new legislation, Datalag (1973:289) could also be seen as a tool that 
sanctions governmental authorities’ extensive use and dependence on new data 
technologies and automatic data-processing in building up the welfare state and the 
growing public sector. The discourse was also based on a mixed notion of the new 
technology, perceiving data technology mainly as the “big machine” which contains 
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a vast amount of personal information. This, at a time when the technology itself was 
transforming rapidly from bulky machines to personal computers. The practical ef-
fects of this discourse could be seen, for example, in the serious underestimation of 
the overall use of automatic data-processing in society as a whole, the use of which 
the legislation was set to regulate. 

When it comes to agenda-setting the public debate together with the activities of 
different actors in parliament had a major influence on the outcome of the work of 
the commission of inquiry that was set up. The public debate affected how the prob-
lem area of databanks and privacy was considered, but the commission formulated 
the actual legislation independently, without interference or adjustments by the so-
cial democratic government. 

 
 

*  *  * 
 
 
Background 
 
The subject area of this thesis deals with how privacy became a major political issue 
in Sweden during the 1970s, in relation to databanks, data systems and personal re-
cords. In the late 2000s the political issue of privacy grew in significance within many 
areas of society. The privacy issue is not new, however, and is an important aspect of 
what we think of as a state governed by law. In areas like public administration, 
crime investigation, health, social work and statistics the privacy aspect must always 
be taken into consideration. The idea of free access to information, for individuals, 
public authorities or companies, comes into conflict with individuals’ need of privacy 
and the protection of private life. Even in library work, clients’ privacy is an issue of 
ethical concern. The development of information technology has raised these ques-
tions to higher levels in all areas. The ease with which information, including per-
sonal information, is moved from one place to another, is steadily increasing its use 
or misuse for different purposes and reasons. The problem was observed as early as 
the mid 1960s when computers were introduced in industrial production and public 
administration. In Sweden, where the principle of public access to official records has 
been strong for some time, attention was paid to the effects of computers in public 
administration comparatively early on. Yet, the emerging welfare state needed the 
capacity of strong computers in planning, statistics and public administration. 
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Purpose and research questions 
 
In relation to the background described above, the general purpose of the study is to 
reach a deeper understanding of privacy as a political problem, and more specifically 
to increase our insights into the conditions which led to the formulation of the first 
Swedish data protection law, Datalag (1973:289). The overall goal of the thesis is ac-
cordingly to reach an understanding of how and why privacy emerged as a politi-
cally inflamed issue in Sweden during the 1970s. To reach the goal five research 
questions are formulated: 
 

1. How was privacy as a problem discussed in relation to personal records and databanks 
in connection with the political process concerning datalag (1973:289)? 
2. How can the formulation of datalag (1973:289) as a political process be described and 
understood? 
3. Which discourses underlie the political process of datalag (1973:289)? 
5. In what ways have the discourses influenced the design and formulation of datalag 
(1973:289)? 
5. How does privacy as a political problem relate to societal changes and politics in gen-
eral during the period of study? 

 
 
Theory and methodology 
 
The theoretical framework is based on a combination of discourse analysis and agenda-
setting theory and was inspired by John W Kingdon’s book Agendas, Alternatives and 
Public Policies, which was first published in 1984. I started out with an interest in dis-
course and language use in politics, and here Norman Faircloughs CDA, Critical Dis-
course Analysis, has been the main, but not the only inspiration. Kingdon’s agenda-
setting model also provided an interesting theoretical perspective on the social and 
political context of the discourses under study. I also draw upon library-and informa-
tion science and on theoretical work within the area of information policy, with ques-
tions about notions of information and technology. Information, for instance, can be 
regarded both as a public good or a private good in market terms, and as a free or re-
stricted/protected resource. Technology can be viewed as a ‘big machine’, ‘octopus’ 
etc. 

Kingdon’s model is mainly focused on the agenda-setting phase of the political 
process regarding a particular problem area or issue. How does an issue become a 
political problem in the first place? How is the agenda set? Kingdon describes the 
whole political process as different ‘streams’, the political stream, problems, and the 
policy stream. These streams are basically independent and separate from each other, 
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but sometimes cross each other on special occasions. Different factors can influence 
the ‘mix’ of politics, problems and policy, and different groups of actors are also in-
volved in the process and influence the outcome; political leaders and candidates, 
pressure groups, political parties, media people etc. 

Kingdon’s agenda setting model can be seen as a revised model of garbage cans, 
based on the same logic, but with different streams involving other actors in different 
settings. Kingdon discerns three major streams in federal governments: 
 

• problem recognition 
• the formation and refining of policy proposals 
• politics. 

 
The process of problem recognition can be fairly complex. There is, according to the 
way of thinking here, a difference between a condition and a problem. The process 
when a condition arises and is perceived as a political problem ‘appropriate for gov-
ernment action’ is imbued with values, ideological factors and categorizations. Some-
times a focal event functions as a bell, or signals a crisis or a disaster and can be quite 
hands on and demanding in terms of political action and political decision, but even 
so, it may not be sufficient to start the process of problem recognition. 

Policy proposals take form largely in what is called ’policy communities’ of spe-
cialists – bureaucrats, academics and interest groups in a given policy area, for ex-
ample, health or cultural policy. Kingdon describes policy formation as a selective 
and successive process that takes time. A policy idea that survives must be both 
technically feasible, correspond with a certain problem, and also be widely accepted 
in the policy community. An idea ‘whose time has come’ is a well known phrase that 
can be used here. 

Finally, the political stream includes such things as public opinion, organized po-
litical forces, election results, change of administration and shifts of partisan distribu-
tion in parliament. In other words, the word politics is defined rather narrowly. The 
model also embraces the importance of what Kingdon calls the ‘national mood’ or 
‘climate in the country’, a phenomenon which is difficult to define, but which never-
theless is there. 

The streams come together in ‘policy windows’, which link policy, problems and 
politics at certain critical times and are described in great detail in Kingdon’s book. 
The crucial point is the perspective taken from the garbage-can model – that policy 
proposals or solutions are not necessarily the logical consequences of problems, they 
can just as well be the quite the opposite, or an acknowledged problem is paralleled 
with several policy proposals, until the ‘time is right’ for some proposals to gain ac-
ceptance/win favour and be included in the next stage, the decision agenda. 
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How then does discourse theory and analysis fit into this context? Fairclough, an 
advocate of CDA, Critical Discourse Analysis, has developed over time the notion of 
discourse slightly differently from others, but has always emphasized discourse as 
one element or moment of a social practice, in dialectic relationship with other ‘extra-
discursive’ elements or facets of, for example, social relations, material practices, and 
cultural values. These elements are not discrete and separate, but ‘internalize’ each 
other without being reducible to them. The motivation for this view is, as I under-
stand it, a fear of reductionism, to reduce social life to discourse only. In this connec-
tion, Fairclough also regards critical discourse analysis as a theory in dialogical rela-
tionship with other social theories and methods, and as a way of developing theory. 
This view is put forward quite strongly, especially in later texts. Fairclough himself 
has presented models and frameworks to analyze texts as discourse in the context of 
a social practice. I found it more helpful, however, to use a model developed within 
political science for the social process in question; i.e. politics. Kingdon’s model is 
more elaborate in its particular concern for the political process than Faircloughs 
frameworks for CDA are. In my work, Kingdon’s model and a discourse approach 
complement each other in a fruitful way. 

In each stream of Kingdon’s model, problems, politics, and policy, a discourse 
element has been added. Discourses have been further defined with the help of the 
research questions, and inspired both by discourse theory and information policy 
theory in LIS. I identified the political discourses of the 1960s and 1970s as a part of 
the political climate in general, and as part of the political and public debate about 
privacy and information databanks, in previous research, but also in press articles 
from the time and in books. By focusing on questions concerning the perceived prob-
lem area, the ‘picture of the problem’ together with questions concerning images of 
technology, information and protection I identified the discourse element of the 
problem and policy streams. From discourse analysis I also learned that discourses 
can be traced in linguistics, in vocabulary, themes, metaphors and underlying as-
sumptions as well as other linguistic elements. 

 
 
How the study was conducted 
 
Analysis has been conducted by following two different tracks. The political process of the 
data protection law is analysed through the agenda-setting model described above. The dis-
courses in public debate and political discussions within the commission of inquiry and par-
liament are analysed in several steps by means of specific questions. Several different themes 
were found on the empirical level. The analytic questions focus mainly on ‘problems’, per-
spectives on information and technology” and ‘solutions’ as analytical categories. These 
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categories taken together give form to the discourses and orders of discourses that can be 
found in the debate and discussion concerning privacy and databanks relating to this case. 
 
 
The questions of analysis are: 
 

1. How are the problems formulated that the protection of privacy law is intended to 
solve? 
2. What solutions are presented to the problems as they are perceived in the official 
documents? Who is going to be protected, against what, by whom, in which ways and 
why? 
3. How is privacy in itself described or commented in the documents under study? 
4. What view of personal information is reflected in the official documents? Personal in-
formation as a commodity, a public good, an open resource, or a restricted resource? 
5. What conceptions of information technology are reflected in the arguments and reason-
ing of the documents? Technology as a ‘big machine’, ‘octopus’, ‘polymorf’ or ‘labyrinth’? 
6. Is the formulation of problems and solutions connected to an overall political goal, and 
if so, how is this goal formulated? What role is given to the national government and the 
authorities in reaching this political goal? 

 
 
Politics in Sweden during the 1960s and 1970s 
 
The 1960s and 1970s has been categorized as a period of political ‘left-wing’ radicali-
zation in the west. In chapter 5 of the thesis the Swedish development of this radi-
calization is described; a radicalization that was reflected in political public debate, in 
the rhetoric of politics, and in real political changes. The latter manifested itself in a 
rapidly growing public sector in Sweden especially during the 1970s. Reforms in so-
cial politics entailed, for example, an expansion of children’s day-care, of health in-
surance and of housing development. The social democratic party was the main driv-
ing force in this development, but as time went by political consensus strengthened 
with regard to political goals. The 1960s and 1970s were also characterised by strikes; 
among dock workers, miners and cleaners, to name but a few. In Sweden, the com-
puterization of the public sector began early in the 1960s and became an important 
means of rationalizing and of making the work of public authorities more effective. It 
was not initially intended as a means of economizing, but rather to make it possible 
to expand the public sector even further. 
 
The radicalization of the public debate during this period led to a growing political 
critique of poor conditions and inequity within the country itself and around the 
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world. Different social and political movements started during the period and they 
worked towards different goals. The political role of journalists changed and grew in 
strength as they adopted a political mission to scrutinize society with an even more 
critical eye. They focused on the obvious failings of modern society, such as the ef-
fects of large scale production in industry, the bureaucratization of the public sector, 
commercialization and large scale housing developments. The public debate con-
cerning privacy and databanks can be seen as part of this growing critique of the de-
velopment of modern society. 
 
 
The public debate on privacy 
 
In connection with the national census of population carried out in 1970 a heated 
public debate developed in the daily press and continued for several years. Chapter 6 
investigates this debate from its starting point in October 1970 to the end of 1971. The 
debate was characterised by a number of themes. Apart from the census itself, which 
was also intensively discussed and criticized, data techniques emerged as a topic of 
heated discussions particularly in connection with issues of privacy, security, power 
distribution in society, statistics and their use in planning and administration, the 
misuse of personal information on tape, as well as in other areas. 

The issue concerning databanks and privacy was perceived differently by the dif-
ferent the actors in the debate. It was argued that a greater overall control of the new 
data technology was required, and the importance of trust and confidence between 
citizens and the authorities was emphasized and pointed out by several participants. 
A power perspective was evident in the debate and demands for new legislation to 
better protect privacy in relation to the use of personal records and databanks were 
voiced. As databanks and personal records were increasingly being used in the pub-
lic sector, the new legislation was meant to set limits on the government’s own exer-
cise of power through public administration. 
 
The language used to describe computers at the time was highly metaphorical. Usu-
ally the new technology was depicted as the ‘big machine’ or ‘octopus’ through 
which the state authorities could watch and supervise citizens. The computer was 
also sometimes accorded a life of its own. Personal information as information is in 
this context seen as a public good in the form of an information freedom which en-
tailed for the most part ‘access to files’, that is, access to records held by public au-
thorities. This freedom is traditionally strong in Sweden, thanks to the ‘principle of 
public access to official records’, and this principle was not really challenged in the 
public debate concerning privacy, but it was not discussed much either. 
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Different views can be found in the debate, for example, regarding the practical necessity of 
large personal files in public administration, but on the whole there was a strong agreement 
among the participants in this public debate. The view that something had to be done to 
regulate and control the social effects of new technology was expressed by nearly everyone 
without exception. A strong political solution was called for. 
 
 
Privacy as a problem within the political system 
 
In the earliest initiatives within Swedish parliament concerning privacy, personal re-
cords and databanks, the notion of the actual problem was vague and mainly focused 
on commercial and private use or misuse of public personal information. In 1969 a 
commission of inquiry was set up to deal with the question of how to apply the 
‘principle of public access to official records’ on computer-based information, as well 
as the question of privacy in relation to databanks. At first the commission shared the 
view of the early initiatives in their perspectives on the problem of privacy, but this 
gradually changed in favour of a clear focus on the public authorities’ own use of 
computer-based personal files and records in administration and planning. This shift 
in view was in line with both the public debate at the time, and the political initia-
tives in parliament during 1970 and 1971. The political problem of privacy was iden-
tified as an issue concerning state administrative power over citizens. 
 
The commission of inquiry, ‘Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén’ 
worked on new legislation concerning privacy in relation to personal records and da-
tabanks, and their main official report, Data och integritet SOU 1972:47 was presented 
in June 1972. In the report the commission took a low profile in power issues, but 
made a strong point of privacy as a problem of trust and confidence between the 
state authorities and citizens. They also accentuated the psychological problems 
which the extensive but unregulated use of computers in public administration can 
create. The apprehensions and concerns that were expressed in the public debate 
were emphasized strongly by the commission. At the same time, the commission also 
emphasized the benefits of rationalization through the use of computer technology in 
public administration and planning. A sharp conflict of interests can be seen here 
and together with the new legislation the commission proposed the establishment of 
a new public authority; ‘Datainspektionen’, which would be responsible for imple-
menting the legislation as well as protecting the privacy of individuals. 
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The Swedish data protection law as a political solution 
 
The commission’s proposal of a new national data protection law entailed granting 
general licences to every data system containing personal records, with a few excep-
tions. By these means it was assumed that the state would gain control over the de-
velopment of personal files on computers. The need for increased state control was 
apparent in a situation where the state’s own public authorities were becoming seri-
ously dependent on using computerized personal records and databanks in its own 
work, at a time when public discontent was escalating. The public concern about da-
tabanks together with the recognition of the need for trust and confidence between 
the state and its citizens was central to the commission’s view of the privacy prob-
lem. The formulation of the new data protection law took into consideration both the 
need for new data technology within the welfare state and the public concern for in-
dividual privacy. The bill was approved by the government and also accepted by 
parliament in 1973. The discussion within the commission regarding the general li-
cence was not exhaustive and after a few years it was obvious that the new legisla-
tion did not function as planned. The new public authority, Datainspektionen, was 
soon overloaded by applications for licenses. 
 
 
Privacy as a political problem in Sweden during the 1970s 
 
Regarding privacy and the view of data systems and databanks as a political prob-
lem, concerns were first raised by politicians in the Swedish parliament in the late 
1960s. Later on, the commission of inquiry that was set up became the main actor and 
the ‘spider in the web’ both regarding the formulation of the problem at hand and its 
solution in terms of new legislation. Kingdon refers to the occurrence of a coupling 
between politics, problems and solutions as a policy window. In some ways the 
Swedish commission of inquiry represents a policy window, but not exactly in the 
same sense as Kingdon describes. A kind of political coupling was deliberately set up 
by the government to deal with and find political solutions to pressing political is-
sues. In the case of privacy and databanks the commission worked out the solution 
more or less independently. However, in giving shape to privacy as a political prob-
lem, the political stream in the form of intense public debate and activities in parlia-
ment can be said to have been most influential on its development and even on the 
work within the commission. An analysis of discourses concerning privacy within 
the political process and the shifting of discourses along the way gives us a picture of 
the importance of the public debate. The government itself had the most low-voiced 
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role in this process, with exception of the formulation of directives to the commis-
sion. The government bill mainly followed the proposal given by the commission. 
 
Discursively I have distinguished two main discourses in relation to the problem of 
privacy and databanks, a private oriented discourse and a public oriented one. The 
private discourse focuses on the commercial use, or misuse, of personal information. 
Sometimes it also takes up the issue of private or corporate ownership of personal in-
formation in databanks. The public discourse deals primarily with databanks and 
computer files used by the public authorities and power issues connected to this use. 
During the process the political problem of privacy and data records step by step be-
came a public oriented problem, even though the first political initiatives mainly fo-
cused on the commercial misuse of personal information. The intense public debate 
and likewise political activities in parliament became the determining factor. The fo-
cus on the public authorities’ extensive use of computer files and data systems con-
taining personal information was also something that all political parties could agree 
on despite disparate ideological departure points. There were of course differences 
between parties concerning aspects of the problem; nevertheless the political agree-
ment on the need for new legislation was strong at the time. 

It is also possible to distinguish an order of discourse that emanates from the 
goals and ideals of the welfare state. That is, that the solution to the privacy problem 
was to be solved by the state alone, by new legislation and a new strong public au-
thority. 
 
The public oriented discourse influenced the commissions proposal for new legisla-
tion a great deal, a proposal that later on became a government bill and a new law. 
Datalag 1973:289 seems to be based on a notion of computer technology as ‘the big 
machine’ rather than anything else. This in combination with a strong focus on the 
public sector led the commission to the conclusion that total control over computer 
development and the use of personal records in society is possible. In hindsight this 
was of course a miscalculation. The commission’s unwillingness to consider power 
aspects in relation to privacy and databanks also had its consequences. Power was 
vested in the new authority without consideration of the potential difficulties it could 
bring. 
 
Rowland’s model, which maps the normative structure of information policy, 
stresses the fundamental tension in all information policy between open, unrestricted 
and closed, restricted information flows in society. Datalag 1973:289 works certainly 
in favour of a more closed, restricted regime due to the individual interests in pri-
vacy. At the same time, there was a political desire to maintain the principle of open 
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access to official records, at least for citizens. Economic or commercial considerations 
lay in the background throughout the process. As described above, information as a 
public good was the main perspective and a public oriented discourse dominated the 
discussion within the public debate as it did within the commission. 
 
Finally, did the public debate about privacy in the 1970s and the new data protection 
legislation conform with the western radical movement during the period? That 
question is not easily answered. Liberals and other ‘right-wing’ participants were 
particularly active in the privacy debate, but so were ‘left-wingers’ and radicals. 
Power issues concerning privacy were mainly focused on political power, not eco-
nomic power, and in this critique both right and left could agree. The political prob-
lem of privacy goes in a way beyond left and right. On the other hand, stressing in-
dividual rights, such as the right to privacy as a human right is an issue of classic lib-
eralism and the Swedish liberal party was quick to seize the political opportunity 
when it came. The social democratic party was not as active in the debate, but the 
commission, dominated as it was by social democrat parliamentarians, put forward a 
proposal that consolidated state power within this privacy problem area. 
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12. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 
 
 
 
Arkiv 
 
Riksarkivet 
Justitiedepartementet 
Konseljakt 1973-02-16, lista A, ärende 43 
Remissvar på Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (OSK) 1972 
 
Nr. 2820 Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (OSK) 1972 
Sammanträdesprotokoll 1969–1973 
PM och övrigt underlagsmaterial 1969–1972 
 
Sammanträdesprotokoll 1, 15 oktober, 1969 
Sammanträdesprotokoll 2, 8 december, 1969 
Sammanträdesprotokoll 3, 2 februari, 1970 
Sammanträdesprotokoll 7, 19 oktober 1970 
Sammanträdesprotokoll 8, 2 november 1970 
Sammanträdesprotokoll 10, 13 januari, 1971 
Sammanträdesprotokoll 11, 4 mars, 1971 
Sammanträdesprotokoll 12, 25 mars, 1971 
Sammanträdesprotokoll 14, 6 maj, 1971 
Sammanträdesprotokoll 15, 15 juni – 17 juni, 1971 
Sammanträdesprotokoll 20, 13 januari, 1972 
Sammanträdesprotokoll 22, 10 februari 1972 
Sammanträdesprotokoll 25, 23 mars, 1972 
 
PM 3, Utkast till arbetsplan för offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén, 15 okto-

ber 1969 
PM 6, Diskussionsunderlag, 19 september 1969 
PM 30, Freese, ADB, integritet och offentlighet m. m, 8 januari 1971 
PM 31, Freese, ADB, integritet och offentlighet m. m., 25 februari 1971 
PM 32, K. O. Lidin, Anglosaxisk integritetsdebatt, 22 februari 1971 
PM 34, Freese, Om lagstiftningsfrågor m. m, 25 mars 1971 
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PM 35, E Rapaport, Några synpunkter på blivande datalag, 8 april 1971 
PM 47, RH [Rune Hermansson], Utredningsarbetets läge i oktober 1971, 28 oktober 1971 
PM 52, Freese, Registrerings- och tillståndsplikt, 20 december 1971 
PM 54, Freese, Tillståndsmyndighetens uppgifter och organisation, 30 december 1971 

 
 
E Rapaport, Synpunkter på begreppet ’personlig integritet’ – ett diskussionsunderlag, 14 ok-

tober 1971 
 
 
Svenskt offentligt tryck 
 
Kommittédirektiv 

Riksdagsberättelsen, bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Kommittéer: Justitiedepar-
tementet, Ju 49 Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (OSK) 

Riksdagsberättelsen 1972, Kommittéer: Justitiedepartementet, Ju: 38 Offentlighets- och sekre-
tesslagstiftningskommittén (Ju 1970:49 OSK) 

 
Interpellationer 

Interpellation ang. skyddet för den personliga integriteten vid upprättande av databanker m. 
m. Herr Hermansson (vpk) Riksdagens protokoll, Fredagen den 16 oktober 1970, AK 
1970 Nr. 32, s. 16 ff 

Interpellation om dataombudsman m. m. till skydd för enskilds integritet vid databehand-
ling av personuppgifter. Herr Helén (fp) Riksdagens protokoll, Fredag den 16 oktober 
1970, FK 1970 Nr. 32, s. 4 ff 

Interpellation om sekretess vid folk- och bostadsräkningen, m m. Herr Brundin (m) Riksda-
gens protokoll, Fredag den 16 oktober 1970, FK 1970 Nr. 32, s. 10 ff 

 
Motioner 

Motion i Första kammaren, nr 301 år 1969, angående datateknikens inverkan på den enskil-
des integritet. Kaj Björck (s) och Thure Dahlberg (s) 

Motion i Andra kammaren, nr 332 år 1969, angående datateknikens inverkan på den enskil-
des integritet. Kurt Hugosson (s), Bengt Wiklund (s), Arne Gadd (s) 

Motion 1971:640, herr Hermansson i Stockholm m fl. Förbud mot politisk åsiktsregistrering 
m. m. 

Motion 1971:1250, herr Björk i Göteborg i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr. 32 an-
gående stöd till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet m. m. 
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Motion 1971:571, av fru Mogård och herr Wennerfors angående utbyggnad av statliga in-
formationssystem. 

Motion 1971:525, av fru Anér m. fl. om lagstiftning på dataområdet, m. m. 

Motion 1972:302, av herr Fälldin m. fl. om anstånd med beslut rörande ett centralt personre-
gister, m. m. 

Motion 1972:415, av herr Helén m. fl. angående utnyttjande av datorer, m. m. 

Motion 1972:1321, av herr Hermansson m. fl. angående målsättningen för datateknikens ut-
nyttjande, m. m. 

 
Propositioner 

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen, m.m.; given 
Stockholms slott den 16 februari 1973. (Prop 1973:33) 

Personuppgiftslag. (Prop 1997/98:44) 

Personuppgiftslagens överföringsregler. (Prop 1999/2000:11) 

Översyn av personuppgiftslagen. (Prop 2005/06:173) 
 
Departementsserier 

Hemlig avlyssning m. m. Delbetänkande avgivet av Tvångsmedelskommittén. Stockholm, 
1981. (Ds Ju 1981:22) 

Samordnad datapolitik. Rapport från Datadelegationen. Stockholm: Liber förlag/Allmänna 
förl, 1981 (Ds 1981: 20) 

 
Utskottsbetänkanden och utlåtanden 

Abu, Allmänna beredningsutskottet, utlåtande nr 47 år 1969 – Bihang till riksdagens proto-
koll 1969. 11 saml. Nr. 47 

Konstitutionsutskottets betänkande med anledning av propositionen 1973:33 med förslag till 
ändringar i Tryckfrihetsförordningen mm, jämte motioner. (KU 1973:19) 

Personuppgiftslag (KU 1997/98:18) 
 
Riksdagens protokoll 
Riksdagens protokoll AK 1967, Nr 51, Fredagen den 8 december 1967 
Riksdagens protokoll Nr 68, Torsdag den 12 april 1972. 
Riksdagens snabbprotokoll 1997/98: 9, Torsdag den 16 april, http:www.riksdagen.se [Hämtat 

2008-10 13] 
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Statens offentliga utredningar 

Data och integritet. Betänkande av Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén. Stock-
holm, 1972 (SOU 1972:47) 

En ny datalag. Slutbetänkande av Datalagsutredningen, Justitiedepartementet, Stockholm, 
1993 (SOU 1993:10) 

Integritet, offentlighet, informationsteknik. Betänkande av Datalagskommittén. Stockholm, 1997 
(SOU 1997:39) 

Offentlighet och sekretess. Offentlighetskommitténs betänkande. Lagförslag med motiv. Stock-
holm, 1966 (SOU 1966:60) 

Skydd mot avlyssning. Betänkande av Integritetsskyddskommittén. Stockholm, 1970 (SOU 
1970:47) 

Skyddet för den personliga integriteten – bedömningar och förslag, Stockholm, 2008 (SOU 2008:3) 

Vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning. Betänkande av BIDOK och SINFDOK-
utredningen. Stockholm, 1977 (SOU 1977:71) 

 
Svensk författningssamling 
Datalag (SFS 1974:289) 
Personuppgiftslag (SFS 1998:239). 
 
 
Tidningsartiklar i dagspress 
 
AB Aftonbladet 1970-10-13, ”Så kan databankerna hota ditt privatliv – Systemet är 

skräddarsytt för en polisstat”, Lars Thalén (A19) 
1970-10-13, ”Industrins dataexpert: Detta var inte vad vi hoppats 
på!”, Per Amnestål (A19) 
1971-04-22, ”Storebror ser dig! Jo slår larm: Datamaskin från USA 
kan kartlägga vårt försvar”, Karl-Erik Brännström (A52) 
1971-06-05, ”Kan vi lite på sekretessen?”, Jan Annerstedt, Sten 
Henriksson (A56) 

 
Arb Bl. Arbetarbladet 1970-10-17, ”Svenska folket”, ledare (A25) 

1971-07-17, ”Hot mot privatlivet”, signerat A-L (A59) 
1971-07-29, ”Privatlivet”, ledare (A62) 
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Arb Arbetaren 1970-10-09, ”Staten säljer oss som reklamobjekt – Medborgarnas 
integritet förlorad”, Armas Sastamoinen (A9) 
1970-10-23, ”Storebror ser dig”, signatur 320204-0816 (A31) 
1971-05-14, ”JO säger rent ut: 8 miljoner svenskar kan kollas på en 
enda magnetrulle”, Ulla Ramqvist-Nilsson (A55) 

 
Arbetet 1970-11-08, ”De aningslösa”, ledare (A35) 

1971-03-01, ”Svenskarna på databand”, Jan Annerstedt (A49) 
1971-06-13, ”Svenskar på data säljs! Gement geschäft”, Jan Anner-
stedt (A57) 
19701-07-05, ”Hot mot privatlivet”, ledare, (A58) 

 
BLT Blekinge Läns  1971-07-14, ”Tar datorerna över?”, ledare (A59) 
Tidning  1971-09-14, ”Data och integritet”, ledare (A63) 
  1971-10-09, ”Varning för superdator”, ledare (A66) 
   
BT Borås Tidning  1970-10-19, ”Sekretesskydd”, ledare (A26) 
  1970-10-27, ”Den personliga integriteten”, ledare (A30) 
  1971-10-22, ”Varning för persondata”, ledare (A73) 
 
DD Dalademokraten  1971-07-28 ”Sekretessen”, Notis (A62) 
 
DB Dagbladet  1970-10-14, ”Blanketter och privatliv”, signatur E.S-g (A23) 
 
DN Dagens Nyheter 1970-09-28, ”Staten säljer oss i reklamsyfte – Databanker integri-

tetshot/Omöjligt att bli struken från postens register”, 
  Olof Dahlberg, Gun Lenader (A1) 
  1970-10-24 “Som ganska oskyldiga”, ledare (A28) 
  1970-12-05, ”Dataregistren växer”, Lilly Arrhenius (A40) 
  1970-12-22, ”Samhälle för planerare”, Gunilla Hellström (A45) 
  1971-07-14, ”Folk- och bostadsräkningen”, ledare (A62) 
 
EK Eskilstuna-Kuriren  1970-10-12, ”Storebror känner dig”, ledare (A15) 
  1970-10-13, ”Från olika håll”, Ledare/notis (A20) 
  1970-10-14, ”Upproret mot datorn”, ledare (A22) 
  1971-02-01, ”Dressera datorn”, ledare (A47) 
  1971-10-07, ”Skapa skyddet först”, ledare (A65) 
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