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ABSTRAKT 

Författare: Hind Zahroun 

Titel: Statlig övervakning & personlig integritet; En narrativ litteraturgenomgång & kvalitativ 

dokumentanalys av hemlig övervakning, personlig integritet och statlig maktutövning 

Kandidatuppsats: SOCK08, 15 hp 

Handledare: Anders Hylmö 

 

Lunds universitet, Sociologiska institutionen, vårterminen 2021 

  

Hemlig övervakning är något som myndigheter uppskattar i sitt arbete mot brottslighet, men 

den kan även vara problematisk då den hamnar i konflikt med det grundläggande fri- och 

rättigheter som omfattar skyddet av den enskildes integritet. Bakgrunden i uppsatsen redogör 

för den personliga integriteten med koppling till lagar om tvångsmedel och därefter 

presenteras maktteorin utifrån Foucaults maktanalys. Syftet är att undersöka hur 

lagstiftningen förhåller sig till övervakning i relation till makt utifrån Foucaults 

maktanalys.Detta följs av en översikt över tidigare studier som gjorts inom ämnet 

övervakning. Metoden som använts i denna studie är en kombination av narrativ 

litteraturgenomgång samt kvalitativ dokumentanalys. Resultatet av denna studie visar att 

lagstiftningen garanterar medborgarna fri- och rättigheter där den enskildes integritet värnas 

om. Dock begränsas detta skydd vid lagöverträdelser där statliga myndigheter får rätten att 

göra intrång i ens personliga sfär och integritet, genom hemliga tvångsmedel, vilket 

representerar den repressiva makten inom lagstiftningen. 

Nyckelord: Övervakning, personlig integritet, lagstiftning, tvångsmedel, makt, 

litteraturgenomgång, dokumentanalys. 
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1.     Inledning 

Hur förhåller sig lagstiftningen till övervakning i relation till Foucaults teori om makt? Vad 

säger lagstiftningen om den personliga integriteten i relation till hemlig övervakning? 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lagstiftningen förhåller sig till övervakning i 

relation till makt utifrån Foucaults maktanalys. 

Stat och individ har alltid haft ett spänt förhållande. Detta började när individer började bilda 

gemenskaper tillsammans med andra individer för att finna säkerhet och trygghet i den 

gruppen de bildade. Lösningen som erbjöds av kollektivet var ett bra skydd mot hotande 

faror, som enskilda individer inte kunde uppnå var för sig. För att denna kollektiva lösning 

skulle fungera var det av nödvändighetsskäl att de enskilda individerna skulle acceptera 

inskränkningar i deras frihet. Detta medförde att enskilda individer var tvungna att ge upp en 

del av sin frihet för att kunna få tillgång till det kollektiva skyddet. Dessa 

frihetsinskränkningar har som syfte att skydda individerna i detta kollektiv från hot och 

skador från varandra men även sådant som kan hota den kollektiva ordningen och dess 

förvaltare. Trots att kollektivet erbjuder skydd mot minskad individuell frihet måste det finnas 

tungt vägande skäl för att reducera den individuella friheten för skydd och trygghet. Det ska 

finnas, som ett grundkrav, ett utrymme för individerna att ha tillgång till en fredad personlig 

sfär, som helst är befriad från statlig kontroll och övervakning (Flyghed, 2000). 

Statlig övervakning avser den övervakning som utövas av statliga myndigheter i form av 

hemliga övervakningsmetoder. Studien avser att undersöka den svenska lagstiftningen för 

att se hur den förhåller sig till integritet och hemliga övervakningsmetoder. 

I denna uppsats kommer fokus läggas på de hemliga formerna av övervakning, som utförs av 

statliga myndigheter som Polisen, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, 

Åklagarmyndigheten och Tullverket. 
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1.1 Problemformulering 

Idag lever vi i ett samhälle där övervakning är en del av vår vardag. Vi övervakas ständigt och 

överallt, på bussen eller på tåget, eller när vi handlar i butiker, men även när vi rör oss 

utomhus får vi ofta syn på gatukameror som övervakar. Även våra telefoner kan övervakas 

och ge information om var vi befinner oss, men även om vårt surfande, där vår webbhistorik 

lagras och kan spåras till oss. I många fall kan en viss typ av övervakning kännas som en 

trygghet för allmänheten. Däremot utökas möjligheterna för hemlig övervakning och det 

stadgas nya hemliga övervakningsmetoder. Dessa har oftast ett gemensamt syfte: effektiv 

brottsbekämpning. Hemlig övervakning är något som myndigheter uppskattar i sitt arbete mot 

brottslighet, men den kan även vara problematisk då den hamnar i konflikt med de 

grundläggande fri- och rättigheter som omfattar skyddet av den enskildes integritet. Därför är 

det min avsikt att undersöka på vilket sätt den personliga integriteten skyddas i samband med 

användningen av dessa övervakningsmetoder och undersöka den svenska lagstiftningen 

utifrån Foucaults maktanalys.  

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur lagstiftningen förhåller sig till övervakning i relation till makt 

utifrån Foucaults maktanalys. Med övervakning kommer fokus läggas på specifikt de hemliga 

övervakningsmetoder som används i brottsbekämpningssyfte. Detta genom att studera vad 

som gäller när hemlig övervakning används vid brottsbekämpning samt vilka rättigheter som 

lagstiftningen ger den enskilde. För att koppla detta sedan till makt kommer det att studeras 

utifrån Michel Foucaults perspektiv på makt. 

1.3 Frågeställningar 

Hur förhåller sig lagstiftningen till övervakning i relation till Foucaults teori om makt? 

Vad säger lagstiftningen om den personliga integriteten i relation till hemlig övervakning? 
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1.4 Disposition 

Uppsatsens disposition kommer att se ut som följande; först kommer begreppen övervakning, 

personlig integritet och makt att definieras och operationaliseras under bakgrund. Personlig 

integritet kommer att diskuteras och beskrivas utifrån flera teorier och definieras både ur ett 

sociologiskt och rättsligt perspektiv. Utgångspunkten för att beskriva begreppet personlig 

integritet kommer att grunda sig på lagenliga definitioner utifrån Integritetsskyddskommittén, 

men också utifrån sociologiska och kriminologiska perspektiv.  

Därefter tillkommer den teoretiska delen och tidigare forskning. Den teoretiska delen i 

uppsatsen utgår från Michel Foucault och hans maktanalys. I tidigare forskning presenteras 

tidigare studier som berör ämnet övervakning men även en artikel som studerar individers 

inställning till övervakning. 

Nästa avsnitt är uppsatsens metodologiska del, där urval, genomförande, avgränsningar samt 

etiska övervägande presenteras. Sedan kommer avsnittet resultat där uppsatsens resultat 

presenteras och dess analys utifrån Foucaults maktanalys. Mot slutet av uppsatsen kommer 

man till en sammanfattning, slutsats samt slutligen en kritisk reflektion. Efter 

referenslistan bifogas även en förkortningslista. 
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2.   Bakgrund  

I detta avsnitt ges läsaren en översikt över uppsatsens centrala begrepp, vilka är personlig 

integritet, övervakningsmetoder, makt och kontroll. Den personliga integriteten definieras och 

diskuteras ur olika perspektiv, dels ur ett sociologiskt, dels ur ett rättsligt perspektiv. Detta för 

att få en bred kunskap om hur den personliga integriteten förstås i en sociologisk aspekt samt 

om hur personlig integritet definieras enligt det rättsliga anseendet. Detta följs av en kort 

översikt över de aktuella övervakningsmetoderna.  

2.1 Personlig integritet 

En specifik och teoretisk definition av begreppet personlig integritet verkar enligt flera källor 

inte finnas direkt. Markus Bylund (2013) menar att personlig integritet är något som tolkas på 

olika sätt beroende på situation och sammanhang. Persoling integritet handlar för många om 

att ha rätten att kunna kontrollera den personliga informationen från eventuell spridning 

Bylund (2013) definierar inte själva begreppet personlig integritet utan beskriver mer vad 

personlig integritet är bra för. Att vi ha rätten att rösta anonymt och ha våra egna personliga 

åsikter och övertygelser när det gäller att välja ett politiskt parti är en viktig aspekt för vår 

svenska demokrati. Detta anses hindra risken för att köpa röster då det är omöjligt att veta 

vem en röstade på. Den här typen av anonymitet är även avgörande gällande andra kollektiva 

värden som exempelvis religionsfrihet och rätten att kunna tala med sin advokat konfidentiellt 

(Bylund, 2013). 

Att personlig integritet tolkas och definieras på olika sätt beroende på situation innebär att vid 

olika situationer vill vi bli bedömda utifrån den information som är relevant i just den 

specifika situationen. Det är relevant för ens arbetsgivare att veta specifik information om den 

rekryterade, vad gäller kompetens, erfarenhet, utbildning och sådant som berör jobbet, men en 

viss information, som exempelvis ens religionstillhörighet, etnicitet, sexuell läggning är 

irrelevant i det fallet och anses därmed som personligt och bör uteslutas helt (Bylund, 2013). 

Även när det gäller sociala relationer finns det en hel del personlig information som vi helst 

vill hålla för oss själva och blir irrelevant under vissa situationer. Att vi ibland utsätter oss för 

generande situationer som vi helst vill avfärda som hastigast, är också exempel på hur vi vill 

bli bedömda i våra sociala relationer. När vi är själva eller med familjen kan vi vara mer 

avslappnade och därmed kan bete oss på ett generande sätt som kan anses roligt men kan 

också avfärdas som löjligt och oviktigt, som vi gärna undviker i vår interaktion med andra 
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människor. Detta handlar också om en form av anpassning till olika bekantskaper och 

situationer, för att den aktuella relationen ska stödjas (Bylund, 2013). 

I våra sociala relationer ställs det olika mycket krav för tillgång till personlig information. I 

arbetsrelationer är det inte gynnande att dela med sig av en personlig information som gäller 

familjära problem av olika slag. Däremot är den personliga informationen kring problem och 

bekymmer på den privata sfären viktig att dela med nära vänner, då denna vänskapliga 

relation förutsätter detta som en viktig del av vänskapen (Bylund, 2013). 

Förutom i sociala relationer och interaktioner i det kollektiva för gemensamma värden, 

personlig integritet anses vara värdefull för att upprätthålla vår identitet och självbild. Det är 

viktigt för ens självutveckling att kunna ha en tid för sig själv och känna lugn och ro där en 

kan reflektera och vara sig själv bortom alla de vardagliga sociala interaktioner där vi 

anpassar oss till olika situationer och i olika relationer. Att ha en känsla av integritet och 

oberoende av andra personer är en viktig del av individens autonomi. Att ha egen tid och vara 

för sig själv bidrar också till ens självförtroende, och om denna rätt skulle berövas skulle det 

lätt skapa förvirring och därmed dåliga förutsättningar för ett gott självförtroende (Bylund, 

2013). 

 

2.1.1 Det privata livet 

I boken ”Sociology of Personal life” diskuteras det privata livet, det som är personligt och 

individuellt (översättning NE ordböcker) utifrån sociologiska aspekter (red. Nordqvist & 

May, 2019). Med det personliga livet avses det som är personligt och privat som formas av 

ens omgivning, utifrån olika relationer och interaktioner formar individen en egen privat sfär 

som individen själv begränsar och bestämmer över. Detta individuella bestämmande över ens 

privata liv har enligt författarna utvecklats i samband med individualiseringen då personer har 

mer frihet att bestämma över sina liv än tidigare där människor i de flesta kulturer hade sina 

liv utformade och förutbestämda redan av familjen. Under individualiseringstiden har 

människan blivit friare att forma sitt eget liv och därmed skapa ett privat utrymme för sig 

själv (red. Nordqvist & May, 2019). Eftersom det privata livet avser här vad som är personligt 

och privat i ideell mening, kan den personliga integriteten också kopplas hit. 
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2.1.2 ”Personlig integritet i ideell mening” 

En annan definition av personlig integritet som kan vara värd att nämna är utifrån den så 

kallade ”tvångsmedelskommittén”, från 1984 som definierade integriteten och delade dessa i 

fem olika former varav en av dessa fem berör den personliga integriteten i ideell mening som 

avser skyddet för personligheten och det privata livet, men avser även ens personliga ekonomi 

(SOU 1984:54, se kap 9 i Ds, 2005). Denna form av integritet har hamnat i konflikt med 

hemliga övervakningsmetoder som utövas genom statliga myndigheter i brottsförebyggande 

syften, där effektivitet väger mer än den personliga integriteten vilket har diskuteras och varit 

aktuellt ämne under flera år (Flyghed, 2000). 

 

2.2 Hemliga övervakningsmetoder 

De hemliga övervakningsmetoder som finns idag anses enligt lag som tvångsmedel. Med 

tvångsmedel avses åtgärder som uppstår i form av tvång, antingen mot person eller genom att 

ta beslag på egendom exempelvis. Dessa åtgärder används i brottsutredande syfte eller i 

samband med rättegång när det finns misstanke om brott. Exempel på åtgärder som klassas 

som tvångsmedel är bland annat gripande, häktning, kroppsvisitation, husrannsakan. Hemlig 

övervakning faller under kategorin hemliga tvångsmedel, som då avser hemlig övervakning, 

eller avlyssning (Åklagarmyndigheten, 2021).  De myndigheter som är berättigade att 

använda dessa tvångsmedel är Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, 

Åklagarmyndigheten och Tullverket (Sveriges riksdag, 2021).  

Hemliga tvångsmedel omfattas av flera lagar som avser övervakning genom avlyssning eller 

kameraövervakning exempelvis, dessa presenteras nedan med hjälp av Södertörns tingsrätts 

domarblogg (Södertörns tingsrätt, 2021) definition enligt följande: 

Hemlig teleavlyssning, som avser avlyssning av samtal eller/och meddelanden som överförs 

eller har överförts mellan telefonnummer och e-postadresser. Detta ger tillgång till innehållet i 

meddelanden men även muntlig kommunikation. 

Hemlig rumsavlyssning – innebär upptagning av ljud mellan olika personer på en plats, som 

återger vad som sägs under konversationen, som allmänheten inte har tillträde till. 
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Kameraövervakning – avser fjärrstyrda tv-kameror, eller andra optiskt elektroniska instrument 

för personövervakning, som i hemlighet övervakar den person som är avsedd att övervakas, 

sker oftast vid förundersökning. 

Övervakning av elektronisk kommunikation - som avser inhämtning av uppgifter gällande 

vilka som pratat i telefon och när dessa samtal ägt rum, däremot avser denna typ av 

övervakning inte innehållet av dessa samtal eller meddelanden (Södertörns tingsrätt, 2021). 

Med de ovannämnda tvångsmedlen hör även den senast tillagda lagen, lagen om hemlig 

dataavläsning som trädde i kraft första april 2020, lag 2020:62. Denna lag avser att läsa av 

uppgifter och information som överförs eller har överförts mellan olika telefonnummer och 

andra typer av adresser. Vid tillstånd till hemlig dataavläsning har myndigheter tillgång till 

platsuppgifter, avlyssning, meddelandeinnehåll, kameraövervakning samt 

rumsavlyssningsuppgifter, som avser tal och samtal mellan andra personer i samma rum 

(2020:62, 1§). Hemlig dataavlyssning är relativt ny lag men har diskuterats tidigare, både år 

2005 och 2014. Hemlig dataavläsning skulle användas även om det inte fanns någon som var 

skäligen misstänkt för brottet, utan i stället syftade till att fastställa vem som kunde skäligen 

misstänkas. Förslaget nekades år 2014 eftersom man ansåg att personliga integritetsintrånget 

skulle vara så omfattande att det inte skulle vara något att uppskatta generellt, men däremot 

skiljer intrånget på den personliga integriteten inte så mycket från de andra hemliga 

tvångsmedlen som hemlig teleavlyssning och kameraövervakning (red. Agrell & Petterson, 

2016, kap 1). 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Uppsatsens teoretiska ramverk grundar sig på Foucaults maktanalys som redogörs av Magnus 

Hörnqvist genom två litteraturböcker. Valet av just Foucaults maktanalys grundas på att det är 

mest relevant för mitt syfte som avser att undersöka makten i lagstiftningen och även för att 

Foucaults maktanalys utgår från ett sociologiskt perspektiv.   

3.1 Repressiv och produktiv makt 

Michel Foucault (Hörnqvist, 2012) beskriver makten utifrån huvudsakligen två former, när 

den utövas som en aktivitet kan den utövas som en repressiv eller produktiv (Hörnqvist, 

2012).  

Den repressiva makten har ursprungligen sin grund i lagar och regler, vilket handlar om att 

dra gränser och inte överskrida dem. Att sätta regler och instifta lagar som därefter följs av en 

viss grupp, vilket utgör grunden för maktutövningen. Dock behöver detta inte nödvändigtvis 

gälla enbart juridiska regler och lagar, utan denna typ av makt kan även utövas på andra 

områden, som exempelvis inom familjen, där föräldrar sätter sina gränser för barnen och talar 

om vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Däremot spelar det inte så stor roll om 

dessa regler och lagar följs eller inte, då lagen gäller så fort den uttalas och därmed får 

omedelbara konsekvenser (Hörnqvist, 2012).   

Vidare beskrivs det att makten utövas genom medvetna beslut. Med detta menas att lagar 

stiftas genom medvetna beslut, samtidigt som det förutsätts att även vara ett medvetet beslut 

att följa dessa lagar. Varje enskild individ som utsätts för den typen av maktutövning gör egna 

medvetna beslut, och dessa är om man bestämmer sig för att följa de lagar som stiftas eller 

inte. Detta gör att motstånd blir också ett medvetet beslut. Utmanande av de existerande 

maktrelationerna sker enbart genom att medvetet överskrida de gränser som blivit uppdragna 

(Hörnqvist, 2012). 

Den produktiva makten skiljer sig från den repressiva makten då den är mer organiserad i 

fråga om normer, på så sätt att Foucault beskriver normen som något underlag där en viss 

makt grundas på. I den produktiva makten gäller det att de som är underordnade involveras i 

sin egen underordning, samtidigt som makten verkar oberoende av samtycke. Den produktiva 

makten utformas inte genom att dra en gräns mellan lydnad och olydnad som den repressiva 

makten gör. Däremot mäter den produktiva makten skillnader som uppstår i förhållande till 
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normer. Dessa skillnader skapar ett resultat som konstruerar maktrelationer inom en viss 

grupp, vilka förvandlas till en hierarkisk ordning av privilegier och positioner mellan 

individer (Hörnqvist, 2012). 

Till skillnad från den repressiva makten som kan aktiveras endast när faktiska överträdelser 

uppstår, har den produktiva makten inget beteende som kan leda till ingripande. Dessa 

effekter av produktiv makt uppnås således utan samtycke av de som utsätts för den 

maktutövningen. Inom den produktiva makten skapas en förmåga och en motivation att agera 

på ett visst sätt. Den repressiva makten kan framstå som en yttre kraft som närmas genom en 

främmande position, medan den produktiva makten ligger i hög grad närmre de människor 

som berörs av den. Makten blir produktiv då den framkallar vissa beteenden som den 

repressiva makten förhindrar. Den repressiva makten beskrivs sänka motivationer samt 

inskränka ens förmåga att agera, vilket är motsatsen till vad den produktiva makten gör 

(Hörnqvist, 2012). 

3.2 Makt som ett ”styrkeförhållande” 

Dock beskrivs makten inte enbart som en aktivitet av Foucault utan makten är något av en 

relation som uppstår mellan två och/eller flera människor. Makten är då enligt Foucault något 

som utövas från ”oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer” 

(Hörnqvist, 2012 sid. 28). Makten förkastas av Foucault som en egenskap, ett socialt 

privilegium eller en resurs. I stället ser Foucault makten som en relation mellan människor. 

Makt som relation beskrivs då som ett ”styrkeförhållande” mellan flera människor. Däremot 

definieras inte begreppet ”styrkeförhållande” ytterligare av Foucault, vilket enligt Hörnqvist 

(1996) kan vara av nytta för att inte låsa fast begreppet till en specifik definition som gör det 

svårt att använda i bred omfattning. Med detta menar Hörnqvist (1996) att det utgör en 

bredare uppfattning av vad detta styrkeförhållande kan gälla, om det handlar om två olika 

personer eller om det avser relationer mellan samhälleliga grupper, eller strukturella fenomen, 

beroende på vilket avseende kan detta ord utgöra ett brett användningsområde (Hörnqvist, 

1996).   
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras de tidigare studier som gjorts inom ämnet övervakning. Här 

redogörs bland annat studier som gjorts av Janne Flyghed, som forskat inom ämnet och om 

det går att uppnå en effektiv brottsbekämpning och samtidigt bevara respekten för de 

mänskliga rättigheterna (Flyghed, 2000). Här presenteras även en studie av André Jansson, 

som beskriver individers uppfattningar kring övervakning (Jansson, 2012). Denna studie är av 

intresse då den hamnar under samma tema som undersöks i uppsatsen även om syftet är att 

undersöka lagstiftning och makt, kan denna studie ge en överblick av hur allmän övervakning 

kan uppfattas av individer.  

4.1 Makt, övervakning och kontroll 

I boken ”Brottsbekämpning – mellan effektivitet och integritet” av Janne Flyghed (2000) 

diskuteras olika övervakningsmetoder som används som åtgärder för att bekämpa brottslighet 

samt hur dessa hamnar i konflikt med den personliga integriteten. Dessa diskuteras 

tillsammans med även begrepp som kontroll och makt, ur kriminologiska perspektiv 

(Flyghed, 2000).  

Flyghed (2000) diskuterar att makt och social kontroll är intimt förknippade med varandra, 

där tvångsmedel används som ett medel för att begränsa medborgarnas frihet. Däremot har 

detta ofta som syfte att förebygga oönskade beteende, eller avvikande beteenden, alltså som 

förebyggande, men också för att vidta åtgärder ifall dessa avvikande beteenden skulle trots 

allt förekomma, vilket anses som reaktion (Flyghed, 2000). 

Det finns enligt Flyghed (2000) fyra huvudtyper av social kontroll, dessa är; 

straffande/repressiv, kompenserande och terapeutisk. Kompenserande social kontroll innebär 

att offret ska ges upprättelse genom att den skyldige kompenserar (det kan vara ekonomiskt 

eller på annat sätt) den skada som offret förorsakats. Den terapeutiska varianten har som 

huvudsyfte att de inblandade parterna, förhandlar sig fram i samförstånd till en acceptabel 

överenskommelse, kan fungera som medling mellan berörda parter. Terapeutisk social 

kontroll avser inte på ett direkt sätt relationen mellan gärningspersoner och offer, utan riktar 

sig på att hjälpa den med ett avvikande beteende att ändra det beteendet för att det ska kunna 

bli möjligt att gå tillbaka till ett “normalt” liv. Här läggs fokus på den förstnämnda formen av 

social kontroll, nämligen den straffande och repressiva sociala kontrollen (Flyghed, 2000). 
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Flyghed (2000) hänvisar även till Max Webers tolkning av makt där maktförmågan är att få 

order åtlydda, vilket medför att den som får sin vilja igenom trots motstånd är den som har 

makt. Utövande av makt kan ske i olika former, men huvudsakligen på två sätt. Dessa är 

positiva och negativa sanktioner, makten som utövas genom de positiva sanktionerna sker i 

form av belöningar medan makten i de negativa sanktionerna utövas genom påtvingat obehag. 

Trots att dessa sanktionsformer skiljer sig åt, så är de väldigt tätt förknippade med varandra på 

det sättet att ifall den positiva maktutövningen inte leder till det önskade resultatet, blir det 

nödvändigt att utöva den negativa i form av påtvingat obehag, som exempelvis tvångsmedel 

(Flyghed, 2000). 

Införande av lagar och tvångsmedel är en del av vad staten har rätten till, därav förknippas 

tvångsmedlen till statsmakten. Statsmakten blir legitim eller uppfattas som legitim när den 

baseras på regler och lagar. Staten har rätten att bestämma vad som är tillåtet våld och vad 

som inte är tillåtet våld. Trots att regler och lagar gör statsmakten legitim behöver den dock 

inte vara rättmätig däremot, eftersom maktutövningen bör utövas i samförstånd med 

befolkningen (Flyghed, 2000). 

4.2 Individers uppfattningar gällande övervakning 

Jansson (2012) skriver i studien “Perceptions of surveillance: Reflexivity and trust in a 

mediatized world (the case of Sweden)” att människors uppfattningar om risker som berör ens 

personliga integritet vad gäller övervakning kan förklaras med hjälp av ålder och kön. Med 

detta menar Jansson (2012) att män kan vara mer skeptiska än kvinnor mot offentlig 

kameraövervakning. Samma sak gäller när det kommer till ålder, då personer som är äldre 

verkar mer skeptiska men också oroliga när det gäller övervakning, i större utsträckning än 

yngre personer. Personer som är yngre tycks uppleva kameraövervakning som en 

integritetsrisk på samma sätt som sociala medier eller webbkameror. Detta kan förklaras 

enligt Jansson (2012) på så sätt att unga personer kan känna att de har kontroll över 

användningen av sociala medier, och kan hantera att ens identitet kan bli stulen (Jansson, 

2012). 

I skolmiljön kan däremot offentlig kameraövervakning upplevas som en integritetsrisk, detta 

för att det inte går att kontrollera den sortens övervakning (Jansson, 2012). 
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5. Metod 

I detta avsnitt redogörs tillvägagångssättet vid valet av metod och valet av det material 

som inkluderas i uppsatsen. Här beskrivs även hur de två olika metoderna valdes och blev 

en kombination i denna studie för att få fram rätt och relevant information för uppsatsens 

syfte. 

5.1 Val av metod 

Denna uppsats har genomförts som tidigare nämnt med hjälp av en kombination av två 

metoder, där den ena är en narrativ litteraturgenomgång och den andra är en kvalitativ 

dokumentanalys. För att beskriva denna kombination kommer jag utgå huvudsakligen från 

Alan Bryman, ”Samhällsvetenskapliga metoder” (2018), då båda metoderna beskrivs utförligt 

av samma författare. Den här typen av kombination kan vara något okonventionell vilket 

begränsar antalet källor som omfattar dessa metoder tillsammans. En annan bok som kommer 

även diskuteras är ”Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning vid 

examensarbeten och vetenskapliga artiklar” av författarna Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) som även behandlar litteraturstudier, men fokuserar dock enbart på 

systematiska sådana. Eftersom mitt ena metodval grundar sig på narrativ litteraturgenomgång, 

blir det inte relevant att ta med en källa som fokuserar på systematiska litteraturstudier.  

Skillnaden mellan narrativ och systematisk litteraturgenomgång är att den första fokuserar på 

att få en överblick över ett särskilt studieområde genom en helhetsbedömning och kritisk 

uppfattning av litteraturen. Narrativ litteraturgenomgång går ut på att granska teori och 

forskning som berör det ämnet som är av intresse för uppsatsen. Att gå genom litteratur 

används huvudsakligen för att rama in det som redan är känt om ämnet, som även kan 

användas som en bakgrund till ens studie men kan också fungera som en utgångspunkt i ens 

undersökning (Bryman, 2018).  

Den systematiska litteraturgenomgången har som syfte att uppfylla ett antal krav däribland 

antal artiklar som måste inkluderas för bättre kvalitet för litteraturstudien Detta krav ställs inte 

på samma sätt i den narrativa litteraturgenomgången då den inte utgår ifrån ett visst antal 

artiklar utan utgår ifrån att få en mer specifik helhetsbild av den litteratur som är intressant för 

det ämne som studeras (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). Kvalitativ 

dokumentanalys fokuserar på en uppsättning av datakällor som exempelvis officiella 
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dokument från statliga myndigheter, massmediedokument, virtuella dokument (webbsidor) 

(Bryman, 2018).   

Dessa två metoder tillsammans underlättar för att hitta rätt information genom två olika sätt. 

Då den ena fokuserar på bland annat officiella dokument från statliga myndigheter som då 

täcker för alla lagtexter som varit relevanta för uppsatsen samtidigt som det användes andra 

källor såsom textböcker och webbsidor som inte kunde klassas under ”dokumentanalys”. 

Därför valdes användningen av den narrativa litteraturgenomgången då den omfattar sådant 

material som hittas med hjälp av olika former av litteraturkällor, exempelvis textböcker, som 

även används i denna uppsats. Dessa två metoder utgör tillsammans sambandet mellan 

lagtexter och myndigheters dokument samt textböcker som behandlar teoretiska synpunkter, 

ur både sociologiskt och kriminologiskt perspektiv. Då syftet med uppsatsen är att undersöka 

dessa lagar ur ett sociologiskt perspektiv och detta genom Foucaults maktanalys blir 

textböcker en stor del av uppsatsen vilket täcks av den narrativa litteraturgenomgången. Om 

uppsatsen skulle utgått från enbart en av dessa metoder skulle dess reliabilitet ifrågasättas och 

därmed framstå som lågt.  

Fördelen med dokumentanalysen att de material som används påverkas inte av forskarens 

egna uppfattningar eller värderingar, som Bryman (2018) beskriver det som ”icke-reaktivt” 

slag. Med detta menas att man i helhet kan bortse från påverkanseffekter (Bryman, 2018). 

5.2 Urval och genomförande 

5.2.1 Urval 

Urval i denna uppsats är ett målstyrt urval, eller även kallat ”ändamålsstyrt urval” som 

innebär att fakta väljs ut på ett välplanerat sätt som uppfyller syftet och forskningsfrågorna 

(Bryman, 2018). I denna uppsats hittades endast fakta och information som besvarade 

studiens syfte och utgör därför ett målstyrt urval, som gjorde att jag utgick från specifika 

begrepp och kategorier för att besvara studiens syfte.  

5.2.2 Genomförande 

De texter som används i uppsatsen söktes både på Lunds universitetsbibliotek, på Google och 

skolans databaser. Sökorden varierade mellan ”övervakning, integritet, makt, personlig 

integritet, statlig övervakning, maktmissbruk, hemlig övervakning, hemliga tvångsmedel, 

övervakning OCH personlig integritet, övervakning OCH maktmissbruk, hemlig 



17 
 

dataavläsning”. Dessa sökord gav olika resultat beroende på om de söktes separata eller 

tillsammans med andra ord, som till exempel ”övervakning” för sig gav mer generella 

resultat, som inkluderade även privat övervakning som allmänheten kan köpa för sitt hem, 

eller restaurang. Däremot gav orden ”övervakning och integritet” tillsammans annorlunda 

resultat, som inkluderade lagtexter, arbeten, och textböcker som var av relevans.  

För att hitta relevant information som var lämplig för min frågeställning och mitt syfte, 

gjordes flera sökningar på Google och på universitetsbibliotekets webbsida, samt på Google 

Scholar. Sökningarna skiftade mellan de begreppen som används i mitt syfte och 

frågeställning. Eftersom uppsatsen har som syfte att undersöka hur lagstiftningen förhåller sig 

till hemlig övervakning i relation till makt utifrån Foucaults analys av makt har detta medfört 

att lagtexter varit av betydelse vid faktasökningen. Sökningar gjordes även på Riksdagens 

webbsida efter de lagar som berör de hemliga tvångsmedlen, samt årsredovisningen av 

regeringen kring användandet av dessa tvångsmedel. Ytterligare relevant information kring 

ämnet tvångsmedel hittats genom webbsökningar på andra webbsidor som kan räknas till 

rättskällor, som Domarbloggen.se som tillhör en svensk tingsrätt och Åklagare.se som avser 

Åklagarmyndigheten. Utöver dessa har även andra sökningar genomförts kring information 

om hur den personliga integriteten skyddas, och dessa gav resultat som kunde besvara syftet. 

Dessa resultat hittades på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (imy.se). De textböcker 

som behandlar Foucaults maktanalys rekommenderades under handledningstiden för 

uppsatsen, som visade sig vara relevant då de besvarade syftet och blev därav den litteraturen 

som används i uppsatsen.  

Flera av dessa textböcker består av olika kapitel av olika författare, som ofta är kriminologer 

och sociologer, som studerat makt och social kontroll, vilket också varit relevant och nyttigt 

för uppsatsen. Dessa böcker valdes genom att ha läst innehållsförteckning, för att få en 

överblick över vilka teman och begrepp som studeras, och även genom att läsa inledning 

och/eller sammanfattning. Därefter valdes specifika böcker som berörde just ämnen som varit 

av relevans för studien; övervakning, integritet och makt. Flera böcker innehöll omfattande 

teori och forskning kring dessa ämnen och sambandet mellan dem.  

Till en början valdes fler böcker än vad som användes, och några fick avlägsnas då de 

behandlade andra ämnen som inte var av relevans för uppsatsen. Huvudsakligen valdes dessa 

böcker; Hörnqvist (1996 och 2012, två böcker) som berör Foucaults maktanalys, Flyghed 

(2000), Brottsbekämpning, mellan effektivitet och integritet som berör övervakning, makt och 
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integritet, och May & Nordqvist (2019), Sociology of personal life, som diskuterar privatlivet 

och det personliga utifrån sociologiska aspekter, och även en artikel som undersökte 

individers uppfattningar gällande övervakning i Sverige av Jansson, A (2012). 

Kategorisering av det insamlade material har delats upp enligt slumpmässiga färger, där 

uppsatsens centrala begrepp sorterats under olika färger för att underlätta sökningen och 

kategoriseringen. De centrala begreppen i uppsatsen har delats upp som följande: makt, 

övervakning, integritet och kontroll. Dessa fyra begrepp har fått slumpmässiga färger vilka är: 

RÖD-Makt, GUL-Övervakning, BLÅ-Integritet, GRÖN-Kontroll. De olika färgteman delas 

sedan upp i en tabell som visar vilka källor som faller under respektive färg, enligt tabellen 

nedan: 

TEMA NAMN FÖRFATTARE ÅRTAL 

RÖD Foucaults maktanalys 

En annan Foucault 

Brottsbekämpning – mellan 

effektivitet och integritet 

Hörnqvist, M 

 

Hörnqvist, M 

Flyghed, J 

1996 

 

2012 

2000 

GUL Åklagarmyndigheten 

Regeringen 

Riksdagen 

Sveriges Domstolar 

www.aklagare.se  

www.regeringen.se  

www.riksdagen.se  

www.domstol.se  

2021 

2021 

2021 

2021 

BLÅ Övervakning och integritet. 

Personlig integritet  

Integritetsskyddsmyndigheten 

Perceptions of Surveillance 

Agrell & 

Pettersson 

Bylund, M.                

www.imy.se  

Jansson, A 

2016 

2013 

2021 

2012 

GRÖN Brottsbekämpning – mellan 

effektivitet och integritet 

Flyghed, J. 2000 

http://www.aklagare.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.domstol.se/
http://www.imy.se/
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Dessa insamlade källor som redovisas ovan har använts i de olika delarna av uppsatsen och 

sammanställs sedan i resultatdelen.  

5.2.3 Avgränsningar 

Här gjordes inga avgränsningar vad gäller årtal och hur gammalt material det skulle vara. 

Detta har inte varit av relevans då min studie går ut på att studera lagstiftningen och hur den 

skyddar ens integritet i förhållande till övervakning samt vilken makt som utövas i det 

sammanhanget. Utgångspunkten för min studie skulle vara Foucaults maktanalys som är äldre 

än 10 år. Däremot har det skett en geografisk avgränsning, eftersom studien gäller den 

svenska lagstiftningen kring övervakning och integritet, så är det irrelevant att inkludera andra 

länder, däremot hade det kunnat vara av intresse att göra en jämförelse mellan den svenska 

lagstiftningen och ett eller flera andra länders lagstiftning kring dessa ämnen. Dock får detta 

vara en idé för eventuella framtida studier.  

5.2.4 Etiska överväganden 

Eftersom uppsatsen utgår från olika textkällor, som textböcker och lagtexter, är inga personer 

involverade i denna studie vilket innebär att denna studie inte har brutit mot några etiska 

regler. Däremot används en enskild artikel (The Perceptions of Surveillance av Jansson, 2012) 

som studerat människors uppfattning kring övervakning, och detta genom en internationell 

enkätstudie. Enkätstudien avslöjar inte någon respondents namn eller personuppgifter utan 

enbart ålder och kön, vilket innebär att deltagarna förblev anonyma och i det fallet används 

den studien som en sekundärkälla i min uppsats vilket gör att inga etiska regler bryts i denna 

uppsats. 

5.3 Metoddiskussion 

För att besvara syftet för denna uppsats har även artiklar sökts via skolans databaser (bland 

andra Sage Knowledge). Artiklar hittades, dock var de flesta internationella och har inte 

mycket gemensamt med uppsatsens syfte. Däremot hittades en artikel genom Sage Journals, 

som gällde Sverige. Artikeln undersöker individers inställning till övervakning, även om detta 

inte är just syftet, är det av intresse att ta upp vad individer personligen upplever kring 

övervakning i allmänhet samt vad de upplever för integritetsrisker. Artikeln hittades med 

hjälp av engelska sökord som söktes direkt på själva databasens sökruta, dock inte från första 

försöket, sökorden var som följande; ”surveillance perceptions”, ”perception of surveillance”. 
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Resultatdelen i denna uppsats kommer att utgå från lagtexter som berör skyddet av den 

personliga integriteten, samt internationella konventioner och överenskommelser som skyddar 

de mänskliga fri- och rättigheterna. Utöver dessa kommer även en redogörelse av 

användningen av olika tvångsmedel att presenteras från Riksdagen, denna redogörelse 

beskriver antal tillstånd som begärts under det senaste året för att använda dessa tvångsmedel 

och om dessa har varit effektiva. Detta kommer därefter att diskuteras med hjälp av 

kriminologiska och sociologiska texter som kommer användas som ett medel för att tolka de 

olika lagtexterna som avser den personliga integriteten. Dessa kommer i sin tur att kopplas till 

makt och kontroll som kommer att beskrivas utifrån Michel Foucaults maktbegrepp/analys, 

samt ur kriminologiskt och sociologiskt synsätt vilket gör det intressant att analysera resultatet 

utifrån dessa sociologiskt relevanta källor 

 

6.      Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas de stycken i lagarna som berör den personliga integriteten och 

skyddet av den. Huvudsakligen presenteras grundlagens skydd för människors fri- och 

rättigheter som framgår i andra kapitlet, RF. Här nedan kommer en utförlig beskrivning av 

grundlagens skydd samt de internationella konventionerna för skyddandet av människors 

integritet. Vidare redovisas även andra lagar som skyddar den personliga integriteten såsom 

Dataskyddsförordningen. Utöver redovisning av det skydd som lagarna försäkrar den enskilde 

individens fri- och rättigheter kommer detta kopplas vidare till den lagstiftande makten som 

redogörs med hjälp av Foucaults maktanalys som utvecklas av Hörnqvist, men även 

diskuteras tillsammans med de studier som presenterats i tidigare forskning. 

6.1 Regeringsformen 

I regeringsformen, andra kapitlet regleras skyddet för människors fri- och rättigheter vilket 

inkluderar förbud mot hemlig övervakning i den sjätte paragrafen, andra stycket. Det uttrycks 

som följande; ”var och en [är] gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den 

personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller 

kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.”  (1974:152, 2 kap. 6§, 2 stycket RF). 

Regeringsformens skydd för individer mot intrång i det privata livet kan begränsas endast 

genom lagstiftning och detta sker enbart när det finns tillgodobart ändamål för vårt 
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demokratiska samhälle. Denna begränsning får inte överstiga det som är nödvändigt och det 

med hänsyn till de avsikter som denna inskränkning baseras på. Dessa ändamål bör och ska 

därmed definieras så långt som möjligt i lagtexten, utöver det ska de tvångsmedel inte 

användas helt fritt, vilket medför att risken för att missbruka dessa övervakningsmetoder 

minimeras, vilket innebär att de inte kan användas för andra syften än vad som blivit 

motiverat för att utföra intrånget. De myndigheter som fattar besluten om användningen av 

dessa tvångsmedel, samt de som verkställer dessa har enligt Regeringsformen skyldigheten att 

rätta sig efter flera principer som följer i Regeringsformens andra kapitel. Dessa är 

”legalitetsprincipen” (2 kap. 12§ RF), ”behovsprincipen” (SFS 1984:387, 8§) och 

”proportionalitetsprincipen” (SFS 1984:387, 8 och 10§§). Det ställs krav på polisen, om de får 

möjligheten att välja mellan olika tvångsmedel, ska alltid det tvångsmedel som innebär minsta 

möjliga intrång i individens sfär, väljas. Detta för att minimera de frihets begränsningar som 

det innebär för den enskilde individen (SOU 1984:54, 77f se kap 9 i Ds. 2005).  

6.1.1 Internationella konventioner 

Regeringsformen utgör ett brett skydd för individens fri- och rättigheter som även förstärks 

genom Europakonventionen som även omfattar skydd för mänskliga fri- och rättigheter och är 

därmed inkorporerad i svensk lag. Enligt Europakonventionens artikel 8.1 framgår det att var 

och en har rätten till sitt privat- och familjeliv, sitt hem och till sin korrespondens, vilket bland 

annat omfattar skydd mot olika former av övervakning samt mot telefonavlyssning. Även här 

i Europakonventionen anges det att om intrång i det område som nämnt ovan förekommer 

genom tvångsmedel, kan de enligt konventionen godtas endast om de stöds genom lag och om 

de omfattas av undantagen som nämns vidare i artikel 8.2. Dessa undantag innefattar åtgärder 

i ett demokratiskt samhälle som är nödvändiga för upprätthållningen av den allmänna 

säkerheten och för brottsförebyggande (Lag 1994:1219, artikel 8). 

Förutom Europakonventionen som stärker Regeringsformen för skyddet av den personliga 

integriteten, har även Europadomstolen uppställt en minimistandard i deras praxis för de krav 

som ska ställas på de lagstiftningar som omfattar dolda spaningsåtgärder eller hemliga 

tvångsmedel, för att missbruk ska undvikas (Dir. 2020:104). 

Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), även känd 

som FN konvention, som Sverige har bindning till, anger också i artikel 17 där ingen får 
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utsättas för olagligt intrång eller godtyckligt ingripande som avser det privata livet, och om 

det ska ske måste det finnas stöd i lag enligt ICCPR (Dir. 2020:104). 

 

6.1.2 Principer som stärker RF 

Utöver dessa konventioner som stärker och ger stöd till Regeringsformens skydd mot olagligt 

intrång i ens privata sfär, har all tvångsmedelsanvändning principer att utgå ifrån. Dessa 

principer är ändamålsprincipen, behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. För 

ändamålsprincipen gäller det att myndigheters befogenhet att använda dessa tvångsmedel ska 

vara bundet till det ändamål som tvångsmedlen beslutats om. Behovsprincipen innebär att en 

myndighet får använda tvångsmedel endast om ett påtagligt behov finns och om andra mindre 

åtgärder inte är tillräckliga (Dir. 2020:104).   

 

6.1.3 Dataskyddsförordningen - GDPR 

För att stärka skyddet för den personliga integriteten har regeringen även infört en ny EU-lag 

år 2018 som skyddar ens personuppgifter ytterligare när myndigheter, företag och 

organisationer tar del av dem. Lagen heter Dataskyddsförordningen, som även förkortas som 

GDPR och står för General Data Protection Regulation (imy.se & SFS 2018:218). Vid hemlig 

övervakning har de myndigheter som använder sig av dessa tvångsmedel tillgång till 

personuppgifter, som enligt Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är all information som 

direkt eller indirekt berör en fysisk person. Denna information kan vara bild, ljud och/eller 

kodade och krypterade uppgifter. Denna lag går ut på att personuppgifter ska skyddas och 

förvaras oåtkomligt för obehöriga och ska inte läckas ut. De myndigheter som får tillgång till 

dessa personuppgifter måste också dokumentera hur de behandlar dessa uppgifter för att 

förhindra att dessa uppgifter missbrukas eller behandlas på fel sätt. Det framgår även att om 

en myndighet eller organisation inte behandlar dessa uppgifter på rätt sätt eller på ett sätt som 

går emot lagens riktlinjer, kan dessa vara skyldiga att betala skadestånd till personer vars 

uppgifter blivit felbehandlade. Privatpersoner har även genom GDPR en del rättigheter som 

ger individer mer kontroll över hur ens personuppgifter används. Varje individ har rätten att 

begära ut information genom Integritetsskyddsmyndigheten om hur ens personuppgifter 

används och på vilken rättslig grund dessa används (Integritetsskyddsmyndigheten, 2021). 
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6.2 Lagstiftning och integritet 

Däremot kan dessa fri- och rättigheter begränsas, dock enbart genom lag. Genom att tillämpa 

hemliga tvångsmedel kan det skyddet överskridas och därmed kan intrång i den personliga 

integriteten uppstå. Hemliga tvångsmedel används främst vid behov för att skydda samhället 

och dess medborgare mot brott. Hemliga tvångsmedel utgör enligt regeringens årsredovisning 

en viktig del av effektiv brottsbekämpning och bör enligt lag utredas utförligt för att överväga 

behovet av brottsbekämpningen mot den personliga integriteten (Riksdagen, 2021).   

Under år 2019 har enligt Riksdagen flera tillstånd blivit begärda för att använda hemliga 

tvångsmedel, av de berättigade myndigheterna. Redovisningen som regeringen presenterar 

visar att antalet tillstånd ökat kontinuerligt de senaste åren, år 2017 har 12,686 tillstånd för 

olika tvångsmedel begärts, och detta ökat till 14,081 under år 2018 som sedan ökat till 15,923 

gällande år 2019. Dessa tillstånd har begärts av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, 

Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten och Tullverket. Regeringen och riksdagen anser 

därför att dessa tvångsmedel utgör en viktig del i brottsbekämpningen och redovisningen har 

visat att de har varit effektiva och till nytta (Riksdagen, 2021). 

Regeringen framhäver i redovisningen att det är av huvudsaklig betydelse i en rättsstat att 

respektera rätten till skydd för privat- och familjeliv. Dock är det, menar regeringen, samtidigt 

nödvändigt att det finns tillräckligt med befogenheter för de brottsbekämpande 

myndigheterna, att de i vissa väl avgränsade tillfällen kunna använda hemliga tvångsmedel 

som ett ytterligt hjälpmedel för en effektiv brottsbekämpning. Dessutom påpekar regeringen 

att bestämmelserna om tvångsmedel och deras tillämpning självklart måste leva upp till högt 

ställda rättssäkerhetskrav (Justitieutskottets betänkande, 2020/21:JuU18). 

Det integritetsintrång som hemliga tvångsmedel medför kan accepteras om behovet och 

nyttan av de hemliga tvångsmedlen är skäligt betydande. Vid avvägningen mellan rätten till 

skydd för den enskildes privat- och familjeliv och samhällets intresse av en effektiv 

brottsbekämpning är det viktigt att med tillräckligt god noggrannhet kunna bedöma vilka 

resultat som användningen av hemliga tvångsmedel har lett till (Justitieutskottets betänkande, 

2020/21:JuU18). 

För att tvångsmedlens legitimitet varaktigt ska kunna upprätthållas i samhället är det, vid 

sidan av en noggrann proportionalitetsbedömning, angeläget att i största möjliga mån redovisa 

vilken betydelse – nytta – tillämpningen av tvångsmedlen har i den brottsbekämpande 
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verksamheten. Det tidigare nyttobegreppet definierades som antalet fall där det hemliga 

tvångsmedlet lett till användning av ett annat tvångsmedel mot den som är misstänkt 

(Justitieutskottets betänkande, 2020/21:JuU18). 

I en brottsutredning förekommer det dock ofta att flera telefonnummer avlyssnas eller 

övervakas med stöd av flera tillstånd för en och samma person. Det förekommer att ett 

tillstånd i grundregel endast leder fram till att ett nytt telefonnummer avlyssnas eller 

övervakas. Även på andra sätt samverkar resultaten av olika tillstånd och olika hemliga 

tvångsmedel med varandra på ett sätt som gör att det är svårt att avgöra vilket tillstånd som 

gett den slutliga nyttan. 

Mot denna bakgrund anser regeringen att det varken är ändamålsenligt eller lämpligt att slå 

fast vilka resultat som ska nås när hemliga tvångsmedel används i enskilda brottsutredningar, 

eller att i förväg bestämma att en viss procentandel av samtliga fall där hemliga tvångsmedel 

används ska leda till vissa förväntade resultat. Vid en genomgång av myndigheternas 

redovisning av hur de har använt de hemliga tvångsmedlen konstaterar regeringen att 

tvångsmedlen fyller en mycket viktig funktion för det brottsutredande arbetet. Redovisningen 

från regeringen visar också att de hemliga tvångsmedlen har inneburit en egentlig nytta. 

Regeringen bedömer i deras redovisning sammanfattningsvis att myndigheternas användning 

av hemliga tvångsmedel under år 2019 har varit ett lämpligt för sitt ändamål och nödvändigt 

medel i brottsbekämpningen (Justitieutskottets betänkande, 2020/21:JuU18). 

 

6.3 Resultatanalys 

Det som presenterats i avsnittet ovan som uppsatsens resultat kommer att analyseras utifrån de 

maktperspektiven som även lyfts fram tidigare i uppsatsen fördjupas mer här i analysdelen.  

6.3.1 Lagstiftning, övervakning och makt  

Dessa skydd som grundlagen garanterar är en del av den repressiva makten som Flyghed 

(2000) beskriver kommer i form av positiva sanktioner där utövningen av makten här sker i 

form av belöningar. Dessa rättigheter som lagstiftningen ger medborgarna är för dem som 

följer lagen och lyder den, här beskrivs det även ur Foucaults analys att makten handlar om 

antingen lydnad eller olydnad (Flyghed, 2000 & Hörnqvist, 2012). 
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Trots dessa principer som förekommer tydligt inom Regeringsformens skydd för individens 

privata liv och personlig integritet uppfattas ofta personlig integritet som ett hinder för 

brottsbekämpning. Därmed blir integritetsskyddet inte någon prioritering vid användning av 

olika tvångsmedel mot olika former av brottslighet. Flyghed (2000) skriver att staten oftast 

vänder sig till tvångsmedel som ett skydd mot brottslighet men är inte tydliga nog med vad de 

menar med brottslighet. Med detta argumenterar Flyghed (2000) för att inte all brottslighet 

kräver det integritetsintrång i den utsträckning som det hävdas. Flyghed skriver även att detta 

ger staten mer makt och kontroll över medborgarna och samhället (Flyghed, 2000). 

Eftersom den svenska staten anses som en demokratisk rättsstat talas det inom det 

demokratiska systemet normalt om tre statliga maktaspekter vilka är; den lagstiftande makten 

(utövas av riksdagen), den styrande makten (utövas av regeringen) och den dömande makten 

(som förekommer i domstolar). Tanken med denna maktdelning är att skapa en balans mellan 

den dömande och lagstiftande makten (Flyghed, 2000). 

För att tolka och förstå den lagstiftande makten som i enlighet med lagstiftningen som 

presenteras ovan och som Flyghed lyfter fram, kommer begreppet makt att diskuteras utifrån 

Foucaults maktanalys som redogörs av Magnus Hörnqvist; En annan Foucault (2012). Här 

beskrivs det att maktens rena form som tydligast finns i lagstiftningsfunktionen. Den 

ursprungliga makthandlingen utgörs av att en grupp människor som följer de lagar eller regler 

som fastställs av lagstiftaren. Dessa lagar och regler skapar en gräns mellan vad som är 

”tillåtet” och ”otillåtet”. Juridiska regler och samlingen av dessa formar det tydligaste 

mönstret av maktutövningen, enligt Hörnqvist (2012).   

6.3.2 Repressiv makt och lagstiftning 

I det fallet där dessa fri- och rättigheter begränsas innebär det att det eventuellt skett en eller 

flera lagöverträdelser där olydnad har uppstått vilket medför konsekvenser, som exempelvis 

här intrång i den personliga integriteten genom hemliga tvångsmedel. Foucault menar att om 

människor inte lyder innebär det att inte hålla sig inom den givna handlingsplanen och 

därmed skulle detta äventyra styrkeförhållandet (Hörnqvist, 2012).  

Vidare beskrivs makten i två grundläggande formen, nämligen repression och ideologi. Med 

repression avses att lagöverträdelser bestraffas, avskydda personer utestängs och motstånd 

krossas. Ideologi däremot innebär att det förekommer förbud av texter, eller insikter som 

förhindras och/eller att verkligheten förvanskas. Makten är i båda fallen väldigt destruktiv och 
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negativ, däremot är den enda positiva själva gränsdragningen som en skapande handling. I 

förhållande till individen är repression skadlig då individen utestängs, misshandlas, förkastas 

eller bestraffas. Hörnqvist skriver även att denna form av makt kan ha en indirekt negativ 

effekt på individen, som avskräcks från att gå över gränserna då denna repressiva makt utgörs 

i likhet med all form av maktutövningen, genom medvetna beslut. Däremot är ideologi 

destruktiv när det gäller sanningen som undertrycks, döljs eller förvrängs. Repression gäller 

kroppen medan ideologin omfattar ens omdömesförmåga. Repression är förknippad med 

staten medan, enligt Foucault är ideologin utspridd i samhället och har en direkt inverkan på 

individen (Hörnqvist, 2012). 

Makten är således igenkännlig i lagarna, vilka i sin tur förespeglar ett frihetsrum och utrymme 

för handlingar som är självvalda, där makten inte har någon existens. Det framgår då löften 

om områden som exkluderar makt vilka därför framstår som rimliga. Det repressiva 

maktutövandet behöver därmed inte legitimeras. Lagen kan vidare erbjuda ett skydd mot 

maktutövningen enligt Foucault (Hörnqvist, 2012).  

Med detta menas att lagen inte enbart förbjuder vissa handlingar utan även garanterar 

medborgerliga fri och rättigheter. Detta skydd som lagen erbjuder är som exempelvis 

regeringsformens grundläggande rättigheter och skydd mot intrång i privatlivet. 

Även om makten är repressiv så behöver den inte vara enbart till fördel för dessa i överordnad 

ställning, utan den kan även skapa fördelar för andra som inte utövar utan underkastas den. 

Det beskrivs vidare att så länge de underlydande håller sig inom ramen för det som är tillåtet 

behöver de inte oroas över något, vilket också ger dem tillgång till konkreta fördelar som 

gjorts beroende av laglydnaden (Hörnqvist, 2012). 

Att människor underkastar sig den makten beror på ett bakomliggande samtycke vilket 

innebär att de som utsätts för makten har accepterar den därmed är den passiva lydnaden 

intimt förknippad med ett aktivt samtycke av befolkningen gentemot statens maktutövning, 

vilket är en del av svenska rättsstaten som ska representera och företräda folket (Flyghed, 

2000 & Hörnqvist, 2012). 

Ur ett liberalt synsätt ses den repressiva makten som naturlig eller lägger till då så länge staten 

bestraffar och bevakar överträdelser av dem noga som den själv låtit träda i kraft men också 

under alla medborgares namn. Det går att tala om förtryckt endast när staten själv från sin sida 

överträder en sandbank gräns. undantaget blir då om staten betecknas som en diktatur vilket 
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innebär att all form av repression kan vara en legitim däremot ur en marxistisk analys är 

repression ett medel av flera att vidmakthålla den och enliga och instabila relationen mellan 

de som har och inte har makt och rikedom vilket gör det nästan omöjligt att urskilja mellan 

rättighet och oberättigad reparation vilket är därför utgör att all reparation från dom mest 

brutala formerna till den minst blodiga utgör egentligen bara en förlängning av eller ett 

konkret uttryck för den grundläggande och orättfärdiga dominans relationen (Hörnqvist, 

2012). 

Denna analys fokuseras således på två sätt för att utöva makt, nämligen: ideologi och 

repression.  Å ena sidan utgör makt falska trosföreställningar och inbillningar samt döljer de 

verkliga förhållandena och mystifierar dem, och manipulerar människor att handla på ett 

motstridande sätt mot det egna intresset, medan de å andra sidan undertrycks och utestängs 

förhindras och bestraffas. Skillnaden mellan den marxistiska och den liberala traditionen är att 

inom den liberala tillmäts maktutövningen generellt mindre betydelse. Föreställningen i den 

liberala traditionen är att det finns ett samförstånd och en värdegemenskap som i en viss 

omfattning kan leda till att samhällsordningen spontant återskapas och det utan 

maktutövningen. Ur ett marxistiskt synsätt är maktutövningen inte legitim, utan innebär alltid 

förtryck av den härskande klassen (Hörnqvist, 2012). 

Om makten utövades främst för att förbjuda, förskjuta, förstöra och förhindra skulle den bli 

mindre tolererad och mer ifrågasatt menar Foucault. Om maktutövningen ska tänkas som en 

destruktiv process som skapar gränser, ska detta helst och huvudsakligen ske genom ideologi 

och repression (Hörnqvist, 2012). 

Även Flyghed (2000) ser makten som repressiv och bestraffande, precis som Foucault, vilket 

utgörs av staten som skapar dessa gränser, men menar också att det handlar om en balans 

mellan frihet och ordning och trygghet. Därmed menar även Flyghed (2000) att makten inte 

alltid nödvändigtvis ska vara i negativ form utan kan även gynna befolkningen med rättigheter 

och friheter (Flyghed, 2000). 

7.   Slutsatser och sammanfattning 

Uppsatsens syfte besvaras utifrån det resultat som presenteras då den svenska lagstiftningen 

ger ett brett skydd för den personliga integriteten som även stärks av internationella 

konventioner, som Europakonventionen exempelvis (RF, 2 kap, Dir. 2020:104). För att 

besvara studiens frågeställning(ar) utifrån resultatet är det tydligt att lagstiftningen skyddar 
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den personliga integriteten genom de grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter som 

presenterats i det tidigare avsnittet. Dessa skydd följs, dock inte när det gäller frågan om 

brottsbekämpning, då brottsförebyggande myndigheter har rättigheter att inskränka den 

personliga integriteten vid behov (se tidigare avsnitt, behovsprincipen) (Dir. 2020:104). 

Slutligen besvaras frågan om hur makten förstås i den svenska lagstiftningen vilket beskrivs 

mer utförligt nedan. 

För att sammanfatta resultatet och resultatanalysen kan det vara betydande att belysa att 

makten har en avgörande roll i den lagstiftande staten. Som Foucault påpekar behöver inte 

makten enbart vara negativt eller något som gynnar endast de som utövar den. Den kan även 

vara till fördel för resterande befolkningen, som inte utövar den utan gynnas av dessa fri- och 

rättigheter som framgår genom olika lagstiftningar. I detta fall har vi i Sverige grundläggande 

rättigheter och garanterat skydd för den personliga integriteten och om detta skydd eller dessa 

fri- och rättigheter ska begränsas bör det ha skett en lagöverträdelse som gör att dessa 

rättigheter begränsas och skyddet av den personliga integriteten gäller inte vid dessa 

lagöverträdelser (Hörnqvist, 2012 & RF, 2 kap). 

Det kan även vara värt att nämna det som Flyghed (2000) kallar för positiva och negativa 

sanktioner som makten utövas genom. Att dessa förknippas med varandra väldigt tätt, då 

makten sker i form av positiva sanktioner som belönar de som följer lagarna, men så fort 

någon överträdelse uppstår tar man till sig den andra formen av makten, som representerar de 

negativa sanktionerna som utövas genom tvång och obehag. I det fallet där lagarna ger 

individen skydd för den personliga integriteten kan samma lagar ge rätten att inskränka den 

och begränsa ens frihet (Flyghed, 2000).  

Slutsatsen som dras här är att makten har stor betydelse och utövas främst i lagstiftningen och 

även om vi har det skyddet som vi garanteras genom våra medborgerliga rättigheter så finns 

det alltid risk att dessa begränsas och intrång i den personliga integriteten uppstår. Detta tyder 

på att makten utövas oavsett om lagarna följs eller inte, och detta kan ske i form av repressiv 

och/bestraffande maktutövning som tidigare beskrivits där det handlar om att dra gränser 

mellan vad som är tillåtet och vad som är otillåtet. Dessa gränser antingen följs av 

befolkningen med samtycke eller så sker det överträdelser, i det första fallet får folket som 

följer regler och håller sig inom dessa gränser, rättigheter och friheter, medan om det uppstår 

olydnad kan det leda till att dessa rättigheter till skydd tas ifrån en och ens frihet begränsas 

(Flyghed, 2000 & Hörnqvist, 2012). 
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7.1 Kritisk reflektion 

Genomförandet av denna uppsats har varit väldigt lärorikt och givande, och betydligt 

intressant. Att fördjupas inom den svenska lagstiftningen och se hur den kan tolkas utifrån ett 

sociologiskt perspektiv genom att analysera den makten utifrån Foucaults maktanalys har 

varit mycket intressant. Däremot har det visats brister på forskning inom just den 

kombinationen av ämnen. Det visade sig finnas en del litteratur kring ämnet övervakning men 

inte i samband med makt och personlig integritet.  

Däremot har jag under uppsatsens gång lyckats hitta en studie som gjorts vad gäller 

människors uppfattningar om övervakning i allmänhet, vilket också har varit betydelsefullt i 

denna uppsats. Det som framgick i den studien har kretsat kring offentlig kameraövervakning 

och hur den personliga integriteten kan utsättas för risk i samband med den typen av 

övervakning. Intressant nog skiljer det sig mellan män och kvinnor samt mellan 

åldersgrupper. De som är äldre tycks uppleva mer obehag gällande övervakning än de som är 

yngre (Jansson, 2012).  

Detta gällde dock enbart offentlig övervakning, därav hade det absolut varit intressant att 

studera vad individer upplever, känner och tänker när det kommer hemlig övervakning som 

utförs i brottsbekämpnings syfte. Många människor är kanske inte medvetna om just den 

formen av övervakning, därför hade det varit lärorikt att ta reda på hur mycket allmänheten 

vet om hemliga övervakningsmetoder samt hur vetskapen om dessa skulle påverka deras 

vardagsliv och deras integritet. Därför är det viktigt med vidare forskning inom detta ämne 

och helst utifrån vad människor känner och tänker om det samt få nya perspektiv på om det är 

möjligt att uppnå en effektiv brottsbekämpning utan att det ska hamna i konflikt med våra 

medborgerliga fri- och rättigheter.  
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https://www.domarbloggen.se/hemliga-tvangsmedel-under-forundersokningen-och-sarskilt-om-det-nya-tvangsmedlet-hemlig-dataavlasning/
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/hemlig-dataavlasning_H70364/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/hemlig-dataavlasning_H70364/html
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https://www.aklagare.se/ordlista/h/hemliga-tvangsmedel/
https://www.aklagare.se/ordlista/t/tvangsmedel/
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Förkortningar  

Dir.  Kommittédirektiv  

Ds.  Departementsserien  

EU  Europeiska unionen 

GDPR General Data Protection Regulation(SFS 2018:218). Lagen ersätter 

den gamla Personuppgiftslagen (1998:204) 

HDA  Hemlig dataavläsning (2020:62) 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

(Europakonventionen, som också kallas för FN konventionen och 

står för medborgerliga och politiska rättigheter) 
IMY  Integritetsskyddsmyndigheten 

JuU  Justitieutskottet 

NE  Nationalencyklopedin 

RF  Regeringsformen (1974) 

SFS  Svensk Författningssamling 

SOU  Statens offentliga utredningar 

 

 


