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Abstract

Ilshammar, L. 2002. Titel: Offentlighetens nya rum – Teknik och politik i Sverige 1969–1999.
(The New Public Sphere Technology and Politics in Sweden 1969–1999) Örebro Studies in
History 2. 3xx pp. ISBN 91-7668-xxx-x. Department of Humanities, Örebro University, se-
70182 Örebro, Sweden.

This study in contemporary history describes the transformation of the public sphere in Sweden
during the period 1969–1999, and analyses the role of information technology and politics in
the process. The overall aim of the study is to explain how, and why, the public sphere in Jürgen
Habermas sense has deteriorated during a period of rapid technological and political change,
when increasing attention has been given to information technology as a new tool for improving
democracy and empowering citizens.

Theoretical inspiration is drawn from two perspectives within the modern history of tech-
nology and sociology of technology; the LTS (Large Technical Systems) and STS (Science,
Technology and Society) approaches, as well as from the regime theory concept within political
science. This multidisciplinary framework provides the theoretical basis for the study, including
terms as socio-technical systems, system builder, technification, interpretative flexibility, stabili-
zation, closing and regime change. In addition, the analysis draws upon previous research in
economic history, where focus often has been on the important role of institutions. The term
path dependence is central in this tradition.

The starting point for the study is the process of a mutual legitimization between citizens and
political actors that traditionally has taken place within the public sphere. In return for citizens
support and trust, political actors have granted format rights to the public space. Two aspects of
this interdependence are addressed: Freedom of speech and citizen’s access to public informa-
tion, and their access to arenas where an exchange of political ideas and opinions is taking
place. In the study, the former is a question of the legal system and the limits to freedom of
speech in new medias such as the Internet, while the latter concerns citizen’s technical means
and possibilities to connect to electronic networks.

Research interest is concentrated on the formal political system, focusing both actors and
structural factors such as technological development, media convergence, ideological change
and international integration in the transformation process. Four case studies of institutional
changes during formative moments, within what is defined as the legal and the technical infra-
structures, are conducted and represent the empirical base of the thesis. The case studies are
centered on Swedish governmental commissions, on the government itself and on proceedings
in the parliament, and concerns formation and transformation of computer law, as well as the
deregulation and privatization of the technical infrastructure.

In the latter process Televerket (Swedish Telecom) has been an influential promoter of
competition and institutional separation between tele- and data communications, representing a
major regime change in favour of market relations in the technical infrastructure. In the area of
computer law, the Swedish regime dominated by SCB (Statistics Sweden) was incorporated into
a joint European data protection regime, resulting in limitations of freedom of speech on the
Internet. These regime changes have also transformed the role of the state, constituting a “net
watchers state”.

Another important finding is that promotion of democracy and improvement of access to
the public sphere, never was on the agenda in the political transformation processes studied,
although a parallel discourse on democracy and information technology existed throughout the
period studied.

Keywords: Public sphere, national regimes, socio-technical systems, large technical systems,
telecommunications, computer law, system culture, information infrastructure, IT-policy,
convergence.
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”Life is better than utopia.”

Lewis Munford

Förord

Bakom historien finns historier. Här ska två korta historier berättas. Den första
börjar våren 1995 när Lars Ingelstam kom förbi mitt rum på Högskolan i Örebro.
Jag var då forskningssekreterare i Centrum för stadsmiljöforskning och hade
skissat på en avhandlingsidé om utvecklingstanken och den lokala välfärdsstaten.
Så blev det inte. Lars övertalade mig att istället betrakta utvecklingstanken med
informationstekniken som okular. Så blev det inte heller. Utvecklingstanken vi-
sade sig vara alltför empiriskt svårfångad. Mitt intresse gled småningom över till
mötet mellan informationstekniken och demokratin, och därifrån vidare till det
offentliga rummet.

Skulden till att avhandlingen om den lokala välfärdsstaten i Örebro aldrig blev
skriven är alltså Lars. Han blev förresten min biträdande handledare, och via ho-
nom kom jag också att etablera ett fritt förhållande med Tema T och forskar-
gruppen MITS vid Linköpings universitet.

Historia nummer två börjar på nätet hösten 1996 när Rixlex, den svenska riks-
dagens databas, släpptes fri. Tidigare hade det kostat 6 000 kronor att läsa motio-
ner och riksdagsprotokoll på sin dator. Nu kunde vem som helst göra det gratis.
Jag hade funnits med på ett hörn i kampanjen för ett fritt Rixlex i offentlighets-
principens anda. Först när segern var vunnen insåg jag forskningsnyttan av att ha
hela riksdagstrycket tillgängligt på nätet. Att kunna botanisera i källmaterialet
när på dygnet som helst, från vilken dator som helst, har underlättar arbetet oänd-
ligt. Det här är alltså en avhandling om det offentliga rummet och informations-
tekniken som har skrivits med stor hjälp av offentlighetsprincipen och Internet.

Att avhandlingen kom till är dock inte bara en förtjänst som offentlighetsprin-
cipen och de kloka riksdagsmännen bakom 1766 års tryckfrihetsförordning ska
ärans för. Många har del i det resultat som nu läggs fram. Dit hör Centrum för
statsmiljöforskning, som var mitt första akademiska hem, och där särskilt Ing-
emar Elander och Rolf Lidskog alltid har stöttat mig, även sedan jag gled ur deras
urbana famn. Dit hör också min historiska ”familj”, doktorandkamraterna Patrik
Jonsson, Jörgen Lennqvist, Pia Lindberg, Anna-Karin Larsson, Katarina Larsson,
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Anna Prestjan och Ingrid Söderberg, samt forskarseminariet i historia som jag har
plågat med manus om OSK, PuL och PTU.

I forskarseminariet har Gunnela Björk, Sören Klingnéus, Thord Strömberg och
Ingrid Åberg varit klippor som aldrig sagt nej till att läsa och kommentera en text.
Ska några nämnas särskilt så är det Ingrid och Thord som hejat på ända från
början; ni får människor att växa!

Mina handledare har varit Ann-Sofie Ohlander, som med växlande framgång
försökt hålla mig borta från diverse frestande stickspår och fick mig att inse den
djupa visdomen i att den som forskar måste lära sig att ha tråkigt, och Lars
Ingelstam, som på distans har följt mina försök att bringa ordning i det svenska
kommittéväsendets myller av utredningar och vid några avgörande tillfällen gett
mig små puffar i rätt riktning.

Här i Örebro har DemocrIT-programmet blivit min nya bas sedan ett par år.
Erik Amnå (som nu tyvärr har lämnat både DemocrIT och Örebro), Stig Arne
Nohrstedt, Jan Olsson och Joachim Åström har på avgörande sätt bidragit till
avhandlingen. Till DemocrIT hör också Åke Grönlund och Agneta Ranerup, som
båda varit bollplank och kommit med konstruktiva råd, samt doktoranderna Pia
Brundin, Ulf Buskqvist, Peter Gustavsson, Ylva Johansson, Felix Nolte, Mikael
Norén och Heiner Schorn.

På Tema T har Mats Bladh kommenterat mitt manus vid ett slutseminarium i
början av februari, och Magnus Johansson (tack för omslagsbilden!) hjälpt mig
med inblickar i den svenska datorindustrins historia. Ett tack också till ”emigrante-
rna” Lena Ewertsson, idag på JMG i Göteborg, Magnus Karlsson, numera hos
Ericsson, och Britt Östlund, Vinnova.

Per Blomkvist, Arne Kaijser och Nina Wormbs, avdelningen för teknik- och
vetenskapshistoria vid KTH, Per Olof Ågren, institutionen för informatik och Lena
Andersson-Skog, institutionen för ekonomisk historiska, Umeå universitet, An-
ders Carlsson, avdelningen för vetenskapshistoria, Uppsala universitet, samt Ing-
emar Bolin och Göran Sundqvist, avdelningen för humanteknologi och vetenskaps-
studier, Göteborgs universitet har alla på olika sätt varit viktiga personer.

Min skrivarkamrat Ola Larsmo har en särställning bland avhandlingens fadd-
rar. Tack Ola för alla samtal, mejl, projekt, artiklar och idéer, och för din envisa
vänskap.

Joanna Jansdotter och Heinz Merten som har slitit med att göra den här boken,
Berndt Lindholm, justitiedepartementets demokratienhet, Tomas Ohlin, som jag
intervjuade första gången våren 1996 och som sedan har blivit en god vän, alla på
humanistiska institutionen, Anders R. Olsson som varit ett föredöme både som
journalist och forskare, medlemmarna på PPlist (särskilt Mikael Pawlo), Kjell Skog-
lund, sekreterare i IT-kommissionen, personalen på Örebro universitetsbibliotek,
riksarkivet och regeringskansliets arkiv och dokumentationscenter, journalisten
Christoph Andersson, mina intervjuoffer som generöst har gett av sin tid och sina
hågkomster och många, många andra; ett stort tack till er alla!
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Sist men inte minst vill jag sända ett särskilt kärleksfullt tack till tre kloka kvin-
nor: min sambo Eva Marcusdotter, som har läst och kommenterat även de tråkigas-
te avhandlingsavsnitten med stort tålamod och rent allmänt stått ut med mig un-
der de sista veckornas vilda slutspurt, samt Evas syster Anitha Grünewald och
min mor Anna-Greta Ilshammar som räddade mig från så många pinsamma kor-
rektur- och tankefel. Boken tillägnas er.

Avhandlingsarbetet har finansierats av kommunikationsforskningsberedningen,
numera Vinnova, där Gunilla Lundén och senare Madeleine Sjösteen-Thiel har
varit mina kontaktpersoner. Avhandlingen trycks med stöd av DemocrIT.

Örebro i april 2002

Lars Ilshammar
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offentlighetens nya rum -
teknik och politik i sverige 1969-1999

”FRIHET
JÄMLIKHET
INTERNET!”

Telia, annons hösten 1996

”... technology is as much a mirror of the so-
ciety around it as a catalyst for change. If our
post-modern society is commercialized,
privatized and trivialized, such products of the
new technology as the internet – despite its
theoretical promise – is also likely to be
commercialized, privatized and trivialized.
What happens to the new technology will then
depend as much on political will as on the in-
herent technical nature of the new techno-
logies. Which moves the discussion away from
technology and back to the politics!”

Benjamin R. Barber, Technology and demo-
cracy in the era of McWorld
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Inledning
Det här är en samtidshistorisk undersökning om offentligheten eller det offentliga
rummet, den arena där gemensamma beslut diskuteras och förbereds, och om dess
förändrade villkor i Sverige under perioden 1969–1999. Mera exakt handlar un-
dersökningen om hur och varför regelverket för det offentliga rummet har oms-
kapats under trycket av politisk förändring och teknisk utveckling, vilka aktörer
och intressen som varit drivande eller tillbakahållande i förändringsprocesserna
samt vilka strukturella faktorer som påverkat aktörernas handlande.

Min utgångspunkt är att det offentliga rummet är demokratins förutsättning . I
det offentliga rummet pågår samtal och diskussion mellan medborgare, här agerar
och argumenterar företrädare för olika åsiktsriktningar, här bildas och bryts opi-
nioner.

Det offentliga rummet är, i sin ideala form, en frizon utanför såväl statens som
marknadens kontroll. Samtidigt står det i ett symbiotiskt förhållande till den poli-
tiska makten. I det offentliga rummet får de politiska representanterna sin legiti-
mitet av medborgarna, och ger i sin tur legitimitet tillbaka, genom att ställa upp
formella garantier för det fria åsiktsflödet.1

Det ömsesidiga beroendet
I centrum för undersökningen står två sidor av detta ömsesidiga beroende. För det
första den tillgång, insyn och information som krävs för att bilda sig en uppfatt-
ning om frågor som står på spel i det offentliga rummet. För det andra tillträdet
till arenor där det demokratiska meningsutbytet äger rum.

I undersökningens kontext, den framväxande informationsteknikens samhälle,
är det förra allt mera en fråga om rättsordningen och yttrandefrihetens gränser i
nya IT-baserade kommunikationsmedel, medan det senare allt mera berör med-
borgarnas praktiska möjligheter att ansluta sig till de elektroniska kommuni-
kationsnäten.2

De garantier som statsmakterna ger det offentliga rummet i utbyte mot med-
borgarnas förtroende har alltså såväl legala som tekniska dimensioner. Under den
tidsperiod som undersökningen omfattar har det offentliga rummets legala och
tekniska ramverk kringskurits jämfört med en traditionell svensk modell, samti-
digt som informationstekniken av många inom den politiska sfären hyllats som
grunden för en djupare demokrati.

Ett paradoxalt förhållande
Att tillträdet till det offentliga rummet inskränks genom politiska beslut, just när
tekniken tycks lova att det skulle kunna utvidgas, är den motsättning kring vilken
undersökningen formerar sig. Min huvudfråga gäller hur och varför detta para-
doxala förhållande har uppkommit, vilka intressen och aktörer som har varit på-
drivande samt vilka strukturella faktorer som väglett aktörerna. Svaren kommer

Ilsham.doc-1 Korr 6.5. -11.50 02-05-06, 14.4216



17

att sökas i såväl politikens värld som i teknikens, men framför allt i mötet dem
emellan.

Undersökningen är uppbyggd kring fyra fallstudier, två vardera om de legala
respektive tekniska förändringsprocesser som lett till konstruktionen av ett  mera
begränsat offentligt rum. Med hjälp av teorier om stora tekniska system och regi-
mer studerar jag hur föreställningar om ny teknik tar form i statliga utredningar,
och hur dessa föreställningar leder till att politiska intressekoalitioner växer fram
eller förändras.

Eftersom sambandet mellan det offentliga rummets institutionella ramar och
samhällets IT-politik är undersökningens tema; vad passar då bättre än att inleda
texten med ett framträdande på den offentliga scenen som berör såväl teknik som
politik och juridik?

Sverige mot IT-toppen
”Låt oss ställa målet att senast 2010 tillhöra den globala utvecklingens absoluta
spjutspetsar när det gäller utnyttjandet av informationsteknologin.”3

Den 7 februari 1994 höll dåvarande statsministern Carl Bildt ett stort upplagt
programtal inför den 75-årsjubilerande Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Ta-
let, med den visionära rubriken ”Sverige mot IT-toppen”, är intressant för en
samtidshistoriker på flera sätt. Först och främst markerar talet den officiella star-
ten i Sverige för en febril politisk aktivism som starkt bidrog till att begreppet
”IT”4 under 1994 steg upp i det allmänna medvetandet som den nyaste symbolen
för modernitet, framstegstro, tillväxt och välfärd.

Efter en tid som präglats av kriser och lågkonjunktur tycktes den snabba IT-
utvecklingen plötsligt ge ny näring åt människans framtidsdrömmar. Genom en
rad symbolmättade åtgärder som att skicka ett mejl till USA-presidenten Bill
Clinton – det första som någonsin hade utväxlats mellan två regeringschefer –
förse regeringskansliet med egen e-postadress och öppna en elektronisk anslags-
tavla (BBS) med namnet ”Information Rosenbad” markerade Bildt sin ambition
att ge den framväxande informationstekniken ett politiskt ansikte.5 ”Den [reger-
ingen] kan ge ledning och inriktning... I min regering finns ingen dataminister och
ingen IT-minister. I min regering är varje minister dataminister och IT-minister”,
deklarerade statsministern.6

IVA-talet innebar också startskottet för skapandet av ett nytt politikområde;
”IT-politik”.7  Bildt utlovade –”en bred nationell satsning på utveckling och an-
vändning av de nya informationsteknologierna”.8 Han annonserade dessutom att
regeringen snart skulle tillsätta den första IT-kommissionen med honom själv som
ordförande och fem andra ministrar som medlemmar, förutom representanter för
forskning och näringsliv. Kommissionens uppgift skulle vara att ”sätta strålkas-
tarljuset på möjligheter och att ta bort de hinder och begränsningar som kan fin-
nas”.
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 Såväl det legala regelverket som de elektroniska kommunikationslederna be-
rördes av Bildts reformiver. Som exempel nämnde han att ”Påfarter till de elektro-
niska nätverken bör breddas; lagstiftningen skall utvecklas...; och offentlig infor-
mation bör kunna göras tillgänglig via datorsystem”. Statsministern utlovade också
en miljard kronor av löntagarfondsmedel, den s.k. IT-miljarden, i stöd till IT-pro-
jekt.9 Därmed uppstod nästan omedelbart högt uppskruvade förväntningar om
att informationstekniken och den nya nationella IT-politiken skulle kunna erbjuda
en lösning på i stort sett alla samhällsproblem.10

Två systemskiften hand i hand
Vidare hölls talet i ett retoriskt tonläge och med användande av metaforer som
tidigare hade varit sällsynta på den politiska scenen i Sverige. Bildt talade om en
”omvälvande global omdaning” till följd av det ”teknologiska systemskiftet”, och
utlovade ett helt nytt samhälle ”där alla människor elektroniskt kan hämta infor-
mation och kommunicera med varandra snabbt, enkelt, säkert och billigt oavsett
tid och plats”.11 Enligt statsministern var teknik och vetenskap historiens drivande
motor, och efter jordbrukssamhället och det kollektivistiska industrisamhället be-
fann sig mänskligheten nu inför nästa revolutionära omvandling - det gryende
informationssamhället med löften om ny individuell frihet.12

Den digitala revolutionen sammanföll dessutom med det globala nyliberala
systemskiftet, och tycktes därmed stå i förbund med Bildt själv och hans parti:
”På samma sätt som den tidiga industrialismens teknologier och läror förde oss in
i kollektivismen och centraliseringen, för oss nu det gryende informationssam-
hällets teknologier och användningar in i ett samhälle som sprider makt och infly-
tande, ställer pyramider på ända och gör en ny frihet möjlig. Och de båda system-
skiftena går hand i hand - de både förutsätter och förstärker varandra.” Därför
var den världsomspännande nyliberala avregleringsvågen en central förutsättning
även för statsministerns egen IT-politiska strategi.13

IT-ismen
Talet på IVA fick stort genomslag och bidrog starkt till att ge Carl Bildt och hans
regering ett anseende som särskilt positivt inställda till informationstekniken.14

De olika teman som slogs an i talet har också i hög grad inspirerat tillkomsten av
den här avhandlingen. Det gäller för det första den plötsligt uppkomna och när-
mast religiösa tron på informationstekniken som revolutionär samhällsomvandlare
och undergörande botemedel mot olika samhälleliga krämpor. Dessa utopiska fö-
reställningar har sammanfattningsvis getts beteckningen ”IT-ism”15 och uttrycker
en starkt deterministisk syn på teknikens roll i samhället där det tekniskt nödvän-
diga för Bildts del tycks sammansmälta med det ideologiskt önskvärda16.

Den nya tekniken framställs av IT-ismens förkunnare som skapare av frihet,
men bara på vissa bestämda villkor. Endast en framtid är nämligen möjlig.17 Tek-
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niken förvandlas därmed till en i grunden självgående, ohejdbar kraft, som män-
niskan och hennes sociala organisation har att anpassa sig till.18 Som idéhistorikern
Svante Beckman skriver uppträder IT här i den dubbla rollen som på samma gång
framstegsgaranti och utvecklingstvång:

”I samtidsdebatten inkarnerar och återbekräftar IT den moderna västerländska
kulturens centralmyt, Framsteget, och återskapar samtidigt intrycket av ett oe-
motståndligt utvecklingsimperativ, som alla ansvariga regeringar och organisa-
tionsledningar måste leva upp till. Antingen anpassar man sig snabbt och beslut-
samt till denna nya världsordning och kommer då att tillhöra vinnarna. Eller så
blundar och tvekar man och döms då till marginalisering och stagnation. Att
motsätta sig Utvecklingen vore höjden av dårskap.”19

En självuppfyllande profetia
Beckman menar att IT blir en självuppfyllande profetia: Utvecklingen som vår
civilisations främsta trosgrund fordrar något så dynamiskt och världsomfattande
som IT för att fyllas med meningsfullt innehåll, särskilt i en tid när vi plågas av
post-moderna tvivel på oss själva. IT kräver å andra sidan idén om ett utvecklings-
tvång för att komma åt framstegsvisionens obegränsade kreditmöjligheter.20 IT-
vågen återuppväcker därmed också den inte helt nya tanken att tekniken i det
moderna samhället har intagit religionens plats som världsförklaring.

Beckmans utvecklingsimperativ har dock sin lika deterministiska antites. Att
den snabba IT-utvecklingen även kan medföra problem och risker har varit en
följetong i de senaste årens debatt. Inslagen har handlat om övervakning och an-
dra hot mot den personliga integriteten, risker för informationsklyftor och nya
klassuppdelningar, sårbarheten i ett alltmer storskaligt och tekniskt komplicerat
systemsamhälle, nazister och andra antidemokratiska krafter som till synes kun-
nat sprida sin propaganda fritt på Internet, den s.k. Y2K-buggen etc.21 Den tek-
niska utvecklingen tycks med andra ord polarisera förståelsen av informations-
tekniken, och inspirera såväl utopiska drömmar och revolutionära förhoppningar
som undergångsvisioner och dunkel framtidsskräck.

För en historiker är det förstås frestande att påminna om att detta fenomen
ständigt tycks uppträda i samband med nya medier och kommunikationstekniker.
Under de senaste hundrafemtio åren har både de ljusa och de mörka framtidsbilde-
rna väckts till liv av telegraf och telefon, radio och TV, video och satelliter, och nu
senast av datorer och annan informationsteknik. I efterhand har man ofta kunnat
notera att varken utopier eller dystopier realiserades.22

Det betyder förstås inte att tekniken skulle sakna betydelse för samhällsutveck-
lingen eller demokratin. Att telefon, radio och TV har haft ett enormt inflytande,
inte minst genom att sprida information och kunskaper, vidga människors erfaren-
hetshorisont och göra fler delaktiga i det offentliga rummets åsiktsflöden, behöver
knappast påpekas. Konstaterandet att de mest storslagna och överdrivna förhopp-
ningarna (av litteraturvetaren Martin Kylhammar döpta till ”kommunikations-
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evangelierna”) respektive hotbilderna inte har infriats, är snarare en illustration
till sociologen Anthony Giddens’ tes, nämligen att människans historia bäst kan
förstås som en produkt av vårt handlandes oavsiktliga konsekvenser.23

IT som politikområde
IT-ismen bildar en allmän bakgrund till avhandlingen. Mitt konkreta forsknings-
intresse gäller dock det offentliga rummets förändrade regelverk, i relation till
skapandet av ett nytt politikområde och de uppskruvade målen för samhällets IT-
politik som följt i IT-ismens kölvatten. Denna politik har formulerats inte minst
utifrån förhoppningar om en utvidgning av det offentliga rummet, liksom för-
djupning eller vitalisering av demokratin i en tid av legitimitetskris för det tradi-
tionella folkstyret.24

Den IT-kommission som tillsattes av regeringen Bildt våren 1994 uttryckte t.ex.
ambitioner om ”större demokratisk insyn i den offentliga verksamheten och ökad
tillgång till offentlig information” samt om ”en vitalare samhällsdebatt och en
mer levande och öppen demokrati”. Man föreslog även att medborgarkontor skulle
inrättas för att med informationsteknikens hjälp föra medborgare och myndighe-
ter närmare varandra.25 Efter regeringsskiftet hösten 1994 utarbetade den nya
socialdemokratiska regeringen en särskild IT-proposition där samhällets informa-
tionsförsörjning fick en framskjuten plats. Det talades bl.a. varmt om möjlighe-
terna att ”med hjälp av IT stärka medborgarnas ställning, utveckla demokratin
och underlätta insynen i det offentligas förehavanden”.26

Trots att demokratisynen ofta skiftar mellan de politiska partierna och blocken,
tycks det råda stor samstämmighet om att den nya tekniken skapar en demokra-
tisk potential. Det antas ske för det första genom ökad insyn för medborgarna i
stat, kommun och myndigheter samt förbättrade möjligheter att söka och sprida
information, och för det andra tillträde till nya arenor för diskussion. Därmed
skulle ett vidgat deltagande i det offentliga rummet också bli möjligt. Dessa före-
ställningar har varit vanliga även bland forskare och samhällsdebattörer.27

Ofta används fantasieggande termer som ”e-demokrati”, ”teledemokrati, ”digi-
tal demokrati”, ”virtuell demokrati”, ”elektronisk demokrati” eller ”cyberdemo-
krati” för att beskriva det uppgraderade folkstyret.28 Men även om såväl demo-
krati som informationsteknik har hamnat i fokus under 1990-talets senare hälft är
de grundläggande föreställningarna om IT som ett nytt kraftfullt demokrativerktyg
ingalunda något nytt fenomen. Visionerna har, som jag ska utveckla närmare i ett
följande kapitel, visat sig återkomma under skiftande namn och med något skif-
tande innehåll allt sedan slutet av 1960-talet.

Demokratins infrastruktur
Medborgarnas handlingsmöjligheter är emellertid beroende av en väl utvecklad
infrastruktur.29 Föreställningen om ett nära och positivt samband mellan demo-
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krati och informationsteknik bör därför ställas i relation till samhällets infrastruk-
tur och de förändringar som den genomgått. Det är nu paradoxen blir tydlig: De
retoriska bekännelserna visar sig stå i kontrast till den faktiska IT-politiken under
de senaste 30 åren.

Särskilt på två områden uppstår ett glapp mellan ord och handling. Det gäller
för det första hur den öppna svenska offentlighetstraditionen allt mer kommit att
ifrågasättas, särskilt i nya IT-baserade kommunikationsmedel som Internet. Till
följd av förändringarna i den legala infrastrukturen har medborgarnas insyn, d.v.s.
deras möjligheter att ta del av offentlig information i elektronisk form, inskränkts
och yttrandefrihetens gränser dragits snävare, jämfört med traditionella medier.
För det andra har den tekniska infrastrukturen genomgått snabba och drastiska
förändringar, framför allt på teleområdet. Processen har bl.a. inneburit att sam-
hällets tekniska infrastruktur omdefinierats från ett i huvudsak offentligt till ett
huvudsakligen privat ansvarsområde, med konsekvenser för medborgarnas till-
träde till det offentliga rummet.

Bristen på överensstämmelse mellan politiska mål och politiskt handlande har
medfört att det offentliga rummets institutionella regelverk förändrats såväl när
det gäller den legala tillgången till information och kommunikationsmöjligheter,
som det tekniska tillträdet till demokratiska mötesplatser. Eftersom staten bestäm-
mer många av de formella villkor, ”demokratins infrastruktur”, som kommuner,
folkrörelser, politiska partier, aktionsgrupper och andra aktörer verkar inom, ska-
par den nationella IT-politiken restriktioner för utnyttjandet av informations-
tekniken i demokratiserande syfte.30 Såväl lagstiftning som teknisk infrastruktur
har t.ex. begränsat möjligheterna att sprida information, erbjuda tjänster och eta-
blera elektroniska mötesplatser.

Ur ett historiskt perspektiv innebär det en brytning med en lång tradition av
aktiva politiska åtgärder för att underlätta medborgarnas deltagande i det offent-
liga rummet. I följande avsnitt ska jag översiktligt beskriva hur de institutionella
ramarna för den tekniska och den legala infrastrukturen har konstruerats i Sverige
under de senaste århundradena.
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Samhällets ansvar för de legala och tekniska infrastrukturerna har djupa histo-
riska rötter i Sverige. Den legala infrastrukturens historia är nära förknippad med
ståndssamhällets upplösning och framväxten av en bildad medelklass, de ”ofrälse
ståndspersonerna”, under senare halvan av 1700-talet. Denna nya självmedvetna
samhällsklass krävde i upplysningens anda insyn i, och kontroll över, statsstyrelsen.
Programmet var inspirerat av både rent maktpolitiska motiv och tidens revolutio-
nära tankar om maktdelning och fria, jämlika medborgare.

I Sverige kom det politiska programmet främst att bygga på två krav: Fri åsikts-
bildning och fri tillgång till grundläggande samhällsinformation.31 Det avgörande
steget togs på riksdagen år 1766 i och med beslutet den 2 december att införa en
tryckfrihetsförordning, världens första.32 Tryckfrihetsförordningen innebar bl.a.
att censur och förhandsgranskning av skrifter och böcker avskaffades33, samt att
mötesfriheten och rätten att utge från statsmakterna fristående tidningar och tryck-
saker fick legalt skydd34. Den innehöll också stadganden om en offentlighets-
princip, d.v.s. att alla handlingar som inkommit till en myndighet skulle kunna
studeras och spridas fritt av alla medborgare. Syftet var att trygga rättsäkerheten
samt bekämpa korruption och ineffektivitet genom insyn i myndigheternas ar-
bete.35

Tryckfriheten gick under kommande årtionden igenom ett antal bakslag och
förändringar, framför allt det under det gustavianska enväldet och under de första
Bernadotterna. Trots det offentliga genombrottet efter ”järnåren” i början på
1800-talet och den liberala grundhållningen i 1809 års regeringsform förblev tid-
ningarnas innehåll hårt reglerat långt in på seklet.36

Men parallellt med det moderna Sverige växte uppfattningen fram att staten
ska avhålla sig från att censurera eller försöka påverka innehållet i press och an-

”Det behöfver intet bevis at en billig skrif- och tryckfrihet är en
af de fastaste Grundpelare, som ett fritt Regemente kan äga
bestånd uppå, ty annors kunna Ständer aldrig äga erforderlig
kunskap, at stifta goda lagar, Lagskipare ingen controll at följa
dem i sina ämbeten, och lydande föga kunskap om lagens ford-
ringar, ämbets manna magtens gränsor och sina egna skyldig-
heter: Lärdom och vett kufvas, grofhet i tankesät tal och seder
vinna burskap och et fasande mörker höljer innom några år
öfver hela vår Frihets himmel.”

Anders Chydenius, Memorial om skrif- och tryckfrihet 1765

Konstruktionen av det offentliga rummet
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dra massmedier, samtidigt som den ska garantera medborgarna en vid insyn i
myndigheternas verksamhet. Ett av 1700-talets historiska arv är därför i vid me-
ning alla oberoende massmedier och den fria åsiktsbildningen som garanterar
medborgare rätten att samla in, bearbeta samt sprida information och åsikter utan
inblandning av en politisk överhet. I Sverige symboliseras arvet av vår fortfarande
unika offentlighetsprincip.37 Den grundlagsfästa rätten att läsa allmänna hand-
lingar, närvara vid domstolsförhandlingar och fullmäktigesammanträden etc. be-
traktas ofta som en av hörnstenarna för medborgarnas möjligheter till insyn och
kontroll.38

Den svenska infrastrukturmodellen
På det tekniska området har staten länge uppträtt som garant för en allomfat-
tande tillgång till kommunikationsmedel genom att ansvara för utbyggnaden av
rikstäckande postservice, landsvägar och järnväg, och så småningom telegraf- och
telefonnät, radio- och TV-sändare, och flygförbindelser. Teknikhistorikern Arne
Kaijser, som visat att staten ända sedan 1600-talets militärstat har spelat en mycket
viktig roll för vad han kallar ”infrasystem”, menar att det går att urskilja ett spe-
cifikt svenskt institutionellt mönster eller ”modell”. Modellen bygger på att ett
statligt organ (affärsverk, bolag etc.) har ansvaret för nationella ”stamlinjer”
medan lokala nät anförtros på kommunala eller privata intressen.39 Den infor-
mella arbetsdelning mellan stat, privat marknad och kommunala/lokala aktörer
som får sina uttryck i denna modell skulle med en teoretisk begreppsapparat som
kommer att introduceras senare kunna beskrivas som en regim.

Den svenska infrastrukturmodellen har sina första rötter i postens och väg-
väsendets organisering under 1600- och 1700-talen. Nästa steg blev de stora kanal-
byggena under 1800-talets första decennier.40 Det var dock när telegrafen och järn-
vägen blev politiskt aktuella i mitten på 1800-talet som modellen fick viktiga de-
lar av sina karaktäristika. Statens engagemang motiverades först av järnvägens
militära, Snart kom kravet på standardisering in i bilden; de första privata järnvä-
garna hade som mest 13 olika spårvidder.

Men också andra skäl anfördes. De som drev frågan om statliga stambane-
byggen, framför allt den liberale finansministern Johan August Gripenstedt och
järnvägspionjären Nils Ericson, hade en pragmatisk grundsyn41. Om några järn-
vägar skulle kunna byggas inom rimlig tid i ett fattigt, glesbefolkat och sent indu-
strialiserat land som dessutom handikappades av stora geografiska avstånd, för-
utsattes en aktiv statsmakt, hävdade de liberala initiativtagarna. Under perioden
strax före det industriella genombrottet saknade svenskt näringsliv ekonomiska
resurser för att genomföra så omfattande projekt.42

I allmänhetens tjänst
Den pragmatiska hållningen bars upp av en ideologisk övertygelse om att staten
måste hjälpa marknadens osynliga hand på traven genom att ta ansvar för landets
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utveckling. Som Mats Bladh visar i sin bok om det svenska postväsendet formades
politiken från 1850-talet och ett 30-tal år framåt efter liberala principer om kom-
munikationsmedel ”i allmänhetens tjänst” (till skillnad från det tidigare idealet ”i
statmakternas tjänst”). Devisen hade sitt stöd hos en medelklass vars inflytande
växte och som krävde att det civila samhället skulle stärkas på statens bekostnad.

I begreppet i ”allmänhetens” tjänst rymdes dock flera varianter på samma tema:
den enskilde individens möjligheter att kommunicera med andra; utbyggda kom-
munikationer som infrastruktur för den fria företagsamheten; civilisationens och
upplysningens spridande genom de nya kommunikationsmedlen. På postområdet
innebar enhetsportot 1855 ett löfte att alla skulle kunna nå alla inom landet. En-
hetligheten markerade därmed också den nationella samhörigheten i det nya berna-
dottska ”lill-Sverige” som snart skulle utvecklas till en industriell stormakt.43

Efterhand som samhällsekonomiska argument fick växande betydelse blev stam-
banorna ett viktigt inslag i en helt ny ekonomisk politik under 1800-talets senare
hälft. Nu gällde det inte bara att röja undan regleringar från ståndssamhället och
vidga den ekonomiska friheten. Målet var att lägga grund för långsiktig ekono-
misk tillväxt, och för det krävdes en aktiv stat.

Med moderna mått var det en mycket djärv politik som iscensattes. Järnvägs-
investeringarna motsvarade upp till 30 procent av statens årsinkomster och stora
lån togs upp i utländska banker. Detta sätt att organisera järnvägssystemet bil-
dade kring förra sekelskiftet ett institutionellt mönster för nya tekniska infra-
strukturer med stark koppling44 och nationell utbredning: Telegrafen, telefonen
och energisystemet. Järnvägen kom därmed att spela rollen som paradigmatiskt
system under den svenska välfärdsstatens uppbyggnads- och etableringsfas.45

En svensk success story
Omsvängningen i synen på statens roll under andra halvan av 1800-talet hade inte
bara motiverats av industrialismens genombrott. Ett annat skäl var växande riva-
litet mellan nationalstaterna. I detta klimat blev det närmast en skyldighet för
staten att stödja enskilda näringar och landsändar. Historikern Rolf Torstendahl
har betecknat förändringen som en övergång från klassisk industrikapitalism till
”organiserad kapitalism”.46

Hur lyckosam har denna svenska infrastrukturmodell då varit? På många sätt,
inte minst i en europeisk jämförelse, är den en ”success story”, menar Kaijser. Han
pekar särskilt på nyttan av nära samverkan mellan ”utvecklingspar” som telever-
ket- LM Ericsson, SJ – Asea/LM Ericsson, och Vattenfall – Asea.47 För Asea (nu-
mera ABB) och Ericsson har detta samarbete med stora kompetenta offentliga
beställare varit avgörande för deras utveckling till högteknologiska företag i världs-
klass.48

Utvecklingen av den tekniska infrastrukturen i Sverige visar hur statliga verk
och privata företag har understött varandra och med tiden ingått en slags symbios
i det gemensamma syftet att närmast bokstavligen ”bygga landet”.
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Den svenska modellen med sin grundläggande arbetsfördelning mellan stat,
privata företag och lokala aktörer har dock inte bara varit väsentlig för statsmak-
ternas expansion och exportindustrins tillväxt, utan även för medborgarnas möj-
ligheter att deltaga i det offentliga rummets meningsutbyten. Dessa jämlikhets-
skapande effekter har bl.a. manifesterats i världens högsta telefontäthet och sam-
tidigt en av världens lägsta teletaxor under stora delar av 1900-talet. Den svenska
infrastrukturmodellen har alltså i flera avseenden varit viktig för samhällsbyggande
och nationsskapande. Om modellen rådde vidare en bred politisk enighet fram till
mitten av 1980-talet.49

En informell arbetsdelning
Sammanfattningsvis kan två politiska kulturer urskiljas, sinsemellan olika. De till-
delar staten skilda uppgifter men har tillsammans varit väsentliga för utvecklingen
av demokratin och av det offentliga rummet.50 Statsmakterna ska å ena sidan (med
Sveriges Radio-koncernen som ett möjligt undantag) inte blanda sig i massmedier-
nas ägande eller innehåll, men däremot säkerställa en generell yttrandefrihet och
informationsförsörjning genom en välutvecklad legal infrastruktur som garante-
rar medborgarnas insyn i samhälleliga beslutsprocesser. Staten ska å andra sidan
garantera tillgången till information och kommunikationsmedel genom att an-
svara för utbyggnaden av en landsomfattande teknisk infrastruktur, s.k. universal
service, och därmed ge medborgarna tillträde till det offentliga rummet. Så har
den informella arbetsdelningen på det offentliga rummets område sett ut i Sverige
fram till 1980-talets mitt.51

Det offentliga rummet osäkras
De senaste 15 åren har denna vedertagna institutionella ordning successivt kom-
mit att ifrågasattas och förändras. En drivkraft som åberopats i förändrings-
processen har varit informationsteknikens snabba utveckling, präglad av samman-
smältningen mellan telekommunikationer, data- och medieteknik samt framväx-
ten av nya medier, tjänster, och distributionsformer.

En annan drivkraft anses ha varit den allmänna ideologiska förändringen i
marknadsliberal riktning med avreglering, privatisering av offentlig verksamhet
och konkurrens som viktiga ledord, medan tilltron till offentlig planering och stat-
lig styrning sjunkit. Vid millennieskiftet har en ny institutionell ordning växt fram.

Tilltagande offentlighetsfientlighet
Under 1980- och 1990-talen har den legala infrastrukturen genomgått kraftiga
förändringar. I domstolar och statliga kommittéer har fokus flyttats från offentlig
insyn till integritetsskydd, en utveckling som redan satt spår i den kommunala
politiska verkligheten, där offentlighetsprincipen allt oftare hamnar i konflikt med
entreprenad- och affärssekretessen i en tid när bolagisering och konkurrensut-
sättning varit modeller för verksamheten.
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Journalisten och författaren Anders R. Olsson, specialist på yttrandefrihets-
och offentlighetsfrågor, hävdar i boken ”IT och det fria ordet” att de statliga
utredningarna, justitiedepartementet och riksdagen under de senaste 20 åren med
stor konsekvens valt en offentlighetsfientlig linje framför en offentlighetsvänlig,
och pekar på ett antal förklaringar: Generationsskifte bland juristerna, en allmän
högerideologisk svängning i samhället med starkare fokus på individen, och fram-
för allt den ökande internationaliseringen. Den sista faktorn tillmäter han stor
betydelse; ”eftersom de svenska offentlighetsreglerna ter sig så extrema, så radi-
kala i ett internationellt perspektiv, undermineras rimligen respekten för dem hos
våra politiker och ämbetsmän”.52

Utvecklingen har bl.a. tagit sig uttryck i den nya personuppgiftslagen (PuL),
som inneburit att allmänhetens yttrandefrihet och möjligheter till offentlig insyn
genom digitala medier har inskränkts till förmån för den enskildes integritet, jäm-
fört med traditionella medier.53 I detta fall är upprinnelsen ett EG-direktiv, det s.k.
dataskyddsdirektivet.54

En av de mest uppmärksammade effekterna av PuL var att många vanliga hem-
sidor på Internet kunde betraktas som olagliga. Den som nämnde en person vid
namn på sin hemsida utan att ha inhämtat dennes uttryckliga tillstånd hade troli-
gen begått ett brott mot PuL.55 Bestämmelsen väckte stor uppmärksamhet i sam-
band med lagens ikraftträdande hösten 1998, och den efterföljande debatten ledde
till att regeringen senare föreslog att det skulle bli tillåtet att sprida personuppgifter
på nätet till länder som har en ”adekvat skyddsnivå”. Vidare skulle ringa brott
mot PuL inte längre straffbeläggas.56

Konflikten mellan grundlag och datalag
Redan innan PuL fanns det emellertid svårigheter med att anpassa den gamla data-
lagen från 1973 till informationsteknikens praktik. I datalagens mening betrakta-
des varje omnämnande av personer i t.ex. ordbehandlingsdokument och på webb-
sidor som ett tillståndspliktigt personregister. I och med datorteknikens växande
användning som kommunikationsmedel från början av 1980-talet, uppstod en
konflikt mellan grundlag (tryckfrihetsförordningen, TF) och vanlig lag (datalagen).
I praktiken innebar denna konflikt att yttrandefriheten i elektroniska medel in-
skränktes, i förhållande till vad som gäller i tryckta medier som tidningar och
tidskrifter respektive etermedier som radio och TV.57

Historien visar att gällande lagstiftning visserligen kan vägleda teknisk föränd-
ring genom likheter mellan gammal och ny teknik, men att den också kan släpa
efter den tekniska utvecklingen och skapa hinder för att den nya tekniken används
på ett önskvärt sätt. PuL och den gamla datalagen tycks vara exempel på det
senare förhållandet.58
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Avreglering av den tekniska infrastrukturen
Under 1980-talet inleddes en snabb omtolkning även av statens ansvar för offent-
lig verksamhet, inte minst inom den tekniska infrastrukturens område. Föränd-
ringen startade inom telekommunikationssystemet, för att senare sprida sig till
andra stora tekniska system som elförsörjning och järnvägar. Telekommunika-
tionerna kom i det sammanhanget att få rollen som nytt paradigmatiskt system.

Enligt den nya politiken var statens roll enbart att genom lagstiftning garantera
en fungerade konkurrens mellan olika marknadsaktörer, och i övrigt inskränka
sig till att övervaka efterlevnaden av de konkurrensbefrämjande lagarna och reg-
lerna. I praktiken har strategin inneburit avreglering av telemarknaden, fri kon-
kurrens för apparater och teletjänster, åtskillnad mellan nätverksförvaltare och
operatörer, bolagisering av televerket, samt våren 2000 också delprivatisering av
ett affärsverk som historiskt har varit det viktigaste instrumentet för svensk tele-
politik.59

Den nya politiken på den tekniska infrastrukturens område inleddes redan un-
der den förra socialdemokratiska regeringen under 1980-talet och fullföljdes av
Carl Bildts borgerliga fyrpartiregering åren 1992–1994. Kaijser menar att det fram-
för allt är starka strömningar ute i världen som har besegrat den tidigare så fram-
gångsrika svenska modellen. En nationell samordning och samverkan med starka
inslag av offentligt ägande har fått ge vika för en ordning som bygger på ”rå
konkurrens” inom och mellan länder.

Längst har utvecklingen gått inom telesystemen, vars nationella identitet för-
svagats kraftigt. Drivkrafterna i detta systemskifte har enligt Kaijser i första hand
varit internationaliseringen och den europeiska integrationen, där Sverige som ny
EU-medlem tidigt förband sig följa den s.k. Bangemann-gruppens rekommenda-
tioner om att överlåta åt marknadsmekanismerna att föra Europa in i informations-
åldern.60

Statens nya roll
De senaste 15 årens tekniska och politiska förändringar har alltså inneburit att
statens roll och uppgifter kommit att omdefinierats på ett grundläggande sätt.
Från en traditionell ordning där staten varit en aktiv garant för en allomfattande
teknisk infrastruktur har en ”nätväktarstat” uppstått, där statens enda egentliga
uppgift är att agera ordningsmakt för att upprätthålla en effektiv konkurrens
mellan marknadens aktörer. Detta systemskifte är särskilt tydligt på IT- och tele-
kommunikationsområdet.61

För att sammanfatta: Det förändrade synsättet har lett till att statsmakterna
blandar sig allt mer i medborgarnas yttrandefrihet och informationstillgång (den
legala infrastrukturen, insynen) och intresserar sig, jämfört med den traditionella
arbetsdelningen, allt mindre för deras tillgång till demokratiska mötesplatser (den
tekniska infrastrukturen, tillträdet). Förändringarna av den legala och den tek-
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niska infrastrukturen kan ses som resultatet av en växelverkan mellan politik och
teknik. Båda dessa områden har genomgått stora omställningar.

Även Sveriges medlemskap i EU har bidragit till de politiska och ideologiska
förändringarna. Bl.a. har inställningen till utländska företag som operatörer och
nätägare inom den svenska tekniska infrastrukturen blivit mer positiv. Sverige har
också kommit att infogas i en europeisk institutionell ordning som starkt avviker
från en tidigare inhemsk modell när det gäller såväl den legala som den tekniska
infrastrukturen.62

Orsaker till den ändrade arbetsdelningen
Undersökningens huvudfråga kan nu formuleras i relation till detta historiska per-
spektiv: Hur och varför uppkommer en förändrad arbetsdelning under 1900-talet
sista årtionden? Frågeställningen kommer att undersökas med avseende på såväl
de politiska aktörerna och institutionerna som bakomliggande strukturer. En följd-
fråga som uppstår gäller om den nya arbetsdelningen också leder till att nya regi-
mer uppstår, och hur dessa i så fall är beskaffade. I anslutning till följande avsnitt,
där avhandlingens begreppsapparat diskuteras, kan frågorna preciseras ytterligare.

IT, konvergens och IT-politik
IT eller informationsteknik har snabbt tonat fram som ett begrepp laddat med
positiva förväntningar. Men vad står IT egentligen för? Vid närmare granskning
visar sig IT vara ett svårfångat begrepp, med lika många och diffusa betydelser
som t.ex. ”välfärd”, ”utveckling” eller ”den svenska modellen”.

Att IT har något med datorer och andra tekniska artefakter att göra är nog de
flesta överens om. Men även en bok eller en tidning kan sägas representera olika
slags informationstekniker. Begreppet måste tydligen avgränsas betydligt snävare
för att bli praktiskt användbart i en analys. Regeringens IT-kommission har gjort
följande försök till klargörande definition:

”Informationsteknik, IT, är ett vitt begrepp som används om teknik för att samla
in, överföra, lagra, bearbeta och presentera ljud, bild och text i stora mängder
oberoende av avståndet. IT är en kombination av datorer och telekommunikation,
ett äktenskap mellan mikroprocessorn och telefonen.”63

Positionsbestämningen säger någonting väsentligt. För det förstafokuserar den
informationsteknikens karaktär av teknisk infrastruktur eller stort tekniskt sys-
tem.64 IT består inte bara av tekniska komponenter som cd-rom-läsare och mo-
dem eller av separata programvaror och datorer, utan i hög grad också av fiber-
optiska kablar, radiolänkar och telefonledningar som binder ihop de enskilda en-
heterna, av mänskliga aktörer som bygger och driver nätverken samt av institutio-
nella villkor som reglerar verksamheten.

På detta sätt förbinds de enskilda beståndsdelarna till en totalitet där alla ele-
ment är beroende av varandra och av helheten.65 Den systemiska karaktären un-
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derstryks av att informationstekniken penetrerar och osäkrar traditionella nations-
gränser; den bildar ”världens största maskin”66. Till de gränsöverskridande egen-
skaperna bidrar teknikens digitala natur som tillåter text, bild och ljud i digital
form att blandas, lagras i standardiserade datafiler och sekundsnabbt distribueras
över världen utan hänsyn till ursprungsmateriens begränsningar.67

Konvergensen som drivkraft
För det andra sätter definitionen också ljuset på IT som en sammansmältning av
olika befintliga tekniker och infrasystem, främst datorer och telesystem samt TV-
och annan medieteknik. Denna komplexa flerdimensionella process, känd som
”konvergens”, är en stark drivkraft i IT-utvecklingen och har lett till att flera äldre
begrepp som ADB, nya medier, data etc. infogats under den nyare samlingsbe-
teckningen informationsteknik.

 Konvergensen kan bl.a. sägas innebära att informationen frikopplas från me-
diet.68 Till vardags blir konvergensen synlig framför allt genom att det t.ex. har
blivit möjligt att se på TV, lyssna på radio eller ringa vanliga telefonsamtal via
datorn. I bakgrunden smälter apparaterna och distributionsnäten ihop eller bör-
jar samverka. På det ekonomiska området har konvergensen inspirerat olika före-
tag att i stor skala ingå strategiska allianser eller köpa upp varandra över traditio-
nella branschgränser69.

IT bör alltså betraktas som ett stort tekniskt system för överföring av informa-
tion i vid mening, som har sitt ursprung i konvergensen av olika tidigare åtskilda
tekniker, tekniska system och branscher, främst datorteknik och telekommunika-
tioner, men även olika medietekniker.70

Konvergensen är inte enbart en fråga om teknisk förändring. Den berör i lika
hög grad villkoren för ekonomi, politik, media och rättsordning. Två förhållan-
den förtjänar här att påpekas närmare: Dels att IT är ett sociotekniskt system där
ägandeform, organisation och regelverk i hög grad påverkar utvecklingen. Med
andra ord är sociala, kulturella, politiska och ekonomiska faktorer en viktig del i
konvergensen.71

Dels är konvergens som fenomen inget som enbart hör det sena 1990-talet till.
Den process som har lett till att tekniker och tekniska system i accelererande takt
smälter ihop, startade redan under sent 1950-tal. När den tidens stordatorer bör-
jade tas i administrativt bruk uppstod också behov att samköra dataregister över
stora avstånd via telenätet. Men det var först under 1990-talets första hälft som
processen och dess konsekvenser blev fullt tydliga för politiker och allmänhet,
från att tidigare främst ha varit en fråga för forskare och tekniska experter.

Man bör alltså hålla i minnet att dagens mycket påtagliga förening av skilda
medier, tekniker, tekniska system och branscher snarast bör betraktas som det
allra senaste skedet i en mer än 40-årig evolution.72
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Internets dubbelnatur
Sammansmältningen mellan olika äldre kommunikationstjänster och mediefor-
mer aktualiserar vidare en särskild problematik, som i första hand berör förståel-
sen av Internet: Vad är egentligen nätet för typ av medium? Flera tjänster som har
blivit tillgängliga via Internet handlar om personlig kommunikation, t.ex. e-post,
chat, videokonferenser och s.k. IP-telefoni som möjliggör vanliga telefonsamtal. I
den meningen har nätet stora likheter med traditionella kommunikationstjänster
som brev och telefon där information förmedlas direkt mellan enskilda männis-
kor.

Samtidigt har Internet också en stark karaktär av massmedium genom innehålls-
tjänster där någon erbjuder ett visst innehåll för andra, t.ex. radio och TV, data-
baser och webbplatser.73 Många radio- och TV-företag har startat sändningar på
Internet, och i stort sett varje dagstidning publicerar numera en webbupplaga.
Nätet kan därför beskrivas som ett metamedium, som i sig innehåller olika kom-
munikativa egenskaper.

Denna dubbelnatur som både personlig kommunikationstjänst och massme-
dium spränger ramarna för förståelsen av etablerade medier och skapar också
oklarheter om vilken lagstiftning som gäller (telelagen respektive radio- och TV-
lagen).74

Från ADB-politik till IT-politik
När de tekniska systemen smälter ihop påverkas även de politiska strukturerna.
Den svenska IT-politiken kan därför betraktas som en konvergens mellan äldre
och tidigare separata politikområden. De områden som idag täcks av begreppet
IT-politik har tidigare haft rubriker som ADB-politik, datapolitik och telepolitik.
Även närings- och industripolitik, medie-, kommunikations- och informations-
politik (yttrandefrihet och integritetsskydd) kan delvis sorteras in under samma
tema.

Politiseringsgraden har varit mycket varierande inom dessa områden. Medie-
politiken med dess nära koppling till yttrandefrihetsidealet och i praktiken domi-
nerad av den privata mediesektorn bär tydlig liberal drag, med Sveriges Radio-
koncernen som undantag. Däremot har telepolitiken, åtminstone fram till 1980-
talet, förmodligen varit det mest reglerade området, även om Sve-rige aldrig haft
något de facto telemonopol.

Socialpolitik, försvarspolitik, jordbrukspolitik och kulturpolitik är sedan länge
självklara beståndsdelar i det politiska samtalet. Inget parti har däremot haft ”IT-
politik” på sitt program förrän under de allra senaste åren. Statsmakterna förde
från slutet av 1970-talet tidvis en samlad och medveten IT-politik, dock utan att
det har satt några djupare spår i det politiska landskapet. Denna omständighet
gör att IT-politiken kan verka diffus och svår att urskilja. Den har existerat i det
politiska fältets periferi, ofta överlämnad till myndigheter eller tekniska experter.
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Men icke-styrning är naturligtvis lika mycket en politisk hållning som aktiv styr-
ning75. En intressant fråga att undersöka blir därför vilka aktörer och intres-sen
som verkar aktivt i offentliga utredningar och andra politiska processer som inte
befinner sig i det politiska samtalets fokus. Att synliggöra krafter som man nor-
malt inte uppmärksammar i det politiska spelet är alltså ett viktigt led i att identi-
fiera IT-politikens bas.

Sammanfattningsvis innebär konvergensen att många olika intressen korsas och
att nya kombinationer av politiska aktörer uppstår. För att analysera detta kom-
plicerade skeende erbjuder regimteorin och teoribildningen kring stora tekniska
system användbara verktyg.

Det offentliga rummet och dess tillgänglighet
Med ett offentligt rum menas strukturer i massmedia, i andra fora och i vardags-
livet som gör det möjligt för information och åsikter att cirkulera och för politisk
opinionsbildning att äga rum.76 Det offentliga rummet bildar ett socialt rum, eller
många sociala rum, där människor i sina roller som medborgare kan delta i vad
som något högtidligt kallas för det ”offentliga samtalet”. Att tala om det offent-
liga rummet är, som Peter Dahlgren påpekar, att innefatta medierna, myndighe-
terna och medborgarna i ett kritiskt perspektiv som betonar deras uppgifter för
demokratin.77

Jag kommer i ett senare kapitel att diskutera Jürgen Habermas kända teori från
1960-talets början om det offentliga rummet78, och kritiken av denna. Här ska
bara kort erinras om att Habermas ansåg att det offentliga rummet sedan sin
guldålder i det sena 1700-talets och 1800-talets politiska salonger har förfallit,
och blivit alltmer marginaliserat av det kapitalistiska samhällets utveckling.79 I
kontrast till Habermas’ ursprungliga pessimistiska bild av den moderna utveck-
lingen har dock flera forskare och samhällsdebattörer under 1990-talet menat att
nya elektroniska kommunikationsmedel, särskilt Internet, erbjuder en renässans
för det offentliga rummet.80

Insynens och tillträdets problem
Medborgarnas möjligheter att delta i offentliga rummets informationsutbyten och
samtal är ofrånkomligt sammanflätade med den legala infrastruktur som reglerar
vad som får publiceras i nya elektroniska kommunikationsmedel, och på vilka
villkor detta kan ske. Tillgängligheten påverkas också av liksom med den tekniska
infrastrukturen, dess räckvidd, kvalitet och pris. Det finns således ett tydligt sam-
band mellan de legala och tekniska infrastrukturer som staten bär huvudansvaret
för, de medier och tjänster som olika offentliga och privata aktörer utvecklar, samt
det sätt på vilket medborgarna använder tekniken.

Min undersökningsperiod omfattar tiden från den första svenska datalagens
tillkomst fram till den nya personuppgiftslag som trädde i kraft hösten 1998 och
delvis reviderades under 1999. Inom samma tidsperiod har den svenska tele-
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kommunikationssektorn avreglerats, och det tidigare samhällsansvaret för den tek-
niska infrastrukturen i stor utsträckning ersatts av marknadsmekanismer. För att
undersöka och analysera dessa utvecklingsförlopp kommer jag att använda ett
tvådimensionellt begrepp, där tillgängligheten till det offentliga rummet i första
hand bestäms av:

– Tillgänglighet till information genom legala regleringar (insynens problem),
samt

– Tillgänglighet till kommunikationsmedel som möjliggör tillträde till de are
nor där ett demokratiskt meningsutbyte sker (tillträdets problem).

Min utgångspunkt är med andra ord att tillgängligheten både har en ”mjuk” im-
materiell och en ”hård” eller fysisk sida81. Jag använder mig därför av begreppen
legal och teknisk infrastruktur82. Det ska förstås inte tolkas som att den legala
infrastrukturen uteslutande bestäms av legala eller politiska överväganden, eller
att en teknisk infrastruktur består av enbart teknik. Tvärtom är det så att den
legala infrastrukturen inte utvecklas oberoende av sociala, kulturella, politiska,
ekonomiska eller tekniska faktorer. Det är inte heller så att den tekniska infra-
strukturens utformas i ett vacuum, utan i en vid samhällelig kontext, där legala
villkor är en väsentlig faktor.

De legala och tekniska infrastrukturerna är beroende av varandra, och av en
rad andra krafter. Ett sådant komplext växelspel mellan olika aktörer och struktu-
rella utvecklingsfaktorer utmärker vad som i forskningen om stora tekniska sys-
tem konstituerar s.k. sociotekniska system. Sådana system kännetecknas, som
Kaijser m.fl. påpekat, av människor och organisationer som bygger, driver och
utnyttjar anläggning-arna, liksom av rättsliga och ekonomiska villkor som regle-
rar systemen. Systemens ägandeform, organisation och regelverk blir därmed av-
görande för deras utveckling. En av statens viktigaste uppgifter är enligt detta
synsätt att forma lämpliga institutionella ramar för de stora tekniska systemen.83

Disposition
Avhandlingen är disponerad i tre huvudsakliga delar. I den första delen ingår för-
utom denna inledande presentation av forskningsämnet och dess bakgrund ett
kapitel där min teoretiska inspiration och mina konkreta frågeställningar utveck-
las närmare, följt av kapitel som behandlar metod och källor respektive forsknings-
läge. I detta sistnämnda kapitel ingår också en översiktlig orientering om fram-
växten av olika föreställningar kring demokrati, offentlighet och informationstek-
nik.

Det empiriska materialet presenteras i avhandlingens andra del. Denna del be-
handlar fyra fallstudier, tematiskt uppdelade mellan olika politiska processer som
berör den legala respektive den tekniska infrastrukturens institutionella föränd-
ringar. Den empiriska delen inleds med en kort bakgrund till det svenska kommitté-
väsendets historia och funktion. I den avslutande delen genomförs en analys och
slutdiskussion.
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teori och konkreta frågeställningar

Borgerlig offentlighet, regimer och stora tekniska system
Avhandlingen hämtar sin teoretiska inspiration från i huvudsak tre skolbildningar,
som i sin tur berör tre faser i undersökningen. Till grund för förståelsen av det
offentliga rummet och dess betydelse för demokratin ligger Jürgen Habermas väl-
kända teori om den borgerliga offentlighetens guldålder och förfall. Habermas
och den kritiska diskussion som hans teoribygge inspirerat till, bildar en modell
genom vilken jag betraktar det historiska skeendet.

Mitt konkreta forskningsintresse gäller dock förändringarna i det offentliga
rummets institutionella villkor, framför allt beträffande den legala och den tek-
niska infrastrukturen för nya IT-baserade kommunikationsmedel. Dessa föränd-
ringar kommer att analyseras med hjälp av en begreppsapparat hämtad från den
statsvetenskapliga skolbildning som kallas regimteori. Därmed fokuseras aktörer,
institutioner och intressekoalitioner i de politiska förändringsprocesserna.

Även om undersökningen framför allt intresserar sig för politiska processer och
använder sig av traditionellt politisk-historiskt källmaterial, innehåller den också
en teknisk dimension. De institutionella förändringarna måste därför betraktas i
ljuset av teknikens utveckling. Därmed blir förståelsen av teknik och teknisk för-
ändring central för undersökningen.

Den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen har, liksom samhälls-
debatten i allmänhet, länge haft en benägenhet att antingen bortse från teknikens
betydelse, eller betrakta teknik som en extern faktor utanför mänsklig kontroll.
Aktörernas handlande analyserades ofta frikopplat från den tekniska verklighe-
ten. Man talade om teknikens ”effekter på” människor och samhälle. Ordvalet
reflekterar synen på teknikutveckling som den viktigaste orsaken till samhällsför-
ändring, medan ny teknik och tekniska system å andra sidan tycks uppstå utan
någon orsak alls.84

Teknikdeterminismen utmanas
På senare tid har denna uppfattning om tekniken som något autonomt från, och
höjt över, samhället mött en växande och välförtjänt kritik. Inom modern teknik-
historia och tekniksociologi har riktningar som ”Social Construction of Tech-
nology” (SCOT) samt ”Actor Network Theory” (ANT) utmanat det traditionella
teknikdeterministiska perspektivet. Även forskning om stora tekniska system, den
s.k. LTS-ansatsen (Large Technical Systems), bör räknas till samma konstruktivisti-
ska familj.

Dessa skolor förnekar inte teknikens påverkan på samhället, men menar att
intresset snarare bör riktas mot de sammanflätade drivkrafter som leder till en viss
teknikutveckling och -användning. Man vill problematisera förhållandet mellan
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teknik och samhälle, och synliggöra de ”osynliga” tekniska systemen som ofta tas
för givna eller betraktas som självgående storheter. Man vänder sig också bestämt
mot synen på teknisk kunskap som objektiv och opolitisk.

En mångvetenskaplig teoriansats
Redan inledningsvis har jag beskrivit informationstekniken som ett stort tekniskt
system, och därmed socialt konstruerad. I den fortsatta undersökningen kommer
jag att använda begrepp och analyskategorier från såväl LTS, SCOT som ANT för
att koppla ihop politisk och samhällelig förändring med teknisk utveckling. Kom-
binerat med regimteorin betyder det att avhandlingen hämtar sina teoretiska im-
pulser från ett mångvetenskapligt fält där såväl statsvetenskap som teknikhisto-
ria, sociologi och ekonomisk historia ingår.

Att låta sig inspireras av teoribildningar från olika vetenskapsteoretiska och
disciplinära bakgrunder leder till att undersökningens teoretiska bas blir ganska
bred, även om de begrepp som används har en gemensam grund i förståelsen av
utvecklingen som i första hand socialt bestämd. Jag har ingen ambition att ställa
upp ett eget teoribygge eller presentera någon teoretisk syntes. Det bör också på-
pekas att avhandlingen inte är teoriprövande i egentlig mening. De olika skolorna
fungerar snarare som ett stöd för att urskilja mönster och samband i det empiriska
materialet.

Habermas och den borgerliga offentligheten
Demokrati är, som jag utvecklar i följande kapitel, ett omtvistat ideal. Oavsett
värdegrund och demokratimodell är demokratin dock intimt förbunden med, och
beroende av, en sfär där den samhälleliga opinionsbildningen äger rum. I denna
sfär, som brukar kallas den politiska offentligheten eller det offentliga rummet,
kan medborgarna på lika villkor fritt uttrycka sina åsikter, delta i samtal om hur
gemensamma angelägenheter ska organiseras, samt kritisera och ge mandat till
den politiska maktutövningen.85

Under senare tid har begrepp som offentlighet och det offentliga rummet fram-
för allt förknippats med den tyske sociologen och samhällsteoretikern Jürgen
Habermas. I det följande kommer Habermas, och kritiken mot honom, att stå i
centrum.86

Habermas bok ”Borgerlig offentlighet” från 1962 har i flera årtionden varit ett
standardverk. Hans teori om offentlighetens strukturomvandling beskriver hur
kategorierna ”privat” och ”offentligt” och det offentliga rummet uppstår och för-
ändras, som en följd av utvecklingen i det kapitalistiska samhället. Habermas ta-
lar om 1700-talets Europa som tid och plats för den borgerliga offentlighetens
födelse. Det offentliga rummet uppfattas som den plats där det civila samhället
(”privatsfären”) kopplas ihop med staten (”den offentliga sfären”). Här kan jäm-
lika privatpersoner genom fri kommunikation göra upp sin egen dagordning och
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med förnuftiga argument övertyga varandra om vad som är det gemensamma
bästa:87

”Den borgerliga offentligheten kan först och främst förstås som de till publik
församlade privatpersonernas sfär. Dessa gör snart anspråk på den av överheten
reglerade offentligheten för att rikta den mot den offentliga makten själv genom
att konfrontera den med interaktionens regler i varuutbytets och det samhälleliga
arbetets privatiserade, men offentligt relevanta sfärer. Mediet för denna konfronta-
tion är säreget och utan historisk förebild, nämligen det offentliga resonemanget.”88

Det ömsesidiga beroendet
Det offentliga rummet utmärks främst av att vara fristående från staten, sekulariserat
och rationellt, vilket som Habermas påpekar gör det historiskt unikt. Han beto-
nar särskilt det rationella samtalets betydelse.89 Den borgerliga offentlighetens
”allmänna opinion” får med detta ett drag av sanning och förnuft, och tycks inte
bara motsvara ett borgerligt klassintresse utan ett allmänintresse.90 Det offentliga
rummet är en kritisk instans utanför staten där medborgare kan ställa maktha-
varna till svars.

Men det står samtidigt i ett ömsesidigt beroende till den offentliga makten.
Staten ställer garantier för det offentliga rummet genom lagstiftning om fri åsikts-
bildning, yttrande- och tryckfrihet. Makthavarna måste å andra sidan argumen-
tera och motivera sina beslut, och söka stöd för dem på den offentliga arenan.
Maktens legitimitet finns bara i det offentliga, ”förnuftiga” samtalet. Som Eriksen
och Weigård påpekar är den moderna statens legitimitet därmed beroende av att
den garanterar medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter; ”för endast på
så sätt kan legitimiteten i dess påbud prövas”.91

Den borgerliga offentlighetens förfall
Under de två sekler som gått sedan detta offentliga rum etablerades, har det suc-
cessivt trängts undan till följd av förändringar i det kapitalistiska systemet. Haber-
mas urskiljer två parallella skeenden. Å ena sidan griper staten alltmer in i det
privata, å andra sidan tränger sig det privata in i staten genom intresseorganisatio-
ner och politiska partier.92 ”Denna dialektik”, säger Habermas, ”mellan ett fort-
skridande förstatligande av samhället och ett samtidigt genomfört församhälle-
ligande av staten förstör gradvis den borgerliga offentlighetens grundval – separa-
tionen av stat och samhälle”.93

Att gränsen mellan det privata och det offentliga blivit otydligare, har lett till
att politiska överenskommelser allt oftare träffas bakom kulisserna, genom kom-
promisser mellan olika särintressenter. Politiken har kommersialiserats och för-
vandlats till varumärken, medan medborgarnas uppgift är reducerad till att via
omröstningar och opinionsmätningar bekräfta redan träffade uppgörelser. Samti-
digt har de traditionella medierna blivit alltmer manipulativa och fungerar inte
längre som demokratiska mötesplatser.94
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Habermas som kristeoretiker
När den offentliga sfären på så sätt krymper, i sina tidigare verk har människor
istället börjat söka kompensation i privatsfären. Resonemang ersätts av konsum-
tion. Habermas är starkt kritisk mot denna utveckling, som för honom motsvarar
en verklighetsflykt.95 Inte heller de alternativa offentligheter och sociala rörelser
som växt fram sedan mitten av 1800-talet förmår väcka Habermas entusiasm.
Han tycks vara skeptisk till sådana uttryck för folklig mobilisering som arbetarrö-
relsens framträdande, bildandet av masspartier och intresseorganisationer, och
t.o.m. den representativa demokratin, eftersom de i praktiken har gjort idealet om
politiken och det offentliga rummet som ett samtal mellan likar omöjligt.96 De
moderna politiska partierna ses som toppstyrda och koloniserade av staten, och
därmed fjärmade från sina medlemmar.97 Den Habermas som skrev ”Borgerlig
offentlighet” kan betraktas som en ”kristeoretiker” som betraktar samtiden som
ett sjukt samhälle, i kontrast till en svunnen guldålder.98

Kritiken mot Habermas
Habermas teorier om samhällsutvecklingen i ”Borgerlig offentlighet” har varit en
inspirationskälla inom de flesta humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner.
Men de har också utsatts för en omfattande kritik. För den här undersökningen är
två teman i kritiken särskilt intressanta. Det gäller för det första den ortodoxa
uppfattningen om ett enda och odelbart offentligt rum med nationell utbredning
där medborgarna kan diskutera som jämlikar utan hänsyn till stånd, klass eller
skrå.99

Kritiker hävdar att det alltid har funnits alternativa offentligheter, där grupper
som i realiteten inte hade tillträde till den borgerliga offentlighetens salonger kun-
nat samlas. Miljörörelsen, kvinnorörelsen och medborgarrörelsen i USA på 1960-
talet är några exempel. Medan Habermas ursprungligen tycktes se sådana rörelser
som tecken på den borgerliga offentlighetens förfall, har andra betraktat dem som
en naturlig utveckling av demokratin.100

Den andra typen av kritik riktas mot Habermas kategoriska syn på det offent-
liga rummet som en instans skild från staten. Kritiker menar att friheten gentemot
staten är, och alltid har varit, en chimär. Man hävdar vidare att någon fullständig
separation mellan privatsfär och offentlig sfär varken är möjlig eller önskvärd.

Statsvetaren Nancy Fraser har lanserat begreppen starka och svaga offentlig-
heter, som också kan vara användbara för att koppla Internet till det offentliga
rummet. En svag offentlighet är enligt Fraser en sammanslutning vars främsta mål
är att sprida information och bilda opinion, medan en stark offentlighet även har
utrustats med något slags beslutsmakt. Att fordra att det offentliga rummet ska
stå helt självständigt gentemot politiska beslutsfattare, behöver inte vara mer de-
mokratiskt än det slags starka offentlighet som t.ex. ett folkvalt parlament fak-
tiskt representerar.101
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Radikal demokrati
Under de 40 år som gått sedan ”Borgerlig offentlighet” först publicerades har
Habermas reviderat sitt tänkande, delvis under intryck av kritiken. Han ser nu-
mera positivare på uppkomsten av fristående offentliga rum och betraktar inte
längre offentligheten som en odelbar storhet. Det offentliga rummet består idag av
ett komplext nätverk av uppsplittrade deloffentligheter; subkulturella, kommu-
nala, regionala, nationella och internationella. En viktig förändringsfaktor är de
nya frihetliga kommunikationsmönster som växt fram genom de IT-baserade me-
dierna. Habermas beskriver hur offentligheten har blivit anarkistisk, och bildar
”einen wilden Komplex”. Därmed gör han inte heller samma principiella åtskill-
nad som tidigare mellan offentligt och privat. Han har i det sammanhanget godta-
git Frasers indelning i starka och svaga offentligheter.102

Habermas betraktar de nya sociala rörelserna som delar av en ny autonom
politisk offentlighet, eller ”tredje arena”, vid sidan av både statsapparat och eko-
nomi. Med detta uppstår förutsättningar för ”radikal demokrati”, en kommuni-
kativ struktur utanför staten och de etablerade partierna. De autonoma offent-
ligheterna bör inte ta över statens eller ekonomins funktioner. I så fall kommer de
att sugas upp i den politiska makten.103 Istället bör de tvinga fram rättigheter för
alla medborgare att kunna påverka politiken på lika villkor.104

Om detta ska lyckas, anser Habermas att de nya sociala rörelserna måste ut-
veckla en gemensam problemuppfattning som kan ledas vidare i politiska strate-
gier. Den tredje arenan består visserligen av olika deloffentligheter, men eftersom
de är öppna mot varandra finns också en ”offentlighetens högre intersubjektivitet”
där medborgarna formar ett kollektivt medvetande om samhällets helhet.105

Diskursteori
Enligt Habermas stödjer flera faktorer sådana medvetandebildningsprocesser. Han
pekar särskilt på utvecklingen av medierna och informationstekniken. Även om
en stor del av medieutbudet är kommersiell underhållning, ökar människors för-
måga till kritiskt tänkande när de utsätts för många olika åsikter och argument.106

Det är inte minst genom medierna, som nya sociala rörelser har lyckats få upp sina
frågor på dagordningen.

På liknande sätt ser Habermas hur IT-utvecklingen och Internet fungerar som
nya instrument för manipulation och propaganda, samtidigt som de skapar möj-
ligheter för små aktivistgrupper att göra sig hörda. I interaktiva diskussionsfora
på nätet kan nya autonoma offentligheter uppstå. Tekniken öppnar alltså för
motstridiga skeenden. Framför allt bidrar den dock till att höja informationsnivån
och öka möjligheterna till kunskap och kritik.107

Habermas förespråkar numera en variant av den deliberativa demokratimodellen,
som han kallar ”diskursteoretisk”. Den avviker från vissa andra tolkningar bl.a.
genom att starkare betona nödvändigheten av personliga fri- och rättigheter, och
av en rättsstat, för att medborgarna ska kunna realisera sitt politiska deltagande.
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Den skiljer också mellan det offentliga rummet, som ett maktfritt område för åsikts-
bildning och kommunikation, och viljebildningen i det formella politiska systemet
där konkreta handlingsalternativ formas och beslut fattas.

Därmed erkänner Habermas inte bara den representativa demokratin, utan be-
traktar den som förutsättning för rationellt beslutsfattande. Samtidigt står Haber-
mas fast vid att medborgarna måste rättfärdiga den politiska makten för att de-
mokratisk legitimitet ska uppstå.108 Demokratins grund finns, som Eriksen och
Weigård påpekar, fortfarande i de institutioner i det civila samhället, där medbor-
gare fritt kan diskutera politiska angelägenheter.109

Det offentliga rummet som modell och raster
Ett problem som aktualiseras av Habermas begrepp borgerlig offentlighet är om
man ska uppfatta den som en empirisk realitet eller som idealtyp. Denna vaghet
har uppmärksammats av flera forskare. Statsvetaren Mats Dahlkvist menar t.ex.
att det knappast går att tala om den borgerliga offentligheten som fullgången teori.
Istället vill han se den som en rad hypoteser och uppslag att undersöka närmare.110

Jag har ingen ambition att generellt kritisera eller bedöma det allmänna värdet av
Habermas teoribygge. Istället vill jag använda det just som inspirationskälla, ideal-
typ eller ”raster” för att förklara, analysera och diskutera vart samhällsutveck-
lingen är på väg och vilka drivkrafter som ligger bakom.

Växelverkan mellan opinions- och viljebildning
I undersökningen kommer en särskild aspekt på Habermas offentlighetsteori att
lyftas fram: Den ömsesidiga legitimering som medborgarna församlade i det of-
fentliga rummet och det formella politiska systemets aktörer skänker varandra,
samt den växelverkan mellan opinionsbildningens och viljebildningens separata
sfärer som därmed uppstår.111

Framför allt är jag intresserad av varför den senmoderna staten visar en tendens
att minska ambitionerna att skapa förutsättningar för ett fungerande offentligt
rum genom att säkerställa grundläggande fri- och rättigheter för medborgarna,
under samma tid som en rad nya deloffentligheter växt fram i anslutning till IT-
baserade kommunikationsmedel. Denna problematik kommer att undersökas i
samspelet mellan politisk och teknisk förändring och i två bestämda bemärkelser:
Insyn i myndigheternas verksamhet respektive tillgången till mötesplatser. Eller
annorlunda uttryckt: Tillgängligheten till den legala och den tekniska infrastruk-
turen för IT-baserade medier.

Mera konkret handlar det om att besvara frågor som hur och varför det offent-
liga rummet har förändrats, under den tidsperiod som undersökningen spänner
över. Dessutom diskuteras på vilket sätt det offentlighetens nya, IT-baserade rum
som kan urskiljas vid periodens slut, skiljer sig från det traditionella offentliga
rummet. Gynnar eller missgynnar de förändrade institutionella spelreglerna upp-
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komsten av deloffentligheter i form av nätverk och sociala rörelser t.ex. på Internet,
och därmed av demokratisk legitimitet?

Jag intresserar mig även för hur olika aktörer har definierat och diskuterat be-
grepp som det offentliga rummet, offentlighet, demokrati etc. i samband med ut-
vecklingen av svensk IT-politik. För att kunna närma mig aktörsnivån och fort-
sätta analysen av den praktiska maktutövningen behöver jag dock en begreppsap-
parat som fokuserar aktörer och intressekoalitioner i de politiska förändrings-
processerna.

Regimteori
Regimteori hör till den familj av nätverksteorier som under senare år utvecklats
inom främst humaniora och samhällsvetenskap. Med regim menas en informell
men ”seg” struktur som omfattar någonting mer än den rådande politiska majori-
teten, men samtidigt någonting mindre och mera kortlivat än en hel konstitutio-
nell ordning eller en politisk kultur. Begreppet bör alltså inte blandas ihop med
den vardagliga användningen av regim.

Regimer representerar en särskild social ordning, och innebär ett samspel mellan
den politiska makten och delar av samhället. Detta symbiotiska förhållande speg-
las i handlingsmönster, liknande det Gramsci kallade ”hegemoniska projekt”.
Regimer existerar, trots sin informella karaktär, åtminstone över ett antal valpe-
rioder, och motsvarar på många vis det som kallas långsiktiga historiska koalitio-
ner.112

Beslutskapacitet och komplexitet
Regimteori handlar om hur politisk beslutskapacitet skapas. I centrum står det
moderna samhällets komplexitet och fragmentisering. Institutioner och aktörer är
ömsesidigt beroende av varandra, och några enkla orsakssamband finns inte. Kom-
plexitet och fragmentisering begränsar statens kontroll, men innebär inte att den
är maktlös. Snarare agerar staten koordinator för att mobilisera nödvändiga re-
surser.113 För regimens deltagare är den ett medel att förverkliga gemensamma
intressen. Den aktiva samordning som utmärker regimen skapas på informell väg,
och blir därmed beroende av tyst samtycke.114 För att en regim ska kunna formas
och bestå över tiden krävs att några grundförutsättningar uppfylls:115

– Den måste kunna forma en stödjande bas som har större politiska resurser
än konkurrerande regimers.

– Den måste kunna definiera politikens centrala frågor och föra upp dem på
den politiska agendan i konkurrens med andra regimers frågor.

– Den måste kunna presentera en legitimerande ideologi som tillfredställande
framställer den stödjande basens intressen som ett allmänintresse.
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– Den måste kunna leverera fördelar till sina supportrar som belöning för
deras stöd. Om regimen ska lyckas överleva på lång sikt måste den dess-
utom göra detta på ett sätt som svarar mot supportrarnas långsiktiga in-
tressen, inte bara det som dessa uppfattar som kortsiktigt lönsamt.

Tre utmaningar för regimer
Regimer i en modern demokrati ställs inför minst tre utmaningar. Den första gäl-
ler valprocessen och existensen av olika politiska partier. Restriktion nummer två
handlar om nödvändigheten av att understödja en kapitalistisk ekonomi och be-
hålla den s.k. marknadens förtroende.116 Den tredje restriktionen härstammar från
olika internationella förhållanden, inte minst världsekonomins krav, som regimer-
na själva inte har makt över.

Regimer är alltså ofta inblandande i tre ömsesidigt beroende processer samti-
digt: Det politiska spelet (att behålla makten genom att hålla väljarna på gott
humör), det ekonomiska spelet (att hålla kapitalägarna på gott humör), och det
internationella politiska spelet, som har både politiska och ekonomiska effekter
för den egna verksamheten.117

Hur uppstår och förändras regimer?
Det är när regimer uppstår, eller när de omformas och dör, som det grundläggande
kontraktet mellan den politiska makten och det omgivande samhället framstår
tydligast. Genom att studera perioder då regimer föds, transformeras och går un-
der bör samspelet mellan de ingående parterna kunna analyseras, menar statsveta-
ren T. J. Pempel.118

Inom statsvetenskapen, där regimteori bl.a. har utvecklats från debatten om
”komplex interdependens” inom internationell politik, har man definierat fyra
centrala element som karaktäriserar regimer: Principer, normer, regler och besluts-
processer. Man har också försökt formulera generella teorier om regimföränd-
ringar. En användbar modell ser ut så här:119

Förändring inom regim Förändring av regim
Ändring av regler Ändring av principer
Ändring av beslutsprocesser Ändring av normer

Regimer kan klassificeras efter flera dimensioner. En gäller graden av formalitet,
från helt informella till strikt formella regimer, som t.o.m. kan ta form av en orga-
nisation. En annan dimension rör graden av förväntningar på de ingående par-
terna att de ska följa regimens överenskomna innehåll.120

Regimer förändras över tiden på i huvudsak fyra sätt. Styrka: En regims styrka
beror på graden av samtycke från de ingående parterna. Organisatorisk form: En
regims organisation avgörs av verksamheten, men kan också bli en oberoende
aktör. Omfattning: Den mängd frågor som regimen täcker. Allokeringssätt: En
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regim kan använda olika mekanismer för att fördela resurser; t.ex. statlig kontroll
eller privat resursfördelning.121

Tre typer av förklaringar av regimförändringar, som ofta kompletterar varan-
dra, har utvecklats. Funktionella förklaringar ser regimförändring som en anpass-
ning till nya förutsättningar, t.ex. ekonomisk och teknisk utveckling. Strukturella
förklaringar betonar den internationella maktstrukturens betydelse för regim-
förändringar, t.ex. marknadens roll. Processuella förklaringar riktar snarare in-
tresset mot själva förhand-lingsprocessen.122

Resonemanget gäller främst internationella regimer.123 Men det kan, något
modifierat, också tillämpas på den nationella nivån. Fokus riktas då mera mot
institutionernas betydelse.124 En annan skillnad är att nationella regimer ofta inne-
håller ett tydligare utskiljbart maktcentrum.125

Regimteori och makt
I avsnittet om konvergens gavs en kort översikt av de många institutionella för-
ändringarna som har skett under undersökningsperioden. Det finns alltså goda
skäl att undersöka om denna utveckling låter sig analyseras i termer av regim-
förändringar. Frågan blir då hur aktörerna förhöll sig till nyordningarna, och på
vilket sätt de försökt utöva makt över utvecklingen.

I regimteorin uppträder makt i flera former. Den första är ”systemic power”,
som vissa intressen innehar på grund av sin socioekonomiska position. Tack vare
sin kontroll över investeringar och resurser som är avgörande för den gemen-
samma välfärden har t.ex. näringslivet en gynnad ställning i den politiska proces-
sen. Inflytandet kan vara så stort att dess representanter inte ens behöver agera för
att få gehör för sina intressen.

När ”systemic power” har uppnåtts är det mycket svårt att driva igenom för-
slag utan stöd från den styrande regimen. Men för att koalitionen ska bevara sitt
övertag krävs att de ingående aktörerna lägger ihop och koordinerar sin kapaci-
tet. Den andra formen av makt kallas ”command power” och går ut på att aktivt
mobilisera resurser för att skapa dominans över andra intressen. Denna typ av
makt sträcker sig dock över en begränsad sfär och ett begränsat antal aktiviteter.126

Den tredje formen av makt, ”coalition power”, handlar om hur olika aktörer
utifrån sin relativa styrka försöker skapa kompromisser genom att hitta andra
aktörer med gemensamma mål och kompletterande resurser. Därför brukar den
här typen av koalitioner bli relativt stabila. Regimteorin lägger dock till en fjärde
makttyp; ”pre-emptive power”, förebyggande eller föregripande makt.

I motsats till konventionell statsvetenskaplig maktdebatt som fokuserar på
”makt över” eller social kontroll, lyfter regimteorin fram ”makt att” eller social
produktion, som utgår från vissa aktörers förmåga att i koalition med andra fylla
behovet av ledarskap i ett alltmer komplext samhälle. Ledarskapet skapas inte
genom ideologisk indoktrinering, som i ”maktens tredje ansikte” utan därför att
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en grupp aktörer lyckas forma en struktur som kan lösa svåra problem och kon-
flikter.127

En ny skolbildning
Regimteori är en ny skolbildning.128 Den stora skillnaden jämfört med mera tradi-
tionella skolor ligger i betoningen av hur olika aktörer försöker hitta samarbets-
former för att få saker och ting genomförda genom att bilda koalitioner eller ”part-
nerskap”. När en koalition stabiliserats och blivit varaktig har en regim uppstått.
Regimteorin är på så sätt mer handlingsinriktad i sin maktanalys. Man studerar
hur aktörer går ihop för att åstadkomma resultat, något som öppnar för en dyna-
misk syn på maktutövning. Därmed kan man visa att även resurssvaga aktörer
har möjlighet att påverka politiken. Statsvetaren Andreas Fahlén sammanfattar
regimteorins maktbegrepp med; ”vilka har makt att få något genomfört och hur
skapas denna beslutskapacitet”?129

När tekniska system konvergerar, kommer även de regimerna med sina aktörer,
sina handlingsregler och sitt grundläggande kontrakt mellan stat och samhälle att
smälta samman eller omvandlas. Regimer kan i det sammanhanget ses som den
viktigaste länken mellan tekniken och människans sociala organisation.

I undersökningen använder jag regimteori framför allt för att studera makt-
utövningens dynamik i politiska processer. När det gäller den legala infrastrukturen
försöker jag spåra uppkomsten av en ny regim inom ett område som tidigare inte
varit utsatt för politisk reglering.

På den tekniska infrastrukturens område föreställer jag mig att utvecklingen
kan beskrivas som ett skifte från en traditionell ”stambaneregim” med staten i
den ledande rollen till en ”nätväktarregim” med minimal politisk styrning som
norm. Hypotesen är också att denna övergång har banat väg för, eller skett paral-
lellt med, motsvarande regimförändringar inom andra infrasystem på kommuni-
kationsområdet.

Aktörer, aktörsgrupper och intressen
Frågorna blir alltså vilka aktörer, aktörsgrupper och intressen som har varit domi-
nerande i konstruktionen av det nya offentliga rummets institutionella villkor,
samt hur och varför regimer har bildats eller förändrats. Jag ställer också frågor
om regimernas respektive karaktär, samt om hur eventuella relationer mellan olika
regimer har sett ut. Ett problem med användningen av regimteorin i den här un-
dersökningen är dock att skolan inte har någon direkt beröring med teknik och
stora tekniska system, deras utveckling eller användning. Teknikens förhållande
till samhället problematiseras inte, och i den mån teknik förekommer i analysen
betraktas den som en svart låda vars lock forskaren aldrig öppnar. För att kunna
analysera teknikens betydelse i politiska förändringsprocesser måste jag därför ta
hjälp av andra teoretiska resonemang.
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Teorier om stora tekniska system
I inledningen har jag definierat IT som en infrastruktur eller ett stort tekniskt
system. Vad menas då mera exakt med ”system”? Det gemensamma för olika
systemiska synsätt som länge funnits inom humaniora och samhällsvetenskap är
föreställningen att modern teknik inte bara kan betraktas som enskilda artefakter,
utan måste ses som delar av komplexa system. Om helheten ska fungera krävs att
de olika komponenterna är samordnade med varandra.

Därmed står två frågor ofta i centrum. För det första systemiskhet: Vad gör att
systemen hänger ihop som system? För det andra dynamik: Vad gör att systemen
förändras och utvecklas på olika sätt över tiden?130 Tekniska system består alltså
av mer än enbart teknik. De innefattar också en mängd aktörer och organisatio-
ner som utvecklar, driver och använder systemen, samt institutioner och regelverk
som bildar ramarna för verksamheten. Perspektiven går in i och påverkar varan-
dra. Teknik hänger samman med organisation. Aktörer använder organisation
och teknik för olika syften. Tekniska system betraktas därmed som sociotekniska
system och tekniken som socialt konstruerad.131

Hughes och LTS
Under 1980-talet fördjupades detta synsätt framför allt genom den mångveten-
skapliga forskning kring stora tekniska system (Large Technical Systems, LTS)
som växte fram inspirerad av den amerikanske teknikhistorikern Thomas P. Hug-
hes132. I hans uppmärksammade verk om elektrotekniken ”Networks of Power:
Electrification in Western Society 1880–1930” hävdas att hela den storskaliga
tekniken kan studeras som systemens historia.

I opposition mot en äldre syn, där tekniska innovationer förklaras utifrån suc-
cessiva förbättringar av enskilda artefakter, betonar Hughes teknikens sociala och
kulturella samband. Varje system är en integrerad del av det samhälle där det
utvecklas, och många faktorer – politiska processer, ekonomiska hänsyn, organi-
sationers intressen, institutionella regelverk och kulturella värderingar – påverkar
systemen. Han ser också ett generellt utvecklingsmönster hos stora tekniska sys-
tem: De börjar lokalt med ett fåtal förgreningar, expanderar till större områden
och blir regionala, för att växa till nationella och internationella system.133

Fem centrala begrepp
Fem begrepp är väsentliga i Hughes modell: Systembyggare, utvecklingsfaser,
momentum, systemkultur och utvecklingshinder. Systembyggare kallas de målin-
riktade entreprenörer som formar, utvecklar och försöker styra systemets fram-
växt. De bär framför allt på en vision om hur de olika delarna bör utvecklas till en
helhet.134

Med begreppet utvecklingsfaser beskriver Hughes hur tekniska system genom-
går fyra steg med karakteristiska uppgifter och problem. Den första uppfinnings-
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och innovationsfasen sträcker sig fram till praktisk användning. I spridningsfasen
expanderar systemet till nya områden, där politiska, kulturella och sociala förhål-
landen leder till delvis annorlunda organisatoriska och institutionella lösningar. I
vissa länder utvecklas t.ex. offentliga system medan andra etablerar privata sys-
tem som regleras av tillsynsmyndigheter.135

Under tillväxtfasen utvidgas systemet kraftigt, hanterar konkurrenter och sta-
biliseras i fasta organisationsmönster. I denna fas når system så småningom mo-
mentum (inneboende tröghet, rörelsemängd eller levande kraft) som utmärker den
fjärde och sista fasen. Därmed går systemet i viss utsträckning av sig självt och blir
svårt att bromsa eller styra både inifrån och utifrån.136

Djup samhällelig rotning
Trögheten är ett resultat av investeringar under uppbyggnaden, professionella in-
tressen och organisationer som vuxit sig starka, samt institutionella strukturer
som bär upp systemet.137 Genom s.k. djup samhällelig rotning växer det samman
med en stor mängd samhällsfunktioner och sänder sina rottrådar långt in i livs-
stilar, umgänge och kultur. Systemet fungerar därför till vardags på ett omärkligt
och smidigt sätt, och tas ofta för givet under lugna perioder.138

En viktig förklaring till den inneboende trögheten är att etablerade system i
regel bär på en egen teknisk kultur eller systemkultur som styr tankarna efter en
viss rationalitet och gör dem svårföränderliga.139 När t.ex. telesystemet inter-
nationaliseras och nationella telebolag ska konkurrera på en världsmarknad blir
skillnader i finansieringsmodell, lagstiftning, företagskultur och maktförhållanden
viktiga. Systemkulturen skiljer sig inte bara mellan länder, utan också mellan olika
system inom samma land.140 På teleområdet har konvergensen mellan tele- och
datorteknik till IT lett till att en ingenjörsmässig och byråkratisk telekultur kon-
fronterats med en mer filosofisk, individualistisk och egensinnig datorkultur.141

Utvecklingshinder
Hughes förklarar dynamiken i de olika faserna med hjälp av reverse salients, ett
begrepp som påminner om det mer kända ”flaskhalsar” och kan översättas med
”utvecklingshinder”142. Under varje fas uppstår obalanser och problem som sys-
tembyggarna måste undanröja. Enligt Hughes är utvecklingshindren inte bara tek-
niska, utan även ekonomiska, politiska och organisatoriska. För att hantera obalan-
serna omformulerar aktörerna hindren till problem som går att lösa; s.k. kritiska
problem. Genom att definiera problemen pekar man samtidigt ut en lösning. Där-
med kommer lösningarna ofta att väljas enligt systemets interna logik, snarare än
från positioner utanför systemet.143
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Kritiken mot LTS
LTS-ansatsen har mött kritik, framför allt på två punkter. För det första har en
ambivalens mellan ett aktörs- och ett systemperspektiv i bl.a. Hughes’ forskning
påtalats. Att stora tekniska system i senare faser skulle utvecklas mer eller mindre
av egen kraft enligt momentum-idén sägs vara en form av mjuk determinism.144

Teknikkonstruktivister har invänt att utfallet aldrig är förutbestämt. Några ”tving-
ande” tekniska och ekonomiska problem som de ”rationella” aktörerna måste
lösa finns inte.

Istället pekar man på betydelsen av sociala nätverk, organisatoriska förhållan-
den, samt konflikter och konkurrens mellan aktörer. Faktorer som historiskt har
tvingat fram systemförändringar är konkurrens från andra system, politiska för-
ändringar i regelverk (t.ex. genom avregleringar, förändring av juridiska gränser
som Sovjets fall och EU:s framväxt), motstånd från folkopinionen samt inte minst
nya systemkombinationer.145

Fokusering på heroiska aktörer
Den andra kritiken mot LTS-forskningen riktar sig mot en alltför ensidig fokuse-
ring på heroiska aktörer. LTS-forskare har ofta valt att studera stora män, viktiga
organisationer eller betydelsefulla projekt. Problemen med detta är att forskaren
riskerar att förlora det kritiska avståndet till sina aktörer, men också ett under-
stödjande av en ”heroisk” teori om individuellt handlande.146

Teknikhistorikern Jane Summerton har föreslagit några forskningsinriktningar
som skulle kunna berika LTS-ansatsen, och som har stor relevans för den här
undersökningen. En uppgift kan vara att studera om motsträviga politiker syste-
matiskt har bearbetats för att gynna systembyggarna, eller om resurssvaga män-
niskor ”köpts upp” på vägen. Genom sådana studier kan nya insikter nås om hur
makt utövas, befästs och förstärks i stora tekniska system.147

Summerton har också föreslagit att man skulle överge bilden av system som
växer fram i ordnade faser, för att snarare betona kaos och fragmentisering som
ofta präglar komplicerade förändringsprocesser. Viktiga frågor blir då dels genom
vilka mekanismer och i vems intresse som bilden av ”ett system” upprätthålls,
dels vad perioder av kaos, då den tillfälliga stabiliteten rubbas kan säga om syste-
mens sårbarhet och maktförhållanden samt om samhällets möjligheter till insyn
och styrning.148

Infrasystem
En utveckling av LTS-ansatsen representeras av teknikhistoriken Arne Kaijser som
lanserat begreppet infrastruktursystem eller infrasystem. Infrasystem definieras
för det första av att de har en allmän karaktär genom att vara tillgängliga för alla
på samma villkor inom sina områden, och för det andra av att utbyggnaden ger
viktiga och långsiktiga förutsättningar för många verksamheter i samhället. Insti-
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tutionella ramar för infrasystem formas genom växelverkan mellan ”politik” och
”teknik”; de präglas både av den politiska ideologin och maktstrukturen i ett
samhälle, och av systemets speciella egenskaper.149

Den amerikanske sociologen Frank Dobbin hävdar att politiska lösningar som
länder väljer för sin infrastruktur senare blir vägledande när nya problem ska
hanteras. Järnvägspolitiken etablerade t.ex. en ”industrial policy paradigm”. Denna
överföring är enligt Kaijser en viktig mekanism vid utformningen av institutio-
nella ramar för nya infrasystem. Ett infrasystem som fungerar som förebild kallar
han ett paradigmatiskt system. Om ett paradigmatiskt system påverkar utform-
ningen av flera infrasystem i ett land och dessa får gemensamma karaktäristika,
uppstår en styrande modell eller ett institutionellt mönster.150

Paradigmatiska system
Som nämnts hävdar Kaijser att först järnvägssystemet och senare elsystemet har
fungerat som paradigmatiska system i Sverige och format ett svenskt institutionellt
mönster som fick sina huvuddrag vid 1800-talets mitt och sedan behållit dessa
under lång tid. Mönstret har varit särskilt tydligt inom starkt kopplade system
med nationell utbredning som järnväg, telegraf, telefon och elektricitet.151

Kaijser menar också att statens roll har utvecklats från övervakare och främjare
av infrasystem under tidigmodern tid, till systembyggare under 1800-talet och
systemutvecklare på 1900-talet, för att under de senaste 20 åren omdefinieras till
nätverksförvaltare och systemövervakare.152 Ansatsen har dock kritiserats av eko-
nomhistoriken Rolf Adamsson, bl.a. för att inte tillräckligt problematisera staten
som aktör. Det vore en fördel om ”ballongbegreppet” staten splittrades upp, me-
nar Adamsson: ”Initiativ synes komma antingen från regeringen, byråkratin eller
riksdagen.”153 Till svårigheterna med staten och aktörsbegreppet ska jag åter-
komma i metodavsnittet.

SCOT och ANT
LTS-ansatsen är nära släkt med två andra forskningsfält om sociotekniska system
och nätverk som växte fram på 1980- och 1990-talen: Social Construction of
Technology (SCOT) eller socialkonstruktion av teknik, respektive Actor Network
Theory (ANT) eller aktörnätverksteori. Båda skolorna vänder sig mot att veten-
skap och teknik skulle utvecklas i en viss förutbestämd bana, driven av någon
sorts inneboende kraft eller ”objektiva” fakta.

Istället växer tekniken fram i sociala processer, där aktörer och grupper gör
olika tolkningar och förhandlingar med varandra så att flera olika vetenskapliga
fakta eller tekniska artefakter är möjliga.154 Synsättet, som är centralt i både SCOT
och ANT, konkretiseras i principen om symmetri. Enligt denna princip ska forska-
ren förhålla sig agnostiskt (neutral, opartisk) till påståenden om naturen eller tek-
niken. Det är aktörernas perspektiv på vad som är sant/falskt, rationellt/irratio-
nellt och framgång/misslyckande som är intressant.155
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Tolkningsflexibilitet och stängning
SCOT förknippas vanligen med britten Trevor Pinch och holländaren Wiebe E.
Bijker. Teorin beskriver hur olika relevanta sociala grupper av både producenter
och användare tolkar nya uppfinningar på helt skilda sätt. ”Samma” tekniska
artefakt får därmed olika betydelse för olika grupper.156 Det främsta kännetecknet
på en social grupp är att medlemmarna har en gemensam syn på artefakten i
fråga. Mening ”byggs in” i artefakter, och den mening som tillskrivs nya artefakter
präglas av tidigare varianter.157 Det finns inget på förhand givet sätt att designa
eller använda en artefakt. SCOT-anhängare hävdar att artefakter har tolknings-
flexibilitet; dess essens eller innersta väsen skapas i föreställningar och kunskaper
om artefakten. Vad artefakten faktiskt är bestäms av de sociala sammanhangen.158

Genom tolkningsflexibiliteten uppstår nya problem; nya lösningar och modeller
utvecklas därför ständigt.

Enligt SCOT stabiliseras en viss teknik först när de relevanta sociala grupperna
har nått konsensus om en speciell design och valt bort konkurrerande varianter.
Detta kallas för ”stängning”, och innebär att tolkningsflexibiliteten upphör och
utvecklingsprocessen stannar av. Kvar blir gemensamma uppfattningar om vad en
fungerande artefakt är.159

Inom SCOT finns dock en viss oklarhet om huruvida stängning verkligen inne-
bär att ett slutgiltigt, stabilt tillstånd etableras. Att artefakten är stabiliserad och
därmed har fått sina egenskaper behöver inte betyda att den är för evigt fixerad,
menar vissa. Stabilitet är ett relativt begrepp och därmed förhandlingsbart. Otydlig-
heten gäller, uttryckt på annat sätt, om huruvida SCOT bara handlar om kon-
struktionsfasen eller om skolan innefattar även användningsfasen vilket borde inne-
bära att tolkningsflexibiliteten i princip är oändlig och att en stabiliserad artefakt
aldrig blir helt ”färdig”.

I vad Pinch kallar ”the radical version of social constructivism” genomgår tek-
niken en ständig (re)konstruktion och dess användbarhet omtolkas kontinuerligt.160

Perspektivet är synnerligen tillämpbart på den ”kameleontiska” datortekniken som
tycks bytt skepnad upprepade gånger de senaste 30 åren.

Aktörsnätverk och aktanter
ANT förknippas framför allt med den franske sociologen Bruno Latour. Skolans
intresserar sig för spridningen av innovationer och idéer, och fokuserar till skill-
nad från SCOT på enskilda aktörer. Enligt ANT gäller det för aktörerna att mobi-
lisera och länka samman nödvändiga resurser i stora sammanhängande nätverk,
s.k. aktörsnätverk, kring den teknik man vill utveckla. Konflikter och maktkamp
är vanliga, och det är viktigt att vinna allierade för sin sak.161

Enligt ANT är aktörer och nätverk det enda givna. Aktörer har inga fristående
egenskaper; de blir till i och genom nätverk och representerar noderna som för-
ändras när själva nätverket förändras.162 Det bästa sättet att återge nätverket är
därför att följa aktörerna själva samt deras handlingar och förbindelser. Utanför
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nätverken finns ingenting.163 Ett särdrag i ANT är att man inte begränsar aktörs-
begreppet till människor. Också naturobjekt och artefakter kan vara aktörer, s.k.
aktanter, som då tillmäts agency; alltså avsikter och maktresurser.164 Därför gäller
det att mobilisera inte bara andra aktörer utan även aktanter.

Projekt och objekt
I ANT skiljer man vidare mellan teknik som projekt och som objekt, något som
påminner om stängningsmekanismen inom SCOT. Slutpunkten för ett projekt är
att förvandlas till objekt. Skillnaden handlar om graden av materialitet och kon-
sensus.165 Man talar även om att något uppnår en högre eller lägre grad av verklig-
het. Innovationer är helt beroende av olika aktörers intresse för att överleva och
”bli till”.166 En innovation överförs därför aldrig, utan översätts och transforme-
ras ständigt av de aktörer den möter.167 Även aktörerna förändras vid dessa över-
sättningar.168

Förbindelserna i nätverket kan ses som kedjor av mänskliga aktörer och aktanter,
och ju längre kedjor, desto högre grad av verklighet.169 Om en artefakt lyckas
förena olika perspektiv och viljor har den uppnått maximal verklighet och får
därigenom sin existens.170 Den har då också blivit något vi tar för givet. Existensen
är dock bara preliminär. Som Latour säger: ”Ingenting blir så verkligt att det inte
behöver ett nätverk för att hålla igång sin existens.”171 Därför måste aktörerna i
ett nätverk ständigt arbeta för att knyta fler aktörer till sig.172

Institutionell teori och utvecklingsblock
SCOT och ANT har klara paralleller med LTS-ansatsen. En central insikt är att
tekniska system och nätverk är sociotekniska system. Teknik ”konstrueras” ge-
nom förhandlingar, konflikter och maktkamp mellan olika aktörer. Även institu-
tioner är viktiga aktörer i samtliga teoriansatser som presenterats ovan. De tre
skolorna påminner i sin tur om de (neo-) institutionella teoribildningarna i histo-
ria, statsvetenskap, ekonomi och ekonomisk historia. I dessa anses samhällets for-
mella (legala och politiska regler) och informella (kultur, moral etc.) institutioner
ha en historisk tyngd eller tröghet som påverkar aktörernas maktutövning i poli-
tiska och ekonomiska processer.

Nobelpristagaren i ekonomi Douglas C. Norths’ begrepp ”path dependence”
(stigberoende eller spårbundenhet) används inom ekonomisk historia för att be-
skriva hur institutioner som uppstår i en viss miljö lever kvar när förhållandena
ändras, och då fungerar som bromsar mot radikal förändring. Samhällets regler
består till en del av avlagringar från det förflutna, och framtiden kommer därmed
att styras av historien, en tes som har stora likheter med momentum-tanken inom
LTS.173

Till skillnad från de rent institutionella skolorna innefattar LTS, SCOT och
ANT i högre grad även tekniken och tekniska utvecklingsprocesser i sin analys. I
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det här sammanhanget bör dock institutionernas roll i teknikutvecklingen fokuse-
ras. Det är då naturligt att anknyta till teoribildningen om s.k. utvecklingsblock
som har vuxit fram inom ekonomisk historia.

Begreppet lanserades på 1950-talet av nationalekonomen Erik Dahmén för att
fånga hur olika typer av ekonomisk verksamhet utvecklas och får stöd av varan-
dra i starka nätverk. Senare har det tagits upp av bl.a. ekonomhistorikern Lennart
Schön som förklaring till de mönster eller långa vågor i (den svenska) ekonomins
utveckling som han urskiljer.174 Utvecklingsblock är ett system av aktörer som
tillsammans skapar mervärde. Samma aktörer som i en fas har representerat för-
nyelse kan dock i senare skeden företräda tröghet och motstånd mot föränd-
ringar.175

Uppfinningar skapar komplementariteter
Grunden i ett utvecklingsblock är att nya uppfinningar skapar komplementarit-
eter, ömsesidiga beroenden på olika håll i samhället. De kan uppstå inom den
ekonomiska sfären, men även mellan ekonomin och samhällets institutioner. La-
gar och regler kan t.ex. gynna eller missgynna komplementariteter. Det tar också
olika lång tid för alla komplementariteter att utvecklas.

Schön utgår från att förändringar uppstår genom kriser, och driver tesen att det
svenska samhällets utveckling har växlat mellan perioder av kris-förändring-sta-
bilitet-kris. Strukturkriser inträffade i slutet av 1840-talet, i början av 1890-talet,
i början av 1930-talet och vid mitten av 1970-talet. Under de följande omvand-
lingsfaserna skapades nya strukturer och nya tekniska system, framför allt inom
kraftförsörjning och kommunikationer. Även den ekonomiska politiken och de
internationella förhållandena förändrades. Därmed uppstod nya komplementarit-
eter på många områden.176

Spårbunden utveckling
När ny teknik etablerats blir utvecklingen under lång tid spårbunden. Uppgiften
att bygga en teknisk infrastruktur för hela samhällets utveckling står i centrum för
strukturcykeln mellan de industriella revolutionerna. Vid 1800-talets mitt blev
järnvägen motorn i en snabb utvidgning av världsekonomin, medan elektrifiering,
bilism och flyg spelade liknande roller vid mitten av 1900-talet.177 Sedan 1970-
talet står elektroniken i centrum för ett nytt utvecklingsblock, först symboliserat
av innovationer som mikroprocessorn och persondatorn.178

Enligt Schön har också den elektroniska revolutionen förskjutits mot skapan-
det av en ny teknisk infrastruktur där Internet står i fokus179. Det tar dock tid att
utveckla nya infrastrukturer, och omvandlingsförloppen är också annorlunda än
de industriella revolutionerna som utgår från basinnovationer. Den tekniska infra-
strukturens utbyggnad handlar mera om att sprida möjligheter, göra fler delaktiga
och därmed vidga teknikens användning. Därmed har omvandlingstrycket flyttats
från teknik till samhälle.180
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Diskussion
De teoretiska skolor som har presenterats i detta kapitel härstammar från olika
vetenskapliga kontexter. Deras begreppsapparater skiljer sig åt och kan därför
vara svåra att jämföra på ett rättvisande sätt. Trots detta finns det påtagliga likhe-
ter mellan regimteori och LTS/SCOT/ANT. Samtliga kan sägas innehålla en kritik
av det traditionella maktbegreppet, där makt betraktas som en storhet som vissa
grupper kan äga för att påtvinga andra sin vilja.

Man tycks vara överens om att makt är en relationell kapacitet; något som
utövas snarare än innehas. Handlingsperspektivet är alltså viktigt. Vidare finns en
gemensam betoning av hur olika aktörer med skilda agendor försöker mobilisera
resurser och bygga nätverk eller ingå koalitioner för att nå sina mål. Regimteorins
pre-emptive power tycks här ha särskilt mycket gemensamt med vad som i ANT
kallas aktörsnätverk.

För att betona teknikens roll i undersökningen och dess koppling till politisk
makt och maktutövning kommer jag att använda en kombination av begrepp häm-
tade från regimteori respektive LTS/SCOT/ANT. En sådan ansats har inte minst
fördelen att den integrerar ett aktörs- och strukturperspektiv.

Från regimteorin hämtar jag själva regimbegreppet och dess maktaspekter. LTS-
ansatsen erbjuder en rad användbara begrepp som systembyggare, utvecklings-
faser, momentum och systemkultur som hjälper mig att besvara frågan om vilka
strukturella villkor och begränsningar som styrt aktörernas tänkande och hand-
lande.

Även begreppsbildningen kring infrasystem är relevant för en undersökning
som utgår från informationsteknikens systemiska natur, särskilt i relation till be-
greppet utvecklingsblock som betonar institutionernas betydelse för infrastruktur-
ens utveckling. En fråga i det sammanhanget är vilken betydelse de tekniska syste-
mens politiseringsgrad har haft för konstruktionen av det nya offentliga rummets
institutionella ramar.

Finns det en ”teknikpolitik”?
SCOTs analys–kategori relevanta sociala grupper bildar en annan teoretisk ut-
gångspunkt. Även SCOT-relaterade begrepp som tolkningsflexibilitet, stängning
och stabilisering är tillämpbara för mitt syfte. Den svenska IT-politiken har ju
formats under ett skede när en rad nya tekniker och tekniska delsystem (som
persondatorer, kabel-TV och Internet) genomgått en process av upprepad tolk-
ningsflexibilitet-stabilisering-stängning.

Frågan gäller här i vilken mån aktörerna har bidragit till att formulera en
”teknikpolitik” i meningen artikulerade förhållningssätt till informationstekniken
och dess utveckling? Genom att utgå från aktörer och grupper av aktörer som har
haft en styrande relation till teknik och tekniska system kan jag studera hur deras
uttalanden och kunskaper har påverkat förståelse, införande och användning av
ny teknik, och i förlängningen också av den förda politiken.
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Ett praktiskt problem kan vara att väva ihop regimteori med teorier om stora
tekniska system. Det rör sig här om teoribildningar med delvis olika disciplinär
bakgrund. Jag föreställer mig att en regim grovt sett kan betraktas som den norm-
givande delen, ”överbyggnaden”, i ett stort tekniskt system/infrasystem. I regimen
konstitueras de rättsliga och ekonomiska villkor – ägandeform, organisation, regel-
verk, finansiering m.m. – som reglerar systemet. LTS, SCOT och ANT erbjuder
användbara hjälpmedel för att öppna teknikens svarta låda. Men för att under-
söka vad som händer inne i den sociala lådan blir regimbegreppet ett praktiskt
verktyg.

Konkreta frågeställningar
Efter genomgången av teoretiska perspektiv har det nu blivit dags att återvända
till avhandlingens syfte och konkreta frågeställningar. Undersökningens huvud-
syfte är alltså att beskriva, förstå och förklara framväxten av den svenska IT-
politiken ur ett historiskt perspektiv. Undersökningen är processinriktad, och dyna-
miken i processerna står i centrum för studien.

Jag har dock inte någon avsikt att studera hela det breda och komplexa utveck-
lingsförlopp som har lett fram till dagens IT-politik, eller presentera någon kom-
plett historia över den. Ambitionen inskränker sig till att undersöka de aspekter
som kan antas ha haft betydelse för att bestämma det offentliga rummets institu-
tionella ramar i det framväxande ”informationssamhället”.

Min utgångspunkt är att IT-politiken under 1900-talets tre sista decennier har
karaktäriserats av att demokratimålen har varit rikligt representerade på den
programmatiska nivån, medan den praktiska politiska maktutövningen framför
allt har vägletts av strävan efter avreglering, konkurrens och internationell har-
monisering.

I förförståelsen ingår vidare att den politiska retoriken främst har dominerats
av de ljusa och inte sällan utopiska framtidsbilderna, medan det politiska hand-
landet ofta styrts av risker och dystopier eller vägletts av ”tvingande” tekniska
eller ekonomisk-politiska nödvändigheter.

Denna förförståelse överensstämmer nära med den brittiske medieforskaren
Brian Winstons’ tes om att det finns en ”lag” som gäller alla nya kommunikations-
tekniker från telefon, radio och TV till datorer och kommunikationssatelliter; ”la-
gen om undertryckande av radikal potential”. Undertryckandet kan ta sig många
former, från restriktioner i form av patentlagstiftning till institutionellt spårbe-
roende. Enligt Winston ser eliterna till att ny teknik integreras i samhället så att
den förstärker, eller i alla fall inte allvarligt rubbar, de grundläggande makt-
förhållandena.181
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Det teknokratiska medvetandet
Det är också naturligt att anknyta till Habermas, som menar att politiken idag är
präglad av teknologiska och vetenskapliga tankemönster.182 Alltfler politiska frå-
gor, i synnerhet de som berör teknik, avgörs med en rationalitet och metodik häm-
tad från vetenskapen. Den politiska processen kommer därmed att likna den ve-
tenskapliga. Habermas kallar denna rationalitet för ett ”teknokratiskt medve-
tande”.183 Bland de kännetecken som han menar visar på närvaron av ett tekno-
kratiskt medvetande i politiken är särskilt följande tre relevanta i förhållande till
IT-utvecklingen;184

– oproblematiserat samförstånd; IT-frågor uppfattas inte som ideologiska.
Den politiska processen fortskrider och frågorna avgörs av vad som anses
vara neutral ”kunskap”, inte utifrån en politik baserad på värderingar,

– likformighet; förslag; målbeskrivningar och IT-användning överhuvudtaget
utsätts inte för kritisk granskning eller utvärdering. Det ställs inte heller
några alternativa eller avvikande förslag eller målbeskrivningar, därmed
finns det inte några konflikter i IT-användningen,

– expertberoende; den process som föregår och är avgörande för en viss IT-
användning sker i förvaltningen och hos aktörer som betraktas som exper-
ter eller tjänstemän. Inflytandet från politiker över denna process är be-
gränsat.

Min hypotes är att man kan förstå de politiska processerna i termer av regim-
förändringar. Genom användning av regimteori hamnar aktörerna och deras sam-
spel i förändringsprocesserna i fokus. För regimteorin har handlingsperspektivet
en central betydelse. Hur koalitioner mellan aktörer bildas för att uppnå viktiga
mål, inte hur besluten fattas, samt hur koalitionerna består och reproducerar sig
själva över tiden är viktiga frågor.185 Regimteori handlar alltså om hur de politiska
aktörerna går samman i aktörsgemenskaper eller nätverk för att få saker och ting
gjorda, och hur politisk beslutskapacitet på så vis skapas.

I ljuset av detta kan undersökningens syfte preciseras: Att analysera hur teknisk
utveckling växelverkar med politik, ekonomi, och andra faktorer i politiska pro-
cesser som resulterar i regimförändringar eller tillkomsten av nya regimer inom
den legala och den tekniska infrastrukturens område.

IT som stort tekniskt system
Förhållandet mellan politik och informationsteknik går dock knappast att under-
söka utan att också betrakta IT som ett stort tekniskt system. Ett sådant kan
beskrivas som en struktur inom vilken aktörernas handlingsmöjligheter bestäms
och deras tankar och föreställningar om teknikens möjligheter utvecklas.

Stora tekniska system har samtidigt karaktär av sociotekniska system, och kan
alltså beskrivas som socialt konstruerade, genom ett samspel mellan sociala, kul-
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turella, politiska och ekonomiska komponenter och överväganden. Det ”tekniska”
och det ”sociala” är oupplösligt invävda i varandra. Sociotekniska system har
därför liknas vid sömlösa vävar utan tydliga gränser mellan olika faktorer.186 Där-
med kan en socioteknisk systemansats användas för att knyta analysen tillbaks till
aktörsnivån, sedan de strukturella begränsningarna identifierats.

Undersökningens två analysnivåer
Jag använder mig alltså av två analysnivåer i undersökningen, en aktörs- och en
strukturbaserad. De båda nivåerna samverkar med varandra, och hur växelspelet
sker är ett av undersökningens centrala teman. Min väsentligaste forskningsfråga
gäller därför hur och varför det offentliga rummets institutionella spelregler har
förändrats, hur det politiska systemets aktörer, förstått i första hand som det stat-
liga kommittéväsendet, riksdag och regering, politiska partier och centrala myn-
digheter etc., har förvaltat den potential för utvidgning av det offentliga rummet
som informationstekniken påstås innebära, samt vilka strukturella faktorer som
har påverkat det politiska handlandet. Genom att problematisera förhållandet
mellan teknisk utveckling och politisk respektive social förändring vill jag försöka
besvara följande konkreta frågor:

– Hur skiljer sig det nya offentliga rummet från det traditionella offentliga
rummet, baserat på det talade och tryckta ordet samt på etermedier som
radio och TV?

– Varför har de institutionella villkoren för detta nya offentliga rum kommit
att avvika från det traditionella offentliga rummets?

– Vilka aktörer, aktörsgrupper och intressen har varit dominerande respek-
tive tillbakahållande i utformningen av de institutionella villkoren, och vari-
från har initiativen till förändringarna kommit?

– Hur och varför har aktörsgemenskaper – regimer – bildats och förändrats,
och hur har eventuella relationer mellan olika regimer sett ut?

– Hur har olika aktörer definierat och diskuterat begrepp som det offentliga
rummet, offentlighet, demokrati etc. i samband med utvecklingen av svensk
IT-politik?

– I vilken mån har aktörerna bidragit till att formulera en ”teknikpolitik” i
meningen artikulerade och sammanhållna förhållningssätt till informations-
tekniken och dess utveckling?

– Vilka strukturella villkor och begränsningar har styrt aktörernas/aktörs-
gruppernas tänkande och handlande?
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Fyra temaområden
Undersökningens frågeställningar kan sammanföras till fyra temaområden: Det
gäller för det första det offentliga rummet och dess förändrade institutionella ra-
mar. Det gäller för det andra aktörerna och deras roller i de politiska föränd-
ringssprocesser som har lett fram till dessa nya spelregler. Det gäller för det tredje
aktörernas föreställningar om teknik, demokrati och det offentliga rummet, och
hur de har förändrats över tiden. Det gäller för det fjärde de strukturella villkor
som begränsar aktörernas handlingsmöjligheter och samspelet mellan aktörer och
struktur.

Inom samtliga fyra områden kommer jag att fokusera interaktionen mellan tek-
nisk utveckling och politisk förändring, och dessas respektive roller som omvand-
lingsfaktorer i förändringsprocesserna.
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metod, källor och avgränsningar

Den här avhandlingen söker sina svar i mötet mellan ”teknik” och ”politik”. I
praktisk mening är det dock en traditionell historisk undersökning. Metoden är
framför allt kvalitativ, och baseras på studium av sedvanligt historiskt källmate-
rial i olika arkiv samt intervjuer med individuella aktörer i de undersökta proces-
serna.

I viss mån har detta material kompletterats med kvantitativa uppgifter, främst i
fråga om olika data- och IT-politiska initiativ i riksdagen. Arkivstudierna har väg-
letts av en teoretisk förförståelse. Syfte och frågeställningar har bestämt urvalet av
källmaterialet, som i första hand består av betänkanden och arkivhandlingar från
kommittéväsendet, i andra hand av riksdagstryck som propositioner, motioner,
interpellationer samt protokoll från debatter och omröstningar. Även personliga
intervjuer har använts som källor.

Källor och källkritiska aspekter
Undersökningens källäge är relativt gott, även om omfattningen av och kvaliteten
på det bevarade kommittématerialet varierar mellan olika kommittéer. I något fall
har beslutsprotokoll från enstaka kommittésammanträden saknats. I andra fall
har interna underlagspromemorior, in- och utgående skrivelser etc. inte arkiverats
eller arkiverats endast till viss del och till synes slumpvis. Det sistnämnda gäller i
synnerhet Post- och teleutredningen (PTU), vars arbete kom att avbrytas av en
flygkrasch där majoriteten av utredningens ledamöter och sekretariat omkom.

Ett genomgående drag i kommittématerialet är att diskussionsprotokoll från
sammanträden och arbetsgrupper helt saknas. Vilka aktörer som yttrar sig, samt
vilka förslag och yrkanden som framförs, har därför inte dokumenterats. Inte hel-
ler har några protokoll från eventuella partigruppsmöten och liknande mera in-
formella sammankomster bevarats.

Kommittéernas beslut och ställningstaganden i sakfrågor som de enligt sina
direktiv haft att utreda är däremot alltid protokollförda. Omfattningen av bak-
grunder och motiveringar till sådana ställningstaganden skiljer sig emellertid vä-
sentligt från kommitté till kommitté. I normalfallet ges mycket knapphändiga
upplysningar om tillkomsthistorien bakom ett visst ställningstagande. Dessa be-
gränsningar gäller också i princip riksdagsmaterialet, särskilt utskottsbetänkanden.

Primärmaterial
Förutom kommittéernas egna handlingar har även remissvar, remissammanställ-
ningar, lagrådsremisser och annat underlag till regeringens propositioner stude-
rats. Detta material finns i regel i konseljakter som förvaras i riksarkivet eller hos
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regeringskansliets arkiv- och dokumentationscenter, beroende på ålder. I ett fall
har jag dock tagit del av remissvar och -sammanställning hos justitiedepartemen-
tets registrator.187

Kommittéprotokoll och utskottsbetänkanden är officiella dokument, ofta med
en partipolitisk karaktär. Detta konstaterande ger anledning till två källkritiska
reflexioner. För det första bör sådant material i huvudsak betraktas som uttryck
för majoritetens syn. Det kan förväntas att materialet ger en tillrättalagd, politiskt
korrekt, bild av en handling, en process eller ett beslut.

För det andra finns det skäl att misstänka att konflikter och intressemotsätt-
ningar inte redovisas eller tonas ner i materialet. Kompromisser och konsensus
har länge varit ledstjärnor i svenskt offentligt liv, och många informella diskussio-
ner sätter aldrig några spår i protokollens officiella fraser. Eftersom källmaterialet
förmodligen i större utsträckning uttrycker majoritetens version än minoritetens
och redovisar mer vad som förenar än vad som skiljer aktörerna åt måste det
hanteras kritiskt, med hänsyn till ideologiska och strukturella ramar för det skrivna
ordet.188

Personliga intervjuer
För att kompensera det skriftliga källmaterialets brister när det gäller kvalitet och
tendens, men även som en allmän orientering inom forskningsområdet, har jag
gjort personliga intervjuer med individuella aktörer som på olika sätt deltagit i
kommittéernas arbete.

Till skillnad från traditionell historia är de flesta av samtidshistoriens aktörer
fortfarande i livet. Därmed öppnas en möjlighet att genom systematisk använd-
ning av intervjuer både nå fram till ny intressant kunskap och mer närgångna,
levande skildringar av viktiga skeenden, än vad som hade varit möjligt enbart
genom studier av kommittéprotokoll och andra skriftliga källor.

Intervjuerna har bidragit till djupare förståelse av de undersökta förändrings-
processerna genom att exponera tidigare förbisedda eller okända omständigheter,
samt gett mig inlevelse i tidens atmosfär och stämningar. På det sättet har de också
inspirerat till nya problemställningar. Jag har även använt mig av citat från inter-
vjuerna för att illustrera eller förtydliga uppgifter och omständigheter som redan
belagts i andra källor. På det sättet har jag försökt ge framställningen en levande
ton. Ett annat syfte med att använda citat är att placera skildringen nära aktö-
rerna och låta läsaren själv få bilda sig en uppfattning om deras avsikter och stånd-
punkter m.m.189

Intervjun som dialog
Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som inte bygger på stan-dardiserade
frågeformulär. Med hjälp av förberedda och ordnade frågekomplex har jag för-
sökt få fram uppfattningar och upplevelser om händelser och skeenden. Intervju-
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erna har ofta haft karaktären av ett samtal eller en dialog utifrån några centrala
teman.190 Frågorna har delats upp i helhetsfrågor, temafrågor och specifika frågor
som ibland varit unika för varje enskild intervju. Jag har följt metodböckernas råd
att börja intervjuerna med en öppen s.k. grand-tour- eller time-line-fråga. Den nya
kunskapen uppstår ofta genom samspelet i intervjusituationen. Därför är det vik-
tigt att vara flexibel och öppen för ny och oväntad information.191

Muntliga källor uppstår i kommunikationen mellan intervjuare och intervjuad.
Detta samspel diskuteras ingående i olika metodböcker. Genom intervjun skapar
forskaren nya källor, som inte hade funnits om inte forskaren spelat in/skrivit ner
dem. Källan är alltså delvis ett resultat av forskarens aktivitet, och påverkas själv-
klart av relationen forskare-aktör. Vid intervjun försvinner en del av distansen till
det studerade, något som ibland har lett anklagelser om bristande objektivitet.

Muntliga källor kräver således medvetenhet om en rad problem, även om det
knappast finns några självklara eller entydiga svar: Vad innebär mötet mellan in-
tervjuaren/forskaren och den intervjuade? Vilka etiska överväganden bör göras?
Var går gränsen mellan att skapa förtroende och förföra? I vilken grad påverkar
forskaren den kunskap som samtalet resulterar i?192

Urval och hänsyn till intervjupersoner
Urvalet av intervjupersoner kan vara ett annat metodiskt problem Jag har försökt
lösa det genom att med utgångspunkt i protokoll m.m. välja ut personer som dels
representerat olika funktioner i kommittén (ledamot, sekreterare, expert, sakkun-
nig etc.), dels företrätt skilda politiska åsikter och intressen i de frågor som utred-
ningen haft att ta ställning till.193

Jag har också använt mig av den s.k. snöbollsmetoden för att med start hos en
eller ett par centrala intervjupersoner försöka lokalisera andra viktiga aktörer. De
intervjuade har i regel varit mycket tillmötesgående när det gällt att dela med sig
av sin tid och svara på frågor. I ett par fall har jag misslyckats med att nå den
tilltänkta intervjupersonen. Bara i ett fall har en aktör avböjt att medverka i un-
dersökningen.

Att utnyttja den kvalitativa, ostandardiserade intervjuns fördelar, fordrar ett
hermeneutiskt arbetssätt som betonar inlevelse, förståelse och tolkning. Bandspe-
lare och minnesanteckningar har varit de viktigaste hjälpmedlen i arbetet. Band-
inspelningarna har gjorts under löfte om att de enbart ska användas som underlag
för den skrivna framställningen.194

Uppgifter som kommit fram genom intervjuerna har sammanställts med övrigt
källmaterial i ett första utkast till respektive empiriskt kapitel. Intervjupersonerna
har därefter fått läsa den preliminära texten för att kontrollera hur deras uppgifter
använts, rätta till missuppfattningar och tillföra nya synpunkter. Deras kommen-
tarer har sedan behandlats som andra källuppgifter.195
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Intervjun som historisk metod
Det finns naturligtvis risk för övertro på intervjun som metod för insamling av
historiska fakta. Minnets möjligheter och begränsningar ställer forskaren inför
särskilda svårigheter. Glömska och minnesfel är t.ex. nästan omöjliga att und-
vika.196 Liksom memoarer och dagböcker kan intervjupersonernas minnesbilder
vara färgade av bakgrund och åsikter, innehålla medvetna minnesfel och tenden-
siösa tillrättalägganden, eller ha blivit för-vanskade av tidens gång.197

Men intervjun har också stora fördelar. Den ger skildringen liv och färg, och
öppnar inte minst heuristiska möjligheter. Jag har försökt efterleva Bruno Latours
uppmaning: ”Follow the actors.”198 På det sättet har jag blivit delaktig i interiörer
från de slutna sammanträdesrummens värld och fått viktiga ledtrådar för att kunna
söka vidare i arkiv etc. Så kan den personliga intervjun bidra till att kasta nytt ljus
över protokollens ordkarga redogörelser.199

Problemet med intervjupersonernas eventuella partiskhet har jag försökt han-
tera genom att ställa deras påståenden och beskrivningar av en viss händelse eller
process mot varandra. När flera intervjupersoner ger en samstämmig bild av ett
händelseförlopp ökar deras trovärdighet som källor, medan motsatsen förstås ger
forskaren anledning att aktivera den källkritiska varningslampan.

Att kontrollera intervjuer genom andra intervjuer är också en effektiv metod
för att blottlägga konfliktpunkter och dolda tankemönster.200 Det har vidare varit
fruktbart att systematiskt komplettera och bekräfta de personliga intervjuerna
med skriftligt källmaterial. På så vis växelverkar skriftliga och muntliga källor.201

Oral history
Användningen av muntliga källor aktualiseras också förhållandet till den riktning
inom historieforskningen som kallas oral history. Med oral history kan man dock
mena olika saker. En grundläggande fråga gäller om skolan ska betraktas som
”bara” en metod för faktainsamling, eller om den snarare handlar om att priori-
tera nya problemställningar och forskningsområden.

När man talar om den s.k. oral historyrörelsen syftar man ofta på den renäs-
sans som muntlig historia fick under 1960- och 1970-talen, framför allt i Storbri-
tannien och USA. I bakgrunden fanns ett nyväckt intresse för ”dold kunskap”,
”tysta grupper” och den ”glömda historien”, samt en ambition att rätta till vad
som uppfattades som systematiska obalanser i de skriftliga källorna.202 Där rådde,
med Kjeldstadlis ord, ”tystnad om stora livsområden”.203

I detta perspektiv är oral history är inte bara en metodfråga. Det rör sig snarare
om en historiesyn eller ett ideologiskt ställningstagande utifrån ett starkt sam-
hällsengagemang hos forskaren. Malin Thor beskriver sådant medvetet utövande
av oral history som en radikal rörelse med syfte att skriva en ny demokratisk
historia nerifrån och upp: ”Själva processen att skriva historia förändras med inne-
hållet. Användningen av muntliga källor bryter ner barriärerna mellan yrkes-
historikern och allmänheten, mellan universitetet och yttervärlden.”
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Oral history kan således tolkas som ett enande begrepp för den forskningsin-
riktning som vill ta vara på folkets historia genom dess egna berättelser. Därmed
blir det berättigat att tala om oral history som en egen genre inom historieveten-
skapen.204

Elite oral history
För min del är syftet med att utnyttja muntliga källor knappast att ge röst åt några
tysta grupper.205 Undersökningen anknyter snarare till vad man kallar ”oral method”,
d.v.s. i första hand en metod för att skaffa kunskaper utifrån uppgifter som för-
vandlas verbalt. En annan benämning skulle kunna vara ”elite oral history”, efter-
som många av de intervjuade har tillhört, eller fortfarande tillhör, det politiska
systemets centrala aktörer.

Inte mycket har skrivits om de särskilda metodproblemen med elite oral his-
tory. Historiken Klaus Misgeld betonar dock att det är särskilt viktigt att vara
källkritisk mot elitpersoner, som kanske är vana vid att formulera sig och har lätt
för att väcka forskarens sympati. Samtidigt menar han att de frågor som forska-
ren ställer till sådana aktörer ofta är svåra att besvara bara med skriftligt källma-
terial. Det rör sig om upplevelser, personliga relationer, intentioner, outtalade motiv
och avsikter m.m.206

Sekundärmaterial
Vid sidan av primärmaterialet från processerna i kommittéer och i riksdagen samt
intervjuerna har jag också att använt mig av källor som skrivelser, rapporter, bro-
schyrer och småskrifter från partier, myndigheter, statliga verk, företag och intres-
seorganisationer. Även opinionsundersökningar, debattar-tiklar och nyhetsrepor-
tage i dagspress och andra medier har utnyttjats som sekundärmaterial för att
placera in de studerade politiska processerna i en vidare kontext.

I viss mån har jag kompletterat det kvalitativa materialet med kvantitativa data,
framför allt avseende olika politiska initiativ i riksdagen med anknytning till data/
IT-politik i allmänhet, samt till debatterna om offentlighet och personlig integritet
i synnerhet.

För perioden efter 1990 har riksdagens databas Rixlex (www.rixlex.se) varit en
utomordentlig hjälp i arbetet med att ta fram och sammanställa uppgifter om
data/IT-politiska initiativ. De fyra rikstidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter,
Expressen samt Svenska Dagbladet har använts för att komplettera primärmateria-
let genom ett par kvantitativa undersökningar av mediedebatterna kring folk- och
bostadsräkningen 1970 respektive införandet av PuL 1998. Även om dagspressen
inte är helt oproblematisk som källa, så t.ex. kan det finnas en politisk tendens
även i nyhetstexter, bedömer jag att materialet har varit användbart för mitt syfte.
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Tillskrivande av aktörsskap
Närheten till händelser och aktörer kan skapa ett särskilt samtidshistoriskt objek-
tivitetsproblem. Pär Blomkvist har i sin avhandling om framväxten av det svenska
bilsamhället uppmärksammat att den som undersöker ett område som tidigare
inte varit ideologiskt laddat, kan råka ut för att aktörerna inte betraktar sig själva
och sin verksamhet som vare sig ideologisk eller politisk. Blomkvist tillägger att
om perioden ligger tillräckligt nära i tiden, kan aktörerna dessutom ha synpunkter
på forskarens analys.207

I likhet med Blomkvist har jag gjort erfarenheten att de flesta intervjupersoner
uppriktigt betraktade sin verksamhet som uttryck för en oundviklig teknisk nöd-
vändighet. Aktörerna ägnade sig enligt egen uppfattning åt praktisk problemlös-
ning, inte åt ideologiproduktion. Att t.ex. påstå att televerkets strategi för att av-
reglera teleområdet innebar att skapa ny politik, om än med andra medel, är att
som historiker distansera sig relativt långt ifrån aktörernas egen självbild.

Samtidigt är det särskilt viktigt att söka förklaringar utanför aktörernas egen
retorik när ämnet för undersökningen fortfarande engagerar och är politiskt bränn-
bart. Det är just genom att belysa ”det för givet tagna” som ny kunskap kan
skapas och dolda samband blottas. Genom ett, som Blomkvist kallar det, ”till-
skrivande av aktörsskap” kan ”opolitiska” praktiker betraktas som aktivt med-
verkande i den politiska processen och ouppmärksammade, ”rent praktiskt tek-
niska” områden införlivas i analysen.208

Källornas överflöd
Den minst sagt rikliga tillgången på källmaterial är förstås ett ständigt bekymmer
för samtidshistorikern. Överflödet av källor, inte minst inom ett område som har
avsatt så många spaltmeter utredningstext och arkivhandlingar som informations-
teknikens utveckling, nödvändiggör ett genomtänkt urval och tydliga avgräns-
ningar. Annars finns en överhängande risk för att forskaren förirrar sig in på fres-
tande stickspår, bort från undersökningens huvudriktning.

En samtidshistorisk undersökning kan därför inte ha någon ambition att in-
rymma en komplett redovisning av alla enskilda pusselbitar, bara tillräckligt många
och centrala för att mönster och sammanhang ska framträda.209

Men också motsatsen, brist på material och källor, kan vara ett problem för
samtidshistoriken, i synnerhet om man som jag framför allt studerar den politiska
historien. Paradoxalt nog tycks den svenska offentlighetsprincipen ibland fungera
som ett hinder för just offentligheten, genom att bidra till att de skriftliga källorna
blir relativt intetsägande.

Flera intervjupersoner har t.ex. framhållit att alltför detaljerade protokoll från
kommittésammanträden m.m. skulle riskera att avslöja det ibland känsliga för-
handlingsspel som pågår i parlamentariska utredningar innan partierna etablerat
sina positioner, och därmed skada möjligheterna att nå fram till politiska kompro-
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misser. I sådana fall är det ovärderligt att kunna komplettera ett torftigt skriftligt
källmaterial med muntliga källor som intervjuer.

Att skriva historia framlänges
Samtidshistorikern mer än andra historiker löper också risken att drabbas av efter-
klokhet, att så att säga frestas att skriva historia baklänges med facit i handen.
Medvetet eller omedvetet blickar vi hela tiden tillbaka med kunskaper om ”hur
det faktiskt blev”. Vi glömmer då att de historiska aktörerna inte hade tillgång till
våra erfarenheter. Särskilt på ett område som präglas av stor osäkerhet och snabba
förändringar är det frestande att betrakta de historiska aktörerna som okunniga
eller vilseförda.

Hur kunde de t.ex. undgå att förutse den enorma betydelsen av Internet? Och
hur var det möjligt att blunda för att datorn var på väg att förvandlas från räkne-
apparat och register till gränsöverskridande kommunikationsmedel? Denna typ
av moraliserande baklängesanalyser kräver att aktörerna var utrustade med en
magisk förmåga att se in i framtiden.

För att undvika efterklokhetens fällor måste historikern istället anstränga sig
att skriva historia framlänges genom att ta till sin uppgift att opartiskt undersöka
hur det såg ut för aktörerna i deras egen tid, och försöka koppla bort erfarenheter
som inte fanns tillgängliga i det förflutna.210

Å andra sidan kan man förstås inte låta de samtida tolkningarna begränsa ana-
lysen. Det är historikerns uppdrag att i efterhand se mönster och kritisk tolka och
förklara, utan att därför låta bedömningen av de historiska aktörerna och deras
handlingar utgå från något facit.211

Mångordighet och språklig föränderlighet
Ytterligare ett källkritiskt problem är språkets betydelse i de politiska processerna.
Problemet har två dimensioner för min undersökning. Den första gäller det skrivna
ordet i protokoll och kommittébetänkanden. Sådana texter har ofta beskyllts för
att vara vaga och pratiga. Mångordigheten kan, som Ann-Marie Laginder har
konstaterat, bero på flera orsaker; oförmåga till koncentration, försök att dölja
torftiga budskap eller åsiktsskillnader som fått stå kvar och därmed öppnat för
många åsikter att tränga sig fram på samma gång.212

Vagheten kan också ses som ett uttryck för den svenska modellen att bygga
politiska beslut på ett stort mått av samförstånd, där konsensus får växa fram i en
förhandlingsprocess. Samtidigt instämmer jag med Laginder att det är just sådana
förhållanden som gör texterna vardagsverkliga men också svåra som forsknings-
objekt.

Undersökningen spänner vidare över en lång tidsperiod – 30 år – och språk,
begrepp och metaforer, som även under normala omständigheter är föränderliga,
har under den tiden genomgått en snabb omvandling. Också i vanliga fall diffusa
och mångtydiga begrepp som ”teknik”, ”offentlighet” eller ”samhället” kan helt
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eller delvis ha ändrat innebörd mellan 1969 och 1999. Samtidigt har gamla be-
grepp försvunnit ur språket och nya kommit istället.

Ett särskilt bekymmer är att den tekniska utvecklingen i snabb följd har genere-
rat en rad nya och nära besläktade begrepp som ”ADB”, ”data” och ”IT”.213 Jag
tänker inte göra någon analys av sambandet mellan språk, tankemönster och po-
litiskt eller socialt handlande. Jag vill inte heller påstå att jag har någon lösning på
problemet. Avsikten är främst att fästa uppmärksamheten på den svårighet som
vardagsspråkets förändringar kan innebära för en historisk analys av politiska
processer med så pass stort tidsavstånd, i ett högfrekvent och snabbt föränderligt
samhälle.

Staten som aktör och struktur
Ett särskilt metodproblem som en samtidshistoriker måste hantera är hur den
komplexa moderna staten ska betraktas i termer av struktur och aktör. När staten
uppträder i så olika skepnader som televerket, riksdagens trafikutskott, telelagen,
Konsumentverket, kommunikationsdepartementet, Riksrevisionsverket, och Trans-
portrådet – är staten då en aktör, flera aktörer eller kanske en struktur som övriga
aktörer verkar inom?

Svaret är förstås att det beror på frågan. I det här fallet måste staten betraktas
som ett samlingsbegrepp som fångar in flera och ibland konkurrerande intressen.
Riksdag, regering, myndigheter och verk representerar alla ”staten”, men på olika
sätt och i olika roller. Något gemensamt agerande eller övergripande ”statsintresse”
är mestadels svårt att urskilja. I själva verket utspelas en stor del av dynamiken i
de politiska processer som den här undersökningen studerar mellan aktörer som
alla företräder någon aspekt av staten.

Statens institutionella tröghet
Ur detta perspektiv bör staten snarast betraktas som en mångfald av kollektiva,
och ibland också individuella, aktörer. Å andra sidan bildar staten och dess insti-
tutioner också en struktur som begränsar och definierar handlingsutrymmet för
sig själv och för andra aktörer. Uttryckt i termer lånade från institutionell teori
skapar staten en stor del av den institutionella tröghet som gör utvecklingen stig-
beroende.

Samma problem gäller i viss mån televerket/Telia, SCB och andra dominerande
statliga myndigheter och affärsverk. Inte heller televerket etc. är möjligt att obser-
vera som någon enskild aktör. För enkelhetens skull kommer jag ändå att be-
handla televerket just som en sådan. Jag är emellertid medveten om att det inom
denna aktör ryms olika intressen och agendor, och att televerket därför i många
fall borde betraktas som flera aktörer. Genom sin storlek, sin kontroll över den
svenska teleinfrastrukturen och sitt telepolitiska problemformuleringsprivilegium
uppvisar verket också tydliga strukturella drag.
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Avgränsningar
Undersökningen är begränsad i flera avseenden. För det första är samhällets poli-
tik på området IT och offentlighet undersökningens centrala objekt. Den tekniska,
ekonomiska och politiska konvergensen skapar emellertid problem att fixera om-
rådet närmare, eftersom IT-sektorns gränser är vaga, motsägelsefulla och förän-
derliga över tiden. Därför har det inte varit möjligt att skapa helt klara och otve-
tydiga frågeområden.

För det andra är undersökningen geografiskt begränsad till politikutvecklingen
i Sverige. Det innebär att jag primärt har intresserat mig för framväxten av den
svenska nationella politiken inom området IT och offentlighet.

Den politiska utvecklingen i andra länder och internationellt berörs bara i den
utsträckning som det kan antas ha påverkat svenska sakförhållanden. I många fall
kan det dock vara svårt eller omöjligt att avgränsa ett enskilt land från omvärlden.
Såväl den politiska som den tekniska utvecklingen har i huvudsak initierats utan-
för Sveriges gränser, och kom under den tidsperiod som undersökningen omfattar
att få en alltmera global prägel. EU och den europeiska integrationen, särskilt
sedan Sverige blev medlem av Europeiska unionen 1995, är andra faktorer som
givetvis har haft en stark påverkan på möjligheterna att föra en självständig natio-
nell politik.

Formella gränser och centrala aktörer
Avhandlingen handlar inte primärt om utveckling och användning av teknik. Det
tekniska konstruktionsarbetet, liksom egenskaper hos informationstekniken, t.ex.
dess snabbhet och kommunikativa karaktär, och hur dessa egenskaper eventuellt
kan ha påverkat demokratins funktionssätt, samt den praktiska användning av IT
i myndigheter och organisationer, är därför frågor som berörs endast i förbigående.

Jag har inte haft ambition att undersöka någonting annat än den centrala poli-
tiska nivån. Vad som hänt i ute i den kommunala verkligheten hamnar t.ex. utan-
för undersökningens ramar, liksom utvecklingen inom folkrörelser och organisa-
tioner samt på medieområdet etc.214 Mitt fokus ligger inte heller på att i detalj
studera den förda politikens praktiska konsekvenser när det gäller tillämpning av
lagregler och användning av informationstekniska nätverk.

Forskningsintresset koncentreras istället till de gränser för det offentliga rum-
met som den legala och den tekniska infrastrukturens institutionella regelverk sät-
ter upp. Undersökningen får därmed en viss formell prägel.

Det är vidare politiska beslutsfattare och det offentliga utredningsväsendets
aktörer som är avhandlingens agenter. Jag har av den anledningen inte närmare
studerat interna strategier och processer inom stora kollektiva aktörer som tele-
verket/Telia. När det gäller televerket är dessa förhållanden relativt väl belysta av
forskningen sedan tidigare. Verkets interorganisatoriska strategier under 1900-
talet har nyligen studerats av såväl Claes-Fredrik Helgesson, Dimitrios Ioannidis
som Magnus Karlsson.215
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Att identifiera politikens formativa skeden
Det har, av skäl som jag har utvecklat ovan, varit nödvändigt att göra ett urval av
alla de kommittéer m.m. som på något sätt har berört politikområdet offentlighet
och IT under min undersökningsperiod. Här har utmaningen främst varit att för-
söka identifiera politikens formativa skeden eller moment.

Med formativt moment menas en period då etablerade politiska institutioner
inte längre fungerar och omvandlas eller ersätts med nya. Det är i sådana skeden
gamla regimer går under; självklara sanningar omprövas, andra resurser efterfrå-
gas och nya aktörer bjuds in. Jag har kort uttryckt letat efter och identifierat ut-
redningar som ingått i viktigare politiska förändringsprocesser.

Inriktningen på den legala och den tekniska infrastrukturens betydelse för det
offentliga rummet har lett till att fyra sådana formativa skeden framstår som cen-
trala för undersökningen. Två av fallstudierna behandlar i huvudsak den legala
infrastrukturens förändring och två den tekniska.

När det gäller den legala infrastrukturen har jag identifierat framväxten av den
första svenska datalagen åren 1969–1973 som en viktig förändringsprocess. I och
med datalagen skapades för första gången en institutionell ram för yttrandefrihe-
ten i elektroniska medier. Den andra fallstudien av den legala infrastrukturen gäl-
ler tillkomsten av PuL 1995–1998, som ersatte datalagen.

På den tekniska infrastrukturens område menar jag att introduktionen av ka-
bel-TV i Sverige samt den politiska regleringen av kabelnätsutbyggnaden, som
blev aktuell perioden 1982–1985, kan betraktas som ett formativt moment. De
nya kabelnäten kom att bli det första infrasystem som inte byggdes ut i enlighet
med någon nationell plan eller med staten som dominerande aktör.216

Fallstudie fyra, som också avser den tekniska infrastrukturen, behandlar den
fortsatta avregleringen av det svenska telesystemet och den principiella åtskillnaden
mellan tele- och datakommunikationer som genomfördes åren 1990–1993. I cen-
trum för fallstudierna står det statliga kommittéväsendet och dess aktörer.

Fokus på systemiska aspekter
Jag är förstås medveten om att den tekniska infrastrukturen omfattar mer än tele-
system och kabelnät. Tillgång till datorer, men även kunskaper om hur de an-
vänds, bör också räknas till dess fundamentala karaktäristika. Utan dator eller
förmåga att utnyttja datorkraften är det svårt eller omöjligt för medborgarna att
realisera informationsteknikens demokratiska potential, oavsett hur väl utbyggda
de elektroniska kommunikationsnäten är217.

Det faktum att Sverige, mycket tack vare den s.k. personaldatorreformen vid
årsskiftet 1997/1998, idag räknas som världens datortätaste land med en dator i
över 50 procent av alla hem, kan i det sammanhanget betraktas som en viktig
resurs ur demokratisk synvinkel.218 Av praktiska skäl har jag valt att framför allt
betona den tekniska infrastrukturens systemiska aspekter, d.v.s. själva kommuni-
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kationsnätverken, i avhandlingen. Frågan om allmänhetens tillgång till datorer
och IT-kunskaper etc. faller därmed utanför den empiriska undersökningens ra-
mar. Den ska dock kommenteras kort i en avslutande diskussion.

Den empiriska delen av undersökningen består således av fyra fallstudier som
behandlar olika skeden i förändringen av den legala och den tekniska infrastruk-
turen mellan 1969 och 1999. I fallstudierna kombineras den kronologiska fram-
ställningen med viss tematisering.

Varje del inleds med en kortare bakgrundsteckning av de politiska och tekniska
förutsättningarna vid den aktuella tiden. Kommittéernas utredningsmiljö, som
parallellutredningar inom området och viktigare politiska beslut, redovisas kort,
liksom direktiv och ledamöter. Därefter följs samspelet mellan aktörerna fram till
riksdagens beslut. Avslutningsvis diskuteras de politiska processernas utfall mot
bakgrund av förändringar i det svenska samhället och i omvärlden.

För att analysera svensk politikutveckling på området IT och offentlighet är det
dock nödvändigt att anknyta till ett längre historiskt perspektiv. En översikt av
utvecklingen inom områdena ADB- och datapolitik från 1950-talet ingår därför i
min genomgång av forskningsläget.
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forskningsläge och bakgrund

Den internationella forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap om IT-
politik i vid mening är omfattande och kompletteras årligen av en stor mängd nya
arbeten med djärva titlar som ”NetPolicy.Com” och ”The Politics of Cyberspace”.
Att sammanfatta hela detta forskningsfält skulle föra för långt. Jag kommer här
att koncentrera mig på det svenska forskningsläget i första hand.

Två internationella, historiska översiktsverk med inriktning på datorer och data-
politik bör dock nämnas: Martin Aspray och William Campbell-Kelly ”Computer.
A History of the Information Machine” samt Paul Ceruzzis ”A History of Modern
Computing”.219 Båda verken kan för en svensk läsare verka tämligen USA-centre-
rade. Ceruzzi är något mera teknikorienterad än Aspray och Campbell-Kelly, som
även intresserar sig för kulturella förhållanden.

Forskningsresultat om ”e-demokratiska” försök och tillämpningar etc. har
också börjat publiceras i en allt snabbare takt. Inte heller detta forskningsläge ska
dock redovisas här.220 Istället är det i första hand historiska arbeten om teknisk
och politisk utveckling inom den legala och den tekniska infrastrukturens områ-
den som står i fokus.

När det gäller tidig svensk datapolitik har forskningsläget kombinerats med en
allmän översikt av den tekniska och politiska utvecklingen från 1950-talet till
slutet av 1960-talet. Översikten anknyter till, och bildar utgångspunkt för, mina
fallstudier.

IT-politik som historiskt forskningsfält
Den historiska och samhällsvetenskapliga forskningen om svensk IT-politik i den
mening som begreppet har fått i den här undersökningen är begränsad. En nära-
liggande förkla-ring är förstås att begreppen ”IT” och ”IT-politik” i sig är så nya
att vetenskapen ännu inte hunnit upptäcka dem. Några nya undersökningar av
lokal IT-politik med en regimteoretisk eller socioteknisk systemansats har visserli-
gen publicerats de senaste åren, men faller utanför ramen för denna översikt.221

Studerar man däremot forskningen om de ”gamla” politikområden som har
uppgått i den moderna IT-politiken, blir bilden delvis en annan. Om ADB- och
data-politik finns t.ex. en rad arbeten, de flesta från 1970- och 1980-talen. Den
svenska tele-politiken har behandlats relativt utförligt av forskningen under 1990-
talet, främst inom teknikhistoria och statsvetenskap.
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Tidig svensk datapolitik
Statsvetaren Jan Annerstedt och historikern Hans De Geer har publicerat större
arbeten om tidig svensk datapolitik.222 Deras undersökningar värderar epoken fram
till 1960-talets slut delvis olika. Annerstedt pekar i en kartläggning som gjordes
redan 1970 på datapolitikens korporativa prägel.

Riksdagen var mycket litet inblandad och de viktiga besluten fattades i en snäv
krets av militärer och forskare samt företrädare för näringslivet och regeringen.
När riksdagen måste kopplas in fungerade den som regeringens transportkompani.
Inte heller regeringen hade dock något fast grepp om frågorna, utan förde en
”eftergiftspolitik” gentemot starka sektorsintressen och saknade ambition till lång-
siktigt tänkande.223

Resultaten av undersökningen sammanfattas så här: ”Trots att datatekniken
kommer att omvälva – eller rättare sagt: fortsätter att radikalt förändra – viktiga
delar av det svenska samhället, så finns ingen medveten statlig datapolitik. De nya
förändringar av flera av samhällets vitala mekanismer, som har blivit möjliga ge-
nom avancerad maskinell databehandling, överlåts till kapitalstarka grupper att
forma efter egna önskemål och hänsyn.”

Annerstedts slutsats blir att staten och politikerna, av oförstånd eller oförmåga,
hade misskött sina kort och spelat bort ett tidigare tekniskt försprång.224

Från konstruktion till inköp
Annerstedt syftar här på att Sverige och den svenska staten hade varit en ledande
aktör inom konstruktion och tillverkning av datorer fram till mitten av 1950-
talet. Försvarets och den tekniska forskningens behov av beräkningskapacitet
styrde utvecklingen, och konstruktionen skedde i statens egen regi med ”elektron-
hjärnorna” BESK och BARK som främsta resultat. BESK var under en kort period
1954–1955 världens snabbaste dator.

Inriktningen skulle dock snart komma att förändras. Redan 1955 började man
inse att datortekniken kunde bli användbar i rationaliseringen av statsförvaltningen
i en tid när stora kollektiva reformer förestod och den expanderande offentliga
sektorn skulle bli kärnan i socialdemokratins s.k. starka samhälle.225

Den tekniska utvecklingen under de åtta åren från 1955 till 1963 blev mycket
snabb. Sverige gick från att vara ett endatorland, representerad av matematik-
maskinen BESK, till föreställningen att hela den växande offentliga förvaltningen
skulle kunna rationaliseras och effektiviseras med hjälp av datorer. Därmed flytta-
des politikens fokus från tillverkning till användning av datorer. I 1963 års data-
proposition betraktades teknikutveckling inte längre som ett primärt statligt in-
tresse. Alternativen var nu att köpa eller hyra datorer, och flera utländska tillver-
kare tryckte på för att få beställningarna.226
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De Geers innovationsförlopp
De Geer har i sin undersökning utgått från faser i ett ”innovationsförlopp”, som
påminner starkt om utvecklingsfaserna i Hughes LTS-modell. Underrättelseskedet
är den fas då man upptäcker den nya tekniken. Den praktiska tillämpningen är
fortfarande oklar. Under tekniköverföringsskedet prövas tekniken i liten skala.
Spridningsskedet innebär att tekniken börjar användas på bredare front. Informa-
tion och utbildning blir viktigt. Under konsekvenshanteringskedet, slutligen, bör-
jar den nya tekniken få effekter på det omgivande samhället. I fallet med datori-
seringen rör det sig om sysselsättning, lokaliserings- och integritetsfrågor, sårbar-
het och liknande.227

Fördelningen av initiativ och ansvar, samt aktörernas roller och relationer skif-
tar i de olika faserna. De Geer hävdar att det till stor del var ”dolda makthavare”
som ledde den tidiga utvecklingen. Riksdagen hade t.ex. en mycket underordnad
roll. Först under spridningsskedet i början och mitten av 1960-talet började man
intressera sig för datoriseringsfrågorna.

Men när riksdagen engagerade sig, så var det främst som myndighet och högsta
beslutande organ i ”AB Sverige”. Inte förrän under konsekvenshanteringsskedet
mot slutet av 1960-talet och framför allt under 1970-talet skulle riksdagen bli
medborgarnas företrädare gentemot förvaltningen.228

De professionella driver utvecklingen
Även regeringskansliet var passivt. Den politiska viljan gjorde sig gällande först
när de administrativa möjligheterna började bli uppenbara. Det var främst profes-
sionella aktörer inom förvaltningen, kommittéväsendet och den akademiska värl-
den som drev processen framåt.

Också näringslivet hade till en början en undanskymd roll. Så småningom kom
dock en privat datortillverkning igång.229 De Geer sammanfattar aktörsgruppernas
skiftande roller i en matris:

fig. 1. Skeden och aktörer i tekniköverföringsprocessen enligt Hans De Geer. Matrisen visar
hur professionella aktörer fångar upp nya signaler, bygger broar och skapar förutsättningar
för att utnyttja den nya tekniken Näringslivet tar sedan över och utvecklar tekniken, så
småningom tillsammans med den offentliga byråkratin. Politikens uppgifter ligger sist i ked-
jan: Att hantera konsekvenserna. De Geer menar att fördelningen av initiativ är helt i linje
med den klassiska svenska modellens ansvarsfördelning: Näringslivet driver förutsättning-
arna medan den politiska sfären sköter följdverkningarna. Källa: De Geer (1992), s. 140.
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Hans De Geers framställning skiljer sig så långt inte mycket från Jan Annerstedt.
När det gäller värderingen av datapolitiken hävdar han dock, i direkt polemik
mot Annerstedts ”overksamhetens konspiration”, att utvecklingen i stort sett var
”naturlig”. Beslutsgången i statsförvaltningen var helt enkelt för omständlig och
långsam i förhållande till teknikutvecklingens snabbhet.

De Geer menar också att det kunskapskapital som skapades under den tidiga
svenska dataeran inte alls var bortkastat, utan kom till godo i form av långsiktig
kompetensuppbyggnad.230

Från utvecklingsstyrning till konsekvensstyrning
Datapolitiken under perioden från 1960-talet till tidigt 1980-tal har granskats av
historikerna Mats Bäck och Kent Lindkvist, medan temaforskaren Hans Glimell
sträcker sin undersökning fram till 1988.231

Om konturerna av data- och IT-politik under 1990-talets första hälft har data-
logen Sten Henriksson publicerat en kortare uppsats.232 I samma uppsats presen-
terar Henriksson en intressant sammanfattning av svensk datapolitik från början
av 1950-talet fram till 1994. Gemensamt för Bäck, Lindkvist och Glimell är att de
diskuterar datapolitikens utveckling utifrån tre typer av styrning, som grovt kate-
goriseras enligt följande:233

Styrningsnivå Materiellt Immateriellt
Utvecklingsstyrning FoU-anslag Utbildning inom

Lån, subventioner specialområden
Spridningsstyrning Nationella projekt, Breddutbildning

infrastruktur information
Konsekvensstyrning Arbetsliv, arbets- Normer

marknad, register, Lagstiftning
säkerhet/sårbarhet

Kategoriseringen leder fram till fem huvudperioder i svensk datapolitik:234

Period Huvudåtgärder Styrningsnivå
1945–1959 FoU-stöd Utvecklingsstyrning
1960–1969 Datortekniken tas Spridningsstyrning

systematiskt i bruk i
förvaltningen

1970–1982 Utredningsverksamhet, Konsekvensstyrning
registerlagstiftning

1983–1993 FoU-stöd, subventioner Utvecklingsstyrning
1994– Nationella IT-åtaganden Spridningsstyrning
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Datapolitikens tre utvecklingsfaser
Svensk data/IT-politik har enligt denna periodisering gått igenom tre utvecklings-
faser under min undersökningsperiod. Den första fasen omfattar åren 1970–1982
när riksdagen i växande grad engagerar sig i datafrågorna och det politiska syste-
met försöker formulera en helhetssyn på datorteknikens roll i samhället. Syftet är
i första hand att hantera datoriseringens negativa konsekvenser. Med Lindkvists
terminologi kan den dominerande politiska styrningsnivån kallas för konsekvens-
styrning.235

Under följande fas, 1983–1993, är det istället utvecklingsstyrning som domine-
rar, medan spridningsstyrning spelar huvudrollen perioden 1994–1998. Utveck-
lingsstyrning går ut på att stimulera IT-utvecklingen genom omfattande stöd till
industrin och satsningar på kvalificerad utbildning. Spridningsstyrning omfattar i
första hand åtgärder för att sprida informationstekniken och öka användningen
genom olika nationella projekt, breddutbildning och information.236

Indelningen är förstås kraftigt förenklad. Olika typer av styrning förekommer
t.ex. hela tiden parallellt. Men kategoriseringen kan ändå hjälpa till att identifiera
data/IT-politikens allmänna innehåll och inriktning under efterkrigstiden, liksom
att hitta historiska brytpunkter, när nya viktiga faktorer kommer in i politiken
och blir bestämmande för dess fortsatta orientering.

Uppställningen säger däremot lite om vilken politisk konfliktnivå som rått vid
olika tidpunkter, vilka aktörer som varit pådrivande respektive tillbakahållande i
de politiska förändringsprocesserna, eller vilken teknikförståelse som de haft och
hur den förståelsen har påverkat det politiska beslutsfattandet. Inte heller tas olika
omvärldsfaktorer med i bilden.

Gemensamt för författarna är vidare att de diskuterar datorer/IT i huvudsak
som tekniska artefakter, inte som teknisk infrastruktur eller stort tekniskt system.
Typologin har således vissa brister för en analys av data/IT-politisk ur ett regim-
eller LTS-teoretiskt perspektiv.

Den svenska modellen i telepolitiken
Teknikhistorikern Arne Kaijser har publicerat en rad arbeten om svensk telepolitik
samt om kommunikations- och infrastrukturpolitik i allmänhet. Kaijser tar i flera
böcker och uppsatser upp telepolitikens framväxt och utveckling i ett långt histo-
riskt perspektiv utifrån en socioteknisk systemansats.237

Han har också givit ut översiktsverket ”I fädrens spår...”, som kan liknas vid
den tekniska infrastrukturens svenska historia. I det arbetet finner Kaijser, som
redan nämnts i inledningen, så många likheter mellan den institutionella utform-
ningen av olika infrasystem att han tycker sig kunna urskilja en specifik svensk
modell.238

Slutsatsen om en svensk modell på den tekniska infrastrukturens område anslu-
ter nära till den långa historiska samsyn kring statens ledande roll i Sverige som
flera andra forskare pekar på. Historikerna Svenbjörn Kilander och Sverker Oreds-
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son har visat hur en ny syn på staten växte fram under tiden från 1800-talets mitt
till tidigt 1900-tal. Framför allt var det järnvägsfrågan som drev fram en aktivare
stat.239

Statsvetaren Emil Uddhammar har genom en bred empirisk analys av gräns-
dragningen offentligt-enskilt pekat på den stora enighet som funnits i svensk poli-
tik mellan de borgerliga partierna och socialdemokratin i synen på staten och dess
uppgifter under hela 1900-talet. Sammanfattningsvis betraktar han 1900-talets
Sverige som en ”konsensusdemokrati”.240

Telepolitiska regimförändringar
Statsvetaren Magnus Karlsson har i flera uppsatser diskuterat svensk telepolitik i
internationellt perspektiv med regimteoretiska ansatser.241 Enligt Karlsson har en
stabil internationell regim bestått i nästan 100 år, byggd på att telekommunikatio-
ner setts som ett naturligt monopol. Sedan 1970-talet har monopolregimen emel-
lertid brutits upp, genom en avregleringsprocess som fortfarande pågår.242

Karlsson ser teknikutvecklingen, framför allt konvergensen mellan tele- och
datorteknik, men även nya tekniska system som satellitkommunikationer och
mobiltelefoni, som en viktig drivkraft. Databranschen hade ingen tradition av mo-
nopol och statlig styrning, och den gamla regimen hamnade därmed under tryck.
Senare började också mediesektorn intressera sig för IT-området.

Karlsson identifierar även ideologiska motiv. Framför allt USA har en lång tra-
dition av marknadsstyrning. Via den amerikanska telemarknaden har avreglerings-
vågen fortplan-tats till den internationella nivån. Som en tredje förklaring anger
han krav från storan-vändare och kunder på lägre kostnader och fler tjänster.243

I sin avhandling ”The Liberalisation of Telecommunications in Sweden. Techno-
logy and Regime Change from the 1960s to 1993” använder Magnus Karlsson
regimteori för att analysera hur svensk telemarknad blev en av de mest liberala i
världen i början av 1990-talet. Han beskriver det politiska spel som ledde till
bolagisering av televerket, ökad konkurrens och ny telelagstiftning, och kan visa
att det var socialdemokraterna som i stor utsträckning drev fram de politiska re-
formerna.

Även här tillskrivs teknikutvecklingen stort förklaringsvärde, genom att skapa
förutsättningar för konkurrens och ge plats åt nya aktörer. Men de politiska för-
ändringarna ses inte bara som en följd av att tekniska system kopplas samman,
utan även som kollisioner mellan olika systemkulturer, framför allt -televerkets
”monopolkultur” kontra den växande data- och elektroniksektorns ”marknads-
kultur”.244

Tidig svensk telekonkurrens
Företagsekonomen Claes-Fredrik Helgesson hävdar i avhandlingen ”Making a
Natural Monopoly: The Configuration of a Techno-Economic Order in Swedish
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Telecommunications” att televerket i praktiken var utsatt för konkurrens långt
före de senaste årens avreglering. Studien koncentreras till 1903–1930, slutet av
den period av telefonkonkurrens som i Stockholm varade fram till 1918, och den
följande introduktionen av automatiska telefonväxlar.

Helgesson beskriver, utifrån en ANT-inspirerad ansats, hur den intensiva kon-
kurrens utan samtrafik (det s.k. telefonkriget) som uppstod i Stockholmsområdet
från 1903 så småningom ledde till ökade problem och kostnader för att växla
samtal, ju större de konkurrerande operatörernas nät blev.245

Avhandlingen visar hur många olika metoder prövades för att förändra situa-
tionen, och hur den lösning med monopol och helautomatiska telefonväxlar som
växte fram under 1920-talet var resultatet av en sammanflätad process med såväl
tekniska som ekonomiska och politiska inslag. Helgesson menar att senare tolk-
ningar av denna lösning som ett ”naturligt” monopol framställer monopolets upp-
komst som oundvikligt, på ett sätt som inte stämmer med detaljerade studier.

Den förenklade, nationalekonomiskt färgade, historieskrivningen har kommit
att spela en viktig roll för senare tiders avregleringar på teleområdet. Att beskriva
det historiska monopolet som naturligt har bidragit till att framställa avregleringa-
rna som oundvikliga, och därmed opolitiska, konsekvenser av en självständig tek-
nisk utveckling, anser Helgesson.246 Därmed blir hans resultat intressanta även för
min undersökning.247

Samspelet politik-företagande
I avhandlingen ”I Nationens tjänst? – Strategisk handling i politisk miljö” visar
företagsekonomen Dimitrios Ioannidis hur politik och företagande utvecklas sam-
manvävda med varandra i ett komplext mönster. Undersökningen handlar om
televerkets/Telias strategiska utveckling sedan 1960-talet, och visar att det finns
skillnader mellan statliga och privata företags sätt att hantera relationen till det
politiska systemet.

Ett privat företag som Ericsson sköter förhållandet på ett pragmatiskt sätt. För
statliga företag som televerket/Telia har det däremot blivit viktigt att bygga en
gräns mot politiken. Denna gräns förklarar Ioannidis med att statligt företagande
började ifrågasättas av ideologiska skäl under den studerade perioden, och att
televerket/Telia samtidigt strävade efter att bli ett kommersiellt företag bland an-
dra.248

Sedan 1960-talet har politik och företagande rört sig från varandra. Televerket/
Telia och politiken har visserligen reagerat på samma omvärldsförändringar, men
mer och mer oberoende av varandra. Det betyder emellertid inte att det skulle
saknas ett samband. Politikens och företagandets handlande orsakar externa ef-
fekter som påverkar förutsättningarna för såväl politik som företagande.249

Ioannidis gör också en periodisering av statens agerande inom den ekonomiska
sfären. Näringspolitikens tid (1945–1964) kännetecknades av att staten försökte
skapa så goda förutsättningar som möjligt för näringslivet. Industripolitikens tid
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(1965–1982) präglades av statens ambitioner att dirigera och styra näringslivets
utveckling, medan konkurrenspolitikens tid (1982–) präglas av statsmakternas
anpassning till den europeiska integrationen.250

Distributionssystemet för radio och TV
Inom det mediepolitiska området finns en rad böcker och uppsatser från det om-
fattande projektet ”Etermedierna i Sverige”, som har anknytning till mitt forsk-
ningsintresse. Det gäller framför allt teknikhistorikern Nina Wormbs studier av
trådradion och Tele-X-projektet ur ett LTS-perspektiv.251 Hon har också beskrivit
den historiska framväxten av det svenska distributionssystemet för radio och TV
sedan 1920-talet, däribland 1980-talets kabel-TV-utbyggnad, i boken ”Genom
tråd och eter”.

Ett centralt tema är samspelet mellan staten, telegrafverket/televerket/Telia och
Radiotjänst/SR. För närvarande arbetar Wormbs med en avhandling om det nord-
iska samarbetet kring Tele-X-satelliten.252

Statsvetaren och temaforskaren Lena Ewertsson vid Linköpings universitet253

har i avhandlingen ”The Triumph of Technology over Politics? Reconstructing
Television Systems: The Example of Sweden” undersökt hur en ny aktör som Jan
Stenbeck/Kinnevik kunde etablera sig på det tidigare hårt reglerade TV-området.

Utifrån en beskrivning av Kinnevikgruppens strategi vid starten av TV3, analy-
serar hon de tekniska och politiska processer som ledde till en dramatisk föränd-
ring av TV-systemen i Västeuropa under 1980- och 1990-talen. Introduktionen av
TV3 beskrivs som ett nytt och expanderande sociotekniskt subsystem. Det både
utmanar och vävs samman med gamla och nya IT-baserade system som kabel-TV,
satelliter, fiber- och datorteknik, och med det etablerade public servicesystemet i
Sverige.254

Ewertsson visar bl.a. hur det nya systemet möjliggjordes genom att det privata
företaget Kinnevik ingick allians med televerket. Syftet var att kunna distribuera
den reklamfinansierade, Londonbaserade TV3 i verkets kabel-TV-nät, och där-
med kringgå reklamförbudet i svensk kabellagstiftning. Stenbeck och Kinnevik
framstår här som handlingsinriktade systembyggare.

I avhandlingen framgår hur tätt sammankopplade olika tekniska, politiska,
militära, kommersiella och kulturella faktorer är i utvecklingen av stora tekniska
system, inte minst de som används för att distribuera radio- och TV-program. En
slutsats som Ewertsson drar är att teknik inte kan skiljas från politiska och kom-
mersiella intressen, eller den kulturella och sociala kontext där den utvecklas.255

Temaforskning
Temaforskaren Magnus Johansson vid Linköpings universitet har i sin avhandling
”Smart, Fast and Beautiful. On Rhetoric of Technology and Computing Discourse
in Sweden 1955–1995” analyserat språk och argument i den retoriska använd-
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ningen av datorer och informationsteknik under fyra decennier. Tre historiska
fallstudier bildar empirisk bakgrund till en undersökning av den sociala konstruk-
tionen av datorer som tekniska artefakter.

Johanssons slutsats är att denna konstruktion är resultatet av kommunikation
mellan människor. Därför blir det språk som olika aktörer använder i sina ”tex-
ter” avgörande för hur andra aktörer förstår tekniken och sitt förhållande till den.
Å andra sidan bidrar tekniken till att påverka det mänskliga tänkandet. Under-
sökningen innehåller också en bred översikt av den data- och IT-politiska utveck-
lingen i Sverige under efterkrigstiden.256

Flera andra temaforskare, bl.a. Mats Bladh och Carina Pettersson, har publice-
rat relevanta arbeten inom dator- och kommunikationshistoria. I sin bok om pos-
ten, staten och informationssamhället behandlar Bladh avregleringen av det svenska
postväsendet ur ett långt historiskt perspektiv. Boken tar upp posten som statligt
instrument, som nationellt organ, som naturligt monopol och som konkurrensut-
satt företag. Analysen visar många likheter mellan den politiska utvecklingen på
postområdet och inom t.ex. teleområdet.

Pettersson analyserar i licentiatavhandlingen ”Datorer åt många” bl.a. bak-
grunden till den s.k. personaldatorreformen under slutet av 1990-talet. En slutsats
som dras är att statens erbjudande om skattesubventioner för personaldatorer var
relativt viktigt för tempot i masspridningen av datorer i Sverige.257

Den legala infrastrukturens förändring
Genomgången av det svenska forskningsläget har hittills främst berört den tek-
niska infrastrukturens förändringar. När det gäller den legala infrastrukturen och
dess moderna historia är forskningsläget dessvärre relativt magert.

Journalisten och författaren Anders R. Olsson har i ett antal böcker och upp-
satser uppmärksammat den allmänna tendens till ökad ”offentlighetsfientlighet”
som han menar utmärker det politiska och juridiska handlandet inom område
yttrandefrihet och offentlighet sedan 1970-talet. Olsson har även analyserat integri-
tetsdebattens förändring och den internationella utvecklingen inom dataskydd.258

Därutöver har den rättsvetenskapliga forskningen, främst inom ämnet rättsin-
formatik, avsatt ett antal uppsatser och rapporter med ett delvis historiskt per-
spektiv. Om bakgrunden till och framväxten av PuL har juridikprofessorn Peter
Seipel t.ex. publicerat ett par artiklar.259

Även hans danske kollega Peter Blume har bidragit med en bakgrundskiss om
europeisk dataskyddspolitik och EG-direktivets tillkomst260, liksom juristerna Sö-
ren Öman och Hans-Olof Lindblom i deras kommentarer till PuL. Det senare
arbetet innehåller även en översikt av viktigare händelser i den svenska dataskydds-
politikens utveckling under perioden mellan datalagen och PuL.261

Slutligen har statsvetaren Mikael Sundström berört tillkomsten av PuL i sin
avhandling ”Connecting Social Science and Information Technology. Democratic
Privacy in the Information Age”. Undersökningen är i första hand teoriutveck-
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lande. Sundström vill förena informationsteknik med en syn på integritet som
utgår ifrån demokratins behov av kommunikation, och inte som i datalagstift-
ningen sätter likhetstecken mellan integritet och anonymitet.

Han gör också ett försök att relatera sitt teoretiska begrepp ”Democratic Privacy”
till en empirisk studie, vars fokus ligger på den politiska situationen i Sverige un-
der 1990-talet när datalagen moderniserades och ersattes av PuL. En slutsats är
att datalagstiftningens fokus på datalagring borde flyttas till kommunikation och
informationsflöden.262

Inuti politikens svarta låda
Sammanfattningsvis är många av de refererade arbetena användbara som bak-
grund för min undersökning, som teoretisk eller metodologisk inspiration, och
delvis även som källor. En begränsning i relation till avhandlingens syfte är emel-
lertid att de i regel betraktar de politiska förändringsprocesserna utifrån. Medan
tekniska och ekonomiska faktorer ofta placeras i fokus, framstår det politiska
systemet och dess aktörer som en svart låda, vars innehåll aldrig egentligen under-
söks eller diskuteras.

Viktiga frågor som återstår att undersöka blir därför: Vad händer ”inuti” de
politiska processerna? Vilka är det politiska systemets huvudaktörer, och vilken
mening läser de in i den nya tekniken? På vilket sätt manifesteras olika intressen?
Hur och i vilket syfte uppstår koalitioner och intressegemenskaper? Vem driver på
förändringarna och vem försöker hålla tillbaks?

Föreställningar om IT och demokrati
IT hör, som Svante Beckman uttrycker saken, till de ”världsbildande” tekniker
som väcker historiska fantasier till liv och leder till storartade spekulationer om
hur människans värld kommer att ombildas.263 I nästan vilken politisk program-
text som helst från de senaste åren möts läsaren därför av föreställningen om ett
nära och positivt samband mellan demokrati och informationsteknik.

Bland de många goda effekter som brukar räknas upp på informationsteknik-
ens konto hör fördjupad demokrati, ökad medborgerlig insyn och utvidgning av
det offentliga rummet till de vanligaste. Mönstret återkommer såväl i riksdags-
motioner och politiska manifest som i den allmänna debatten.

Som jag berörde i inledningen kan förståelsen av informationsteknik som ett
nytt kraftfullt verktyg i demokratins tjänst emellertid spåras betydligt längre till-
baks i tiden än så. Den diskurs som idag ofta går under rubriken ”e-demokrati”
har i realiteten åtföljt IT-utvecklingen och existerat parallellt med de politiska
förändringsprocesserna under hela den aktuella undersökningsperioden.

Syftet med detta avsnitt är att klarlägga det historiska ursprunget till de idéer
om en fördjupad eller förbättrad demokrati som sedan 1960-talet har utvecklats
med informationstekniken som inspirationskälla. Hur har dessa föreställningar
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uppstått? Vart leder de idéhistoriska rötterna, och hur ser olika demokrativisioner
som har utvecklats i takt med informationstekniken ut?

Innan frågorna diskuteras närmare är det dock viktigt att påminna om att
informationsteknikens demokratiska potential naturligtvis är beroende av vad vi
menar med demokrati samt vilken teknik inom den tämligen breda IT-familjen
som avses. Som den amerikanske statsvetaren Benjamin R. Barber har påpekat
krävs preciseringar på båda punkterna om debatten ska bli meningsfull:

”The relationship between the new telecommunication technologies and demo-
cracy is often portrayed as easy and ineluctably beneficial to liberty and equality.
But the actual impact of the new technology on democratic society depends on
both HOW we define democracy, and HOW we define the new technologies.”264

Upptäckten av informationssamhället
Liksom IT är demokrati ett mångtydigt och värdeladdat begrepp, vilket leder till
vida tolkningsmöjligheter och risker för missförstånd. Sedan länge råder en drag-
kamp, såväl inom den akademiska världen som mellan politiker och samhälls-
debattörer, om vilken demokratimodell eller -skola som är den mest ”sanna”. Den
moderna statsvetenskapliga demokratiforskningen kan visa upp en förvirrande
mängd sådana demokrativarianter.265

Att vetenskapligt slå fast vad som är en ”äkta” eller ”riktig” demokrati låter sig
dock svårligen göras, eftersom den demokratiteoretiska diskussionen har så tyd-
liga normativa drag. Ofta finns en nära förbindelse mellan olika demokratimodeller
och politiska ideologier eller värderingar.266

Kopplingen mellan demokrati och informationsteknik är i sin tur historiskt för-
knippad med uppkomsten av det likaså värdeladdade och omtvistade begreppet
”informationssamhälle”.267 Det vi idag kallar IT, sammansmältningen av framför
allt datorer och telekommunikation, har sitt ursprung i 1950-talets militärindustriella
forskning. Under 1960- och 1970-talen, i takt med den snabbväxande administra-
tiva datoranvändningen inom både näringsliv och offentlig förvaltning, började
avancerade framtidsvisioner knytas till informationsteknikens utveckling.268

Informationssamhälle är den term som oftast har använts för att beteckna den
nya samhällsformen.269 Ett vanligt påstående har varit att inträdet i detta samhälle
skulle innebära ett radikalt skifte i sättet att arbeta, producera och tänka, med nya
näringsstrukturer och nya möjligheter till tillväxt, välfärd och demokrati.270

Folket och eliterna
Redan i TV:s ungdom på 1960-talet fanns tankar om att en kombination av olika
elektriska medier och telekommunikation skulle kunna användas för att effektivi-
sera den representativa demokratin och stärka partiväsendets legitimitet. Stats-
vetaren Leif Lewin skisserade i boken ”Folket och eliterna” från 1970 en nära
framtid där telefon och TV hade vuxit ihop och blivit instrument för att genom-
föra enkäter och rådgivande omröstningar inom partierna:
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”Det är anmärkningsvärt i hur liten utsträckning efterkrigstidens teknologiska re-
volution påverkat tekniken för politiskt beslutsfattande – och därmed consensus-
uppbyggandet. [...] Genom en kombination av telefoni-television skulle ett inter-
aktivt system kunna upprättas mellan eliten och massan. [...] Den nya teknikens
uppgift är att göra eliterna mera representativa för massan. [...] Över en särskild
TV-kanal förs en öppen debatt inom partiet. Partimedlemmarna har hela tiden
möjlighet att från sina hem göra inlägg och ställa ledarna till svars med hjälp av
telefoni. Alla medlemmar har rätt att delta i voteringen. [...] Nya kanaler öppnas
för den vanlige partimedlemmens politiska inflytande”.271

Lewin föreställde sig att vad han kallade ”den interaktiva demokratin” inom ett
formellt representativt system borde kunna innebära en maktförskjutning till
”massans”, d.v.s. den vanlige partimedlemmens/väljarens fördel. Partiledningen
skulle t.ex. få en något svagare ställning. ”En sådan försvagad maktställning för
eliten (och förstärkt ställning för massan) skulle leda till en mindre auktoritativ
värdeallokering i samhället, genom att eliten skulle få ökade svårigheter att såväl
väga ihop olika åsikter till ett konkret beslut som att verkställa besluten med maxi-
mal effektivitet.”

Tekniken skulle utnyttjas för att stärka banden mellan väljare och valda, men
beslutsfattandet skulle fortfarande kanaliseras genom eliterna via den mellanlig-
gande partistrukturen. ”Massan skall yttra sig om hur deras parti skall agera. I
parlamentets beslutsfattande skall endast eliten delta.”272 Det var en vision som
inte förutsatte någon grundläggande förändring i demokratins funktionssätt.

Närdemokrati i dataåldern
En alternativ uppfattning om vad demokrati borde vara, och om vilka praktiska
möjligheter som informationstekniken öppnade, representerades av en annan
svensk visionär; konsulten och utredaren Tomas Ohlin. I en artikel med rubriken
”Närdemokrati i dataåldern” i Svenska Dagbladet den 8 augusti 1971 såg han
datorer som ett redskap för decentralisering och maktspridning:

”Vad som vill synas nödvändigt för att begrepp som närdemokrati, gräsrotsdemo-
krati, politisk flervägskommunikation m.m. ska få en realistisk innebörd, är för-
bättrade möjligheter för gemene man att kunna uttrycka åsikter. Diskussionen tycks
emellertid knappast ha uppmärksammat att ett hjälpmedel existerar som kan få
stor betydelse för dessa möjligheter. Det kan mycket enkelt definieras: Ett system av
mer eller mindre centralt belägna datorer i direktkontakt med datainsamlande ap-
parater i varje hem.”273

Ur visionerna om ett framtida informationssamhälle som hade börjat uppträda
vid samma tid växte liknande idéer. Ofta var utopierna radikalare än Lewins. Den
bärande tanken i många arbeten var att informationstekniken skulle bidra till en
fördjupning av demokratin i direktdemokratisk riktning bortom det representa-
tiva systemets ramar.

Japanen Yoneij Masuda menade i sin tongivande bok ”Informationssamhället”
från 1980 att det politiska systemet måste förändras från parlamentarisk demo-
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krati till en deltagande- eller direktdemokrati ”i vilken medborgarna själva är med
om att fatta de politiska besluten, både när det gäller staten och den lokala själv-
styrelsen”. Det fanns dock problem som måste lösas på vägen, erkände Masuda.
Ett centralt sådant var hur riktig och objektiv information skulle kunna samman-
ställas och göras tillgänglig för medborgarna.274

En demokratisk människa
Snarlika tankar om det elektroniska, direktdemokratiska närsamhället lanserades
i den populära framtidslitteraturen av utopister som Alvin Toffler (”Tredje vå-
gen”) och John Naisbitt (”Megatrender”). I detta samhälle skulle den representa-
tiva demokratin tyna bort och de gamla masspartierna ersättas av tillfälliga nät-
verk som betjänade olika minoritetsgrupper.275

Ännu länge gick vissa anhängare av skolan ”social impact of technology” som
hävdade att det är tekniken som formar sociala relationer. Livet i den postindus-
triella världen skulle därför skapa en ny människa som var intellektuellt och eko-
nomiskt rikare, mindre benägen att starta krig samt mera demokratiskt sinnad.
Bättre tillgång till information i kombination med knapptryckningsomröstningar
skulle för första gången möjliggöra ett demokratiskt styrelseskick som byggde på
medborgarnas direkta deltagande.276

I det offentliga rummet hade alltså tidigt en polarisering mellan två principiellt
olika synsätt på relationen mellan demokrati och informationsteknik uppstått. De
båda skolorna motsvaras av en i huvudsak representativ demokratiuppfattning
med varierande grad av elitistiska inslag, och en direktdemokratisk uppfattning
där avsevärt större beslutsmakt anförtros åt medborgarna själva. Hur såg då de
statligt anknutna utopierna ut?

IT för bättre representation
När man från politiskt håll under 1970- och 1980-talen i takt med informations-
teknikens utbredning tyckte sig se en ny vår för demokratin, var det oftast den
representativa, partibaserade demokrativarianten som skulle utvecklas eller revi-
taliseras.277 De politiska visionerna underlättades av att datorutvecklingen under
1970- och början av 1980-talet tog en ny och mera egalitär riktning. Frågan gällde
inte längre i första hand hur teknikutvecklingen skulle ställas under demokratisk
kontroll, utan hur tekniken själv skulle kunna bidra till vidgad demokrati.

Denna ändrade förståelse av informationstekniken skedde parallellt, och ofta i
samspel, med en allmän avreglering av de tidigare centralstyrda etermedierna. Flera
av de parlamentariska utredningar som under 1970- och 1980-talen tillsattes i
Sverige för att följa IT-utvecklingen och föreslå åtgärder, uppmärksammade också
den demokratiska potentialen. 1976 skrev justitieminister Lennart Geijer i direk-
tiven till datalagstiftningskommittén att:

”...datortekniken, rätt utnyttjad, positivt kan främja den allmänna upplysningens
och den informerade debattens sak. Det ligger väl i linje med de motiv som bär upp
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offentlighetsprincipen att söka ta i anspråk den nya teknikens resurser för att om
möjligt öka tillgängligheten hos den information som finns samlad hos samhälls-
organen.”278

Informationsteknologiutredningen trodde 1981 att vad som ännu kallades ”nya
medier” skulle kunna bidra till att vidga yttrandefriheten, öka kontaktytan mel-
lan människor och leda till en decentralisering, med nya elektroniska informations-
vägar och mötesplatser i grannskapet.279

I sin kartläggningsrapport ”Nya vyer. Datorer och nya massmedier – hot eller
löfte” två år tidigare hade man också diskuterat hur tekniken kunde förbättra
kontakten mellan allmänheten och myndigheter/politiker.280 Ingen av utredning-
arna ledde dock till några långsiktiga åtgärder för att vidga det demokratiska
deltagandet.281

Förbättrad samhällsinformation
Under 1980-talet och början av 1990-talet återkom både borgerliga och socialde-
mokratiska regeringar till möjligheten att använda IT som medel för att vitalisera
den representativa demokratin. Idéerna marknadsfördes under namn av ”förbätt-
rad samhällsinformation” eller ”vidgat medborgarinflytande”.

I 1985 års datapolitiska proposition handlade visionen om bättre tillgång till
politisk information via terminaler och på bibliotek, men också om decentralise-
rad datakraft och interaktion mellan medborgare och myndigheter:

”Informationsflödet går i båda riktningarna. Enskilda medborgare som tar del av
ett kommunalt ärende på biblioteket kommer att direkt via terminalen kunna föra
fram sina synpunkter och idéer till myndigheterna. Bibliotekens terminaler ger oss
också en ny sorts ’insändarsidor’, där individer och grupper kan framföra idéer och
synpunkter och debattera dem.”282

Som nämnts betonade även den särskilda IT-kommission med bl.a. sju statsråd
som tillsattes av regeringen Bildt våren 1994 informationstekniken som legitimi-
tetsskapande mellan väljare och valda.283 Liksom tidigare datapolitiska proposi-
tioner och utredningar hade kommissionens betänkande ”Informationsteknologin
– Vingar åt människans förmåga” emellertid mer karaktär av allmänt hållen stra-
tegi än konkret förslag.284

De olika praktiska försök för att med informationsteknikens hjälp förbättra
eller fördjupa demokratin, som genomförts under 1990-talet har i första hand
varit inriktade på informationsspridning och service till medborgarna.285 Ett ex-
empel på nationell nivå är webbplatsen‘”SverigeDirekt”, öppnad 1997 som en
medborgarnas gemensamma huvudingång på Internet till i stort sett all offentlig
information i Sverige.286 Denna relativt ensidiga fokusering på information ovani-
från har kritiserats av bl.a. Demokratiutredningen.287
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Internet för mera direktdemokrati
Hittills har framställningen gällt hur visionerna om IT som demokratiredskap
hämtat näring från den samhällsvetenskapliga och politiska debatten om ”infor-
mationssamhället”. Det finns dock en annan viktig inspirationskälla: Den prak-
tiska utvecklingen av Internet och andra stora datornätverk, och den speciella
kultur, karaktäriserad av slagordet ”information want’s to be free”, som vuxit
fram på dessa nät.

Internet har sina rötter i 1960-talets försvarsteknologiska forskning i USA.288

Utgångspunkten var att konstruera ett kommunikationsnätverk som skulle kunna
överleva ett kärnvapenkrig. Det blivande Internet fick därför en robust och decen-
traliserad struktur, utan sårbart centrum.289

Vad som sedan hände är en historisk ironi; forskarna som ansvarade för försö-
ken upptäckte att nätet var ett utmärkt medium för att förmedla nyheter och per-
sonliga meddelanden till kollegor vid andra universitet. Redan tidigt på 1970-talet
uppstod e-post och elektroniska diskussionslistor (listservs) som sådana ”spontana”
användningar.

Nätet visade sig fylla en social funktion som knappast passade in i strikta mili-
tära ramar, men däremot var skräddarsydd för det fria tankeutbytet i universitets-
världen. Snart hade Internet blivit ett i första hand akademiskt nätverk.290

Parallellt med denna utveckling hade olika system för Videotex (Minitel, Pre-
stel etc.) jämnat vägen för Internets framgångar genom att utveckla nya tillämp-
ningar och sprida datakommunikation till bredare grupper. De flesta Videotex-
systemen var öppna kommunikationsstrukturer som länkade ihop offentliga och
privata informationsproducenter. Mycket av det utvecklingsarbete som lades ner
togs senare över och vidareförädlades på Internet.291

När nätet under det tidiga 1980-talet började spridas utanför universiteten vi-
sade det sig att den akademiska traditionen hade många gemensamma nämnare
med hackare i den s.k. cyberpunk-generationen och övervintrande hippies från
1960- och 1970-talens breda, antiauktoritära protest- och alternativrörelse.292 ”We
owe it all to the hippies”, löd en rubrik i Time Magazine 1995:

”Newcomers to the Internet are often startled to discover themselves not so much
in some soulless colony of technocrats as in a kind of cultural Brigadoon – a
flowering remnant of the ’60s, when hippie communalism and libertarian politics
formed the roots of the modern cyberrevolution. At the time, it all seemed dan-
gerously anarchic (and still does to many), but the counterculture’s scorn for
centralized authority provided the philosophical foundations of not only the
leaderless Internet but also the entire personal-computer revolution.”293

The Californian ideology
För hippies, hackare, cyberpunkare och andra rebeller i samhällets underground
blev datakommunikation en revolutio-när kraft. Internets decentraliserade struk-
tur, utan myndigheter som reglerar informationsflödet, underlättade en sådan an-
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vändning. Nätet liknade därför den förverkligade 1960-talsutopin; en anarkistisk
kultur utan ledare, centralmakt eller skrivna lagar, styrd bara av användarnas fria
samarbete. Internet framstod snart som antites till Orwells ”1984”.294

I hyllningarna till denna emancipatoriska teknikutopi, ofta kallas ”The Cali-
fornian ideology”, öppnades den politiska skalan och ”höger” och ”vänster”
kunde mötas. Nyliberaler såg möjligheterna att montera ner välfärdsstaten. Det
liberala och det teknologiska systemskiftet tycktes, med Carl Bildts ord, gå hand i
hand. Vänstersympatisörer välkomnade å andra sidan jämlikhetspotentialen. Inter-
net kan alltså beskrivas som en teknisk kultur med rötterna i 1960-talet. Denna
kultur har skapat egna sociala redskap som diskussionslistor, chattar, elektroniska
stormöten o.s.v.295

En del aktivister har velat gå så långt som till att använda Internet för att bryta
ner de gamla politiska strukturerna, ”to hack politics down to its component parts
and fix it”, och bygga upp någonting nytt; en elektronisk direktdemokrati.296 Var-
för gå omvägen över partier och valda representanter, när tekniken nu tycktes
göra det möjligt att förena alla medborgare i en elektronisk gemenskap? Här fram-
trädde konturerna av ett nytt offentligt rum och en ny sorts politisk rörelse där
människor snabbt kunde organisera sig i tillfälliga grupperingar. I förlängningen
skulle visionen göra den representativa demokratins institutioner onödiga och för-
åldrade.

Under tidigt 1990-tal uppstod påtryckningsgrupper i USA med elektronisk di-
rektdemokrati på sitt program. Den mest kända är troligen Electronic Frontier
Foundation (EFF), som kom att utvecklas till en inflytelserik politisk kraft.297 En
av EFF:s förgrundsgestalter, John Perry Barlow, publicerade i början av 1996 det
politiska manifestet ”A Declaration of the Independence of Cyberspace” på Inter-
net. Dokumentet är en datorrymdens självständighetsförklaring:

”Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come
from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the
past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignity
where we gather.”298

The Democratech Party
Barlow menade att det framväxande informationssamhället hade nått en sådan
mognad att det var dags att göra sig oberoende av den gamla industrivärldens
maktstrukturer. Öppna datornät var bara ett medel på vägen mot ett nytt sam-
hälle, byggt efter nätverkets principer.

Barlows tankar har i sin tur inspirerat bildandet av rörelser som The Demo-
cratech Party, ett ”nätparti” med en enda punkt på agendan: Alla viktiga sam-
hällsfrågor ska i framtiden avgöras direkt av medborgarna via elektroniska folk-
omröstningar. Därmed skulle politiker och politiska partier bli överflödiga och
den representativa demokratin ersättas av självständiga cybermedborgare som utan
politiska förmyndare tar sitt demokratiska ansvar på det elektroniska torget.299
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Här möts trådarna från utopister och hippies, och återigen kommer förebilden
från Internet, som hyllas som grunden för en ny, djupare och sannare demokrati.

Två synsätt – konventionell och radikal demokrati
IT-utvecklingen och olika föreställningar om informationssamhället har således
inspirerat två oppositionella synsätt på förhållandet mellan demokrati och infor-
mationsteknik. Enligt det konventionella eller representativa perspektivet ger IT
löften om ett in-timare förhållande mellan politiker och allmänhet, partier och
deras väljare, inom den traditionella representativa demokratins ramar. Förhopp-
ningen är att IT ska minska klyftan mellan medborgare och makthavare och stärka
demokratins legitimitet. Som medborgare förväntas man använda datornäten för
att söka information i databaser och på webbsidor, och hålla -kontakt med sina
valda ombud, utan att få informationen filtrerad genom media. Samtidigt tar par-
tierna IT till sin hjälp för att informera om sin politik, och för dialog och kommu-
nikation med allmänhet och medlemmar. Resultatet förväntas bli kunnigare väl-
jare, vitalare partier och mer jordnära politiker. Betoningen ligger på tekniken
som praktiskt redskap. Detta synsätt har sin utgångspunkt i en officiell-politisk
kontext.

Enligt det andra synsättet, det radikala eller direktdemokratiska, är det onödigt
att gå omvägen över politiker, partier, parlament och andra representativa makt-
strukturer, när tekniken nu verkar göra det möjligt för alla människor att förenas
i en global elektronisk (eller många lokala/regionala) gemenskap. Den representa-
tiva överbyggnaden med sina institutioner behövs inte längre, och kan ersättas av
beslutande folkomröstningar via datornäten. Ett elektroniskt gräsrotsstyre, lik-
nande en bystämma eller agoran i det klassiska Aten kan införas.300

Informationstekniken betraktas här som mer än ett redskap, den blir en inte-
grerad komponent i demokratin och ger den en stor del av dess karaktär. Synsättet
har sin utgångspunkt i protest- och alternativrörelser, och i den praktiska utveck-
lingen av t.ex. Internet. Men det finns också representerat bland de utopiska före-
ställningarna om informationssamhället.301

Rädslan för ”knapptryckardemokrati”
Mellan den direkta och den representativa demokratins förespråkare råder förstås
en potentiell spänning. Från etablerade politiska grupper kan det uppfattas som
ett hot mot de egna positionerna om medborgarna får ökade möjligheter att lägga
sig i t.ex. kommunala beslutsprocesser där person- och partiallianser och mödo-
samt utmejslade handlingslinjer dominerar.302

Den rädsla för att en bestående samhällsordning ska rubbas som alltid tycks
ackompanjera framväxten av nya kommunikationstekniker, kan vara en annan
förklaring till att många känner tveksamhet inför en utveckling i mera direkt-
demokratisk riktning.303 Redan 1970 varnade Lewin för att ett direkt beslutsfat-
tande med elektroniska hjälpmedel skulle riskera att sätta parlamenten åt sidan.304
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Statsvetaren och maktutredaren Olof Petersson menar för sin del att ”knapp-
tryckardemokratins” grundidé har principiella inneboende svagheter och vilar på
en vanföreställning om folkstyrets natur: ”Utopin underskattar tre problem: opin-
ioner, ansvar och ledarskap.”305

Framställningen har hittills varit medvetet förenklad.306 Inspirerad av Rune
Premfors typologi snabb, stark och tunn demokratisyn gör statsvetaren Joachim
Åström t.ex. en noggrannare indelning, som han menar hjälper till att urskilja
viktiga skiljelinjer i debatten.

Den första gränsen går mellan å ena sidan den starka och snabba demokrati-
synen som vill se ett ökat medborgerligt deltagande med hjälp av IT, och den
tunna demokratisynen å den andra, som inte tror på ett sådant deltagande. En
andra skiljelinje går mellan den snabba och den starka demokratin och gäller
deltagandets former.

I den snabba demokratin vill man röra sig från ett representativt system mot ett
direktdemokratiskt med fler direkta beslut av medborgarna. Den starka demokra-
tins förespråkare vill inte ersätta det representativa systemet, utan i första hand
skapa ett intimare förhållande mellan väljare och valda:307

Snabb demokrati Stark demokrati Tunn demokrati
Mål Folksuveränitet Autonomi Individens frihet
Syfte Att snabba på folk- Att ge medborgarna Att utveckla en förvalt-

opinionens genomslag möjlighet att samtala ning som fungerar
i politiken om och agera i gemen- bättre och kostar

samma angelägenheter mindre

Legitimitetsgrund Majoritetsbeslut Offentlig debatt Ansvarsutkrävande

Medborgarroll Beslutsfattare Opinionsbildare Väljare, kund

Representanternas Bundna Interaktiva Obundna
mandat

IT-användning Beslut Diskussion Information

fig 2: Tre centrala demokratidimensioner och deras förhållande till olika användningar av
informationsteknik. Den tunna demokratin förutsätter framför allt god information, vilket
ställer krav på tillgänglighet och presentationsteknik. Den snabba demokratin fordrar om-
röstningsteknik i någon form, medan den starka demokratin även kräver IT-stöd för diskus-
sioner. Källa: Åström (1999), s. 326, samt Ilshammar och Åström (2001), s. 98.

Snabb, tunn och stark demokrati
Snabb och tunn demokrati kan ses som alternativa former för samhälleligt be-
slutsfattande. Medborgarna erbjuds här ett antal olika politiska lösningar att ta
ställning till. Betoningen ligger på själva omröstningen och omständigheterna kring
den. Demokratisk legitimitet uppstår genom individens hemliga röstning. Det är
rösträtten som kopplar ihop kollektiva beslut med de enskilda människornas val.308

Men demokratins idé behöver inte enbart vara att fatta beslut som omfattas av
alla, eller åtminstone av en majoritet. Ett annat mål som har lyfts fram under
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senare tid är fostrandet av ansvarsfulla medborgare och skapandet av en medbor-
gerlig anda, ”civic spirit”, som Robert Putnam, Benjamin Barber m.fl. har disku-
terat i relation till deltagande i föreningar och organiserade aktiviteter.309 Det starka
eller deliberativa demokratiidealet bygger på lärande, deltagande och diskussion.310

I den starka demokratitraditionen, som delvis har växt fram ur en vänsterorien-
terad kritik mot den traditionella demokratins betoning på individen, hävdar man
att demokrati inte bara handlar om voteringar och majoritetsbeslut, utan mera
om lärande och aktivt deltagande i olika fora där medborgare kan diskutera ge-
mensamma angelägenheter. Demokratiskt deltagande anses ha ett värde i sig.311

Representanter för denna tradition menar att demokratin inte enbart bidrar till
att lösa konflikter och uppnå gemensamma mål genom att summera viljor, utan
också till att upplysa, utveckla och bilda medborgarna. Politiskt deltagande blir
därmed en samhällelig läroprocess som syftar till att nå samförstånd om vad som
är det gemensamma bästa, genom diskussion och utbyte av erfarenheter.312

Den starka demokratin intresserar sig inte i första hand för formella institutio-
ner som regeringar och parlament, utan för det civila samhället, utbildningen,
kulturen och massmedierna och andra arenor där medborgarna kan argumentera
för olika alternativ.313

Beslutsform eller livsform?
Skillnaden mellan dessa synsätt handlar, något förenklat, om huruvida det är
omröstningen i sig, eller snarare deltagande och diskussion som är demokratins
centrala karaktäristika.314 Är demokrati en beslutsform eller en livsform? Ligger
demokratins värde i formen eller innehållet, i formella beslutsprocesser eller infor-
mella förhållningssätt?315 Svaren avgörs av hur man ser på människan och hennes
förmågor.

Den starka demokratin är liksom den snabba positiv till direkt medborgar-
deltagande, och omröstningar är också här ett inslag. Men voteringarna represen-
terar bara processens slutpunkt. Det väsentliga är att det finns arenor där medbor-
garna kan påverka den politiska dagordningen innan besluten.316 Det är i detta
sammanhang som företrädare för den starka demokratin vill placera in IT-utveck-
lingen.

Eftersom traditionella massmedier är hierarkiska och präglas av enkelriktad
kommunikation, sätter den starka demokratins förespråkare ofta ett hopp till
informationstekniken, som åtminstone i princip möjliggör en öppen och interak-
tiv dialog. Virtual communities (virtuella samhällen) och community networks är
exempel på nya kommunikationsformer som anses utmärka IT:s möjligheter.317

Grönlund (2001), s. 54. Community networks är frivilliga sammanslutningar i det
civila.

Eftersom virtuella samhällen och andra elektroniska fora som regel ligger på
Internet blir möjligheterna till deltagande en direkt funktion av medborgarnas
tillgång till nätets resurser, samt kvalitet och pris på uppkopplingen till den tek-

Ilsham.doc-1 Korr 6.5. -11.50 02-05-06, 14.4785



86

niska infrastrukturen. Tillgången till Internet är därmed en viktigare faktor i den
starka demokratin än i andra modeller.

Teknikens många möjligheter
Ofta blandas idéer från olika demokratiskolor, såväl i det vetenskapliga och poli-
tiska samtalet som i praktiska försök. Synsätten ska därför snarast betraktas som
idealtyper. Mitt syfte är inte heller att i detalj analysera den demokratiteoretiska
debatten, utan snarare att visa hur informationsteknikens utbredning och de va-
rierande föreställningarna om informationssamhället har inspirerat fundamentalt
olika bilder av demokratin i framtidssamhället, samt hur dessa bilder i sin tur
blivit utgångspunkt för olika tekniska möjligheter och problem.

Med viss känsla för det dramatiska kan man hävda att i IT-revolutionens spår
har det politiska spektrat öppnats igen. Nya ideologiska tankar begär företräde,
samtidigt som de gamla frågorna om demokrati, samhälle och marknad ställs på
nytt. Tekniken kan således användas för skilda syften beroende på samhällsform
och demokratiideal. Vad som är positivt för en modell kan vara negativt för en
annan.318

Vilken demokrati skulle förbättras?
Den tunna demokratin förutsätter framför allt god information, vilket ställer krav
på insyn och presentationsteknik. Den snabba demokratin fordrar omröstnings-
teknik i någon form, medan den starka demokratin, slutligen, även kräver IT-stöd
för diskussioner.319 Svaret på frågan om hur IT kan förbättra demokratin är alltså
inte ”si” eller ”så” utan ”vilken typ av demokrati är det som ska förbättras?”.320

En grundförutsättning bakom samtliga demokratimodeller är emellertid att
medborgarna har insyn i myndigheternas verksamhet samt tillträde till de mötes-
platser där diskussioner och åsiktsutbyten äger rum. I ett samhälle som blir allt-
mer beroende av informationsteknik för sina demokratiska processer innebär det
att demokratin riskerar att urholkas, om det uppstår stora obalanser mellan olika
grupper och regioner i tillgänglighet till den nya tekniken.
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Fotnoter
1 Ett konkret inslag i legitimeringsprocessen är de politiska representanternas förmåga till ”leverans”
av offentlig service och tjänster som har utlovats t.ex. i en valrörelse. Denna legitimering hör till det
som brukar kallas ”vardagsdemokratin” eller ”konsumentdemokratin” och kommer bara översikt-
ligt att diskuteras vidare i den här undersökningen. Därmed inte sagt att vardagsdemokratin skulle
vara ett mindre betydelsefullt inslag i den demokratiska processen än mötet mellan väljare och valda
i det offentliga rummet.
2 Det offentliga rummet har förstås betydligt fler beröringspunkter med det politiska systemet än så.
Tillgång till arkiv och bibliotek samt utbildningsväsendet och dess kvalitet är två exempel. I denna
undersökning koncentrerar jag mig dock till informationsteknikens ökande betydelse för informations-
tillgång och tillträde till demokratiska arenor i kombination med politisk och ideologisk förändring.
Då blir ovanstående två aspekter viktiga.
3 Bildt (1994), s. 5.
4 Jag har valt att konsekvent använda det vardagliga begreppet ”IT” (informationsteknik) istället för
det i vetenskapliga sammanhang vanligare ”IKT” (informations- och kommunikationsteknik) som är
en översättning av det engelska ICT (Information and Communication Technology). Ofta används
begreppen synonymt. Ibland har det dock hävdats att IKT skulle betona de kommunikativa aspek-
terna tydligare. IT (Information Technology) kan på engelska utläsas som både ”informationsteknik”
och ”informationsteknologi”. På svenska upprätthålls dock skillnaden mellan teknik och teknologi,
”vetenskapen om teknik”, varför den senare varianten lätt leder tanken fel. Denna användning följer
också Svenska datatermgruppens rekommendationer. Se vidare Svenska datatermsgruppen (2001).
När jag i avhandlingen någon gång använder begreppet ”kommunikationsteknik” syftar jag på kom-
munikationer i en vidare bemärkelse, inkl. fysiska transporter som väg och järnväg.
5 Bildt (1994), s. 4. Se också Henriksson (1995), s. 24 f.
6 Bildt (1994), s. 8. Som statsvetaren Magnus Karlsson m.fl. har visat ingick Carl Bildts initiativ i den
våg av politiskt IT-intresse som svepte över den industrialiserade världen efter president Clintons
stora satsning på s.k. information superhighways (National Information Initiative, NII) i september
1993. Inom ett år efter Clintons tillkännagivande om NII hade ett dussintal länder världen runt
formulerat egna IT-strategier och därmed inlett tävlingen om att nå den globala IT-toppen. I statsve-
tenskapliga sammanhang är sådana spridningseffekter kända som ”policy diffusion”. Karlsson (1996),
s. 8 f, 36.
7 Man kan också, som Sten Henriksson, tala om en ”datapolitisk nytändning”. Carl Bildts IVA-tal,
menar Henriksson, markerade framför allt ett återvändande till en mera aktiv data- eller IT-politik
efter en period av icke-styrning. Henriksson (1995), s. 23, 27. Hans Hasselbladh anser för sin del att
Bildts politiska aktiviteter under 1994, särskilt tillkomsten av IT-kommissionen, innebar att det stat-
liga engagemanget förändrades från ett avgränsat underområde av industripolitiken som behandlat
dataindustrin, till att omfatta en bred samling funktioner som möjliggör kommunikation, men vars
system och drift sköts av olika industrier: dator- och programvaruindustrin, telekomindustrin och
olika nätoperatörer. Hasselbladh (1998), s. 7.
8 Bildt (1994), s. 8.
9 Bildt (1994), s. 8 f.
10 Det bör dock noteras att Bildts borgerliga fyrpartiregering, som bildats 1991, länge verkade tämli-
gen ointresserad av IT-politik. Ingen av de tre regeringsförklaringar som Carl Bildt avgav som stats-
minister innehöll några utfästelser i denna riktning. Regeringens tillväxtstrategi från 1993 byggde
istället bl.a. på ett tioårigt investeringsprogram för kraftig upprustning av vägar och järnvägar. Denna
satsning på traditionell infrastruktur finansierades delvis med medel på nästan 10 miljarder kronor
som överfördes från televerket till en nyinrättad infrastrukturfond, när det gamla affärsverket bolagi-
serades och omvandlades till Telia AB. Även i regeringen Bildts allra sista budget från januari 1994
lyste begreppet IT-politik med sin frånvaro. (I kommunikationsdepartementets bilaga till budget-
propositionen meddelades dock att regeringen tänkte inrätta en informationsteknologidelegation på
transportområdet). Den socialdemokratiska oppositionen kunde framstå som mera IT-vänlig när man
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under allmänna motionstiden den 25 januari detta år krävde att en särskild IT-kommission skulle
tillsättas för att ”samordna utvecklingen av den svenska informationsinfrastrukturen” med målet
”att Sverige år 2005 ska befinna sig i den absoluta världstoppen i tillgång till och användning av
informationsteknologi inom alla samhällssektorer”. Några dagar senare presenterade folkpartiet, som
ingick i Bildts regeringsunderlag, en egen IT-rapport, där det föreslogs att en ”delegation för infor-
mationsnät” skulle inrättas. Flera liknande initiativ hade också presenterats under 1993, bl.a. den
s.k. SiREN-rapporten och en rapport från IVA. Frågan om en nationell IT-politik låg alltså i högsta
grad i luften vid tiden för IVA-talet. Se vidare prot. 1991/92:6, 1992/93:2 samt 1993/94:2 (Carl Bildts
regeringsförklaringar), prop. 1992/93:176, 1992/93:TU35 samt prot. 1992/93:124 (regeringen Bildts
tillväxtstrategi), prop. 1993/94:100, bilaga 1 och 7 (regeringen Bildts sista förslag till statsbudget),
motion 1993/94:N305, s. 17, och Från järnkraft till hjärnkraft, s. 14 (socialdemokraternas och folk-
partiets förslag till inrättande av en IT-kommission respektive en delegation för informationsnät)
samt Ds 1993:33 och Ds 1994:19 (SiREN- och IVA-rapporterna). När det gäller överförande av
vinstmedel från televerket, se också Ioannidis (1998), s. 286.
11 Bildt (1994), s. 6, 10.
12 Bildt (1994), s. 1 f, 10.
13 Bildt (1994), s. 10 f.
14 Som Sten Henriksson påpekar är det är lätt att förstå att talet fick sådant genomslag: ”Den som
beskriver hur teknologin formar samhället, på ett sätt som påminner om Hegel och Marx, och som
övertygat talar om att hans samhällssyn står i samklang med utvecklingen av den ledande teknologin,
får en nästan leninistisk kraft i agitationen.” Henriksson syftar här på Lenins bekanta yttrande om
kommunismen som Sovjetmakt plus elektrifiering av landsbygden. Henriksson (1995), s. 27. Magnus
Johansson har gjort en ingående analys av Bildts IVA-tal i sin avhandling om diskursen kring teknik
och datorer i Sverige 1955–1995. Johansson, Magnus (1997), s. 178–182.
15 Forskarna Magnus Johansson, Jörgen Nissen och Lennart Sturesson vid tema T, Linköpings univer-
sitet, som myntat uttrycket, definierar IT-ismen som en diskurs där bara vissa saker är möjliga att
säga för den som vill bli tagen på allvar. Informationstekniken blir här en symbol för själva framtiden,
i symbios med framstegstron. De konstaterar vidare att ”mellan stora löften om IT:s betydelse och
många människors egna erfarenheter av att använda tekniken finns en besvärande diskrepans mellan
vision och verklighet”. Johansson, Magnus m.fl. (1998), s. 5, 43.
16 Med teknologisk determinism kan man mena olika saker. En indelningsgrund är 1) föreställningar
om att den tekniska utvecklingen styrs av inomtekniska/inomvetenskapliga drivkrafter (s.k. inter-
nalism), 2) uppfattningen att framgång för en ny teknik beror på att den är bättre, effektivare etc. än
äldre teknik (prestanda-perspektivet) samt 3) föreställningen att teknik och tekniska system utvecklas
efter en naturlig bana (”natural trajectory”). Ofta följer tron på en naturlig utvecklingsbana av de två
första formerna av determinism. Se vidare Blomkvist (2001), s. 37 f. Se också uppsatserna i Smith och
Marx (1994).
17 Tanken att regeringen Bildt hade ett uppdrag att föra just den politik som ”utvecklingen” krävde
förpackades symtomatiskt nog i begreppet ”den enda vägens politik”.
18 Jämför t.ex. Ann-Marie Laginders avhandling ”Framtidsbilder i offentligt utredande - teknik, ut-
bildning och samhällsutveckling” där hon menar att ny teknik, vanligen uttolkad som datorisering,
under 1980-talet fått representera den dynamiska kraft som driver utvecklingen framåt i högt tempo.
Laginder kunde bara finna ett motiv för detta: Vi kan inte stoppa utvecklingen. Hon skriver också att
hon skrämdes av att så allmänna, motsägelsefulla och deterministiskt färgade budskap kunde få en
sådan genomslagskraft i hela samhället. Laginder (1989), s. 11.
19 Beckman (1995), s. 257.
20 Beckman (1995), s. 258. Humanekologen Emin Tengström har i den uppmärksammade boken
”Myten om informationssamhället” hävdat att hela talet om ett framväxande informationssamhälle
är en myt. Tengström använder mytbegreppet i vad han kallar företagsekonomisk mening. Kärnan i
en sådan myt består av ett värdesystem med uppfattningar om vad som bör göras och vad som inte
bör göras. Från myten kan organisationen sedan härleda strategier för sitt handlande. Tengström
menar att bilden av ett framväxande informationssamhälle har skapats av vissa intressen i bestämda
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syften. Dessa intressen skulle i första hand vara producenter av informationstjänster samt tillver-
karna och försäljarna av informationstekniken. Medierna agerar sedan villigt spridare av myten:
”Från de nu identifierade intressenternas synpunkt är bilden av det framväxande ’informations-
samhället’ en idealisk framtidsbild. Den innehåller både hot och löften. Hoten kan användas för att
disciplinera grupper som inte arbetar med informationstjänster och informationsvaror: ‘om vi inte
hänger med i utvecklingen, blir vi akterseglade’. Löftena förespeglar alla (i varierande omfattning
dock) framtida belöningar i form av konsumtionsökningar.” Enligt Tengström är myten om infor-
mationssamhället ett särintresse som presenteras som ett allmänintresse. Om man inte vill spela med
i mytbildningen bör man inte heller använda termen ”informationssamhälle”. Tengström vill dock se
myten som någonting mer än enbart ett gruppintresse. Han förklarar dess tillkomst som uttryck för
en mer fundamental osäkerhet inför framtiden. Myten är med andra ord både en medveten strategi
från vissa grupper och en undermedveten eller halvmedveten psykologisk reaktion på oklara fram-
tidsutsikter. Se vidare Tengström (1987), s. 42 f.
21 Sociologen Ulrich Beck menar att det kalla krigets slut har lett till en förskjutning från en värld av
fiender till en värld av risker och faror, där IT-revolutionen ofta framställs som en sådan fara på
grund av samhällets ökade sårbarhet och beroende av komplexa datorsystem. Beck (1999), s. 3.
Analytikerna Jonas Holmgren och Jan Softa vid Utrikespolitiska Institutet har i en rapport studerat
hur Y2K-buggen kunde förvandlas till ett allvarligt politiskt problem. Deras slutsats är att det fanns
fyra faktorer som präglade tiden kring millennieskiftet: en allmän oro inför IT-revolutionen, domedags-
profetior, risken för problem i vitala samhällsfunktioner samt diverse säkerhetspolitiska aspekter:
”Ett säreget drag i millennieproblematiken var därmed att den kunde innefatta både aktörshot och
strukturella hot, det vill säga hoten ansågs kunna uppkomma från både illvilliga individer och tek-
niska processer.” Holmgren och Softa (2001), s. 2.
22 Om teknikutopier, se t.ex. Glimell (1989), s. 5, Kylhammar (1994), s. 27 ff, 113, 203 samt Sundin
(1998), s. 205 f. Hans Glimell erinrar om den s.k. saintsimonismen, en radikal politisk rörelse som
uppstod i Frankrike på 1820-talet och bl.a. såg järnvägens utveckling som en symbol inte bara för
framåtskridande utan också för fred och mellanfolklig förståelse. Martin Kylhammar beskriver hur
kommunikationsteknikens framsteg (järnvägar, ångbåtar, bilar, telefon, telegraf och inte minst radio)
under 1920-talets senare del bar fram en mäktig våg av framtidstro: ”I hägnet av den nya tekniken
fick gamla utopier sin renässans och nya blommade; man trodde att kommunikationerna skulle upp-
häva de gamla motsättningarna mellan centrum och periferi, stad och landsbygd, civilisation och
natur. Kommunikationstekniken tycktes verka både demokratiserande och integrerande”. Som Bosse
Sundin framhåller var det framför allt radion som inspirerade utopiska visioner om ett framtida
samhälle som förbättrats med teknikens hjälp. Hela världen skulle bl.a. knytas samman i ett osynligt
nätverk och evig fred skapas. När depressionen kom förlorade de stora kommunikationstekniska
företagen nästan allt sitt symbolvärde, något som bl.a. resulterade i häftiga kursfall på världens aktie-
börser. Kylhammar visar också hur denna omkastning i synen på kommunikationstekniken speglades
i den samtida svenska litteraturen. Harry Martinsson var en av dem som knutit stora förhoppningar
till de nya teknikerna. Nu upptäckte han enligt Kylhammar alltfler av deras avigsidor: ”fragmentiser-
ingen, nyhetsbrus, materialism och resejäkt”.
23 Se t.ex. Giddens (1990), s. 27.
24 Det bör också påpekas att de politiska idéerna om IT som redskap för ökad offentlig insyn och
tillgång till information starkt har inspirerats av den frihetliga, halvt anarkistiska kultur som växt
fram på Internet. Många inslag i denna breda kultur, som t.ex. Open source-rörelsen och utveck-
lingen av det fria operativsystemet Linux, har klara ideologiska övertoner. Den finländske filosofen
Pekka Himanen hävdar att nätets kulturform, byggd på människors fria samverkan och slagordet
”information want’s to befree” representerar en ny arbetsetik, ”the hacker ethic”, jämförbar med
Max Webers klassiska ”protestantismens etik”. Himanen (2001), s. viii f, s. 3–19.
25 SOU 1994:118, s. 10 f.
26 Prop. 1995/96:125, s. 4.
27 För en översikt, se det kommande avsnittet om föreställningar om demokrati och informationstek-
nik.
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28 Begreppen är dock knappast entydiga till karaktär eller syfte. Precis som själva IT-begreppet långti-
från är entydigt, råder inte heller någon enighet om vad demokrati är, eller hur informationstekniken
i praktiken skulle kunna bidra till att fördjupa och förändra demokratin. Jämför Åström (1999), s.
317 f. Till bilden hör att ett antal konsult- och mjukvaruföretag, specialiserade på ”e-demokrati”, har
uppstått under de senaste åren. Deras affärsidé är att sälja projektbaserade IT-lösningar till kommu-
ner och organisationer som på olika sätt vill förbättra den demokratiska dialogen med medborgare
och medlemmar. För en översikt av den nya ”e-demokratibranschen”, se Bjurström (2001), passim.
29 Begreppet infrastruktur är sammansatt av de latinska ”infra” och ”struktur”, och skulle närmast
kunna översättas med underbyggnad. Begreppet började användas på 1950-talet för att beteckna
flygbaser, telekommunikationer och andra stödjande funktioner inom det militära området. På 1960-
talet fick det en bredare användning för att beskriva ett samhälles materiella och immateriella bas-
funktioner. Idag finns en bred och en snäv användning av ordet infrastruktur. Den snäva syftar enbart
på samhällets materiella eller ”hårda” underbyggnad i form av bl.a. transport- och kommunikations-
system, energisystem, vatten- och avloppssystem. Den breda an-vändningen innefattar också ”mjuka”
infrastrukturer som lagstiftning, utbildningssystem, kreditsystem och andra mer immateriella bas-
funktioner. Se vidare Kaijser (1994), s. 15.
30 Med begreppet ”demokratins infrastruktur” syftar jag på de institutioner och institutionella villkor
som statsmakterna bär ett huvudansvar för.
31 För en översikt av forskningen om 1700-talets offentlighet, se t.ex. Nyman (1988) samt Christians-
son (1996). Som historikern Henrik Höjer visar i sin avhandling om nationell integration och identi-
fikation genom statistik slog uppfattningen att sifferuppgifter om rikets tillstånd skulle publiceras
och vara allmänt tillgängliga igenom under 1760-talet. År 1764 offentliggjordes t.ex. för första gången
siffran över den totala folkmängden i riket. Tidigare hade sådana uppgifter varit hemliga, delvis av
militära skäl. Höjer (2001), s. 65 f, 69, 254 f.
32 Den finländske historikern Pentii Virrankoski har i sin biografi över den österbottniske präst-
mannen och liberale politikern Anders Chydenius givit en utförlig skildring av tryckfrihetsfrågan
under 1765–1766 års riksdag. Virrankoski (1995), s. 179–196.
33 Det enda undantaget gällde skrifter i religiösa frågor.
34 Formellt grundlagsskydd fick tryckfriheten först i och med enväldets fall och 1810 års nya grund-
lag. Höjer (2001), s. 47.
35 von Vegesack (1995), s. 11–38, Olsson (1996), s. 131 ff.
36 von Vegesack (1995), s. 65–128, 175–234, Höjer (2001), s. 44–47. Redan 1812 infördes den s.k.
indragningsmakten. Den innebar att hovkanslern hade rätt att dra in smädeskrifter samt skrifter som
ansågs farliga eller upproriska. Följden blev att tidningar kunde dras in och utkomma igen nästa dag
under annat namn. Ett välkänt exempel är Aftonbladet som kom ut i en lång nummerserie; ”Det
tjugotredje Aftonbladet” etc. Indragningsmakten bestod fram till 1842. Höjer (2001), s. 47.
37 Offentlighetsprincipen gällde från början enbart statlig verksamhet. Den har senare utvidgats till
att även omfatta landsting, kommuner, kommunala bolag och en del andra organ. Under senare år
har det förts en diskussion om att offentlighetsprincipen borde täcka all offentligt finansierad verk-
samhet. Olsson (2000b), s. 62 f.
38 Liknande grundsatser infördes i flera europeiska länder, för att senare avskaffas under perioder av
envälde och aldrig återuppstå. Det ger Sverige, tillsammans med Finland, ett delvis annat politiskt arv
än våra europeiska grannar.
39 Kaijser (1994), s. 100.
40 Se t.ex. Strömbäck (1993), passim.
41 Gripenstedt har i regel utmålats i synnerligen ljusa färger under senare tid, efter en lång period i den
historiska glömskan. Gunnar Wetterberg betraktar honom t.ex. som den kanske bäste finansminister
Sverige haft och upphöjer honom till ”vår tids hjälte”. För Wetterberg blir Gripenstedt det civila
Sveriges föregångsman, eftersom han var inblandad i nästan varje politiskt beslut som under 1850-
och 1860-talen lade grunden för Sveriges moderna ekonomiska utveckling; näringsfriheten, represen-
tationsreformen, frihandeln, statsupplåningen till järnvägarna. Wetterberg (1994), s. 27–50. Per T.
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Olsson skriver i sin journalistiskt färgade biografi att Gripenstedt var en av det svenska välståndets
”förgrundsgestalter” och hyllar hans pragmatism som gjorde honom till föregångsman för sam-
förståndsanda, blandekonomi och den svenska modellen, begrepp som skulle prägla stora delar av
1900-talet. Ohlsson (1994), s. 15–20. Den ideologiska nyliberalismen har under 1990-talet använt
Gripenstedt som ikon för det liberala systemskiftet, med fokus på hans insatser för olika marknads-
reformer som avreglering och frihandel (se t.ex. Norberg (1998), s. 145–162). Man har då i regel valt
att uppmärksamma bara den ena sidan av hans politiska gärning. Som Per T. Ohlson påpekar fram-
står Gripenstedt snarare som en historisk katalysator för den nutida debatten om statens roll och
välfärdens organisation. Det blir därför omöjligt för den ena sidan i denna konflikt att exklusivt
åberopa Gripenstedt som exempel: ”Han tillhör båda, vilket gör honom ännu mer intressant i en tid
när många söker ett nytt samförstånd, ett nytt politiskt centrum.” Ohlsson (1994), s. 21. Gripenstedt
var också den drivande kraften bakom statistiska centralbyråns tillkomst 1858, vilket har sitt intresse
för de två empiriska kapitel som bl.a. berör frågan om datorisering, statistik, och personlig integritet.
42 Kaijser (1994), s. 140 f, se också Kilander (1991), s. 122–134. Den mest detaljerade redogörelsen
för tidig svensk järnvägspolitik ges i Sverker Oredssons avhandling ”Järnvägarna och det allmänna.
Svensk järnvägspolitik fram till 1890”. Om postväsendets uppkomst och utveckling i Sverige, se t.ex.
Bladh (1999), s. 33–64.
43 Bladh (1999), s. 75 f, 147. Detta skenbart motsägelsefulla tänkande hörde samman med vad Göran
B. Nilsson kallat ”harmoniliberalismens” epok. Idealet var frihandel och ett fritt utbyte av varor,
tjänster och idéer. Ekonomisk tillväxt fick rollen som motorn i samhällsutvecklingen. Men tillväxten
var bara en grund för andra framsteg; moraliska, politiska, sociala. Processen kunde beskrivas som
en god cirkel där de ekonomiska framstegen ledde till en högre moral som i sin tur bildade grogrund
för ytterligare tillväxt o.s.v. Eftersom ekonomiska och andra framsteg inte konkurrerade utan förut-
satte varandra var denna typ av liberalism ”harmonisk”. I ett fattigt och sent utvecklat land som
Sverige var det dock svårt att få igång tillväxtspiralen. Under sådana förhållanden borde staten ta ett
ansvar för landets utveckling. Nilsson, Göran B. (1995), s. 249.
44 I starkt kopplade tekniska system är de olika ingående delarna eller komponenterna nära beroende
av varandra. Se vidare Kaijser (1999), s. 401.
45 Kaijser (1994), s 148 f och (1999), s. 401 f. Under andra hälften av 1800-talet byggdes 10 000 km
järnvägar i Sverige, varav ca en tredjedel i statlig och resten i privat regi. Kaijser (2001), s. 21. Det är
en omdiskuterad fråga huruvida stora tekniska system som järnvägar och telefonväsende bildar s.k.
naturliga monopol med så extrema stordriftsfördelar att det inte är lämpligt eller möjligt att försöka
upprätthålla någon konkurrens. Under de senaste 15–20 åren har det ofta hävdats att televerket och
andra statliga infrastrukturföretag en gång var sådana naturliga monopol, men att den tekniska ut-
vecklingen sedan dess har upphävt förutsättningarna för monopolen. Konkurrens, avreglering och
privatisering har därmed kunnat framställas som en logisk och nödvändig följd av den nya teknikens
genombrott. Nationalekonomen Claes-Fredrik Helgesson vänder sig i sin avhandling ”Making a
Natural Monopoly” mot denna i grunden teknikdeterministiska syn. Utifrån en analys av hur det
”naturliga” telemonopolet skapades under 1900-talets två första decennier visar han att den tekniska
utvecklingen samspelade intimt med politisk, social och ekonomisk förändring. Helgesson (1999),
passim samt (2001), s. 47–65.
46 Torstendahl (1984), s. 157–174.
47 Kaijser (1999), s. 401 f. Teknikhistorikern Mats Fridlund, som myntat begreppet utvecklingspar,
definierar det som ”en långvarig relation mellan ett tillverkande industriföretag och en av dess stora
statliga kunder kring gemensam utveckling av flera nya teknologier”. Han påpekar att denna typ av
utvecklingssamarbete tidigare delvis sorterats in under rubriker som utvecklingsblock, teknikindustriella
komplex, teknikupphandling, teknostruktur, teknik- och järntrianglar, kund-producent-samarbeten,
industriella nätverk etc. Fridlund anser dock att sådana äldre beteckningar inte tillräckligt väl fångar
det långa tidsperspektivet i relationerna eller det intima sociala samspelet i utvecklingsprocesserna. I
sin avhandling ”Den gemensamma utvecklingen. Staten, storföretaget och samarbetet kring den
svenska elkrafttekniken” har han gjort en detaljerad studie av utvecklingsparet Asea och Vattenfall.
Fridlund tar inte ställning till huruvida den gemensamma utvecklingen har varit god eller önskvärd,
men konstaterar att den utgjorde ett viktigt inslag i svensk samhällsutveckling under 1900-talet och
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fungerade som verktyg för nationsbyggandet. Utvecklingsparen präglades av ett synsätt där staten
och storföretagen ansåg sig ha en gemensam nationell uppgift i att utveckla den svenska industrin.
Fridlund (1999), s. 13 ff, 219 f. Claes-Fredrik Helgesson (1999) och Dimitrios Ioannidis (1998) fram-
håller samarbetsrelationernas tidiga betydelse för utvecklingsparet televerket och LM Ericsson. Två
sentida exempel är utvecklingen av AXE-växeln respektive mobiltelefonisystemet NMT. 1970 forma-
liserades tekniksamarbetet kring AXE i det gemensamma utvecklingsbolaget Ellemtel Utvecklings
AB. Förhållandet mellan televerket och Ericsson kom dock att försämras genom införandet av kon-
kurrens på teleutrustning under 1980-talet. Se t.ex. Ioannidis (1998), s. 108–127.
48 Jämför t.ex. Ingelstam (1978), s. 120 och Kaijser (2001), s. 24 f, 28.
49 Kaijser (1999), s. 414. Om telefontäthet och teletaxor, se t.ex. Tahvainainen (1993), s, 59 f, 81.
1981 uppgick telefontätheten i Sverige till 828 apparater per 1000 invånare. För en översikt av dis-
kussionen om stora tekniska system som nationsskapande kraft, se Fridlund (1998), s. 77–103. Frid-
lund menar att: ”Nationen har blivit och fortsätter att vara naturlig med hjälp av dessa våra nutida
stora tekniska system.” (s. 97). Utbyggnaden av järnväg och telegraflinjer skapade också en ny geo-
grafi, som starkt bidrog till den snabba urbaniseringen med början från 1850-talet. Se t.ex. Kaijser
(2001), s. 20 ff.
50 Självklart finns det ett nära samband mellan den legala och den tekniska infrastrukturen. Flera
forskare har t.ex. pekat på att väg- och järnvägskommunikationernas utbyggnad under 1800-talet
blev avgörande för det tryckta ordets spridning. Se t.ex. Höjer (2001), s. 49 ff.
51 Denna typologi har förstås idealtypiska drag. I realiteten har arbetsdelningen inte alltid varit lika
klar. Ett av flera exempel på hur statsmakterna intervenerat i massmedierna under tider av hårdnande
samhällsklimat var den strama presspolitiken under andra världskriget, med repressiva inslag som
tryckfrihetså-tal, beslag, transportförbud och censurhot. Typologin tar inte heller hänsyn till att det
kan ha förekommit informellt samförstånd mellan statsmakt och massmedier om vad som lämpade
sig att rapportera om. En annan fråga är i vilken mån arbetsdelningen har varit medveten och plane-
rad, eller kanske t.o.m. en manifestation av ideologi. Min uppfattning är att den inte har utgått från
någon i förväg uttänkt modell eller strategi. Istället föreställer jag mig att den successivt växt fram
utifrån gjorda erfarenheter (jämför Mats Fridlunds slutsats om utvecklingsparet Asea och Vattenfall
som resultatet av flera olika problemlösningar och separata initiativ från de båda parterna under flera
decennier. Fridlund (1999), s. 217. När det gäller tryck- och yttrandefrihet finns dock tydliga drag av
ideologi.
52 Olsson (1996), s. 142, 155–159. Citat på s. 142.
53 För en översikt av PuL, se t.ex. Andersson, Christoph (2000), s. 13–46.
54 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG.
55 SFS 1998:204, § 33–35. Se även Andersson, Christoph (2000), s. 16–19.
56 Prop. 1999/2000:11, passim, SFS 1999:1210.
57 Se t.ex. Westman (2001?), s. 13 f.
58 Enligt juritikprofessorn Peter Seipel kan rättsordningen fungera både som styrsystem (aktivt, påver-
kande) och som styrt system (passivt, påverkat). Den är därmed ett medel för genomförande av poli-
tiska beslut men också ett hinder för framväxten av nya mönster i samhället; ”det beståendes värn, en
tröghetsfaktor”. Med ett begrepp som ska introduceras senare i avhandlingen skapar rättsordningen
ett stigberoende. Som styrsystem menar Seipel att den har drag av konstruktionsritning eller önskad
bild av framtiden. Seipel (1998), passim.
59 Kaijser (1999), s. 414 f. Om delprivatiseringen av Telia, se prop. 1999/2000:84, 1999/2000:NU18,
prot. 1999/200:111 samt rskr. 1999/2000:204. Riksdagsbeslutet innebar att regeringen fick mandat
att minska statens ägande i Telia till lägst 51 procent av samtliga aktier. Regeringens och riksdagens
förhoppning var att Telia skulle bli en ”folkaktie”. Nätverksförvaltare kallas en organisation som
bygger och underhåller den tekniska infrastrukturen (t.ex. Banverket), medan operatören – egentli-
gen systemoperatören – använder nätverket och ansvarar för ”trafiken” (t.ex. SJ).
60 Kaijser (1994), s. 265, Ilshammar och Larsmo (1999), s. 90 f.
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61 Utvecklingen under 1990-talets sista år har inte varit entydig. Våren 1999 föreslog IT-infrastruktur-
utredningen att en framtida ”IT-infrastruktur” borde utformas genom samverkan mellan staten och
den privata sektorn. Statens roll skulle enligt utredningen vara att finansiera utbyggnaden av bred-
bandiga tele- och datakommunikationer i glesa områden där privata investerare saknade ekonomiska
incitament. Förslaget återkom i något modifierad form i regeringens IT-proposition i mars 2000. För
första gången på ett decennium erkändes därmed behovet av en aktiv statsmakt, och regeringen var
också beredd att skjuta till medel ur statsbudgeten för att stimulera bredbandsutbyggnaden. Trots att
den statliga satsningen inte var av den storleksordning som efterlysts av t.ex. IT-kommissionen, anty-
der IT-propositionen en politisk vindkantring. IT-kommissionen hade hösten 1999 föreslagit att Sverige
skulle bygga en helt ny, nationell IT-infrastruktur. I kommissionens vision skulle alla medborgare
senast år 2005 ha tillgång till en fast Internetanslutning på minst 5 Mbit/s till högst samma kostnad
som ett busskort. Kostnaden för en utbyggnad av denna storleksordning beräknades av IT-infra-
strukturutredningen till omkring 57 miljarder kronor. Se vidare Framtidssäker IT-infrastruktur för
Sverige, s. 2, samt SOU 1999:85, s. 305.
62 Kaijser (1999), s. 414.
63 SOU 1995:68, s. 4.
64 För en utförlig diskussion om stora tekniska system, se följande teorikapitel.
65 Denna definition av IT som teknisk infrastruktur och sociotekniskt system anknyter till vad som
inom ämnet informatik kallas ”information infrastructure”. För en introducerande övervikt av be-
greppet, se t.ex. Hansseth och Monteiro (1997).
66 Uttrycket kommer från antologin ”Världens största maskin. Människan och det globala tele-
kommunikationssystemet”. Se vidare Karlsson och Sturesson (1995), s. 7 f. Resonemanget om gräns-
överskridande syftar förstås i första hand på Internet vars decentraliserade tekniska struktur under-
lättar nedbrytandet av nationsgränser.
67 Den kanadensiske litteraturvetaren Jean Claude Guédon sammanfattar digitaliseringens konse-
kvenser på följande sätt i boken ”La planète cyber”: ”I ett svep tillhör texter, bilder och ljud hädan-
efter en och samma storfamilj. Digitaliserade övergår television, radio, biograf och datorer till att
bilda en enhetlig ensemble.” Guédon (1996), s. 21, översättning efter Seipel (1998). Ofta används
begreppet ”multimedia” för att beskriva hur olika representationsformer integreras genom digitali-
seringen. Som Daniel Westman påpekar är denna användning något oegentlig, eftersom det snarare
rör sig om olika representationsformer i ett och samma medium. Westman (1999). Digital teknik kan
omfatta mycket. En stor mängd vardagsprodukter som klockor, kylskåp, tvättmaskiner och mikrovåg-
sugnar innehåller idag digitala kretsar. Det är dock inte tillräckligt för att innefattas i begreppet IT.
De digitala komponenterna måste skapa ett innehållsligt mervärde, t.ex. förmågan att bearbeta och
kommunicera information, om produkten ska räknas till den informationstekniska familjen. Det bör
också påpekas att den tekniska infrastrukturen bitvis fortfarande är baserad på analog teknik. Fram-
för allt gäller det de s.k. accessnäten, d.v.s. den del av telesystemet som förbinder enskilda hushåll och
arbetsplatser med telefonstationer och växlar etc. För att omvandla digitala signaler till analoga och
därmed möjliggöra datakommunikation över det vanliga telenätet används vanligen ett modem.
68 Bing (1981), s. 219.
69 Det mest uppmärksammade exemplet på s.k. branschkonvergens är förmodligen fusionen mellan
världens största Internetoperatör America Online (AOL) och mediejätten Warner Brothers år 2000.
70 För en utförlig diskussion om konvergensfenomenet, se Ilshammar (2001), s. 13–28. Ofta sätts
likhetstecken mellan IT och Internet. Nätet är dock bara en delmängd, om än symboliskt och använd-
ningsmässigt dominerande, av IT-begreppet.
71 Kaijser (1994), s. 15 f. I teorier om stora tekniska system brukar olika förklarande faktorer delas in
i tre grupper: Teknik, organisation och aktörer. Utgångspunkten är att de olika perspektiven går in i
och påverkar varandra. Teknik hänger samman med organisation. Aktörer använder organisation
och teknik för olika syften. Se t.ex. Ingelstam (2002), s. 230 f.
72 Jämför t.ex. Glimell (1989), s. 8 f, samt Ceruzzi (1999), s. 309
73 Se t.ex. Westman (1999).
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74 John B. Thompson har identifierat fyra principiella skillnader mellan direkt personlig kommunika-
tion och masskommunikation. För det första är masskommunikationen inte omedelbar och direkt,
utan innehåller en paus mellan produktion och mottagande. För det andra innehåller masskommuni-
kationen en sorts informationslagrande mekanism, vilket också påverkar själva meddelandet. För det
tredje är masskommunikationens meddelanden producerade som reproducerbara objekt som utbyts
på en marknad. För det fjärde är masskommunicerade meddelanden potentiellt tillgängliga för en
mycket stor publik både tidsmässigt och geografiskt. Boyd-Barret och Newbold (1995), s. 3. Som
Tomas Ohlin påpekar är dagens massmedier inte lika skarpt definierade i praktiken. Bl.a. Internet har
gjort mellanformer mellan personlig kommunikation och masskommunikation som når begränsade
grupper medborgare möjliga. Även den interaktiva karaktären skapar förvirring, eftersom den rade-
rar ut skillnaden mellan de traditionella begreppen avsändare och mottagare. Ohlin (1998), s. 23. Till
Internets mångtydiga karaktär bidrar naturligtvis också det faktum att nätet inte är något fysiskt
nätverk. Man kan t.ex. inte gräva upp en kabel ur marken och hävda att just den kabeln är en
Internet-kabel. Internet bör istället betecknas som ett logiskt nätverk eller ett kommunikations-
protokoll som utnyttjar flera olika fysiska nätverk, t.ex. telefonnätet, radio- och satellitkommuni-
kation. Se vidare Ilshammar (1998), s. 324.
75 Jämför t.ex. Henriksson (1995), s. 15. Henriksson påminner om att man ofta talar om politik först
när det finns en offentlig politisk debatt med programmatiska formuleringar och andra gånger först
när staten stiger fram som aktör genom att styra och reglera.
76 Jag använder genomgående ”det offentliga rummet” som analytiskt begrepp istället för t.ex. ”offent-
lighet”. Som Peter Dahlgren påpekat valde man att översätta det tyska begreppet ”öffentlichkeit”
med det närliggande svenska ”offentlighet” när Jürgen Habermas kända verk ”Borgerlig offentlig-
het” kom ut i svensk tolkning 1984. På svenska är dock ”offentlighet” ett mångtydigt begrepp som
lätt kan leda tankarna till verksamheten i stat och kommun eller till enbart de principiella och legala
aspekterna, snarare än till ett socialt aggregat av medborgare eller mediepublik och institutionella
strukturer. Jag har däremot inte, som Dahlgren, försökt fånga in den helhetliga betydelsen av det
habermaska ”öffentlichkeit” i begreppet ”den offentliga sfären”, som motsvarar den engelska över-
sättningen ”public sphere”. Istället har jag valt att utgå från begreppet ”det offentliga rummet”, som
har traditionell hemortsrätt i svenska språket och dessutom på ett mera handfast sätt associerar till
ytor och rumsliga utsträckningar som kan påverkas av politiska beslut. Se vidare Dahlgren (1994), s.
16. Vid några tillfällen har jag också tillåtit mig att förvirra läsaren med att använda begreppet
”offentlighet” när jag syftar på strikt formella aspekter av det offentliga rummet som t.ex. den svenska
tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen.
77 Dahlgren (1994), s. 16. Det offentliga rummet är ett socialt begrepp och ska inte förväxlas med
fysiska begrepp som offentlig plats, gaturum etc. Det finns dock ett samband mellan det offentliga
rummet och offentliga platser som gator och torg i den meningen att det offentliga rummets menings-
och informationsutbyten historiskt ofta har ägt rum på, och därmed varit beroende av, offentliga
platser.
78 Egentligen ”det borgerliga offentliga rummet”.
79 Habermas (1988), s. 184–299.
80 Se t.ex. Poster (1995) och Rheingold (1995) samt (1999), s. 282–285. I ”The Virtual Community”
beskriver Rheingold en radikal revitalisering av det offentliga rummet där elektroniska nätverk ger
medborgarna möjlighet att diskutera och utbyta information i interaktiva fora. Varje nytt debattfora
som skapas är ett eget offentligt rum som erbjuder möjligheter för direkt deltagande. Det är dock
viktigt att vara klar över att Poster och Rheingold m.fl. definierar det offentliga rummet på sätt som
delvis skiljer sig från Habermas. Habermas tänkte sig t.ex. att det offentliga rummet var ett och
odelbart, och den enda arenan för offentlig diskussion, vilket förnekas av Poster och ett antal andra
postmodernt influerade forskare. Senare har Habermas dock reviderat sin uppfattning på denna och
andra punkter. Se vidare s. kommande avsnitt om Habermas och det offentliga rummet.
81 Denna definition betonar tillgänglighetens formella aspekter, och tar inte hänsyn till vad som t.ex.
hänt inom medieområdet med fler kanaler i radio och TV, nya distributionsformer och nya aktörer
vid sidan av SR/SVT. Frågan om hur denna utveckling har påverkat tillgängligheten till det offentliga
rummet är intressant, men lämnas av praktiska skäl utanför den här undersökningen.
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82 Den legala infrastrukturen ingår i vad som i andra sammanhang brukar betecknas som den ”mjuka”
infrastrukturen eller ”infostrukturen”.
83 Kaijser (1994), s. 16, Summerton (1998), s. 30.
84 Se t.ex. Blomkvist (2001), s. 32f.
85 Föreställningar om betydelsen av ett samspel mellan medborgarna för den politiska processen kan
spåras tillbaks till antikens Grekland. Uppfattningen om vad som ska betraktas som ”offentligt” har
dock varierat genom tiderna i relation till vad som konstituerat ”det privata”. Habermas (1988), s.
12–23. Se även Dahlgren (1995), s. 7.
86 Förutom Habermas’ egna verk finns en god översikt av hans tänkande och teoretiska utveckling i
Erik Oddvar Eriksens och Jarle Weigårds introducerande bok ”Habermas politiska teori”. Jag har
också hämtat inspiration från Mats Dahlkvists förord till den svenska upplagan av ”Borgerlig offent-
lighet”, Katarina Nylunds avhandling om det förändrade planeringstänkandet, sociologen Mikael
Carlehedens avhandling om Habermas och den samhällsteoretiska diskursen om det moderna samt
Johannes Åsbergs rapport ”Informationsteknologi som ideologi”. Dahlkvist (1988), Nylund (1995),
Carleheden (1996), Eriksen och Weigård (2000), Åsberg (2001).
87 Se t.ex. Habermas (1988), s. 43 f, 49, 98. Grundläggande för förståelsen av Habermas teoribygge
är indelningen av samhället i en privat och en offentlig sfär. Den privata sfären kan indelas i det
ekonomiska livet (marknad, produktion och socialsfär) och familjelivet (intimsfär). Mellanmänskliga
relationer och handlingar sker inom och mellan dessa sfärer. Se t.ex. Habermas (1988), s. 46
88 Habermas (1988), s. 42.
89 Habermas talar om “det offentliga resonemanget“. Habermas (1988), s. 42. Jämför Eriksen och
Weigård (2000), s. 222 f.
90 Dahlkvist (1988), s. xiv, Eriksen och Weigård (2000), s. 226, Schoug (1999), s. 146, Åsberg (2001),
s. 13 ff.
91 Eriksen och Weigård (2000), s. 223 f, 226. Med historikern Lars Pettersons ord innebar den borger-
liga offentlighetens genombrott att “maktens diskurs“ övergick till “diskursens makt“. Pettersson,
Lars (1992), s. 127.
92 Habermas (1988), s. 184 ff.
93 Habermas (1988), s.185.
94 Habermas (1988), s. 184–196, jämför 233–250, Eriksen och Weigård (2000), s. 226 ff, Åsberg
(2001), s. 15–18. Den borgerliga offentlighetens förfall innebar uppkomsten av en ”plebicitär” offent-
lighet för massan utan forum där en allmän opinion skapas. Dess publik är reducerad till medie-
konsumenter vars enda uppgift består i att i efterhand bekräfta redan träffade uppgörelser och kom-
promisser. Habermas använder därför också begreppet ”acklamativ offentlighet”. Han påpekar dock
att ”plebiscitär” betyder något helt annat än ”plebejisk”. En ”plebejisk offentlighet” skulle vara en
offentlighet där folket dominerade det offentliga samtalet. Det är för Habermas motsatsen till en
regisserad och acklamativ offentlighet med sin framskapade ”allmänna opinion”. Habermas (1988),
s. 8 f, 269–283, 295. Dahlkvist (1988), s. xxiii.
95 Habermas (1988), s. 206–225.
96 Habermas (1988), s. 283–299, jämför Eriksen och Weigård (2000), s. 226 f, Åsberg (2001), s. 15.
97 Habermas negativa syn på masspartier och intresseorganisationer har väckt kritik. I det svenska
förordet till ”Borgerlig offentlighet” ifrågasätter Mats Dahlkvist om de verkligen varit så odemokra-
tiska, infogade i staten och skilda från sina egna medlemmar: ”Tänk om de istället har varit rimligt
demokratiska. Och tänk om de också på ett rimligt sätt har förespråkat och försvarat folkets intres-
sen? På intet sätt har Habermas empiriskt undersökt denna helt avgörande punkt för sitt resone-
mang.” Masspartierna och massmedierna och massorganisationerna är kanske det självklara sättet
för offentlig diskussion och organisering i ett samhälle av lönearbetare, och därmed något positivt,
resonerar Dahlkvist. Han undrar därför om det egentligen är själva det moderna massamhället som
Habermas är rädd för. Dahlkvist (1988), s. xxxii f.
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98 Schoug (1999), s. 146 f.
99 Fraser (1999), s. 527.
100 Fraser (1999), s. 524. Dessutom, menar kritikerna, bör det sättas i fråga om nationalstaten är en
lämplig begränsning av det offentliga rummet i en värld där allt fler frågor har fått global omfattning.
101 Eriksen och Weigård (2000), s. 230. Dessutom har det, framför allt från postmodernt håll, hävdats
att Habermas tes om det offentliga rummets förfall bygger på en historisk tillbakablick till modernitet-
ens gryning. Genom att betrakta nuet som en del av en längre process, där samtiden bedöms utifrån
samma logik som gårdagen, ser man ungefär samma krafter verksamma i det sena 1900-talet som
under hela den moderna epoken. Detta slags ”historiska inversion” som utmålar samtiden som en
avvikelse från ett tidigare stadium, präglat av harmoni och balans, är nästan alltid samhällskritiska
och placerar lösningen på dagens problem i det förflutna. Om man istället studerar samtiden som
uttryck för en ny tid eller samhällsform, baserad på sin egen logik, kommer man till andra slutsatser.
Enligt detta perspektiv är dagens situation inte framkallad av historiska processer, utan måste förkla-
ras utifrån samtida förhållanden. Jämför Schoug (1999), s. 147, 153.
102 Habermas (1996), s. 171, 307, 373 f. jämför Eriksen och Weigård menar att det är frågan om ett
återupprättande av offentligheten från habermas sida. Samtidigt ställer de frågan om denna mångfald
av offentligheter inte också fragmentiserar den politiska gemenskaper genom att skapa en mängd
olika identiteter. Eriksen och Weigård (2000), s. 228, 235.
103 Habermas (1994a), s. 36, samt (1996), s. 380. Se även Carleheden (1996), s 117 och Åsberg
(2001), s. 29.
104 Nylund (1995), s. 145.
105 Habermas (1985), s. 69 f, 70 ff, (1987b), s. 359 f, 363, samt (1994a), s. 33, 36–40.
106 Habermas (1987a), s. 389-391, samt (1987b), s. 359-380. Habermas försvar för massmedierna
innebär inte att han har blivit blind för deras manipulativa roll. Ändå anser han att man inte ensidigt
kan döma ut dem som fördummande. Problemets lösning är, som Katarina Nylund påpekar, inte
mindre upplysning utan mera. Nylund (1995), s. 92.
107 Habermas (1984b), passim, (1996), s. 374. Se även Eriksen och Weigård (2000), s. 242 f.
108 Habermas (1996), s. 14 f, 171, 305.
109 Eriksen och Weigård (2000), s. 161. Habermas målar upp en bild av det politiska systemet som en
fästning, belägrad av en levande politisk kultur som genom belägringen kan påverka villkoren för
systemets beslutsprocesser, men som inte har någon ambition att inta fästningen, d.v.s. fatta och
verkställa besluten. Se vidare Habermas (1994a), s. 38 f.
110 Dahlkvist (1988), s. xxxiv f. I en antologi om tidningen Aftonbladet för kommunikationsforskaren
Jan Svensson ett liknande resonemang om borgerlig offentlighet som modell ”att matcha empiriska
resultat mot”. En svårighet enligt Svensson är dock att Habermas begrepp lätt blir normativt, och
därmed skapar föreställningar om hur verkligheten borde se ut. Svensson (1999), s. 46. Kritiken av
Habermas sammanfattas av Bergström, Ekström och Lundgren. De menar bl.a. att ett av problemen
med Habermas offentlighetsbegrepp är att det betraktas som ett singulärt och homogent objekt. Berg-
ström, Ekström och Lundgren (2000), s. 10 f. Jämför också Höjer (2001), s. 47.
111 Som Nylund konstaterar är det paradoxalt att ju fler funktioner staten får, desto mer beroende blir
den av den demokratiska legitimeringsprocessen. Nylund (1995), s. 85.
112 Pempel (1992), s. 120. Ett exempel på långsiktiga historiska koalitioner är 1930-talets röd-gröna
koalition mellan socialdemokratin och bondeförbundet i Sverige. Den (ideal)typiskt svenska regi-
men har ur ett regimteoretiskt perspektiv beskrivits som en hoplänkning av stora socioekonomiska
block genom omfattande samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Resultatet blir att regi-
mens gränser är klart utmärkta och dess politiska program tydligt urskiljbart. Se vidare Pempel (1992),
s. 147.
113 Fahlén (1998), s. 38 f.
114 Fahlén (1998), s. 51.
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115 Pempel (1992), s. 120 f.
116 Pempel (1992), s. 121 f.
117 Pempel (1992), s. 122 f.
118 Pempel (1992), s. 121.
119 Karlsson (1992), s. 4, Baylis och Smith (2001), s. 303.
120 Baylis och Smith (2001), s. 302 f. Regimer kan också definieras utifrån storleken på det geogra-
fiska område som de täcker, eller antalet parter som de omfattar.
121 Haggard och Simmons (1987), s. 496 ff.
122 Jönsson (1987), s. 15–25, 57–76, Karlsson (1992), s. 6 ff.
123 För en översikt av den statsvetenskapliga forskningen om internationella regimer samt debatten
mellan liberala institutionalister och realister, se t.ex. Baylis och Smith (2001), s. 299–316.
124 Pempel (1992), s. 120, 123. Ett svenskt exempel är statsvetaren Evert Vedung och socionomen
Magnus Brandel som använder regimteori i sin studie av svensk vattenkraftspolitik. Författarna defi-
nierar en nationell regim som ”minst en institutionell ordning som består av explicita regler och
normer, vilka hänför sig till ett speciellt sakområde (en ’sektor’), är auktoriserade eller åtminstone
tolererade av statliga organ och avses styra utvecklingen inom det aktuella speciella sakområdet”.
Vedung och Brandel (2001), s. 17 f, 400–416.
125 Jönsson (1987) s. 13 jämför Brikell (1993), s. 9. Regimteoretiska ansatser har även utvecklats på
den lokala och regionala nivån s.k. urban regimteori. Clarence Stones banbrytande studie ”Governing
Atlanta” från 1989 visar att drivkrafterna i en stads utveckling består av formella och informella
koalitioner som får saker och ting gjorda. Stone menar att regimteori riktar intresset i en annan
riktning än den grundläggande demokratiska principen: en person – en röst. Några frågor som (den
urbana) regimteorin söker svar på är: Vad står på spel? Vilka är de centrala aktörerna? Vilka intressen
representerar de? Vilka koalitioner bildas och kring vilka frågor? Vem vinner och vem förlorar?
Elander (1998), s. vii, Fahlén (1998), s. 40.
126 Fahlén (1998), s. 41 f, 49 f.
127 Fahlén (1998), s. 42 f, Judge, Stoker och Wolman (1995), s. 3.
128 Regimteori är inte en teori i den strikta meningen att den innehåller precisa antaganden om orsaks-
samband mellan centrala begrepp. Den är heller inte en modell i betydelsen stiliserad eller förenklad
bild av verkligheten. Enligt Elander och Åquist är det riktigare att se regimteorin som en form av
induktiv empirisk teori på ett tidigt utvecklingsstadium. Som övergripande begreppsram kan den ge
kopplingar mellan och sammanhang åt politiska processer inom olika områden, samtidigt som den
låter sig kombineras med andra teorier. Elander och Åquist (2001), s. 39. Det finns dock en del frågor
och problem som måste lösas för att regimteorin ska kunna utvecklas, t.ex. att utveckla förståelsen av
makt och hur den kan utforskas med hjälp av empiriska studier. Regimteori har också anklagats för
att fordra en alltför krävande historisk analys. Studier av kortare tidsperioder kan leda till att forska-
ren missar viktiga skeenden. Men denna kritik kan, som Fahlén påpekar, också vändas till regimteorins
fördel. Det historiska perspektivet ger kanske den mest rättvisande bilden av ett händelseförlopp.
Fahlén (1998), s. 43.
129 Fahlén (1998), s. 43.
130 Ingelstam (2002), s. 230.
131 Summerton (1998), s. 22, Ingelstam (2002), s. 230 f. För en bred översikt av olika systemiska
teorier och betraktelsesätt, se Ingelstam (2002).
132 På svenska brukar LTS översättas till STS, Stora Tekniska System.
133 För en introducerande översikt av Hughes modell och LTS-ansatsen, se t.ex. Summerton (1998), s.
22–26 samt Ingelstam (2002), s. 225–234.
134 Hughes (1983), s. 21.
135 Hughes (1983), s. 14-15.
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136 Hughes (1983), s. 140 f. samt (1994), s. 101–113. Pär Blomkvist översätter i sin avhandling
momentum med ”egentyngd”. Se Blomkvist (2001), s. 35.
137 Hughes (1983), s. 140.
138 Ingelstam (2002), s. 233 f. Uttrycket ”djup samhällelig rotning” (deep ecological penetration)
kommer ursprungligen från den tyske tekniksociologen Bernward Joerges. Ingelstam påpekar att ”för-
givettagandet” kan skapa särskilda problem: ”Stora förändringar kan ske utan att varken medbor-
gare eller politiker fäster något avseende vid dem: ett systems förvaltare kan därför tillåtas både
mycken självrådighet och ett betydande mått av klantighet innan omvärlden reagerar.”
139 Hughes begrepp är egentligen ”technological style”. Ingelstam (2002), s. 227 f, Kaijser (1994), 78,
s. 84 f. Kaijser menar att systemkulturen i ett litet land som Sverige blir särskilt enhetlig, eftersom de
ledande personerna inom ett system bildar en förhållandevis liten och väl sammansvetsad krets. Ofta
har de t.ex. gått på samma skolor och universitet, och vandrat mellan samma organisationer inom
systemet under sina karriärer. Den ”kåranda”, de gemensamma tankemönster, och den intressege-
menskap som på så sätt uppstår har stora likheter med en regim.
140 Ingelstam (2002), s. 228.
141 Ingelstam m.fl. (1991), s. 82, 86.
142 Begreppet har lånats från militär terminologi och står ursprungligen för eftersläpande delar eller
”svackor” i en avancerande front eller linje. Hughes (1983), s. 79. Reverse salients översätts av Mats
Fridlund med ”motståndsfickor”. Fridlund (1999), s. 19.
143 Hughes (1983), s. 79-105. Se även Fridlund (1999), s. 19 f, samt Ingelstam (2002), s. 227. Som Pär
Blomkvist påpekar är den intressanta frågan förstås vem som tar sig rätten att definiera exakt vad
som är det kritiska problemet: ”Det framstår som en vital resurs för systembyggaren att vara den som
identifierar utvecklingshindren för systemet och omvandlar dem till kritiska problem, med en lösning
i linje med systemets egen rationalitet. Makten över systemets fortbestånd ligger hos den som på detta
vis erövrar problemformuleringsprivilegiet, som kan bestämma dagordningen.” Blomkvist (2001), s.
43.
144 Hughes placerar själv sitt momentum-koncept; ”somewhere between the poles of technological
determinism and social constructivism”. Hughes (1994), s. 101 f.
145 Summerton (1998), s. 32 ff. Sådana systemkombinationer som växer fram för att lösa nya uppgif-
ter har under senare år inspirerat ny begreppsbildning inom LTS-forskningen. Tidigare har man kon-
centrerat sig på ”klassiska” infrastrukturer inom energi, transport och telekommunikation. Nyligen
har forskare pekat på att dessa infrastrukturer historiskt ofta har sammanfogats för att leverera vissa
varor eller tjänster, och att kombinationen skapar en delvis ny dynamik. Ett system, där existerande
infrastrukturer länkas ihop för att bilda ett nytt system med egen funktion kallas ”andra ordningens
system”, och skiljer sig från de klassiska ”första ordningens system” på åtminstone tre sätt: De kom-
binerar andra system eller nätverk med komplicerade funktioner, de är avsedda för specifika ändamål
och de består av ett begränsat antal ”nya” tekniska och organisatoriska komponenter, men desto fler
delar av andra, befintliga system som länkas ihop. Klassiska infrastrukturer är allmänna och används
för en rad olika ändamål. Enligt denna definition skulle informationstekniken i huvudsak kunna
betraktas som ett andra ordningens system.
146 Summerton (1998), s. 34 f.
147 Summerton (1998), s. 37 f.
148 Summerton (1998), s. 37 f.
149 Kaijser (1999), s. 398 f.
150 Kaijser (1999), s. 400 ff.
151 Kaijser (1999), s. 400 ff.
152 Kaijser (1999), s. 413 ff.
153 Adamsson (1999), s, 422 f.
154 Summerton (1998), s. 28.
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155 Collins (1981) 215–223 (1992), s. 159–168. Inom SCOT innebär symmetriprincipen att forskaren
är opartisk till huruvida en viss teknisk artefakt fungerar eller inte. ”Lyckad” och ”misslyckad” tek-
nik ska behandlas på samma sätt, och förklaras med sociala faktorer; s.k. symmetrisk analys. ANT
tillämpar en utvidgad eller generaliserad symmetri, som även jämställer motsatspar som socialt och
tekniskt, natur och samhälle samt t.o.m. mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Se vidare Pinch och
Bijker (1987), s. 17–26, samt Bijker (1997), s. 75 f.
156 Pinch och Bijker (1987), s. 29 f.
157 Pinch (1996), s. 25.
158 Pinch (1996), s. 26 f, Pinch och Bijker (1987), s. 41 ff.
159 Bijker (1997), s. 270 f, jämför Summerton (1998), s. 28 f.
160 Pinch, (1996), s. 20, 30 f.
161 Summerton (1998), s. 29.
162 Latour (1998), s. 50 f, Collins (1998), s, 511.
163 Latour (1998), s. 55, 148, 173 f
164 Se t.ex. Latour (1996), s. 200 ff.
165 Latour (1996), s. 48, jämför även s. 110 och 172.
166 Latour (1996), s. 99.
167 Latour (1998), s. 45.
168 Latour (1998), s. 151.
169 Latour (1998), s. 153.
170 Latour (1996), s. 207.
171 Latour (1998), s. 162.
172 Latour (1996), s. 35 f. Genom att kartlägga olika perspektiv och jämföra deras likheter eller
skillnader får forskaren en uppfattning om hur verklig innovationen är och hur stabilt nätverket är.
Om perspektiven sammanfaller uppnås en högre grad av verklighet, och om de skiljer sig åt eller är
oförenliga, anses detta mindre verkligt. Latour (1998), s. 173 f.
173 Andersson-Skog och Ottosson (1994), s. 2 f, Ingelstam (2002), s. 229. Jämför också Blomkvist
(2001), s. 44. I det här sammanhanget aktualiseras även kommunikationsvetaren Brian Winstons
”lag” om undertryckande av radikal potential. Winston (1998), s. 11 ff.
174 Teorierna om halvsekellånga vågor i världsekonomin (den s.k. Kondratievcykeln) har en lång
historia och representerar ett vitt forskningsfält. För en översikt, se t.ex. Pålsson och Lingärde (2000),
s. 169–181.
175 Schön (2000), s. 22 f. Mats Fridlund argumenterar för att de centrala begreppen i teoribildningen
kring utvecklingsblock har så mycket gemensamt med sina motsvarigheter inom LTS-ansatsen att de
i princip är utbytbara. Fridlund (1998), passim samt (1999), s. 19. Utvecklingsblock har också stora
likheter med ”innovationssystem” (jämför t.ex. verket för innovationssystem – Vinnova). Se vidare
Ingelstam (2002), s. 241–246.
176 Schön, s. 22–25, 28. Man kan lätt få uppfattningen att omvandlingen skapats av de stora tekniska
innovationerna. Det är enligt Schön en förhastad slutsats. Det är inte själva ”uppfinningsverk-
samheten” utan spridningsförloppen som följt en långsiktig rytm. (2000), s. 25. Ett näraliggande
exempel på hur ett stabilt förhållande mellan politik och tillväxtkrafter efter en strukturkris följts av
omvandling är den svenska modellens utformning och upplösning under de senaste decennierna. Schön
(2000), s. 28.
177 Schön (2000), s. 525.
178 Schön (2000), s. 22 f.
179 Schön påpekar dock att Internet ännu befinner sig på ett tidigt stadium. Tekniken är känd, men
uppfattas fortfarande till stor del som en främmande kropp i samhället. Så var det även med tidigare
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infrastrukturer. Järnvägen som teknik fanns flera decennier innan järnvägsbyggandet tog fart, och
bilen kom långt före bilismen. Schön (2000), s. xxx.
180 Schön (2000), s. 525 f. Lennart Schön var en av de få som under tidigt 1990-tal relativt korrekt
lyckades förutsäga den ekonomiska utvecklingen under resten av decenniet. Medan många ekonomer
hävdade att den då djupa ekonomiska krisen skulle bestå om inte mycket genomgripande reformer
genomfördes, menade Schön att krisen var tillfällig och kunde bära fröet till en ny period av tillväxt
och industriell förnyelse. Hans argument var att 1990-talets kris var en strukturkris som skulle inne-
bära en omfördelning av resurser. Den nya tillväxtcykeln skulle komma att baseras på mikroelektronik-
ens betydelse. Se vidare Benner (2001), s. 325 f.
181 Winston (1998), s.11 ff. Winston menar att: “The most obvious proof of the existence of a ’law’ of
suppression of radical potential, then is the continuation, despite the bombardments of technology, of
all the institutions of our culture in forms subject to alteration but not revolutionary change... It is the
’law’ of suppression that ensures any new communications technology takes decades to be diffused.”
Citat från s. 13.
182 Habermas (1984a), s. 91–105, 105 ff. För en utveckling av den teknologiska rationaliteten, se även
Marcuse (1987), passim.
183 Habermas (1984a), s. 105 f.
184 Gustavsson (2002, kommande). Ett snarlikt begrepp är teknifiering. Med teknifiering menas ”en
strategi för att definiera komplexa samhälleliga frågor som ’rent tekniska’ och bäst lämpade för
experter; att tona ner betydelsen av de svårhanterliga sociala, psykologiska och politiska komponen-
terna, att få systemet att framstå som mera vetenskapligt, tekniskt, rationellt, att så att säga minska
det ’sociala’ och öka det ’tekniska’ i det sociotekniska systemet” (citat efter Blomkvist (2001), s. 42).
Teknifieringen leder till att det skapas en gräns mellan aktörer på systemets insida som har tillgång till
hårda fakta baserade på naturvetenskap/teknik och aktörer på utsidan som enbart uttrycker mjuka
politiska åsikter. Ett flertal studier har visat att ingenjörer och naturvetenskapsmän medvetet intagit
en teknokratisk position där tekniken placeras ovanför och bortom den politiska sfären, för att på-
verka politiska beslut i önskvärd riktning. Se vidare Fridlund (1999), s. 23 f samt Blomkvist (2001),
s. 42. Teknokratiskt medvetande och teknifiering anknyter också till det något vidare och mera all-
männa begreppet ”förvetenskapligande”.
185 Jag föreställer mig att det framför allt är när regimer föds eller förändras som tysta grupper gör sig
hörda och motsättningar inom underliggande strukturer tränger upp till ytan. Människors grundläg-
gande värderingar blottas ju särskilt i ”onormala” tider, då den gamla maktstrukturen röjs undan
eller försvagas. Se vidare Pempel (1992), s. 121 och Gaventa (1987), s. 50.
186 Summerton (1998), s. 30.
187 Det aktuella fallet gällde personuppgiftslagen.
188 Jämför Björk, Gunnela (1999), s. 35.
189 Den norske historikern Knut Kjeldstadli anger nio argument för att använda muntliga källor,
varav sju är relevanta för min undersökning: De kan användas för att spåra upp skriftliga källor,
fungera som illustrationer, fylla ut ett skriftligt källmaterial, öppna för nya problemställningar, ge
möjlighet till inlevelse, motverka systematiska skevheter i det skriftliga källmaterialet, samt ge upp-
lysningar som inte finns på annat håll. Kjeldstadli (2002), s. 186 ff.
190 Genom dialog och vad som kan kallas en ”förhandling” mellan intervjuare och intervjuad om hur
något ska förstås eller uppfattas kan man få insikt i intervjupersonernas erfarenheter. Bruhn Jensen
(1993), s. 32.
191 Se t.ex. Carlbom (1970), s. 11, Lindlof, (1995), s. 185 ff, samt Kvale (1997), s. 124 f. Psykologen
Steinar Kvale har sammanfattat centrala aspekter på vad han kallar den kvalitativa intervjuns ”för-
ståelseform”. Ämnet för intervjun är intervjupersonens livsvärld eller delar av den. Samtalet syftar till
att tolka meningen i centrala teman i denna livsvärld. Intervjun är fokuserad på bestämda teman, men
det är viktigt att vara flexibel och öppen för ny och oväntad information. Man försöker få nyanse-
rade beskrivningar, gärna av specifika situationer och handlingar. Forskaren måste ha goda kuns-
kaper i ämnet och får inte agera okänsligt.
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192 Som historikern Malin Thor hävdar i en artikel i Historisk Tidskrift kan problemet bara hanteras
genom att forskaren tar subjektiviteten på vetenskapligt allvar. Muntliga källor, eller intervjumaterial,
ska naturligtvis genomgå normal källkriti, men Thor menar att diskussionerna om källvärdet ibland
har överskuggat vikten av att problematisera mötet mellan forskaren och aktören. Thor (2001), s.
341. Se även Kjeldstadli (2002), s. 189.
193 Bandinspelningarna från intervjuerna förvaras hos författaren. Vid ett tillfälle, intervjun med An-
ders Björck 2002-02-05, fungerade dock inte bandspelaren. Från denna intervju finns därför bara
skriftliga minnesanteckningar bevarade.
194 Som historikern Terry Carlbom har påpekat är det en förutsättning för förtroendefulla intervjuer
att respektera överenskommelser om hur intervjumaterial ska behandlas. Carlbom, (1970), s. 14.
195 Jämför Carlbom (1970), s. 14.
196 Om minnesprocessen, se t.ex. Thompson (1980), s. 96–137.
197 Intervjupersonen kan ha en tendens att sätta in sina egna minnen i ett större sammanhang, kanske
med större kontinuitet och entydighet än vad livet vanligen erbjuder. Kjeldstadli (2002), s. 189. Malin
Thor påpekar att de muntliga källorna egentligen innehåller för mycket. Intervjupersonen talar inte
bara om vad som hände, utan även hur hon eller han tolkade det som hände eller kanske hur hon/han
vill att vi ska tolka det. Thor (2001), s. 337. Som Kjeldstadli påpekar finns det inget enkelt linjärt
samband mellan tidsavstånd och glömska. Människor glömmer mest omedelbart efter en händelse.
Därefter kan långtidsminnet vara förvånansvärt stabilt. Minnet är en aktiv process, där man konstru-
erar en bild av sitt eget förflutna, och en identitet som man kan leva med själv och presentera för
andra. Kjeldstadli (2002), s. 188 f.
198 Latour (1996), s. 204.
199 Se t.ex. Kjeldstadli (2001), s. 186 f, 189.
200 Jämför Carlbom (1970), s. 13.
201 Liksom Carlbom har jag valt att ge de skriftliga källorna företräde i de få fall där skriftliga och
muntliga källor inte stämt överens. Carlbom (1970), s. 14.
202 Malin Thor har i sin artikel i Historisk tidskrift presenterat en aktuell översikt av diskussionen om
användning av oral history. Thor (2001), s. 325–344.
203 Kjeldstadli (2002), s. 187.
204 Thor (2001), s. 327, 331, 333 f.
205 I några fall, framför allt vid intervjuer med aktörer från tekniksektorn, har jag dock uppfattat att
de intervjuade själva betraktat sig som tillhörande en tyst grupp. Medan den politiska historien är
relativt välkänd, menar de att teknik och teknisk utveckling ofta har lämnats åt sidan, alternativt
behandlats som naturgivna. Dessa aktörer skulle säkert kunna lyfta fram dolda kunskaper som aldrig
efterfrågats av den historiska forskningen, eller av någon annan vetenskaplig disciplin. Om de där-
med också representerar ”den glömda historien” i oral history-rörelsens mening är emellertid tvek-
samt.
206 Misgeld (1980), passim.
207 Blomkvist (2001), s. 47.
208 Blomkvist (2001), s. 47.
209 Jämför t.ex. Lundgren Rydén (2000), s. 19. Lundgren Rydén skriver om Sverige och EG-frågan
1957–1994, en process som kan jämföras med IT-politikens framväxt när det gäller mängden avsatt
källmaterial.
210 Uttrycket ”att skriva historia framlänges” härstammar från Göran B. Nilsson som i en intressant
essä kritiserar den ”kronologiska imperialismen” som innebär att de efterkommande tar billiga po-
äng på det förflutnas bekostnad, och den ”temporala provinsialism” som tar sin egen tidsanda för
given. Nilsson vill återupprätta det förflutna och dess aktörer. Hans framlängesperspektiv är kopplat
till förståelse och inlevelse i aktörernas medvetandehorisont. Se vidare Nilsson (1990), s. 47–66.
211 Jämför Edling t.ex. (1996), s. 13.
212 Jämför Laginder (1989), s. 21.
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213 Ett särskilt språkproblem är hur förleden data- och dator- ska hanteras i sammansättningar. Svenska
datatermsgruppen rekommenderar att förledet dator- används vid företeelser som leder tankarna till
själva datorn och dess tillbehör eller till den konkreta tekniska sidan (datordrift, datornät, datorpro-
gram etc.) Dator- bör även användas då man betonar att något utförs med hjälp av datorer (dator-
grafik, datormusik, datorspel m.m.). I andra fall – framför allt när man syftar på den information
som finns lagrad i datorerna, men även vid allmänna och övergripande fenomen – bör man använda
data- (dataregister, databranschen, datakonsult, dataavdelning). Det finns dock en stor gråzon där
både data- och dator- är tänkbara. Ett exempel är datorkommunikation (kommunikation mellan
datorer) och datakommunikation (överföring av data). Gruppen noterar också att data- alltid varit
vanligare än dator- och att många sammansättningar med data- som snarast borde ha skrivits med
dator- har blivit så etablerade att de måste accepteras (datakonst, dataprogram, dataspel, samt skulle
jag vilja tillägga; datapolitik). Jag har så gott det går försökt följa dessa rekommendationer. Se vidare
Svenska datatermsgruppen (2001).
214 Internetrevolutionen, liksom den explosiva utvecklingen av nya radio- och TV-kanaler, program-
format och medieformer under de senaste 15 åren, har givetvis inneburit att en mängd nya kommuni-
kationskanaler och mötesplatser för medborgarna skapats. En närmare analys av hur dessa utveck-
lingsfaktorer har bidragit till det offentliga rummets meningsutbyten faller dock utanför undersök-
ningens ramar.
215 Helgesson (1999), Ioannidis (1998) samt Karlsson (1998).
216 Detta är dock en sanning med modifikation. Televerket kom snabbt att bli den dominerande aktö-
ren på den svenska kabel-TV-marknaden. Det nya i situationen var att verket nu inte agerade som
redskap för politiska reformsträvanden, utan som en kommersiell aktör. Jämför t.ex. Ewertsson
(2001), s. 168–175.
217 Det omvända förhållandet gäller förstås också; utan tillgång till välutbyggda kommunikationsnät
är ett datorinnehav i sig inte nog för att tillgodose rimliga krav på tillträde till det offentliga rummet.
218 Prop. 1996/97:173, s. 49–54, 1997/98:SkU04, prot. 1997/98:21, rskr. 1997/98:21. Se även Pet-
tersson, Carina (2001), s. 36–44.
219 Aspray och Campbell-Kelly (1996), Ceruzzi (1998).
220 För en aktuell översikt, se t.ex. Grönlund (2001), passim.
221 Se t.ex. Sundkvist (2001), Wihlborg (2000) samt Åström (1999). Joachim Åström behandlar kom-
munala IT-strategier i sin kommande avhandling i statsvetenskap.
222 Annerstedt m.fl (1969), Annerstedt (1970), de Geer (1992).
223 Annerstedt m.fl. (1970), s. 96 f, 100, 117–125.
224 Annerstedt m.fl. (1970), s. 201, Bäck (1982), s. 170, Henriksson (1995), s. 15 f. Enligt Henriksson
etablerades datapolitik som ett partipolitiskt intressant ämne omkring 1970. Som min egen under-
sökning visar var den datapolitiska aktiviteten från riksdagens sida utomordentligt låg fram till 1967.
225 Glimell (1989), s. 15, De Geer (1992), s. 45 f, Henriksson (1995), s. 14 f. Vid denna tid tänkte man
sig fortfarande att en enda centralt placerad dator skulle kunna svara för hela nationens behov av
administrativ databearbetning.
226 Annerstedt (1969), s. 20, 42. Se också Glimell (1989), s. 15, samt Henriksson (1995), s. 14 f. Även
vetenskapshistorikern Anders Carlsson behandlar matematikmaskinernas och den tidiga datapolitikens
epok i flera uppsatser och i sin kommande avhandling. Se t.ex. Carlsson (1999), s. 134–149.
227 De Geer (1992), s. 127 f.
228 De Geer (1992), s. 129.
229 De Geer (1992), s. 122–138.
230 De Geer (1992), s. 129, 139 f.
231 Bäck (1982), Lindkvist (1984), Glimell (1989).
232 Henriksson (1995).
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233 Uppställningen återges här efter Henriksson (1995), s. 28. Se även Lindkvist (1984), s. 122 ff.
234 Henriksson (1995), s. 28.
235 Bäck (1982), s. 170 ff, Lindkvist (1984), s. 122 ff.
236 Lindkvist (1984), s. 122 ff. Se också Henriksson (1995), s. 27 f.
237 Se Kaijser (1994), (1999) samt (2001).
238 Kaijser (1994), passim.
239 Oredsson (1969), Kilander (1991), passim.
240 Uddhammar (1993), s. 459–469.
241 Karlsson (1992), (1995), (1996) och (1998).
242 Karlsson menar att det ännu är för tidigt att säga hur en ny regim kommer att se ut. Så mycket är
dock klart att en fri telemarknad inte sköter sig själv, utan kommer att kräva har-monisering och
spelregler via ett gemensamt regelverk. Vad som pågår är snarast en omreglering från direkt politisk
kontroll till indirekt styrning med vissa övergripande regler via marknadens mekanismer. Karlsson
(1995), passim.
243 Se t.ex. Karlsson (1995), s. 166–193.
244 Karlsson (1998), passim.
245 Helgesson (1999), passim.
246 Helgesson (1999), passim.
247 Se t.ex. post- och teleutredningens argumentation i betänkandet ”Post & tele: affärsverk med
regionalt och socialt ansvar” från 1990. Först hävdade man att det traditionella telemonopolet hade
varit ”naturligt” och därmed en effekt av den tekniska utvecklingen. Nu hade teknikutvecklingen
återigen förändrat telesektorns förutsättningar, men den här gången ”genom att den leder till ökande
konkurrens på telemarknaden och därmed krav på kostnadsanpassning i prissättning för allt större
delar av teleutbudet. Konkurrensen leder i sin tur till att de traditionella teleföretagens möjligheter att
ta icke-kommersiella hänsyn begränsas.” SOU 1990:27, s. 83.
248 Ioannidis (1998), passim.
249 Ioannidis (1998), passim.
250 Ioannidis (1998), s. 219.
251 Wormbs (1998) och (1999).
252 Wormbs (1997).
253

254 Ewertsson (2001), passim.
255 Ewertsson (2001), passim. Journalisten Per Andersson har skrivit ett omfattande reportage i bok-
form om Jan Stenbeck, Kinnevik och deras verksamheter inom telekommunikationer och media. Han
har även publicerat en text om den politiska kampanjen för ”fri radio” under slutet av 1980-talet och
början av 1990-talet. Andersson, Per (2000) och (2002).
256 Johansson, Magnus (1997), passim.
257 Bladh (1999), passim, Pettersson, Carina (2001), s. 36–45.
258 Olsson 1996), (1999a), (2000a).
259 Seipel (1999) och (2001).
260 Blume (2001a), s. 1–9.
261 Öman och Lindblom (1998), s. 12–18.
262 Sundström (2001), passim.
263 Beckman (1995), s. 256.
264 Barber (1999a).
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265 För en översikt , se t.ex. Held (1996), s. 20.
266 Se t.ex. Held (1996), s. 21 f.
267 Det är dock inte första gången i den moderna historien som nya tekniska landvinningar inspirerat
till visioner av hur tekniken kan förändra demokratin. Thomas Edisons första patent år 1869 gällde
t.ex. en elektronisk röstningsmaskin som skulle hjälpa ledamöterna av den amerikanska kongressen
att rösta genom en knapptryckning, och därmed förenkla och snabba upp den demokratiska proces-
sen. Uppfinningen blev inte den succé som Edison hade hoppats. En kongresskommitté ansåg att
Edisons röstningsmaskin skulle hota olika minoriteter just genom sin snabbhet. Deras enda möjlighet
att få gehör i kongressen var i regel att dra ut på debatten så att motståndarna till slut kunde vinnas
för den egna saken. Se vidare Wilhelm (2000), s. 1. 140 år efter Edison är mycket förändrat, men
motsättningen mellan teknikens snabbhet och demokratins långsamhet består.
268 Se t.ex. Johansson, Magnus (1993), s. 74 ff.
269 Det är osäkert vem som först formulerade termen ”informationssamhälle”, och när detta skedde.
Klart är att begreppet härstammar från tiden före den s.k. mikroelektroniska revolutionen i början av
1970-talet. Redan 1969 publicerades i Japan en rapport med namnet ”Toward the Information So-
ciety”. Rapporten var i sin tur inspirerad av Yoneji Masuda och hans idéer om framtidens samhälle
som de uttrycktes i boken ”Computopia” från 1966. Ämnet har sedan dess behandlats av forskare,
politiker och populärvetenskapliga författare i många länder. I Frankrike publicerades 1978
”L’informatisation de la société” (på engelska ”The Computerization of Society. A Report to the
President of France”), den s.k. Nora-Minc-rapporten. Det japanska forskningsorganet Institute for
the Information Society gav 1980 ut boken ”Informationssamhället” med Masuda som författare.
Två år senare publicerade den kanadensiska regeringens forskningsråd rapporten ”Planning now for
the information society: tomorrow is too late”. Även i den svenska framtidsdebatten började ”infor-
mationssamhälle” uppträda några år in på 1980-talet och en rad böcker på temat utkom. Redan
1981 förekom begreppet i en statlig utredningstext när datadelegationen skrev att ”Alla medborgare
bör ha rätt till information och kunskap om informationssamhällets möjligheter och risker”. Vid
denna tid hade begreppet etablerats i det allmänna medvetandet, och skulle under de kommande
decennierna inspirera rader av vetenskapliga och politiska tänkare att fylla det med innehåll. Varje
försök att spåra begreppets uppkomst och användning kompliceras dock av att informationssamhälle
och en rad av mer eller mindre utbytbara begrepp ofta används synonymt i olika texter: det teknolo-
giska samhället, datorsamhället, det postindustriella samhället, kommunikationssamhället, tjänste-
samhället, K-samhället, IT-samhället, kunskapssamhället etc. Som Hans Glimell m.fl. visat har be-
greppet informationssamhälle använts på upp till 29 olika sätt enbart i den vetenskapliga debatten.
Den kanadensiske sociologen David Lyon påpekar också att rötterna till idén om ett informations-
samhälle är sammanflätade på ett komplicerat sätt: ”It is hard to disentangle the diverse stands of
attempted social prediction, government policy, futuristic speculation and empirical social analysis.”
Denna begreppsförvirring gör det inte lätt att på något entydigt vis klargöra begreppets innehåll. Se
vidare Drambo (1985), s. 13, Lyon (1995), s. 55, Tengström (1987), s. 12, DsB 1981:20, s. 254 f,
samt Glimell (1989), s. 6.
270 Den kanske mest kända exponenten för det utopiska temat är amerikanen Alvin Toffler. År 1980
publicerade han sin populärvetenskapliga bästsäljare ”The Third Wave” (på svenska ”Tredje vå-
gen”). Redan 1969 hade Toffler presenterat en del av de grundläggande tankarna i boken ”Future
shock”. Se vidare Drambo (1986), s. 13. Tesen om IT som diskontinuitet – ett snabbt och radikalt
skifte av samhällsform jämförbar med övergången från muntlig tradition till en skriftkultur eller
boktryckarkonstens omvandling av skriftkulturen – är dock omtvistad. Sociologerna Kevin Robins
och Frank Webster utvecklar i ”The Technical Fix” ett betydligt längre perspektiv som snarare fram-
häver utvecklingens kontinuitet och betraktar den digitala tekniken som förstärkning och förläng-
ning av tidigare informationstekniker. Enligt Robins och Webster är inträdet i informationssamhället
inte i första hand en effekt av den tekniska utvecklingen, utan snarare av staters och företags växande
behov av kontroll och övervakning. Därför bör den egentliga ”informationsrevolutionen” förläggas
långt före mikrochipsets tillkomst. Robins och Webster (1989), s. 34, 67. Kommunikationsforskaren
James R. Beniger hävdar för sin del att dagens snabba samhällsförändringar i själva verket startade
redan under 1800-talets sista och 1900-talets första decennier. Det var då informationssamhället
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började ta form och informationshantering blev lika viktig som tidigare hantering av energi och
materia. Rötterna till informationssamhället bör därför sökas i vad Beniger kallar ”kontrollrevolu-
tionen”. Hans tes är att byråkratin, som växt sig stark under 1800-talet, genomgick ett antal kriser
vid sekelskiftet. För att hantera kriserna genomfördes ett komplex av snabba förändringar i den
tekniska och ekonomiska organisationen för informationshantering. IT är alltså ingen unik företeelse
i dagens samhälle. Den är i själva verket bara det senaste ledet i kontrollrevolutionens, eller snarare
”kontrollevolutionens”, långa utveckling. Sundin (1998), s. 312, Beniger (1986), s. 427. Beniger samt
Robins och Webster ger närbesläktade förklaringar till informationssamhällets framväxt när de pe-
kar på en lång historisk utveckling mot ett alltmera komplext, genomorganiserat och systemiskt sam-
hälle. Snarare än att representera något radikalt brott mot det förflutna överlagrar informations-
tekniken de befintliga strukturerna i den mogna industriekonomin, där den blir en del av och en
förutsättning för den växande informationssektorn. Denna tolkning påminner starkt om Brian Win-
stons tidigare refererade lag om undertryckande av radikal potential. Jämför också Johansson, Mag-
nus (1993), s. 71.
271 Lewin (1970), s. 237 ff.
272 Lewin (1970), s. 237 ff.
273 Ohlin (1971). Harry Schein försökte i sin okonventionella utredningsrapport ”Inför en ny media-
politik” från 1972 att formulera en medelväg mellan Lewins och Ohlins perspektiv: ”Kraven på ökad
direkt demokrati på vissa områden bör mycket väl låta sig förenas med ökad representativitet på
andra områden.” Han menade också att det främst var tekniken som skulle komma att bestämma
avvägningen mellan dessa två utvecklingsriktningar: ”Det är därför sannolikt – och kan i hög grad
vara önskvärt – att den nya kommunikationsteknologin kommer att ändra våra uppfattningar om
arten och fördelningen av den direkta och den representativa demokratin.” Schein (1972), s. 106 f.
274 Masuda (1980)s. 113 f.
275 Gidlund (1986), s. 141 f.
276 Lyon (1995), s. 57 f.
277 En utveckling mot större inslag av direktdemokrati, t.ex. genom mera frekventa folkomröstningar
(med eller utan hjälp av IT), har flera gånger avvisats av de etablerade partierna i Sverige. Folkstyrelse-
kommittén menade 1987 att om folkomröstningar blev ett normalt inslag i vårt styrelseskick skulle
partiernas ansvar inför väljarna så småningom urholkas. Kommittén ville istället slå vakt om de
politiska partiernas centrala ställning i svensk demokrati. När riksdagens konstitutionsutskott be-
handlade frågan i början av 1990-talet ansåg man att ett utvidgat bruk av folkomröstningar riskerade
att försvaga det parlamentariska styrelseskicket och motverka strävanden att stärka riksdagens ställ-
ning. Se vidare Dir 1996:5, s. 3 f.
278 Citat ur SOU 1978:54, s. 375
279 SOU 1981:45, s. 133–137, 193. Med nya medier avsågs i första hand text-TV, teledata samt
telefax.
280 SOU 1979:69, s. 56 f.
281 Ilshammar (1996), s. 9.
282 Prop. 1984/85:220, s 8.
283 SOU 1994:118, s. 10 f.
284 Avsikten var att återkomma med preciserade förslag, ett arbete som avbröts av regeringsskiftet
1994. Om IT-kommissionen och IT-politikens nytändning, se vidare Ilshammar och Larsmo (1999),
s. 27–43 samt Henriksson (1995), s. 23–27.
285 Åström (1999), s. 337. Denna typ av försök går ofta under namnet ”elektronisk förvaltning” eller
”e-government”. Mönstret har också varit påtagligt i en europeisk kontext. Roza Tsagarousianou
drar, efter att ha jämfört ett antal europeiska och amerikanska e-demokratiprojekt, slutsatsen att ”In
spite of the discources of interactivity which underlie most ’electronic democracy’ initiatives, most of
them have in practice been executive-initiated, top-down and mostly based on giving more access to
information. Politics in this form remains more of a model of convincing through the dissemination
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of information than of communication and discussion” Se vidare Tsagarousianou (1988), s. 174 f.
286 Grönlund (2001), s. 35 f. Se också SOU 2002:20.
287  Utredningen menar att det för folkstyrets framtid är viktigt att fråga sig vilken demokrati som
man vill att informationstekniken ska främja: ”Demokratiutredningen vill öka medborgarnas möjlig-
heter att påverka samhället. Hittills har informationstekniken främst använts till att öka informatio-
nen från politiska institutioners sida – tekniken har blivit ett stöd framför allt för servicedemokratin
eller, som vissa kritiker väljer att uttrycka det, ’åskådardemokratin’.” Se vidare SOU 2000:1, s. 98.
288 Ilshammar (1998), s. 324 ff. Internetkulturen och dess framväxt har beskrivits i ett flertal veten-
skapliga och mera populära verk. Två av de intressantare är den amerikanske författaren Bruce
Sterlings reportagebok ”The hacker crackdown” (Sterling 1993b) samt Pekka Himanens redan nämnda
”The Hacker Ethic” (Himanen 2001).
289 Ilshammar (1998), s. 325.
290 Om Internets födelse, se Abbate (1994), s. 196 ff, Sterling (1993a) samt Rheingold (1995), s. 65–
70.
291 Videotex är också känt som teledata, data-TV, viewdata, datavision m.m. och var en av de standar-
der för datakommunikation som växte fram under 1970- och 1980-talen. Namnet Videotex kommer
av att systemet kunde visa data på TV-skärmen. Se vidare Ohlin (1986), s. 15 f. samt (1998), s. 11 f.
I slutet av 1980-talet hade Videotex-system världen över närmare 10 miljoner användare.
292 Ilshammar (1998), s. 331 f.
293 Brand (1995).
294 Rheingold (1995), s. 38–44. I takt med Internets snabba tillväxt utvecklades nätkulturen under
1980-talet till en växande politisk kraft. Första tecknet på att de amerikanska myndigheterna började
uppmärksamma, och oroas, över vad som hände i den elektroniska underjorden var FBI:s raid mot
BBS:er och dataspelföretag våren 1990, ”Operation Sundevil”, utförligt skildrad av Bruce Sterling i
”The hacker crackdown”. De federala agenterna var på jakt efter kriminella hackare och ”phone
phreaks”, men råkade också slå till mot helt oskyldiga nätaktivister, som chockade vaknade upp,
förstod att deras subkultur hade skakat om det etablerade samhället och insåg att de måste organi-
sera sig. Det blev början till Electronic Frontier Foundation, EFF, som bildades sommaren 1990 för
att säker-ställa att den amerikanska konstitu-tio-nens principer om yttrandefrihet tillämpades även i
elektroniska medier. Sterling (1993b).
295 Ilshammar (1998), s. 331. Se också Grönlund (2001), s. 172 f. Grönlund påpekar att de nedärvda
kulturmönster från Internet och särskilt från Community Network-rörelsen inte nödvändigtvis behö-
ver ha med demokrati i formell mening att göra. Exempelvis kan uteslutning tillgripas mot människor
med alltför avvikande åsikter: ”CN bygger på medlemskap, inte medborgarskap.” Om det liberala
och teknologiska systemskiftet, se Bildt (1994), s. 10.
296 Citatet är hämtat från en artikel om Electronic Frontier Foundation av journalisten Joshua Quittner
i tidskriften Wired. Quittner (1994), s. 80. I Sverige har EFF inspirerat bildandet av Elektroniska
Fronten eller ”e-fronten” som verkar genom en e-postlista (e-fronten@bahnhof.se) samt en webbplats
(http://www.bahnhof.se/e-fronten/).
297 Ilshammar (1998), s. 331 f.
298 Barlow (1996).
299 Ilshammar (1998), s. 332. The Democratech Party har idag lagt ner verksamheten. I Sverige har
liknande idéer inte fått samma utbredning, men bl.a. lanserats av det likaså avsomnade Direktpartiet.
En av direktpartiets grundare, Mikael Nordfors, driver dock arbetet för en mera direkt demokrati
vidare via företaget Vivarto Technologies. Företaget marknadsför bl.a. programvaran ”Net Conference
Plus” som sägs möjliggöra en flexibel representation där deltagarna i varje enskild fråga kan välja om
de själva vill utnyttja sin röst eller överlåta den till någon representant. En demonstration av systemet
finns på webbsidan http://www.it-democracy.com:8080/demo/index.jsp?ID=124. Sidans rubrik är ”En
ny dimension av demokrati”. Se också Grönlund (2001), s. 85 f. Senare har ännu ett försök att starta
ett parti med namnet Direktpartiet förekommit.
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300 Här används bystämman och den atenska demokratin som direktdemokratiska idealtyper. I verk-
ligheten hade de ju mycket påtagliga brister. Så t.ex. uteslöt den atenska demokratin stora grupper,
som kvinnor, invandrare och ofria. Den hade också vissa representativt valda organ. Se t.ex. Held
(1996), s. 36 ff.
301 De båda perspektiven har bl.a. av Pippa Norris, diskuterats i termer av förstärkning respektive
mobilisering. Norris (2000), s. 120 ff. En liknande dikotomi bildas av begreppsparet oligarki –
bemäktigande där oligarki syftar på informationsteknikens potential att förstärka oligarkiska strä-
vanden bland ett fåtal politiskt aktiva, medan bemäktigande hänvisar till möjligheten att använda
den nya tekniken för att ”bemäktiga” medborgare. Kända företrädare för dessa olika perspektiv är
Robert Michaels respektive Barbara Cruikshank. Se vidare Michaels (1983), s. 39, 50, 122 samt
Cruikshank (1999), s. 123 f. Ytterligare en snarlik indelningsgrund har föreslagits av de brittiska
statsvetarna Rachel Gibson och Stephen Ward, som gör en indelning i tre idealtyper utifrån vilken
inverkan IT förväntas få på politik och demokrati:  revolution, reform respektive status quo. Gibson
och Ward (2000), s. 17 f.
302 Östberg, Olof (1996), s. 5.
303 Att representanter för de etablerade partierna är starkt skeptiska till direktdemokratiska inslag
beläggs i en enkätundersökning av Joachim Åström, genomförd år 2000. Enligt undersökningen var
91 procent av landets kommunstyrelseordförande positiva till att publicera politiska protokoll på
Internet, medan bara 29 procent ansåg att nätet lämpade sig för direkta beslut och omröstningar
bland medborgarna. Åström och Brodin (2001), s. 267.
304 Lewin (1970), s. 237. Som Kjell Östberg påpekat har lagstiftarna alltsedan 1860-talets represen-
tationsreformer bemött dessa problem genom att upprätta olika ”garantier mot demokratin”. ”Knapp-
tryckardemokrati” hotade att riva upp dessa skyddsbarriärer. Se vidare Östberg, Kjell (1996), s. 62–
104.
305 Peterson (1996), s. 40 f. Peterson menar att de direktdemokratiska visionerna försummar opini-
onsbildningens betydelse och behovet av diskussion. Dessutom anser han att ansvarsförhållandena
blir luddiga. I alla kända former av demokrati finns en möjlighet att ställa de styrande till ansvar och
byta ut dem om man inte är nöjd. I en direktdemokrati upplöses ansvaret och blir ogripbart. Peters-
son anser också att en direktdemokrati undervärderar betydelsen av ledare. De folkvalda ska inte
bara passivt registrera rådande åsikter, utan har också till uppgift att gå före och aktivt bilda opinion.
Det finns även tekniska invändningar mot ”knapptryckardemokrati”. Anders R. Olsson hävdar t.ex.
i en expertuppsats till Demokratiutredningen att olösta tekniska problem kring säkerhet och sårbar-
het under överskådlig tid utesluter en renodlad elektronisk direktdemokrati. Olsson (1999a), s. 27 ff.
För en aktuell översikt av olika positioner i debatten om elektroniska omröstningar, se också Grön-
lund (2002), s. 233–254.
306 Man bör också vara medveten om att de båda synsätten uppvisar en viss geografisk fördelning som
förmodligen grundar sig på skillnader i politisk tradition och kultur. Som redan antytts dominerar
t.ex. det konventionella representativa synsättet i svensk debatt, medan det radikala direktdemokrati-
ska synsättet är betydligt vanligare i en amerikansk tradition. Även i den svenska debatten har dock
röster höjts för en utveckling i direktdemokratisk riktning. Tomas Ohlin, tidigare bl.a. sekreterare i
IT-kommissionen, menar t.ex. att ”datorstödda rådgivande omröstningar bör användas i anknytning
till politiska samråd och sammanställning av resultat från politiska diskussioner”. Statsvetaren An-
ders Westholm ser både demokrati som dialog och demokrati som votering som viktiga inslag i en
demokratisk process. Utredaren Carl-Öije Segerlund anser att det finns skäl att testa direktdemokrati-
ska omröstningar som ett komplement till den representativa demokratin, framför allt på lokal nivå.
Även Ungdomens IT-råd (en statlig utredning) har föreslagit steg i direktdemokratisk riktning. I sitt
betänkande Megabytet skriver man att det är ”medborgarna som ska styra den politiska dagord-
ningen” och kräver att regeringen tar initiativ till ”försöksverksamhet med elektroniska forum för
direktdemokratiskt inflytande på lokal nivå”. Alla amerikanska debattörer är inte heller fullt så radi-
kala som t.ex. EFF och The Democratech Party. Presidentkandidaten Ross Perot propagerande under
valkampanjen 1992 för införande av elektroniska stadshus (ETM, ”Electronic Town Meetings”) där
människor kan diskutera och även rösta i vissa frågor. Tekniken skulle i detta scenario fungera som
ett system för medborgerlig återkoppling, och med Perots ord sända ”a laser-like message to their
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government giving their opinion”. Perots vision var att återupprätta den amerikanska ”urformen”
för demokrati – mötet i stadshuset där medborgarna samlades för att diskutera och besluta i gemen-
samma frågor. Denna mötesform var vanlig i New England för 200 år sedan och har sedan dess varit
föremål för en ofta romantiserad historieskrivning. Se vidare Åström (1998), s. 24 samt SOU 1997:181,
s. 82, 85.
307 Åström (1998), s. 29 f, samt Ilshammar och Åström (2001), s. 93–99. Se också Premfors m.fl.
(1994), s. 24–28 och (2000), s. 22–34. Snabb demokrati är identisk med vad som tidigare har kallats
direktdemokrati, medan tunn demokrati närmast motsvarar en representativ demokratimodell med
inslag av elitstyre. Den starka demokratin kallas även deltagardemokrati och eller deliberativ demo-
krati. En alternativ typologi presenteras av Bellamy och Taylor. I boken ”Governing in the Informa-
tion Age” diskuterar de kategorierna stark, populistisk och konsumentdemokrati (consumer demo-
cracy. Populistisk demokrati motsvarar närmast vad som tidigare ovan kallats elitdemokrati, medan
konsumentdemokrati står för en modell där medborgarnas intressen och preferenser främst kanali-
seras genom konsumtion av den offentliga sektorns service och tjänster. Se vidare Bellamy och Taylor
(1998), s. 98 f. Dessa perspektiv behöver inte alltid stå i motsats till varandra. Genom ”leverans” av
service och tjänster skapas en stor del av förvaltningens och de politiska representanternas legitimitet
inför väljarna/medborgarna. Begrepp som elektroniska medborgarkontor, elektronisk förvaltning,
24-timmarsmyndigheten etc. brukar användas i pågående satsningar inom området konsument-
demokrati.
308 Eriksen och Weigård (2000), s. 141.
309 Se t.ex. Putnam (1996), s. 109, 206–213, 218 ff.
310 Kärt begrepp har som vanligt många namn. Den starka demokrativarianten är också känd som
diskursiv, participatorisk, kommunikativ, deltagande, republikansk eller radikal demokrati (i Sverige
ibland även som folkrörelse- eller studiecirkeldemokrati). Se vidare Ilshammar och Åström (2001), s.
95 f.
311 Dahlgren (1995), s. 3 f, Eriksen och Weigård (2000), s. 141 f.
312 Eriksen och Weigård (2000), s. 142.
313 Den svenska Demokratiutredningen tog i sitt slutbetänkande i februari 2000 ställning för en stark
demokratimodell: ”Vi förordar en deltagardemokrati med förstärkta inslag av den deliberativa demo-
kratiteorin. Detta innebär att varje medborgare måste ges större möjligheter till deltagande, infly-
tande och delaktighet.” SOU 2000:1, s. 243.
314 Eriksen och Weigård (2000), s. 141. Jürgen Habermas har utvecklat vad denna strid om vad han
kallar den “paradigmatiska bakgrundsförståelsen av demokratin“ handlar om i en intressant essä
från 1994. Habermas betonar här solidariteten som källa till samhällelig integration. I den ideal-
typiskt starka eller “republikanska“ demokratiformen är demokratin; ”det medium genom vilkt med-
lemmarna i naturligt uppkomna solidariska gemenskaper blir medvetna om sitt beroende av varan-
dra och, i egenskap av medborgare, med vilja och medvetande utformar de existerande relationerna
av ömsesidigt erkännande till ett förbund av fria och lika rättspersoner.” Habermas (1994s), s. 24.
315 Enligt statsvetaren Stig-Björn Ljunggren handlar demokrati antingen om ”hur man räknar näsor –
eller om hur man uppfattar det goda samhället”. Den snabba och den starka demokratimodellen blir
därmed ”näsräkningsdemokratin” respektive ”studiecirkeldemokratin”. Ljunggren (1998), s. 15, 35.
316 Ilshammar och Åström (2001), s. 95 f. Se även Ingelstam (1999), s. 109 f. Lars Ingelstam hävdar
att det fram till en viss punkt råder en oproblematisk enighet om vad man ska mena med demokrati:
allmän och lika rösträtt, fri opinionsbildning m.m. Därefter vidtar emellertid en konflikt mellan en
minimalistisk eller revisionistisk demokratisyn som innebär att demokratin ”bara” är en beslutsform
som strikt ska begränsas till det demokratiska systemet, och en hållning som betonar demokratin som
kulturell rörelseriktning med normativ laddning. Enligt det senare förhållningssättet, som Ingelstam
själv omfattar, ska demokratin fungera som överideologi inte bara inom det politiska området i snäv
mening, utan också ”tillmätas värde som riktningsgivare och strävan inom alla områden av samhälls-
livet”. Poängen med att betrakta demokrati som en samhällelig överideologi är enligt Ingelstam inte
att alla verksamheter nödvändigtvis ska styras efter demokratiska principen, utan snarare att lägga en
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bevisbörda på aktörer som hävdar att mindre demokratiska ordningar är att föredra framför mera
demokratiska.samhället, som använder IT-redskap som diskussionslistor, chattar, elektroniska stormö-
ten o.s.v. De är oftast rent sociala, men det finns också många exempel på nätverk där politiska frågor
diskuteras. Community Networking, eller Community Informatics (CN, CI) handlar om att använda
IT för att skapa eller upprätthålla social gemenskap, vanligen i ett lokalsamhälle. CN har rötter i
hackerkulturen, men omfattar nu miljoner människor över hela världen. Se vidare Grönlund (2001),
s. 10, 77 f.
318 Åström (1999), s. 322.
319 Grönlund (2001), s. 56 f. Som Anna Bjurström påpekar i sin uppsats om demokrati som handels-
vara är de nya ”e-demokratikonsulterna” bärare av olika demokratiska ideal och visioner. ”Modell-
starka” aktörer kan därmed påverka problemformulering och demokratisyn med sina produkter och
tjänster. Bjurström (2001), s. 51–56.
320 Barber (1999b), s. 13, Åström (1999), s. 322. Åström menar att varje försök att utveckla demokra-
tin med informationsteknikens hjälp måste börja med en diskussion om demokrati och vilken typ av
demokrati som är önskvärd. Ett annat sätt att se på saken är att vissa demokratiska processer har
lättare att framhävas än andra, beroende på vilket IT-stöd som finns tillgängligt. Se vidare Grönlund
(2001), s. 52.
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Undersökningen

”Bra teknik reder sig själv”.

Okänd

”Åttiotalets sista år var en tid som ständigt prövade ens förmåga
att tro sina öron, att falsifiera givna sanningar. Berlinmuren revs,
för hand, av folket. Nelson Mandelas blev fri. Sverige fick re-
klam-TV. TV3 köpte hockey-VM. Det var inte historiens slut, som
den amerikanske statsvetaren Francis Fukuyama trodde – det var
avregleringen av den.”

Per Andersson, Stenbeck. Ett Reportage om det virtuella bruket
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inledning

Undersökningens empiriska del består av fyra separata kapitel, som vart och ett
innehåller en fallstudie över formativa skeden i förändringen av den legala och
den tekniska infrastrukturen underperioden 1969 till 1999. De första två fallstudie-
rna gäller tillkomsten av datalagen under åren 1969–1973 respektive den nya
personuppgiftslagen perioden 1995–1998. De båda övriga fallstudierna handlar
om introduktionen av kabel-TV-nät 1982–1985, samt den politiska åtskillnaden
mellan tele- och datakommunikationer och den fortsatta avregleringen av den
svenska telesektorn åren 1990–1993.

Huvudsyftet är inte i första hand att undersöka det rent lag- och utredningstek-
niska arbetet. I centrum för forskningsintresset står istället de politiska förändrings-
processernas aktörer och intressen, deras motiv, argument och strukturella be-
gränsningar.

För att underlätta läsning och förståelse har framställningen en kronologisk
uppläggning, samtidigt som en viss tematisering gjorts. Varje fallstudie inleds med
en kort bakgrundsteckning av förändringsprocessens förutsättningar. Kommitténs
utredningsmiljö redovisas, liksom utredningsdirektiv och ledamöter. Därefter följs
och analyseras den politiska förändringsprocessen fram till riksdagens beslut. Av-
slutningsvis diskuteras processens utfall mot bakgrund av förändringar i Sverige
och omvärlden.

Fallstudierna har en likartad disposition. Beroende på förändringsprocessernas
karaktär, källmaterialets omfattning och kvalitet, detaljeringsgrad i betänkanden
och remissvar etc. kan strukturen dock skilja sig åt något. Den empiriska delen
inleds med en bakgrund till det statliga kommittéväsendets roll och allmänna ut-
veckling.

Det svenska kommittéväsendet
I centrum för den empiriska delen av undersökningen står arbetet i fyra statliga
kommittéer. Motivet till detta val av perspektiv är att nästan varje större politiskt
beslut i Sverige föregås av förslag, faktaredovisningar och analyser av en kom-
mitté. Kommitté-väsendet1 spelar på flera sätt en central roll i det svenska poli-
tiska systemet. Det är därför på sin plats att närmare diskutera kommittéernas
funktion och historia.

Statsvetenskaplig forskning har visat att kommittéerna fungerar som en arena
där politiker, tjänstemän och experter möts och tillsammans formar politiken,
ofta genom förhandlingar och kompromisser mellan flera partier. Kommittéväsen-
det är därmed viktigt för den anda av samförstånd som har präglat svensk politisk
kultur. Funktionen som konflikthanterare och ”kompromissinstitut” komplette-
ras av en öppenhet i beslutsprocessen som anses ovanlig jämfört med andra län-
der.2 Det offentliga remissförfarandet av kommittéernas rapporter och betänkan-
den är också värdefullt för den demokratiska genomlysningen.3

Ilsham.doc-1 Korr 6.5. -11.50 02-05-06, 14.48113



114

Kommittébetänkanden ligger emellertid inte bara till grund för beslut i riksdag
och regering, utan ger också faktaunderlag, analyser, verklighetsbeskrivningar och
framtidsbilder som bildar resonansbottnar för mer allmänna diskussioner. Det
har sagts att kommittéväsendet både genom tillsättningsförfarande och arbetssätt
uttrycker respekt för experter. Kommittéerna blir på så sätt en mötesplats för forsk-
ning och politik, med ömsesidiga beroenden.

Flera forskare menar att majoriteten av samhällsvetenskapliga forskningen i
Sverige har skett inom kommittéväsendet.4 För ledamöternas del innebär kommit-
téarbete att de kan bidra med sina erfarenheter och utöva politiskt inflytande ti-
digt i en frågas behandling. Att delta i en kommitté är också meriterande för poli-
tiker, tjänstemän och representanter för intresseorganisationer, som ofta blir sitt
partis eller sin organisations expert i den aktuella frågan.5 Kommittéväsendet fung-
erar därmed som en plantskola för framtida karriärer.

Tre aspekter på kommittéernas verksamhet
Statsvetaren Jan Johansson tar upp tre huvudaspekter på kommittéernas verk-
samhet:6

kunskap: att producera säker kunskap om samhällsproblem – kommittéväsendet
som ett forsknings- och utredningsinstitut,

konsensus: att utgöra en arena för politiska kompromisser – kommittéväsendet
som en mekanism för konsensusuppbyggnad, och

kontroll: att assistera i regeringsarbetet – kommittéväsendet som ett följsamt in-
strument i regeringens politiska planering.

Perspektiven anses delvis stå i motsättning till varandra, delvis förutsätta varan-
dra. Johansson frågar t.ex. hur kommittéväsendet kan vara både ett beredningsor-
gan åt regeringen och en institution för att söka den ”bästa” lösningen, baserad
på faktainsamling och forskning.

Detta har även diskuterats som ett problem inom forskarsamhället. Kommitté-
väsendet kan å ena sidan ses som en form av ”förvetenskapligande” av politiken.
Å andra sidan kan forskningen underbygga redan intagna politiska ståndpunkter
och forskaren därmed riskera att bli en sorts ideologisk gisslan.7 Statsvetaren Rune
Premfors har hävdat att föreställningen om kommittéer som objektiva utrednings-
institut till stor del vilar på en myt. Istället vill han beskriva dem som en integrerad
del i en ofta starkt politiserad process, där den forskningsbaserade kunskapen
snarast används som ”political ammunition”.8

Kommittéernas uppgifter och sammansättning
Kommittéer tillsätts med olika motiv och uppgifter. Den vanligaste typen av kom-
mitté har i uppgift att lösa ett specifikt politiskt problem, ofta med sikte på en
proposition. Under uppbyggnaden av det svenska välfärdssamhället har de stora
parlamentariskt sammansatta kommittéerna varit ett stående inslag.9 Formellt
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betraktas en kommitté som regeringens organ, och därmed en tillfällig myndig-
het.10 Liksom andra myndigheter kan den arbeta relativt självständigt inom ramar
som regeringen beslutar.

Samtidigt är kommittén, just på grund av sin tillfälliga natur, nära knuten till
regeringskansliet. Regeringen styr kommittéarbetet på i huvudsak två sätt: Ge-
nom direktiven och genom kommitténs sammansättning, speciellt valet av ordfö-
rande. Direktiven, som beslutas av regeringen men utarbetas på departementsnivå
i samråd med andra departement, verk och myndigheter, beskriver vad kommittén
ska göra; bakgrund, mål och syften, ibland även metoder, samt form för rapporte-
ring och tidsramar. Direktiven kan vara målinriktade eller, som ofta med parla-
mentariska kommittéer, mera öppna.11

Personfrågorna anses viktiga, både principiellt och praktiskt. Vilka är det då
som får medverka i kommittéarbetet? Regeringen kan välja partier, myndigheter
och intresseorganisationer, men däremot sällan styra deras val av personer.

Den mest centrala utnämningen gäller utredningsledningen; kommitténs ordfö-
rande om det gäller en kommitté med flera ledamöter, eller en särskild s.k. enmans-
utredare. Vid sidan av utredningsledningen finns flera andra kategorier av aktö-
rer: ledamöter, sakkunniga och experter. Kommitténs sekretariat innehåller en el-
ler flera sekreterare. Ledamöter kan vara partipolitiskt tillsatta eller representera
intresseorganisationer etc. Om minst två ledamöter sitter i riksdagen betraktas
kommittén som parlamentarisk. Sakkunniga har en starkare formell ställning än
experter, bl.a. genom rätten att få del av handlingar i samma utsträckning som
ledamöter, närvara vid sammanträden och avge särskilda yttranden. I praktiken
avgörs skillnaden mellan sakkunnig och expert i första hand av kommittén själv.12

De olika rollerna i en kommitté kan också beskrivas på följande sätt:13

De beslutande funktionerna i kommittén utövas av kommitténs ordförande och
ledamöter, alternativt av den särskilde utredaren ensam.

De rådgivande funktionerna utövas av sakkunniga och experter. De kan bidra till
kommitténs arbete med kunskap, erfarenhet, synpunkter, råd och förankring i om-
världen.

De utförande funktionerna utövas av sekretariatet, ibland förstärkt med en eller
flera arbetande experter som då fungerar som sekreterare med särskilda uppgifter.
För vissa under-sökningar eller delstudier kan kommittén anlita konsulter.

En institutionell tradition
Kommittéerna är inte bara en sorts problemlösningsmaskiner dit dagspolitikens
mera svårknäckta nötter kan hänvisas. De representerar också en lång institutio-
nell tradition i politik och förvaltning, och är även av den anledningen en central
del i svensk politisk kultur. Kommittéväsendet rötter kan spåras till början av
1600-talet då den framväxande militärstaten födde krav på mer sofistikerade styr-
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funktioner. Kommittéerna har sedan utvecklats parallellt med den ordinarie för-
valtningsorganisationen och fått rollen som extraordinära eller tillfälliga bered-
ningsorgan åt regeringen. De tidiga kommittéerna bestod i regel av ämbetsmän
och sakkunniga, med uppgift att ”sakligt” bereda ärenden. Efter 1800-talets för-
fattningsreformer ökade riksdagens betydelse. Samhällets förändring skapade sam-
tidigt behov av en utredningsapparat som kunde fungera även när riksdagen inte
var samlad. Kommittéväsendet fick därmed en viktigare roll för att förankra kom-
mande politiska beslut.14

Flera forskare har påpekat kommittéväsendets betydelse för uppkomsten av en
växande kår av yrkespolitiker. Historikern Kent Zetterberg noterar att det särskilt
efter 1866 års representationsreform blev vanligt att framstående eller särskilt
fackkunniga riksdagsmän knöts till kommittéernas arbete. Både ämbetsmanna-
och politikermedverkan i kommittéväsendet har således gamla anor. Även intres-
seorganisationer har i ökad utsträckning engagerats i kommittéer.15 Under 1900-
talet har kommittéväsendet vuxit kraftigt vissa perioder. Det har också upprepade
gånger kritiserats för omfång, inriktning och en tendens till allt längre utrednings-
tider.16

Kommittéväsendets ”förfall”
Statsvetenskapliga fallstudier har visat ett antal gemensamma drag i kommitté-
väsendets utveckling de senaste 25–30 åren. För det första tycks konfliktnivån ha
stigit och den konsensusbildande förmågan avtagit, med allt fler reservationer till
slutbetänkanden som konkret uttryck. För det andra verkar regeringens kontroll
ha skärpts, bl.a. genom fler generella kommittédirektiv och ökad representation
från departementen. För det tredje har kommittéernas tidsramar krympt väsent-
ligt. För det fjärde har det skett en förskjutning från stora parlamentariska kom-
mittéer till enmansutredningar. För det femte har kommittéernas roll som forsk-
nings- och utredningsinstitut urholkats, såväl när det gäller deras kunskapsan-
vändning som deras egen kunskapsproduktion.17 Även riksdagens revisorer och
expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har observerat dessa utveck-
lingstendenser.18

Den offentliga debatt om kommittéväsendets ”förfall” som av och till blossat
upp under det senaste decenniet har främst handlat om en påstådd kvalitetsför-
sämring i betänkanden och rapporter. Kvalitetsfrågan hade dock inte utvärderats
före 1998. När den detta år togs upp i ESO-rapporten ”Kommittéerna och bofin-
ken. Får en kommitté se ut hur som helst?” var slutsatsen att bilden av utred-
ningarnas höga kvalitet och objektivitet vilar på en myt: ”...det finns stora kvalitets-
brister i de betänkanden som tas fram av kommittéerna. Detta gäller framför allt
i fråga om data, dokumentation, utredningsmetoder och analys. Vi kan därför
konstatera att det faktum att en fråga bereds av en kommitté inte med automatik
medför att beslutsunderlagen håller god kvalitet.”19
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En central roll
Sammanfattningsvis har kommittéväsendet länge spelat en central roll i det svenska
politiska systemet, framför allt som kompromissinstitut, kunskapsgenerator och
mötesplats för aktörer från olika samhällsområden. Med sin djupa förankring i
svensk förvaltningshistoria representerar kommittéerna också en institutionell
spårbundenhet, som dock under de senaste decennierna börjat luckras upp under
trycket av krav på ökad snabbhet och effektivitet i utredningsarbetet.
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Fotnoter
1 I begreppet kommittéväsende inbegrips här även det offentliga remissförfarandet.
2 Se t.ex. Zetterberg (1990), s. 286 ff, och Johansson, Jan (1992) s. 9 ff. Johansson påpekar vidare att
kommittéerna vid sidan av sin roll som officiellt beredningsorgan för regeringen och mötesplats för
de politiska partierna också fungerar som arena för att lösa interna konflikter inom kanslihuset och
för intresseorganisationer och myndigheter som vill driva sina egna intressen. Johansson, Jan (1992),
s. 239. Zetterberg betonar kommittéväsendets betydelse för att ge den politiska oppositionen god
insyn i sakfrågor och möjligheter att påverka politiken. Man menar att det också kan ses som en
instans för oppositionen och andra intressen att finna och artikulera sina ståndpunkter. Zetterberg
(1990), s. 288.
3 Se t.ex. Laginder (1989), s. 15.
4 Zetterberg (1990), s. 289 ff, Johansson, Jan (1992), s. 11 ff. Se även Ds 1998:57, s. 10 f. Detta
synsätt stämmer väl överens med en tanke som hävdats av Olof Ruin, nämligen att det finns två
grupper av normer för politiskt handlande i Sverige: dels de som betonar samförstånd, dels de som
poängterar aktiv framförhållning. Dessa normer bildar enligt Ruin en svensk politisk stil. Birgitta
Odén har dessutom hävdat att en grundläggande dogm i svensk administration är det värdeneutrala
planeringsunderlaget. Ruin (1981), s. 1 samt Odén (1972), s. 44. Jämför också Laginder (1989), s. 14.
5 Kommittéväsendets roll och arbetsformer, s. 27, Zetterberg (1990), s. 287.
6 Johansson, Jan (1992), s. 17.
7 Johansson, Jan (1992), s. 18 f, Zetterberg (1990), s. 291, Laginder (1989), s. 18 ff.
8 Premfors (1983), s. 641. Se även Laginder (1989), s. 21.
9 Zetterberg (1990), s. 285 f, 307.
10 Kommittéväsendets roll och arbetsformer, s. 11. Förslag om att en kommitté ska tillsättas kan dock
ställas från andra än regeringen, t.ex. intresseorganisationer, myndigheter, partier, tidigare utred-
ningar, media eller privatpersoner. Laginder (1989), s. 14.
11 Kommittéväsendets roll och arbetsformer, s. 11, Zetterberg (1990), s. 301, Laginder (1989), s. 16.
12 Kommittéväsendets roll och arbetsformer, s. 11, Zetterberg (1990), s. 302.
13 Kommittéväsendets roll och arbetsformer, s. 12.
14 Framställningen i detta stycke bygger huvudsakligen på Zetterberg (1990), s. 284 f och 296 f, samt
Johansson, Jan (1992), s, 3–6.
15 Zetterberg (1990), s. 285 ff.
16 Utvecklingen var särskilt tydlig efter de båda världskrigen. Tillväxten i början av 1900-talet ledde
till den första s.k. kommittéslakten 1920-24. Ett stort antal utredningar lades ner, medan andra fick
kortare tid att slutföra arbetet. En andra kommittéslakt följde under efterkrigstiden 1950–54. Kom
mittéreformen efter regeringsskiftet 1982, när många utredningar avslutades eller skyndades på, kan
ses som en tredje kommittéslakt. Denna reform innebar också nya riktlinjer för kommittéväsendet,
t.ex. att ingen kommitté skulle få arbeta längre tid än två år. Zetterberg (1990), s. 295 f, 302, 305.
17 För en översikt av denna forskning, se Kommittéväsendets roll och arbetsformer, s. 26–40.
18 Zetterberg (1990), s. 306, Johansson, Jan (1992), s. 13–17, 240 ff, Kommittéväsendets roll och
arbetsformer, s. 16 f, 27 ff, 41, Ds 1998:57, s. 13 ff.
19 Ds 1998:57, s. 14.
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fallstudie 1:

datalagen 1969–1973
– storebror i adb-samhället

”Svenska språket har berikats med ett nytt
ord: en dator, flera datorer. Ordet är tänkt som
en behändigare synonym för datamaskin, och
Svenska elektriska kommissionen rekommen-
derar att man använder den nya lätthanter-
liga kortformen dator. Dator är ett bekvämt
och bra ord som det är lätt att göra olika sam-
mansättningar med, datastyrning, datastyrda
trafiksignaler etc. Ordet böjs som ord av ty-
pen traktor och motor.”

Dagens Nyheter 29 mars 1969

Under 1973 och 1974 trädde en ny datalag i kraft i Sverige.1 Lagen var den första
av sitt slag i världen2 och syftade till att skydda den personliga integriteten vid
automatisk databehandling (ADB). Bakgrunden var samhällets snabba datorise-
ring under 1960-talet och den debatt om datorteknikens baksidor, framför allt
hoten mot den personliga integriteten, som startade under slutet av decenniet. För
att upprätta ett datorbaserat personregister skulle det i fortsättningen krävas sär-
skilt tillstånd. Undantag gjordes bara för register som beslutats av riksdag eller
regering.

En ny myndighet, datainspektionen, inrättades för att sköta tillståndsprövningen
och bevaka att lagstiftningen efterlevdes. Samtidigt ändrades TF så att dator-
baserade medier jämställdes med allmänna handlingar i pappersform. Rätten att
få ut uppgifter enligt offentlighetsprincipen gällde dock inte själva datormediet,
utan enbart kopia på papper.

Datalagen skulle senare, i takt med informationsteknikens fortsatt snabba ut-
veckling och förändring, komma att upplevas som alltmer föråldrad. En konse-
kvens som uppmärksammades flitigt under 1990-talet, var att även vanliga ord-
behandlingsdokument och sidor på Internets World Wide Web (www) i princip
räknades som tillståndspliktiga personregister i datalagens mening. Därmed hade
reglerna för publicering på papper och i elektronisk form blivit mycket olika. När
datorn utvecklades från administrativt redskap till ett kommunikationsmedel inne-

Ilsham.doc-1 Korr 6.5. -11.50 02-05-06, 14.48119



120

bar det också att datalagen allt oftare råkade i konflikt med TF och dess offentlig-
hetsprincip, med konsekvenser för det offentliga rummets tillgänglighet. Även TF:s
definition av handlingar kom under 1990-talet att uppfattas som omodern, efter-
som den inte gav utrymme för myndigheter att lämna ut datorlagrade uppgifter
t.ex. på diskett eller on line.

I det här kapitlet ska datalagens tillkomst följas. De centrala frågorna gäller
vilka utvecklingsfaktorer och aktörer som låg bakom den förändrade synen på
datortekniken, och därmed motiverade datalagen, samt varför teknikens möjlig-
heter att bidra till en större demokratisk öppenhet försvann från den politiska
agendan.

Kapitlet inleds med en översikt av 1960-talets svenska datapolitik, med tonvikt
på den debatt om datorisering och integritetsskydd som föregick datalagens till-
komst. En totalundersökning av samtliga datapolitiska initiativ i riksdagen perio-
den 1960–1973, samt en mindre undersökning av mediedebatten om folk- och
bostadsräkningen under oktober 1970, ingår i denna bakgrund.

Bakgrund
Datorer är, påpekar Sten Henriksson, som kameleonter; de är oerhört plastiska
och kan ta sig i stort sett vilka framträdandeformer som helst.3 Det är inte förvå-
nande att den datortekniska utvecklingen omges av en omfattande tolknings-
flexibilitet. Under det senaste halvseklet har förståelsen av datorn upprepade
gånger rört sig från ett relativt stabilt tillstånd till ett annat, ofta i samband med
samhällsförändringar av politisk eller ideologiskt slag.

På 1950-talet uppfattades datorn i första hand som ”elektronhjärna” och ”mate-
matikmaskin”. Dess uppgift var att räkna snabbt och exakt.4 Bakom utvecklingen
av de första datorerna, som BESK och BARK i Sverige, låg främst militära behov
under och strax efter andra världskriget av att kunna beräkna t.ex. projektilbanor
eller flygplanskonstruktioner. Därför sågs datorutvecklingen i första hand som en
uppgift för statsmakterna.

I takt med att deras beräkningsförmåga och minneskapacitet utvecklades fick
datorerna emellertid nya användningsområden. De började flytta in på kontor
hos myndigheter och företag, där de framför allt användes för att effektivisera
arbetet genom att sammanställa och sortera olika uppgifter i automatiska register.
Därmed föddes begreppet ADB. I och att datorn fick allt fler civila användnings-
områden betraktades teknikutvecklingen inte längre som ett centralt nationellt
intresse och initiativet flyttade över från staten till den privata sektorn.

1960-talet har kallats ”ADB-årtiondet”.5 Den administrativa databehandlingen
slog nu på allvar igenom i både näringsliv och offentlig verksamhet. Framför allt
blev ADB intressant när den växande statsförvaltningen skulle rationaliseras. För-
utom beräkningar och administrativa rutiner föreställde man sig att t.ex. register-
vård, statistik, planeringsarbeten, informationssökning och processtyrning skulle
kunna utnyttja den nya tekniken.6 Målet var dock inte bara sänkta statsutgifter
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genom att spara i den offentliga verksamheten. Man skulle också, som historikern
Thorsten Nybom uttrycker det; ”genom effektivisering och rationalisering skapa
utrymme för den allt mer krävande sociala och politiska reformpolitiken”.7

Grundmotivet för att införa ADB i förvaltningen var således effektivisering, för
att den offentliga verksamheten skulle kunna fortsätta att expandera. Rationali-
seringsargumentet i kombination med visionen om det ”automatiserade konto-
ret” blev den starkaste drivkraften bakom datoriseringen. I tidens anda sågs starka
centrala aktörer med stora datorer som huvudalternativet, framför att sprida ut
datorkraften t.ex. på länsnivå.

Den tekniska och den sociala ingenjörskonsten tycktes gå hand i hand, och det
var skatteförvaltningen och den sociala sektorn som fungerade som isbrytare för
datoriseringen av det offentliga Sverige. För att hantera den stora utbyggnaden av
socialförsäkringssystemet från mitten av 1950-talet (allmän sjukförsäkring, in-
komstrelaterat pensionssystem etc.) var behovet av administrativa hjälpmedel
enormt. Redan 1963 fanns det ca 130 datorer i bruk i Sverige, ungefär en fjärde-
del inom statsförvaltningen.8

Sverige som ”early adaptor”
Från rekordåren vid 1960-talets mitt accelererade rationaliseringsprocessen och
under decenniets senare del startade en rad stora datoriseringsprojekt. Det var
framför allt på den statliga sidan som stora datorsystem växte fram och personre-
gister ”lades på data”.9 Statens aktiva roll som användare och den snabba utbygg-
nadstakten av stora datorsystem gjorde Sverige till en i internationell jämförelse
”early adaptor” av datortekniken, något som i sin tur bidrog till att debatten om
centrala register, personnummer, integritet och sårbarhet startade tidigt här.10

Men 1950- och 1960-talen innebar inte bara rationalisering av den statliga
verksamheten. SCB:s register över totalbefolkningen (RTB), fick snart sin motsva-
righet inom den privata sfären i olika kommersiella direktreklamregister m.m.11

Även industrin och näringslivet satsade på en intensiv rationalisering i den s.k.
rationaliseringsrörelsens anda. De tre stora områdena var strukturomvandling och
koncentration till allt större enheter, tydligare arbetsfördelning och specialisering,
samt ökad automation och mekanisering. I strävan efter maximal kontroll av pro-
duktionens inriktning, storlek och kvalitet kom datorteknikens snabba utveckling
att spela en mycket viktig roll.12

Från harmoni till konflikt
Det tidiga 1960-talets datapolitik utmärktes sammanfattningsvis av två karak-
tärsdrag. Det första var att tolkningsflexibiliteten vidgades och datortekniken till-
skrevs en ny mening. Från att ha betraktats som stora statliga kalkylatorer för i
första hand militärens och den tekniska forskningens behov, uppfattades datorer-
na nu som kontorsmaskiner som kunde köpas in från privata leverantörer där det
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för tillfället var billigast. Det andra draget var datapolitikens neutrala karaktär.
Datoriseringen betraktades som en rationell och positiv kraft i samhällsutveck-
lingen, och någon politisk styrning var därför inte nödvändig mer än marginellt.
Dessa harmoniska uppfattningar skulle dock komma att förändras i grunden un-
der loppet av några få år.13

Jan Annerstedt menar att det sena 1960-talet inte innebar någon höjd data-
politisk aktivitet. Mats Bäck, som i övrigt följer Annerstedt nära, har dock visat
att riksdagen från mitten av 1960-talet började engagera sig i datafrågor och att
det mot slutet av decenniet gjordes försök att formulera en helhetssyn på dator-
teknikens roll i samhället. Även min egen undersökning av samtliga datapolitiska
initiativ i riksdagen under perioden 1960–1973 visar en påtagligt ökad aktivitet
från 1968 och framåt.14

fig 3. Den datapolitiska ”termometern”: antal datapolitiska initiativ i riksdagen 1960–
1973. Med initiativ menas här motioner, interpellationer och enkla frågor. Till rationella
initiativ har räknats sådana som betonar datortekniken som en gynnsam och okomplicerad
förändringsfaktor eller som kräver mera resurser, snabbare utbyggnadstakt etc. Kritiska ini-
tiativ är sådana som fokuserar teknikens problem och risker, som vill begränsa eller upp-
skjuta dess utbyggnad m.m. Undersökningen baseras på sökningar i riksdagstryckets sakre-
gister. Sökningarna har gjorts på avledningar av orden ADB, automatisk databehandling,
administrativ databehandling, data, dator, IT, informationsteknik, informationsteknologi,
integritet, matematikmaskin, samt personuppgift. Endast sådana politiska initiativ som krä-
ver eller föreslår någon form av konkreta åtgärder på datorområdet har medräknats. Efter-
som många motioner saknar tydliga äskanden har en bedömning i tveksamma fall fått göras
utifrån motionärernas intentioner. Snarare än något absolut mått på datapolitikens volym
och karaktär bör detta och följande diagram därför läsas som en ungefärlig indikation på
utvecklingens riktning. Värt att notera är hur snabbt antalet datapolitiska initiativ ökade
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från mitten av 1960-talet, samt det mycket abrupta skiftet i inställning till datortekniken
mellan 1969 och 1970, då allt fler av de politiska initiativen började ifrågasätta datorteknik-
ens användning. Det bör påpekas att identiska motioner ofta väcktes i både första och andra
kammaren under tvåkammarriksdagens tid. Nedgången i antalet datapolitiska initiativ efter
enkammarriksdagens införande 1971 är således delvis skenbar.

Integritetsdebatten
Det som skulle utvecklas till en samlad statlig datapolitik började med enskilda
frågor. En sådan gällde principerna för, och samordningen av, statens egen dator-
användning som hade nått ett inköpsvärde på mer än 300 miljoner kronor. Men
den fråga som framför allt kom att engagera riksdagen gällde riskerna för den
personliga integriteten.15

Under slutet av 1960-talet kom tolkningsflexibiliteten återigen att vidgas och
datortekniken tillskrevs en ny mening. Förändringen ledde till ett växande ifråga-
sättande av datoriseringens samhällseffekter. Framför allt var det den ökade an-
vändningen av personregister och personnummer tillsammans med statistiska un-
dersökningar och direktreklam som bidrog till uppfattningen att datorn riskerade
att bli ett instrument för övervakning av medborgarna. Många kom därmed att
uppleva den snabbt växande datoranvändningen som en invasion av privatlivet.
När debatten om datoriseringens effekter på samhället började tidigare under
1960-talet hade utgångspunkten dock varit en annan och mera positiv.

Hur påverkades den svenska offentlighetsprincipen av datortekniken? I början
och mitten på 1960-talet var det ingalunda självklart att hålkort, magnetband och
andra datorbaserade lagringsmedier (i lagstiftningen senare kallade ”upptagningar
för automatisk databehandling” eller ”ADB-upptagningar”), skulle betraktas som
handlingar i traditionell mening, d.v.s. papper med skriven text.16 Offentlighets-
kommittén, som fick frågan på sitt bord, ville i sitt slutbetänkande från 1966 lösa
problemet genom ett tillägg i TF.17 Kritiken från remissinstanserna var dock om-
fattande och förslaget ledde inte till några initiativ från regeringen. Den proviso-
riska lösningen blev en dom i regeringsrätten som ändrade rättstillämpningen så
att offentlighetsprincipen i praktiken också kom att omfatta ADB-upptagningar.18

Sagan om den stora datamaskinen
Vid denna tid sågs datortekniken fortfarande som en möjlighet att vidga medbor-
garnas insyn i myndigheternas arbete. Snart skulle en mera skeptisk inställning
träda fram. Redan år 1966 publicerades en mörk satir över det framväxande data-
samhället. Boken hette ”Sagan om den stora datamaskinen” och författaren kal-
lade sig ”Olof Johannesson”. Bakom pseudonymen dolde sig Hannes Alfvén, pro-
fessor i plasmafysik vid KTH och senare nobelpristagare 1970. Alfvén tecknade i
boken ett förskräckande framtidsscenario där datorerna blev så effektiva att de
till slut tog över hela samhället.19 Sensmoralen var förstås att människan inte fick
bli slav under storskaliga och sårbara datorsystem.
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Som varning för övertro på datorteknikens frälsarroll var Alfvens saga dock
före sin tid. Det skulle dröja ytterligare nästan fyra år innan den första stora de-
batten om datoriseringens risker i Sverige startade. När den väl kom igång gällde
debatten inte sårbarheten i första hand, utan snarare de stora dataregistrens kon-
sekvenser för den personliga integriteten.

FoB 1970 som tändande gnista
Vad var då den tändande gnistan? Det som utlöste debatten var SCB:s blanketter
till folk- och bostadsräkningen 1970 (FoB 1970), som skulle lämnas in i oktober
detta år.20 De häftiga reaktionerna kom något överraskande med tanke på att
frågorna inte skilde sig särskilt mycket från dem som hade ställts vid 1960 och
1965 års folk- och bostadsräkningar.21 SCB var därför helt oförberedd och togs
mer eller mindre på sängen av de plötsliga och starka protesterna. Eftersom mycket
av uppmärksamheten fokuserades på folkräkningsblanketterna, riktades massme-
dias kritik i första hand mot SCB.22

I bakgrunden fanns dock en växande oro för datoriseringens konsekvenser i ett
bredare perspektiv. Att FoB 1970 snarast kom att fungera som katalysator för en
mera allmän oro bekräftas av att de åsikter som satte sin prägel på debatten bara
delvis hade direkt samband med folk- och bostadsräkningen. Följande argument
kan sägas ha dominerat de flesta inlägg:23

– Insamlingen av data om människor, deras attityder och personliga förhållanden ger
myndigheternas alltför mycket makt. I förlängningen syns konturerna av en store-
brorsstat à la Orwells ”1984” med en absolut effektiv och allsmäktig byråkrati.

– Genom samkörning av olika personregister kan även banala uppgifter sammanstäl-
las till en integritetshotande totalbild av enskilda förhållanden.

– Användningen av personnummer underlättar samkörning och gör människor till
anonyma siffror i myndigheternas register.

– Försäljningen av personuppgifter från myndigheter, speciellt SCB, till enskilda och
företag leder till en invasion av privatlivet och är därför etiskt förkastlig.

– Datorlagrade uppgifter ger ett falskt intryck av tillförlitlighet. Informationen kan
vara ofullständig, gammal eller komma från osäkra källor. Särskilt farligt är det om
uppgifter ur register som i grunden inte är jämförbara samkörs.

– En datalagstiftning med regler om hur myndigheter, enskilda och företag får ut-
nyttja ADB bör införas.

– Sekretesskyddet för alla slags personuppgifter bör utvidgas avsevärt.

– Insamlingsmetoderna, särskilt det faktum att fastighetsägare och portvakter fung-
erar som insamlingscentraler och alltså har möjlighet att ta del av känsliga person-
uppgifter, bör ändras.
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Från möjlighet till problem
Fanns det inga lagar och regler till skydd för den personliga integriteten vid denna
tid? Jo, till viss del. Sekretesslagen styrde t.ex. sedan länge tillgången till känsliga
uppgifter hos myndigheterna. Men i debatten hävdades nu att dessa regler inte
räckte i ett alltmer datoriserat samhälle. Uppenbarligen hade den befintliga lag-
stiftningen t.ex. inte lyckats dämpa den växande oron över datorteknikens risker.
Det var inte nog att människors rätt till en fredad sektor respekterades i teorin.
Medborgarna måste också kunna lita på att det verkligen förhöll sig så i prakti-
ken. Resonemanget blev grunden för krav på insyns- och kontrollmöjligheter från
allmänhetens sida mot dem som byggde upp personregister med hjälp av ADB.24

Jämfört med offentlighetskommitténs förslag fyra år tidigare, och den problem-
bild som då dominerade, förekom behovet av vakthållning kring offentlighets-
principen nästan inte alls i debatten om FoB 1970. Balansen mellan de rivalise-
rande intressena offentlighet och integritetsskydd hade förskjutits kraftigt till
integritetsskyddets fördel. Från att tidigare ha uppfattats som en möjlighet ur
offentlighetssynpunkt betraktades datortekniken nu allmänt som ett problem som
hotade den enskildes rätt till en personlig skyddad sfär.

Integritetsdebattens orsaker
Varför blev integritetsdebatten så intensiv just i Sverige? Forskare har spekulerat i
orsakerna. Enligt Mats Bäck är en förklaring att Sverige av tradition hade ett
effektivt folkbokföringssystem för att registrera individen. Detta system hade nu
med hjälp av personnummer och datorteknik trimmats till ännu högre effektivitet.

En annan förklaring skulle vara att personuppgifterna i de offentliga registren
genom offentlighetsprincipen var tillgängliga för vem som helst, och till skillnad
från i andra länder kunde köpas och säljas på en marknad. Ytterligare en förkla-
ring skall kunna vara det faktum att Sverige var ovanligt tidigt ute när det gäller
datoranvändning i myndigheternas registerhantering.25

Var då debatten om FoB 1970 en ensam svala? Nej, knappast. Som framgår av
nedanstående sammanställning hade det politiska intresset för integritetsfrågor
väckts långt tidigare och byggts upp under hela senare hälften av 1960-talet, sam-
tidigt som, men inte nödvändigt i direkt samband med, den ökande administrativa
användningen av datorteknik. Folk- och bostadsräkningen tycks snarare ha varit
den händelse som kopplade samman de två diskurserna och bidrog till att insikten
om datoriseringens integritetsproblem steg upp i det allmänna medvetandet.
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fig. 4. Antal initiativ i integritetsfrågor i riksdagen under perioden 1960–1973. Med initia-
tiv avses här, liksom tidigare, motioner, interpellationer och enkla frågor. Det bör också
påpekas att ett antal av initiativen berör en specifik fråga som för de borgerliga partierna
kom att bli något av favorit i repris: kollektivanslutningen till det socialdemokratiska par-
tiet. Som nämnts tidigare väcktes identiska motioner ofta i både första och andra kammaren
under tvåkammarriksdagens tid. Den reella ökningen av antalet initiativ i integritetsfrågor
efter enkammarriksdagens införande 1971 var därför ännu större än vad tabellen tycks ge
sken av. I kategorin ”integritet” ingår initiativ som enbart tar upp integritetsfrågor, medan
kategorin ”data och integritet” omfattar initiativ som sammankopplar integritetsfrågor med
olika aspekter av samhällets datorisering. Undersökningen bygger på samma material som
föregående diagram.

Den internationella kontexten
Den svenska integritetsdebatten ingick också i en internationell kontext. Redan i
1960-talets början hade en diskussion om rätten till ”privacy” (i Sverige något
oegentligt översatt med ”personlig integritet”) startat i USA.26 Så småningom kopp-
lades denna debatt ihop med konsekvenserna av den växande ADB-användningen.
Den amerikanske juristen Alan F. Westins pionjärarbete ”Privacy and Freedom”
från 1967 och andra liknande verk kom att få samma betydelse på integritets-
området som Rachel Carssons ”Tyst vår” hade haft för miljödebatten några år
tidigare.27

Denna i huvudsak anglosaxiska debatt nådde även Sverige under 1960-talets
senare del, men fick inget omedelbart genomslag i samhället. Däremot hade den
med säkerhet betydelse för det politiska klimatet och argumentationen när striden
om FoB 1970 bröt ut.28

Ett förändrat samhällsklimat
Till sist måste integritetsdebatten betraktas också mot bakgrund av de radikala
förändringarna i samhällsklimatet mot slutet av 1960-talet. Efterkrigstidens långa
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och harmoniska tillväxtepok, med den norske statsvetaren Johan P Olsens ord
”ett ’lyckligt ögonblick’, en period när de överordnade målen för samhällsutveck-
lingen var relativt klara och medlen relativt väl förankrade”, tycktes ha nått sitt
slut.29 ”Välfärdismen” ersattes under 1960-talets sista år av ett växande ifrågasät-
tande av materialism, teknikoptimism och av hela den västerländska livsstilen.

Samtidigt hade den tidigare så stabila ekonomiska tillväxten visat tecken på att
mattas av och de första miljölarmen dykt upp. Därmed började tilltron till den
starka, beskyddande välfärdsstaten att vackla, och nya sociala rörelser som vänster-
rörelsen, fredsrörelsen, kvinnorörelsen och miljörörelsen begärde företräde. Dessa
s.k. alternativrörelser misstrodde central maktutövning, symboliserad i begreppet
”det starka samhället”, och förordade alternativa småskaliga lösningar inom en
rad samhällsområden.30

Det var med andra ord inte särskilt överraskande att de första angreppen på
statens (läs SCB:s) växande försäljning av datorlagrade uppgifter om medborgarna
för kommersiella ändamål kom från vänsterhåll. Attackerna riktades främst mot
att offentlighetsprincipen utnyttjades för att sälja personuppgifter som samlats in
för helt andra syften och hade, som Henriksson noterar, en tidstypisk antikom-
mersiell udd. Här tycktes det storskaliga tekniksamhällets antihumanism röja sig
själv.

Men snart skulle även liberala och konservativa röster blanda sig i kören av
kritiker. Från detta håll sågs statistiken och ADB-användningen snarast som red-
skap för klåfingriga socialister att styra befolkningen i den sociala ingenjörskonst-
ens anda. I värnet om den enskilda medborgaren och hennes rätt till en fredad zon
kunde höger och vänster tillfälligt mötas. Det politiska initiativet kom dock att
snart glida över till den borgerliga planhalvan.31

Integritet blir partipolitik
Integritetsdebatten skulle med tiden att få en tydlig partipolitisk slagsida. En när-
mare analys av samtliga initiativ i integritetsfrågor i riksdagen under perioden
1960–1973 visar att de tre borgerliga partierna svarade för sammanlagt 96 initia-
tiv, jämfört med 37 från socialdemokraterna och vpk. Debatten fördes således
främst av de borgerliga, något som understryks av att krav på lagstiftning mot
kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet hörde till de regelbundet
återkommande inslagen.

Särskilt folkpartiet kom att utmärka sig som ett parti med integritetsaspekterna
högt på dagordningen tillsammans med krav på fler politiska ingripanden. I andra
hand stod högern/moderaterna för de flesta initiativen. Denna partipolitisering
gjorde sig framför allt gällande från 1970 och framåt, med FoB-debatten som en
tydlig vattendelare.
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fig. 5. Sammanlagt antal initiativ i integritetsfrågor i riksdagen 1960–1973 fördelade på
enskilda partier samt på de båda politiska blocken. Diagrammet bygger på samma material
som den tidigare redovisade undersökningen av datapolitiska initiativ. Kategorin ”annat”
omfattar ett antal tvärpolitiska motioner med undertecknare från såväl något eller några
borgerliga partier som från socialdemokraterna och/eller vpk.

Den tvärpolitiska intressekoalitionen skulle dock fortsätta att göra sig gällande
även under 1970-talet. Genom ett ovanligt samarbete över blockgränserna våren
1972 stoppades t.ex. anslagen till inrättandet av ett centralt personregister (CPR)
av en riksdagsmajoritet bestående av de tre borgerliga partierna plus vpk. Moratoriet
skulle gälla i avvaktan på att offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén
(OSK) blev färdig med sitt förslag till dataskyddslagstiftning.32

FoB 1970 i massmedia och opinion
Det är naturligtvis svårt att i efterhand rekonstruera FoB-debattens, och därmed
integritetsproblemens, verkliga dignitet. Rörde det sig om en genuin oro i folk-
djupet eller endast om en ytlig och snabbt övergående mediestorm? Några opinions-
mätningar från tiden, där frågan speglas, har tyvärr inte funnits tillgängliga.

Vad som relativt enkelt kan konstateras, efter en genomgång av samtliga artik-
lar med anknytning till FoB-frågan i de fyra rikstidningarna under oktober 1970,
är att mediedebatten var mycket intensiv. Det är dock påtagligt hur ojämnt förde-
lat engagemanget var mellan olika tidningar. Av de fyra rikstidningarna Aftonbla-
det (AB), Expressen, Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) publice-
rade Expressen och SvD de ojämförligt flesta artiklarna. AB och DN uppmärk-
sammade överhuvudtaget inte debatten på ledarplats, medan Expressens och SvD:s
ledarskribenter engagerade sig hårt mot SCB och för ett utvidgat integritetsskydd.
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Särskilt anmärkningsvärt är att de båda Bonnierägda tidningarna Expressen och
DN tycks ha gjort helt olika värderingar av frågans betydelse, trots att de på
ledarsidan företrädde likartade liberala värderingar.

fig. 6. Antal inlägg i mediedebatten om FoB 1970 i rikspressen under oktober 1970. I un-
derlaget har också medräknats vissa artiklar som anknyter till, men inte direkt handlar om
folk- och bostadsräkningen. Debatten var mycket intensiv, men ojämnt fördelad mellan de
olika tidningarna.

Att döma av mediedebatten om FoB 1970 tycks redaktionernas bedömningar inte
ha gjorts utifrån någon gemensam journalistisk mall, och de verkar inte heller ha
följt tidningarnas respektive partifärg. Sammantaget ger detta ett något yrvaket
intryck. Det är förstås vanskligt att av debatten i massmedia försöka värdera
integritetsproblemets förankring hos allmänheten.

En tydlig indikation på det folkliga engagemanget är dock det stora antalet JO-
ärenden med anledning av folk- och bostadsräkningen. JO fick så småningom ta
ställning till inte mindre än 23 anmälningar mot FoB 1970.33 Å andra sidan går
det inte att utesluta att anmälarna i sin tur var färgade eller påverkade av medie-
debatten.

SCB gjorde på senhösten 1970 en riksomfattande intervjuundersökning för att
pejla allmänhetens inställning till FoB 1970. Resultaten antydde att de många JO-
anmälningarna inte var helt representativa för folkmajoriteten. Hela 71 procent
av dem som svarade på frågorna ansåg att folkräkningen varit till nytta för sam-
hället. Bara 13 procent tyckte att några av uppgifterna hade känts obehagliga att
lämna ut, medan 86 procent menade att det inte hade spelat någon roll.34 Frågan
om FoB-debattens förankring i de djupa medborgarleden, liksom vad som var
hönan och vad som var ägget i debatten, tycks undandra sig en slutlig bedömning.
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Det politiska systemet vaknar
Var FoB 1970 en viktig fråga i valrörelsen 1970, vilket man skulle kunna vänta sig
med hänsyn till integritetsproblemens växande politiska betydelse? Nej, någon
stor valfråga blev folk- och bostadsräkningen aldrig. 1970 års val kom istället att
domineras av traditionella politiska ämnen, framför allt landets ekonomi och stats-
finanser. Det är talande att Svenska Dagbladet, den rikstidning som uppmärksam-
made FoB 1970 intensivast när mediedebatten kulminerade under oktober 1970,
inte publicerade en enda artikel om folk- och bostadsräkningen under valrörelsen
bara en månad tidigare.35 Det politiska intresset tändes således först i efterhand.
Lagstiftningen om FoB 1970 hade t.ex. antagits utan någon som helst debatt i
riksdagens kammare.36

FoB som riksdagsfråga
När det politiska systemet vaknade blev reaktionen i gengäld desto kraftigare. Då
den nyvalda riksdagen samlades i oktober 1970, mitt under FoB-debatten, fick
regeringen omgående fyra interpellationer och fem enkla frågor att besvara. Inita-
tiven kom från samtliga partier utom regeringspartiet. Gemensamt för motionerna
var oron över den nya teknikens möjligheter att sammanställa stora informations-
mängder, och därmed för intrång i den enskildes privatliv. Det ansågs nu nödvän-
digt med en särskild lagstiftning till skydd för den personliga integriteten vid da-
torbehandling av personuppgifter.

Om det inte existerade någon polarisering om själva integritetshottet, så tolka-
des dess orsaker däremot helt olika beroende på politisk hemvist. För de borger-
liga partierna var det framför allt staten och de offentliga datorregistren som ut-
gjorde problemet, medan man från vpk:s sida i första hand såg den privata sektors
ökande användning av ADB-baserade personregister som problematisk. Särskilt
oroades man över att privata kreditupplysningsregister skulle kunna hamna i ut-
ländska händer.37

Den politiska process som skulle resultera i datalagens tillkomst hade dock
redan inletts när riksdagen på allvar började intressera sig för integritetsfrågor
hösten 1970. Processen kom att påskyndas av debatten kring FoB 1970 och dess
politiska efterspel, men den startades egentligen av en helt annan händelsekedja.

Integritetsfrågan gör politisk entré
I december 1967 uppmärksammades integritetsproblematiken första gången i riks-
dagen genom en interpellation till justitieminister Herman Kling av den nyinvalde
ledamoten av andra kammaren Kurt Hugosson (s) från Göteborg. Hugosson, med
en bakgrund som chef för Göteborgs stads statistiska kontor, oroade sig över den
ökande kommersiella användningen av bostadsförmedlingarnas register och efter-
lyste en lagändring som skulle göra det möjligt att hemlighålla privata uppgifter
som de sökande i god tro hade lämnat till bostadsförmedlingen.38 Nu hade det
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hänt att ett privat företag med åberopande av offentlighetsprincipen mikrofilmat
uppgifterna, bearbetat och lagrat dem på dator och sedan bjudit ut dem på öppna
marknaden.39 Justitieministern erkände att interpellationen hade fäst uppmärk-
samheten på invecklade problem som i en snar framtid skulle kräva ställningsta-
ganden från statsmakterna. Han menade också att det fanns andra aspekter på
datorteknikens utnyttjande som föranledde oro:40

”Den tekniska utvecklingen har medfört att det har skapats tidigare oanade möjlig-
heter att uttaga och sammanställa data ur olika register. Eftersom många register
som nu är offentliga innehåller uppgifter om enskilda av personlig art, kan en sam-
manställning av sådana uppgifter, om den missbrukas, blottställa enskilda männis-
kors privatliv på ett sätt som inte kan accepteras.”

Justitieministern var inte beredd att på stående fot lova någon lagändring. Istället
hänvisade han till förslag från pågående eller nyss avslutade utredningar som
offentlighetskommittén, dataarkiveringskommittén och integritetsskyddskom-
mittén.41 Redan i detta tidiga meningsutbyte framskymtade flera av huvuddragen
i de kommande årens integritetsdebatt; konflikten mellan offentlighetsprincip och
personlig integritet, den kommersiella användningen av personregister och det
särskilda integritetshot som hade uppkommit genom samkörningen av olika re-
gister.

Regeringen tillsätter OSK
Frågorna skulle återkomma på riksdagens bord drygt ett år senare. Under all-
männa motionstiden i januari 1969 inlämnades två likalydande socialdemokra-
tiska motioner i första och andra kammaren. Motionärerna, Kaj Björn respektive
Kurt Hugosson, oroades över att medborgarens rätt till ett privatliv hotades av
såväl myndigheters som privata företags ökande datoranvändning. De menade att
tiden nu var mogen att utsätta integritetsproblemen för en mera systematisk pröv-
ning – i synnerhet som den sittande integritetsskyddskommittén inte hade fått
några direktiv att uppmärksamma datorteknikens utveckling på personrättens
område. Björk och Hugosson efterlyste därför tilläggsdirektiv för integritetsskydds-
kommittén, alternativt en särskild utredning med närmare koppling till sekretess-
lagstiftningen.42

Fyra månader senare, i april 1969, blev motionärerna bönhörda när regeringen
tillsatte OSK med uppdrag att göra en större översyn av TF:s bestämmelser om
allmänna handlingar och gällande sekretessregler. I uppdraget ingick att utreda
om offentlighetsprincipen behövde anpassas till den nya datortekniken och om
det fanns behov av en särskild datalag för den offentliga verksamheten. Samtidigt
tillsattes kreditupplysningsutredningen (KUU) för att utreda behovet av datalag-
stiftning på den privata sidan samt av kreditupplysnings- och inkassolagar. Ge-
nom tilläggsdirektiv i maj 1971 kom OSK:s uppdrag att utökas till att omfatta
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hela frågan om datalagstiftning.43 Jag ska i fortsättningen koncentrera mig på
OSK:s arbete och resultaten av detta.

Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén
OSK var en parlamentarisk kommitté med representanter för fyra av riksdagens
fem partier.44 Utredningen leddes av Rune Hermansson, VD i Systembolaget, med
en bakgrund som hovsrättsråd och konsultativt statsråd 1960–1966. Trots sin
parlamentariska karaktär kan OSK inte beskrivas som någon tyngre utredning.
Ingen av ledamöterna hörde till sina partiers centrala politiker. Ordföranden själv
hade visserligen varit statsråd, men betraktades allmänt som opolitisk.45 OSK skulle
behandla två sakfrågor; dels lagstiftningen på offentlighetsområdet, dels nya reg-
ler om skydd av den personliga integriteten vid datorbehandling av personupp-
gifter.

Ett offentligt arvegods
Den första frågan var ett arvegods från offentlighetskommittén, som 1967 hade
föreslagit en genomgripande revision av lagstiftningen på offentlighetsområdet.
Den lagtekniska konstruktionen gick ut på att de grundläggande bestämmelserna
om sekretess skulle tas in i TF och sekretesslagen ersättas med tillämpningsför-
teckningar till TF:s olika bestämmelser om sekretess. Under den tid kommittén
arbetade blev datorer och ADB allt vanligare. Man kom därför också att behandla
frågan om datorerna och offentligheten vid sidan av sitt egentliga uppdrag.

Främst var det problemet hur offentlighetsprincipen skulle kunna anpassas till
ADB som engagerade kommittén. Man konstaterade i betänkandet att frågan re-
dan hade fått en lösning genom en ny lagpraxis i regeringsrätten, men föreslog
ändå att begreppet handling i TF skulle utvidgas till upptagningar ”som måste
återgivas för att kunna läsas eller avlyssnas”.46

Som nämnts utsattes förslaget för omfattande kritik under remissbehandlingen.
Flera remissorgan menade att kommittén hade överbetonat offentlighetsintresset
på bekostnad av en rationell och ekonomiskt effektiv förvaltning. Andra förut-
sade praktiska svårigheter med tillämpningen eller såg risker för kommersiellt
missbruk. Till de kritiska rösterna hörde tunga remissinstanser som JK, JO, stats-
kontoret och SCB, vilket bidrog till att regeringen aldrig lade fram någon proposi-
tion utifrån offentlighetskommitténs förslag.47

Våren 1969 hade den ökande ADB-användningen definitivt gjort gällande lag-
stiftning föråldrad och regeringen insåg nu att tiden var mogen för en ny genom-
gång av de problem som kommittén hade tagit upp. OSK:s ena uppdrag blev där-
med att utreda hur reglerna om offentlighet och sekretess skulle utformas i all-
mänhet, och i synnerhet hur de kunde anpassas till datortekniken.48
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Att både gasa och bromsa
Den andra frågeställningen som OSK fick på sitt bord gällde behovet av särskilda
sekretessregler på ADB-området för att skydda den personliga integriteten mot
obefogade intrång från myndigheter och andra offentliga organ.49 Som redan
nämnts kunde frågan härledas ur två likartade men separata politiska processer
som sammanstrålade i OSK. Den ena processen hade sina rötter i Hugossons mo-
tion från 1967, den andra i debatten om FoB 1970. När kommittén tillsattes i
april 1969 hade dock bara den förra processen inletts och tonvikten i utrednings-
uppdraget låg fortfarande på offentlighetsområdet. Direktiven utgick trots detta
från att frågorna hängde nära ihop. Behovet av sekretessregler förutsattes t.ex. bli
större om man kom fram till att alla ADB-lagrade uppgifter skulle räknas som
offentlig handling.50

OSK:s uppdrag var med andra ord att gasa och bromsa samtidigt. Å ena sidan
skulle kommittén föreslå hur offentlighetsprincipen kunde utvidgas till att också
gälla datormedier, å andra sidan skulle man utreda om den offentliga insynen
borde begränsas för att inte inkräkta på människors privatliv vid datorbehandling
av personuppgifter. Uppgiften att balansera de motstående intressena offentlighet
och integritetsskydd var ett pionjärarbete. Några internationella förebilder fanns
inte, även om lagstiftningsarbete pågick eller snart skulle startas i ett antal länder
och flera arbetsgrupper inom OECD och Europarådet hade uppmärksammat pro-
blematiken.51

ADB får förtur
Ett av OSK:s första beslut var därför att behandla den del av direktiven som be-
rörde ADB med förtur, med ambition att lägga fram ett delbetänkande. Tre frågor
blev då aktuella att utreda närmare:
a) Hur kunde reglerna om allmänna handlingar tillämpas på ADB-lagrat material?

b) Hur skulle allmänheten få tillgång till ADB-lagrat material?

c) Hur skulle individen skyddas mot att alltför mycket information om honom eller henne
samlas på en hand genom ADB-tekniken?52

För att kunna besvara dessa frågor insåg kommittén snabbt att man var tvungen
göra ett ganska omfattande kartläggnings- och definitionsarbete. Det gällde både
att samla in praktisk kunskap om hur och i vilken omfattning datorer användes
för att registrera personuppgifter och att förstå på vilka sätt datorlagrade uppgif-
ter skilde sig från traditionella handlingar. Begrepp som länge varit självklara vid
hantering av allmänna handlingar i pappersform – arkivering, tillgänglighet, till-
handahållande, inkommen och upprättad handling etc., blev plötsligt komplice-
rade när de skulle tillämpas på en ny informationsbärare.
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Datorteknikens särskilda natur förde också med sig nya begrepp som data-
bank, bearbetning, samkörning samt grunddata och bearbetade data. En rad tek-
niska och juridiska frågor väntade på att besvaras. Dessutom var det långt ifrån
klart hur det något diffusa integritetsbegreppet skulle kunna göras tillräckligt tyd-
ligt i en kommande lagstiftning.
Över 3000 dataregister
Hur användes datortekniken praktiskt? För att få en bild av dagsläget lät OSK
under 1971 göra två stora enkäter, riktade till den offentliga respektive den pri-
vata sektorn. Svaren visade att datorbehandling av personuppgifter förekom på
nästan alla samhällsområden. Inom den offentliga sektorn fanns 339 datorsystem
med personuppgifter.

Generellt hade de offentliga systemen både en stor informationsbredd och ett
stort informationsdjup. Mer än hälften av systemen samkördes med andra dator-
system. På den privata sidan var antalet system ännu större. Utifrån ett begränsat
urval bedömde OSK att det fanns ca 3000 system med personuppgifter. Den över-
vägande delen hade stor informationsbredd men litet informationsdjup. Samkör-
ning av register var något mindre vanlig än på den offentliga sidan.53

Parallellt med att de båda enkäterna förbereddes började sekretariatet arbeta
med att försöka anpassa offentlighetsprincipen till datortekniken, samt utforma
sekretessregler till skydd för den personliga integriteten. Tyngdpunkten låg i bör-
jan på offentlighetsfrågan, och på nyåret 1970 hade man preliminärt stannat för
en lagkonstruktion som utgick från en moderniserad sekretesslag och en särskild
informationslag om på vilka villkor en myndighet skulle vara skyldig att ta fram
information åt allmänheten.54

Sommaren 1970 diskuterades inom OSK behovet av en enkät för att spegla
attityder till frågor om personlig integritet. Avsikten var att försöka initiera en
offentlig debatt.55 Någon sådan enkät kom aldrig till stånd i OSK:s regi, men kom-
mittén blev ändå bönhörd över förväntan när den stora FoB-debatten utbröt i
oktober.

Vindkantring mot integritetsfrågorna
Efter denna debatt skedde en tydlig vindkantring och OSK:s arbete kom att inrik-
tas mera mot integritetsfrågorna. Genom debatten och dess politiska efterspel i
riksdagen skulle förväntningarna på kommittén också komma att skruvas upp,
och utredningsarbetet hamna alltmera i massmedias fokus. För att klara den
ökande arbetsbördan förstärktes OSK:s sekretariat i slutet av 1970 med en biträ-
dande sekreterare; hovrättsfiskalen Jan Freese, som i första hand skulle arbeta
med datorrelaterade frågor.56

Under senhösten och vintern började huvuddragen i det kommande betänkan-
det ta form. Vid ett gemensamt sammanträde med KUU i november togs frågan
om en särskild datalagstiftning med regler om utnyttjande av datormedier upp för
första gången.57 I en PM om ADB, integritet och offentlighet författad av Freese
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föreslogs att datormedier som sådana inte skulle betraktas som handlingar i TF:s
mening, men att den information som lagrades i ett ADB-system borde räknas in
under offentlighetsprincipen. Därmed skulle inte magnetband och andra tekniska
informationsbärare behöva lämnas ut till allmänheten, medan själva informatio-
nen blev offentlig när den t.ex. skrevs ut på papper eller visades på bildskärm.58

I en utvecklad version av samma PM skisserade Freese en ny central tillsyns-
myndighet för att registrera offentliga personregister och besluta om samkörningar
m.m.59 Senare under våren togs också behovet av tillståndsplikt för datorbaserade
personregister upp. Bland kommitténs experter var meningarna delade. SCB:s ex-
pert Edmund Rapaport ifrågasatte om tillståndsmyndighetens uppdrag inte inne-
bar risker för en omfattande byråkrati. Ett organ med enbart rådgivande och opi-
nionsbildande funktion vore bättre. Per Svenonius från statskontoret menade där-
emot att ett centralt organ med befogenhet att uttolka restriktionerna i en datalag
inte kunde undvikas. Direktiven i den kommande lagstiftningen måste nämligen
bli ganska obestämda.60

Ett första lagutkast växer fram
Diskussionerna i OSK hade dittills uteslutande gällt den offentliga sektorn. Men
gränsdragningen till KUU framstod vid denna tid alltmer som ett problem. Ett
gemensamt betänkande diskuterades ett tag. Efter diskussioner mellan kommittéer-
nas respektive ordföranden och statssekreteraren i justitiedepartementet enades
man dock om att OSK skulle behandla hela ADB-frågan; även personregister på
den privata sidan. Detta krävde dock att kommittén fick tilläggsdirektiv.61 I prak-
tiken blev det så att de nya direktiven kom att utarbetas inom OSK:s sekretariat.

OSK hade under våren hållit öppet för ett alternativ till datalagstiftning utan
tillståndsplikt genom ett tillägg till sekretesslagen. Under ett internat på Ronneby
Brunn i juni 1971 enades kommittén dock slutgiltigt om att en särskild datalag
utanför TF var nödvändig och att ett tillståndstvång dessutom var ofrånkomligt
när det gällde den personorienterade informationen.62 Under sommaren och hös-
ten växte ett första utkast till datalag fram och diskuterades med bl.a. KUU. Tan-
ken var nu att lägga fram ett förslag som innebar att datalagen trädde i kraft
successivt, först på den privata sidan och senare (när TF hunnit justeras genom en
grundlagsändring) också inom den offentliga sektorn.63

En fråga som orsakade livlig diskussion under senhösten och vintern var om
datalagen skulle innehålla ett anmälningsförfarande för enklare personregister,
och hur detta i så fall borde konstrueras. I en PM hade en regel skisserats om att
sådana register inte borde få innehålla personnummer eller andra födelsedata.
Detta väckte dock motstånd främst från SCB-experten Rapaport, som befarade
att ett principiellt förbud mot personnummer skulle skapa svårigheter med att
utnyttja centrala personregister t.ex. för uppdatering av adresser. Flera ledamöter
menade å andra sidan att anmälningsmöjligheten borde utformas restriktivt och
register med personnummer i regel kräva tillstånd.64
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Data och integritet
På nyåret 1972 hade OSK en ganska färdig uppfattning om hur det kommande
delbetänkandet skulle se ut. Enkäten till den privata sektorn var också klar. Kvar
att lösa var en del detaljfrågor som t.ex. tillståndsmyndighetens uppdrag och or-
ganisation. Sekretariatet hade föreslagit en liten styrelse sammansatt av experter.
Den tanken avfärdades dock av utredningens majoritet, som istället efterlyste ett
starkare parlamentariskt inflytande i styrelsen. Även förslaget att myndigheten
skulle ha beslutsrätt över statliga personregister, såväl som över privata och en-
skilda register, mötte invändningar, främst av Rapaport.65 Under ett tredagars-
sammanträde på Hotell Årevidden i mitten av april kunde dock de färdiga lag-
och utredningstexterna fastställas, och den 30 juni 1972 överlämnades delbe-
tänkandet ”Data och integritet” till justitieminister Lennart Geijer.66

I betänkandet hade OSK löst motsättningen mellan offentlighet och integritets-
skydd med dels ändringar i TF, dels en ny datalag. Förslaget till ändringar i TF
innebar att samma regler som redan gällde handlingar i princip också skulle til-
lämpas på datormedier och andra tekniska upptagningar. Särskilda regler före-
slogs dock när det gällde hur myndigheterna skulle lämna ut sådana upptagningar.
De skulle alltid tillhandahållas i läsbar respektive avläsbar form, vilket betydde
att de antingen måste visas på bildskärm eller lämnas ut som utskrift på papper.
Detta slags utlämnande skulle i princip vara gratis.

Medborgaren skulle dessutom ha rätt att mot avgift få en särskild utskrift av
tekniska upptagningar. Däremot skulle myndigheterna inte vara skyldiga att lämna
ut kopior av själva datormediet, t.ex. magnetband. Datormediet i sig jämställdes
således inte med offentlig handling. OSK ansåg inte heller att möjligheten att hämta
uppgifter på distans via terminaler eller direkta förbindelser mellan olika datorer
kunde grundas på offentlighetsprincipen. Detta borde å andra sidan inte hindra
att enskilda i vissa fall kunde få tillstånd att koppla upp sig till myndigheternas
dataregister.67

Datainspektionen
Förslaget till datalag innebar att dataregister med personuppgifter i princip inte
fick inrättas utan tillstånd av en särskild myndighet; datainspektionen (DI). I sam-
band med att DI beviljade tillstånd skulle man också meddela alla föreskrifter som
behövdes för att hindra vad som kallades ”otillbörligt integritetsintrång”.

DI skulle vidare ha tillsyn över registren och kunna ingripa i efterhand med nya
eller ändrade föreskrifter. I sista hand skulle inspektionen kunna återkalla bevil-
jade tillstånd. För att ytterligare tillgodose den enskildes intressen föreslogs bl.a.
en rätt att på begäran få information om de uppgifter som fanns i ett visst datare-
gister. Informationen skulle i princip lämnas gratis. DI förutsattes besluta om till-
stånd både för offentliga och privata register. Vissa enklare register skulle dock
kunna undantas från tillståndstvånget och bara kräva en anmälan till DI. Villko-
ret var att registren inte innehöll personnummer eller födelsedata.68
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En viktig utgångspunkt för nya lagstiftningen var att integritetsbegreppet inte
kunde definieras på något entydigt sätt, och att avvägningen för och emot upprät-
tandet av personregister därmed måste göras från fall till fall. Datalagen fick där-
för karaktär av ramlagstiftning som DI hade att tolka innan man fattade beslut
om tillstånd för varje enskilt register.69

Förslaget till datalag innehöll också bestämmelser om straff och skadestånd.
Den ansvarige för ett personregister skulle bli skyldig att ersätta skador som upp-
stått genom att registret innehållit oriktiga uppgifter. Förutom sina tillsynsuppgifter
skulle DI fungera som dataombudsman, dit allmänheten kunde vända sig med
frågor och klagomål. Myndigheten förutsattes börja sin verksamhet den 1 juli
1973. Under det första året skulle inspektionen dock bara ha begränsade arbets-
uppgifter.

OSK i hetluften
Vad innebar den livliga debatten för OSK:s arbete? Kommittén arbetade i en tid av
snabb datorteknisk utveckling och förändring. Dessutom ökade den politiska
medvetenheten på området kraftigt i skiftet mellan 1960- och 1970-talet. Det ledde
till att kommittén hamnade i centrum för en rad intressen, särskilt efter FoB-de-
batten hösten 1970.

OSK fick t.ex. ta emot en mängd förfrågningar från myndigheter och andra
offentliga organ i sekretess- eller integritetsfrågor, och kom att fylla rollen som en
sorts interimistisk datainspektion. Samarbetet med andra pågående utredningar
var nära och omfattande, särskilt med KUU (som dessutom hade personsamband
med OSK), men även med dataarkiveringskommittén (DAK) och datasamordnings-
kommittén (DASK) som tillsattes på sommaren 1971 med Rune Hermansson som
ordförande för att utreda frågan om samordning och kontroll av databanker. De
viktigaste myndigheterna på ADB-området fanns representerade som experter i
OSK och hade därmed en direktkanal till utredningen. Med JO skedde ett infor-
mellt samråd. På den internationella arenan var huvudsekreteraren och en av ex-
perterna bl.a. knutna till en arbetsgrupp inom OECD. OSK hade också överlägg-
ningar och löpande informationsutbyte med sina systerkommittéer i de andra nord-
iska länderna.

Relationerna inskränkte sig emellertid nästan enbart till den offentliga sfären.
Kontakterna med representanter för den privata sektorn var få, och de båda mö-
ten som förekom under OSK:s arbete gav också motsägelsefulla signaler. Vid ett
sammanträffande med försäkringsbolaget Skandias ledning ville koncernchefen
P-G Gyllenhammar försäkra sig om fortsatt enkel tillgång till personuppgifter ur
statliga register, både för statistisk bearbetning och som underlag för Skandias
försäljningsaktiviteter. När direktör PG Vinge från Sveriges Industriförbund vid
ett annat tillfälle mötte kommittén pekade han däremot ut de stora statliga infor-
mationssystemen som det största integritetshotet både mot enskilda människor
och mot företagen.70
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Denna kluvna hållning från näringslivets sida kan möjligen förklaras av att
Skandia främst talade för sina egna kommersiella intressen, medan Industriför-
bundet uppträdde som företrädare för näringslivet som helhet.71

Låg politisk temperatur
Den politiska konfliktnivån inom OSK var låg, särskilt med tanke på den starka
politiska laddning som integritetsfrågorna kom att få under utredningstiden. Några
partipolitiska motsättningar mellan ledamöterna förekom över huvud taget inte,
och det slutliga förslaget till lagtext kunde läggas fram under stor enighet från
såväl ledamöter som experter.

De konflikter och motsättningar som trots allt existerade inom kommittén in-
skränkte sig nästan enbart till intressen inom den offentliga sfären. Det var fram-
för allt SCB och dess expert som i vissa frågor kom att driva en annan linje än
övriga delar av kommittén. Förutom det samråd och informationsutbyte som har
nämnts ovan tycks OSK inte ha utsatts för direkta påtryckningar från något håll.72

Den pådrivande kraften verkar istället ha varit den allt intensivare integritets-
debatten och allmänna opinion som den bl.a. avspeglades i massmedia.

Datalagen på remiss
OSK:s delbetänkande gick ut på remiss till ett 60-tal myndigheter och organisatio-
ner inom statlig förvaltning, näringsliv och folkrörelser hösten 1972.73 När det
gällde offentlighetsprincipens tillämpning på ADB-upptagningar anslöt sig remiss-
instanserna allmänt till OSK:s grundsyn om att inga begränsningar i allmänhetens
tillgång till information skulle tillåtas. Datorteknikens möjligheter att förbättra
informationstillgången borde istället utnyttjas. Svenska Tidningsutgivarefören-
ingen (TF), Publicistklubben (PK) och TT menade dock att OSK knappast hade
lagt fram några förslag som väsentligt skulle förbättra tillgången till information.
Förslaget att samma sekretessregler i princip borde gälla för ADB-lagrade uppgif-
ter som för handlingar accepterades också generellt av remissinstanserna.74

Även den lagtekniska lösningen godtogs av de flesta remissinstanser. Viss kritik
kom från bl.a. hovrätten över Skåne och Blekinge, massmedieutredningen, DAK
och JO. Enligt hovrätten hade OSK överbetonat invändningarna mot att låta
handlingsbegreppet omfatta också upptagningar för ADB. Massmedieutredningen
påpekade att om ADB-upptagningar sidoordnades med allmänna handlingar skulle
de inte omfattas av bestämmelserna om allmänna handlingar i 86§ regeringsfor-
men (RF). Enligt JO var det viktigt att även i fortsättningen hålla fast vid begrep-
pet handling och låta det innefatta alla informationsbärande medier.75

Ett antal remissorgan invände mot att myndigheter skulle slippa tvånget att
bearbeta eller sammanställa data som man själva inte hade behov av, eller att
utnyttja ett befintligt datorprogram för att göra en önskad sammanställning. DAK
menade att en sådan skyldighet borde finnas, om den inte stred mot sekretess-
reglerna. TU, PK, TT och Sveriges Radio (SR) m.fl. befarade att den föreslagna
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ordningen skulle kunna leda till godtycke från myndigheternas sida.76 I frågan om
huruvida ADB-upptagningar under bearbetning skulle vara offentliga rådde de-
lade meningar. Bankföreningen och Sveriges försäkringsbolags riksförbund me-
nade att bearbetningar borde vara offentliga i större utsträckning än vad OSK
hade föreslagit, medan DAFA och DAK tvärtom ansåg att OSK redan hade gått
för långt i att tillgodose offentlighetsintresset.77

Utlämning av datormedium
Ett antal remissinstanser var kritiska mot OSK:s förslag om restriktiva regler för
att lämna ut ADB-upptagningar. Man ansåg bl.a. att den föreslagna datalagen
innebar en tillräcklig spärr för intrång i den personliga integriteten. TU, PK och
TT menade att det med hänsyn till den tekniska utvecklingen borde vara naturligt
att låta offentlighetsprincipen gälla även direkttillgång till datormedier och upp-
koppling mot datorer. Svenska direktreklamföreningen och Finansieringsföretagens
förening hävdade att det skulle orsaka stora merkostnader om själva datormediet
inte kunde lämnas ut. Enligt TCO borde den enskilde själv kunna välja formen för
utlämnande, t.ex. kopia av själva magnetbandet. Inskränkningar borde dock gälla
om det t.ex. var frågan om uppgifter som skulle ingå i ett personregister. Svenska
försäkringsbolags riksförbund utgick från att OSK:s förslag inte skulle innebära
någon inskränkning i samkörningen av försäkringsbolagens egna data och data
från myndigheternas system.78

SCB, den myndighet som berördes närmast av OSK:s förslag, delade i princip
kommitténs grundsyn men oroade sig samtidigt för att förslagen skulle leda till
ökade kostnader. För statistikproduktionen gällde speciella villkor, hävdade man,
och därför skulle skyldigheten att lämna ut uppgifter i läsbar form riskera att bli
mycket dyr. I sin nuvarande utformning kunde kraven leda till att statistikpro-
ducenter ”tvingas bygga ut sina databehandlingssystem med särskilda uttagssystem
för information på individnivå, uttagssystem som ofta är obehövliga från statistik-
produktionssynpunkt, som saknar betydelse ur integritetsskyddssynpunkt och som
kan vara dyrbara i konstruktion och drift”.

Enligt SCB måste regleringen utformas så att stora mängder persondata även i
fortsättningen till en låg kostnad kunde hållas lagrade för användning och återan-
vändning i produktionen av statistik. Konkret tänkte man sig att personregister
som bara användes för statistik inte skulle räknas som allmänna uppgifter i TF:s
mening.79 Televerket avsåg för sin del att man borde ha rätt att ta ut avgifter om
uppgifter skulle lämnas ut till kommersiella intressen.80

Skillnader i tekniksyn
Trots att det således fanns en stor uppslutning bland remissinstanserna kring hu-
vuddragen i OSK:s betänkande på offentlighetsområdet framkom också tydliga
tendenser och skillnader i tekniksyn. Majoriteten såg i datortekniken positiva
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möjligheter till en utökad offentlighet, men några remissorgan tycktes främst be-
trakta tekniken som ett problem. Dessa ”rationella” respektive ”kritiska” aktörer
fanns representerade både på den privata och på den offentliga sidan. Bland de
rationella dominerade företrädare för medborgare eller olika gruppintressen. De
kritiska aktörerna ansåg, i första hand i egenskap av statistikproducenter eller
innehavare av personregister, att en utvidgning av offentlighetsprincipen till ADB-
medier skulle göra deras arbete dyrare eller svårare. En tredje kategori aktörer var
mera ambivalent, och såg datortekniken både som möjlighet och problem. Slutli-
gen kan en fjärde kategori urskiljas. Dessa aktörer representerade juridisk sak-
kunskap och hade mera neutrala, ofta lagtekniska eller andra praktiska synpunk-
ter på OSK:s förslag.

fig. 7. Viktigare remissinstanser och deras tekniksyn på offentlighetsområdet. Med vikti-
gare remissinstanser avser jag högre juridiska institutioner, centrala förvaltningsmyndigheter
och affärsverk, myndigheter med ett sektorsansvar samt branschorganisationer och riksför-
bund eller motsvarande.

Stöd för datalag
Även OSK:s bedömningar i integritetsfrågorna och förslaget till ny datalag fick
starkt stöd från remissinstanserna. Så gott som samtliga tillstyrkte huvudprincipe-
rna om tillståndstvång kopplat till en tillsynsmyndighet. Enligt JO:s mening hade
situationen förändrats så radikalt genom uppkomsten av ADB-baserade personre-
gister att det var frågan om en artskillnad, inte en gradskillnad.

Flera instanser framhöll dock att rädslan för missbruk av ADB-lagrad informa-
tion inte fick skymma det faktum att datortekniken hade mycket positiva sam-
hällsekonomiska effekter. Den hade dessutom underlättat samhällsplaneringen
genom att ge politikerna bättre beslutsunderlag. Rikspolisstyrelsen (RPS) ansåg
t.ex. att de senaste årens debatt hade gett flera exempel på överdrivna eller ogrun-
dade farhågor. Dessa farhågor borde mötas med korrekt och saklig information.81

Några remissinstanser, bl.a. Riksrevisionsverket (RRV) oroade sig för att till-
ståndstvånget skulle innebära en stor administrativ apparat och ökade kostnader.
Datamaskincentralen för administrativ databehandling (DAFA) förutsåg att för-
slaget skulle få stora konsekvenser för möjligheterna att använda ADB, och DASK
menade att det fanns risk för att man skulle tvingas välja former för ADB-verk-
samheten som inte var tekniskt-ekonomiskt rationella. Effektiviteten i samhälls-
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planeringen hotade därmed att sjunka.82 Andra, bl.a. JK, RPS, LO och SACO,
ansåg att OSK hade lämnat otillräckliga riktlinjer för tillståndsprövningen och att
det därför kunde uppstå tillämpningsproblem både för DI och för registerförare.
JK var inte heller nöjd med att rättstillämpningen i stor utsträckning skulle ske
genom administrativa beslut, istället för genom lag. Bankinspektionen ville själv
ta hand om tillståndsprövningen inom banksektorn, eftersom den till stor del rörde
tillsynsuppgifter som inspektionen redan hade.83

SCB erkände att produktionen av statistik i och för sig skulle underlättas av att
det skapades formella gränser för datahantering av personuppgifter. Å andra si-
dan menade man att OSK inte hade uppmärksammat statistikproduktionens spe-
ciella villkor tillräckligt. SCB var enbart intresserad av individgrupper och hade
sällan behov av personuppgifter. Frågan var därför om de statistiska databaserna
verkligen borde underställas samma regler som de individorienterade baserna. En
lösning skulle vara att bara låta tillståndsprövningen gälla rätten att föra över
personuppgifter i läsbar form.84

Ny myndighet ifrågasatt
Flera remissinstanser ifrågasatte om det verkligen var nödvändigt att skapa ett
nytt administrativt organ för tillstånd och tillsyn av datalagen. En dataombudsman
borde räcka för att tillgodose allmänhetens intressen. Riksskatteverket (RSV) m.fl.
ansåg att integritetsskyddet borde kunna tillgodoses på ett enklare sätt. Istället för
tillståndstvång kunde man t.ex. tänka sig en obligatorisk anmälningsplikt. Svenska
teknologföreningen presenterade en egen lösning som skulle göra att integritets-
hotande dataregister över huvud taget inte behövde existera. Tanken var att dela
upp data om en person i identitetsröjande uppgifter och övriga, och sedan lagra de
båda typerna i olika register. Eftersom det inte skulle innebära något integritetshot
att använda ett av dessa register separat borde det vara tillåtet för vem som helst
att bygga upp sådana register. Först vid samkörning av registren skulle DI behöva
gripa in.85

Näringslivets organisationer SAF och Sveriges industriförbund tillsammans med
Sveriges advokatsamfund saknade förslag om hur företag och andra juridiska per-
soner skulle skyddas mot information som kunde utnyttjas t.ex. för osaklig kritik.
Enskilda intressenter och anställda behövde också skydd mot viss publicitet eller
påtryckningar. Sveriges sociologförbund menade å sin sida att ett kollektiv, t.ex.
en etnisk minoritet, hade lika stort behov av skydd som den enskilda individen.86

En rad remissorgan, framför allt på den statliga sidan, kritiserade förslaget att
DI:s tillståndsprövning även skulle gälla register som hade inrättats av riksdag och
regering. Särskilt omotiverat ansågs prövningen när en myndighet hade skyldig-
het att upprätta register, t.ex. polisregistret och kriminalregistret. RPS menade att
krav på tillstånd från DI skulle bli en överprövning av statsmakternas beslut. Dess-
utom innebar OSK:s förslag att DI:s beslut skulle kunna överklagas hos reger-
ingen, vilket gjorde konstruktionen till en sorts Moment 22. Det borde vara till-
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räckligt, menade RPS m.fl., om DI fick yttra sig innan riksdag och regering inrät-
tade nya personregister. En majoritet ansåg dock att OSK:s förslag var tillfred-
ställande.87

Undantag från tillstånd
Att vissa enklare register skulle kunna undantas från tillståndskrav och bara for-
dra anmälan till DI accepterades av de flesta. Ett flertal remissinstanser var dock
kritiska mot att födelsedata eller personnummer inte skulle få ingå i sådana register.

SCB menade man inte löste problemet med okontrollerade samkörningar ge-
nom att kräva tillstånd för alla register som innehöll personnummer. Istället borde
man förbjuda samkörning av icke tillståndspliktiga register. Personnumren hade
fått en mycket spridd användning och SCB menade bestämt att det var viktigt för
statistikproduktionen att kunna använda ett enda identifikationsbegrepp. Integri-
tetsskyddskommittén och LO ansåg å andra sidan att villkoren för dispens från
tillståndskrav borde skärpas ytterligare. LO reagerade t.ex. mot att företag utan
tillstånd skulle få lägga upp register med personnummer över anställda. Även JO
var kritisk, eftersom det i praktiken skulle vara svårt att dra en klar gräns mellan
tillståndspliktiga och anmälningspliktiga register. Därför, menade JO, var det lika
bra att låta tillståndsplikten gälla alla register.88

Några remissorgan trodde att bestämmelsen om att personuppgifter inte fick
lämnas ut om det fanns risk för att de kunde användas för datorbehandling utan
tillstånd eller exporteras till utlandet skulle visa sig helt ineffektivt. DAFA påpe-
kade att ingenting hindrade att man samlade in uppgifter manuellt i Sverige och
sedan datorbehandlade dem i utlandet. Hovrätten över Skåne och Blekinge ville ta
bort bestämmelsen helt. Syftet skulle tillgodoses bättre om insamling av uppgifter
och det kommersiella utnyttjandet kriminaliserades.89

Många ansåg att OSK hade underskattat DI:s arbetsbörda. Det var därför vik-
tigt att myndigheten fick tillräckliga resurser. Åtskilliga betonade också att in-
spektionen måste ha tillgång till olika slags sakkunskap. Flera remissorgan ville
komplettera DI med olika rådgivande organ. DAFA föreslog t.ex. ett databe-
handlingsråd sammansatt av olika ADB-experter, medan TCO ville ha ett organ
med arbetsmarknadens parter och jurister. Såväl LO och TCO som SACO och
SAF utgick från att en representant för respektive organisation skulle ingå i DI:s
styrelse.90 När det till sist gällde inspektionens roll som dataombudsman accepte-
rades den av flertalet. Några hade dock kritiska synpunkter. JK menade t.ex. att
allmänhetens förtroende skulle gagnas bäst om en fristående tjänsteman fung-
erade som dataombudsman.91

Stöd för stärkt integritetsskydd
Liksom i fallet med offentlighetsprincipen och dess tillämpning på ADB-upp-
tagningar fanns det en stor uppslutning kring huvuddragen i OSK:s betänkande
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på integritetsskyddets område. Men också här framträdde skillnader i tekniksyn.
En klar uppdelning gick mellan ”rationella” aktörer som själva utnyttjade person-
register, producerade statistik eller var beroende av den för t.ex. samhällsplane-
ring, och ”kritiska” aktörer med uppgift att tillvarata allmänhetens eller olika
medlemsgruppers intressen. Medan de förra betonade datorteknikens möjligheter
och motvilligt accepterade OSK:s förslag som ett nödvändigt ont, framhöll de
senare teknikens problematiska sidor och hälsade förslaget som ett självklart men
inte tillräckligt första steg mot bättre integritetsskydd. Inte heller på detta område
följde motsättningen den traditionella skiljelinjen privat-offentligt, utan gick sna-
rare inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

fig. 8. Viktigare remissinstanser och deras tekniksyn på integritetsområdet. Kategorin am-
bivalenta representerar aktörer som både var användare av tekniken och företrädare för
olika gruppintressen, främst inom fackföreningsrörelsen, medan kategorin neutrala också i
detta fall främst innehåller representerar den juridiska sakkunskapen.

Splittrad syn på datortekniken
En jämförelse mellan aktörernas inställning till datortekniken på de båda områ-
den som OSK hade haft att utreda visar i flera fall en splittrad tekniksyn. Tunga
aktörer som SAF och Industriförbundet hade en rationell syn och betraktade dator-
tekniken som en möjlighet på offentlighetsområdet, men var kritiska och såg den
som ett problem på integritetsskyddets område. För SCB och DAFA gällde det
omvända förhållandet.

fig. 9. Jämförelse mellan några viktiga remissinstansers inställning till datortekniken på
offentlighetsområdet respektive integritetsområdet.
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Regeringen följer OSK
Vilka förändringar hade lagförslaget genomgått under propositionsarbetet i justi-
tiedepartementet? Inte många, visade det sig. Den proposition som regeringen
överlämnade till riksdagen den 16 februari 1973 överensstämde till mycket stora
delar med OSK:s betänkande. På några viktiga punkter avvek den dock från kom-
mitténs förslag. Den första var lagteknisk och gällde offentlighetsområdet, de an-
dra mera principiella och berörde integritetsfrågorna. Sammantaget innebar pro-
positionen bådå försvagningar och skärpningar jämfört med kommitténs förslag.92

OSK hade föreslagit att datortekniken skulle få en egen lagteknisk tolkning i
TF. Kommitténs lösning var att förse alla berörda paragrafer med tillägg eller
ändringar som gjorde begreppet ”upptagning för ADB” sidoställt med begreppet
handling. Regeringen menade att de gällande bestämmelserna om handlingar is-
tället så långt det var möjligt även borde gälla för tekniska upptagningar. Efter-
som TF genomgick en fullständig översyn genom massmedieutredningen borde
handlingsbegreppet tills vidare behållas. Regeringen såg således inga skäl att un-
der pågående översyn gå ifrån den praxis som regeringsrätten redan utformat.93

Regeringen ansåg inte heller att tillståndsplikten skulle gälla för alla personre-
gister utan undantag. Av flera skäl menade man att det var nödvändigt att särbe-
handla vissa statliga register. För det första borde riksdagen kunna inrätta register
för sin egen verksamhet eller för underställda organ. För det andra fanns det regis-
ter inom den offentliga sektorn som ansågs så viktiga att deras inrättande måste
förbehållas statsmakterna själva. Därför borde personregister som beslutats av
regeringen eller riksdagen undantas från DI:s tillståndsprövning. Inspektionens
yttrande skulle dock inhämtas. DI försattes också utöva tillsyn över sådana regis-
ter på samma sätt som när det gällde vanliga personregister. Därmed gick reger-
ingen en kraftig remissopinion tillmötes.94

Tillstånd utan undantag
Regeringen var vidare tveksam till förslaget att vissa enklare personregister borde
kunna befrias från tillståndstvång. Bl.a. krävdes en lång rad villkor för att ett
register skulle få dispens. Det mest rationella borde därför vara att slopa anmäl-
ningsmöjligheten och istället låta tillståndstvånget gälla alla typer av personregis-
ter. Den som ville driva ett register skulle då slippa fundera över om det krävde
tillstånd eller inte. Dessutom skulle DI:s rutiner bli enhetligare om man bara han-
terade en typ av ärenden. I gengäld föreslog regeringen att inspektionens prövning
skulle kunna bli mera summarisk när det gällde enklare register. OSK:s förslag om
dispens från tillståndstvång (s.k. förenklad tillståndsprövning) borde här kunna
vara en lösning, ansåg man.95

Den fjärde större förändringen jämfört med OSK:s förslag gällde DI:s organisa-
tion. OSK hade tänkt sig att ett arbetsutskott under inspektionens styrelse skulle
handlägga rutinärenden. Den lösningen ansåg justitieministern mindre lämplig.
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Istället föreslog han samma ordning som gällde på andra statliga myndigheter:
enklare ärenden borde avgöras av ordföranden ensam eller av en annan tjänste-
man.96 Slutligen betonade regeringen starkt att den nya lagstiftningen var ett pro-
visorium. ”Det blir här fråga om lagstiftning på ett helt nytt område. I den mån
erfarenheten visar att regleringen i något avgörande avseende blir onödigt betung-
ande eller hämmande för utvecklingen måste ändringar och kompletteringar kunna
genomföras.”97

...och riksdagen följer regeringen
I riksdagen godtogs regeringens förslag i huvudsak. De synpunkter som fördes
fram i motioner rörde genomgående detaljfrågor. Folkpartiet föreslog i en parti-
motion att inrättande av statliga dataregister i strid med DI:s uppfattning bara
skulle få ske genom riksdagsbeslut. Man ville också inrätta en fristående data-
ombudsman. En annan fp-motion med Kerstin Anér som förstanamn, krävde att
bestämmelsen om att myndigheter inte skulle vara skyldiga att lämna ut ADB-
upptagningar annat än genom utskrift skulle tas bort ur den föreslagna TF.

Moderaterna ville att den bestämmelse som OSK ursprungligen hade föreslagit
om tillståndsplikt även för dataregister inrättade av regeringen eller riksdagen
skulle återinföras i datalagen. Vpk menade å sin sida att DI skulle vara riksdagens
organ. Man ville också förbjuda dataregister med uppgifter om politisk eller reli-
giös uppfattning. I motsats till folkpartiet krävde vpk ett uttryckligt förbud att
lämna ut själva datormediet.98

Slutet på början
Flera motionärer underströk att datalagen bara var en första början. Lagstiftning-
sarbetet måste fortsätta och integritetsskyddet förstärkas efterhand som tekniken
utvecklades och erfarenheter vanns.99 Även konstitutionsutskottet betonade i sitt
betänkande att regeringens förslag borde betraktas som förstlingsverk på ett nytt
och komplicerat lagstiftningsområde. Erfarenheterna av lagens tillämpning skulle
få visa om den tillgodosåg de olika anspråk som ställdes. I övrigt anslöt sig utskotts-
majoriteten till propositionen. Några mindre förtydliganden av lagtexten i försla-
get till ny TF innebar ingen ändring i sak.100

Den 12 april 1973 antogs regeringens proposition av riksdagen. Under den
föregående kammardebatten återupprepades många av de krav och argument som
hade förts fram i motioner och tidigare debatter. I grundfrågorna fanns dock en
mycket stor enighet, både inom KU och i riksdagen som helhet. Sverige blev där-
med det första land i världen som antog en datalag som skydd för den personliga
integriteten.101

Med något undantag hade samtliga motioner och debattinlägg med anledning
av propositionen formulerats utifrån en ”kritisk” tekniksyn. 1960-talets ”ratio-
nella” dimension i datapolitiken var således i stort sett frånvarande under riksda-
gens behandling av det nya lagstiftningspaketet.
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Diskussion och slutsatser
Det här kapitlet har behandlat datalagens tillkomst under en turbulent period när
såväl datortekniken som hela det rationella samhällsbygget omvärderades. Från
att ha uppfattats som ett effektivitetshöjande administrativt verktyg i den expan-
derande välfärdsstatens tjänst, kom datorerna under 1960-talets senare del att allt
mer förstås som en övervakningsteknik och symbol för ett storskaligt och omänsk-
ligt kontrollsamhälle. Den oreglerade användningen av datorbaserade personre-
gister blev därmed ett utvecklingshinder. Två politiska processer, den ena initierad
av det långsamt vaknande intresset för integritetsfrågor i samband med datorbe-
handling av personuppgifter, den andra av en hastigt uppflammande mediedebatt
om FoB 1970, ledde till att regeringen 1969 tillsatte OSK, och senare gav den
tilläggsdirektiv. Utredningen skulle finna lösningar på ett kritiskt problem: hur
utvidga offentlighetsprincipen till att omfatta även datorlagrade handlingar, och
hur samtidigt skapa ett förstärkt skydd för den personliga integriteten vid dator-
behandling av personuppgifter?

OSK:s betänkande var ett försök att hitta en formel för att överbrygga denna
motsättning mellan medborgarnas grundlagsfästa rätt till insyn i myndigheternas
arbete och deras rätt till en personlig skyddad sfär. Det kan också ses som en
kompromiss mellan olika intressen och aktörer. I integritetsdebatten hade långt-
gående inskränkningar mot användning av datorbaserade personregister föresla-
gits, inklusive förbud mot dataregister och/eller användning av personnummer.

Sådana restriktioner skulle ha fått mycket allvarliga konsekvenser för myndig-
heter som var beroende av personuppgifter för sin verksamhet, eller tjänade pengar
på att sälja personuppgifter. Framför allt gällde det SCB, vars statistikproduktion
helt byggde på användning av persondata och personnummer. OSK:s lösning blev
tillståndplikt för personregister och inrättande av en ny tillsynsmyndighet. Från
SCB:s sida hade man helst sett att utredningen skulle nöja sig med ett anmälnings-
förfarande, men betraktade ändå tillståndstvånget som ett acceptabelt pris för att
kunna fortsätta att utnyttja personnummer.

Byråns expert i OSK drev SCB:s intressen också när det gällde att säkerställa att
datorlagrat material inte skulle likställas med allmän handling, och lyckades även
på den punkten åstadkomma en kompromiss.102 SCB agerade här målmedvetet
och framgångsrikt som systembyggare. Å andra sidan hade flera experter och le-
damöter velat gå längre i riktning mot utökat integritetsskydd. Under Åre-sam-
manträdet, när betänkandet lades, fast anmälde två ledamöter t.ex. tveksamheter
till möjligheten att undanta vissa enklare dataregister från tillståndstvång, och
sade sig överväga att göra ett särskilt skriftligt yttrande i frågan.103

Den centrala intressekonflikten i OSK kom alltså att utspelas mellan olika re-
presentanter för staten, framför allt aktörer med ett egenintresse av lättillgängliga
persondata i sin egenskap av statistikproducenter eller innehavare av personregis-
ter respektive aktörer som företrädde ett brett medborgarintresse. Den privata
sektorns intresse för kommitténs arbete var däremot litet.
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Datalagen som kompromissprodukt
Trots en övervägande ”kritisk” tekniksyn kan även regeringens proposition, mo-
tioner och riksdagsbeslut ses som kompromissprodukter. Regering och riksdag
följde OSK:s förslag och strävade efter att tillmötesgå olika intressen, inte minst
SCB, som hade gjort sig hörda i massmedia eller under remissomgången. Resultatet
blev att dataregistren ställdes under myndighetskontroll och att det tidigare oreg-
lerade uttaget av personuppgifter begränsades – åtminstone på papperet. Samti-
digt kunde registrens användning och utbyggnad i stort sett fortsätta i oförmin-
skad takt. Att det över huvud taget var politiskt möjligt att reglera användningen
av de datorbaserade personregistren får tillskrivas att datalagen kom till i ett
formativt ögonblick när det rationella samhällsbygget för en tid utsattes för kraf-
tigt ifrågasättande. Med fortsatt snabb utveckling av datoranvändningen skulle
det dock visa sig att den lagtekniska konstruktion som hade valts gav upphov till
andra och oväntade problem för tillgängligheten till det offentliga rummet i vad
som senare började kallas informationssamhälle.

Gemensamt för i stort sett alla aktörer i den politiska processen är att man inte
diskuterade behovet av en datalagstiftning som utslag av politisk eller ideologisk
förändring, utan som en följd av den till synes obönhörliga tekniska utvecklingens
nödvändighet. Det var inte samhällsklimatets omställning utan datorernas änd-
rade funktion och användningsområden som motivera de datalagens tillkomst.

Datortekniken hade därmed hade genomgått en stabiliseringsprocess. Något
permanent stabilt tillstånd – stängning – inträdde dock inte. Tolkningsflexibiliteten
var fortsatt närvarande i och med att tekniken samtidigt kunde framställas som
stängd och öppen för fortsatta tolkningar. Att det fortfarande rådde stor osäker-
het om vad datortekniken egentligen representerade och hur den skulle utvecklas
i framtiden understryks av att både riksdag och regering beskrev den nya data-
lagen som enbart ett första steg, och därmed närmast ett provisorium.

Offentlighetsfrågan som kom bort
Från början hade behovet av att anpassa offentlighetsprincipen till nya dator-
baserade lagringsmedier varit det viktigaste motivet till OSK:s tillkomst. Medbor-
garnas rätt att ta del av datorlagrade handlingar och datorteknikens potential att
utvidga det offentliga rummet diskuterades dock sparsamt under utredningsarbe-
tet. Efterhand, i takt med att förståelsen av datortekniken förändrades och en
alltmera ”kritisk” tekniksyn gjorde sig gällande, kom offentlighetsfrågan att få en
mycket underordnad roll.

OSK:s betänkande ledde inte till några genomgripande förslag i denna del från
regeringen och riksdagen ägnade frågan liten eller ingen uppmärksamhet, medan
en intensiv politisk aktivitet utvecklades från hösten 1970 för att på olika sätt
kontrollera eller begränsa användningen av datorbaserade personregister. I syfte
att få till stånd en acceptabel kompromiss som tillfredställde både registeran-
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vändare och kritiker kunde olika intressen och aktörer till slut mötas. Under denna
resultatinriktade process ställdes det ursprungliga uppdraget att utvidga offentlig-
hetsprincipen till att omfatta även datorlagrade handlingar åt sidan.

En dataskyddsregims födelse
I regimteoretiska termer kan den politiska process som resulterade i datalagen
beskrivas som tillkomsten av en ny regim på ett område som tidigare inte hade
varit föremål för politisk reglering. I skapandet av denna datalagstiftningsregim
fungerade SCB som den dominerande aktören. Byrån var den viktigaste avnämaren
av personuppgifter för sin statistikproduktion, och spelade dessutom rollen som
regeringens centrala expertorgan. Dessa strategiska positioner lyckades man ut-
nyttja väl, trots att man inledningsvis hade överraskats av integritetsdebatten. Både
under utredningen och i det efterföljande propositionsarbetet togs stor hänsyn till
SCB:s synpunkter, vilket tyder på att byrån besatt omfattande maktresurser av
flera olika slag. Framför allt hade man förmågan att skapa kompromisser och
tillsammans med andra aktörer erbjuda ett informellt ledarskap för att lösa be-
svärliga problem i en tid när invanda föreställningar och normer ställdes på huvu-
det.
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Fotnoter
1 Vissa delar av den nya lagstiftningen förutsatte en grundlagsändring. Därför kunde datalagen i sin
helhet inte träda i kraft förrän den nyvalda riksdagen på hösten 1973 hade samlats och fattat nytt
beslut.
2 Den tyska delstaten Hessen hade infört en egen datalagstiftning något tidigare (oktober 1970).
Denna ”Datenschutzgesetz” omfattade dock bara delstatens egna myndigheter, inte den privata sek-
torn. Se vidare Olsson (2000), s. 32.
3 Henriksson (1995), s. 23. Jämför Ceruzzi (1999), s. 307; Between 1945 and 1995 the computer
transformed itself over and over again, each time redefining its essence.”
4 Seipel (1997), s. 15.
5 Förkortningen ADB ställer ibland till förvirring. Den korrekta uttydningen är automatisk databe-
handling, men ofta möter man också tolkningen administrativ databehandling. Se vidare Johansson,
s. 80 f, samt Bäck (1982), s. 30, 75.
6 Johansson, s. 63, 74. For en internationell jämförelse med fokus på den tekniska utvecklingen, se
Ceruzzi (1999), s. 77 f.
7 Nybom (1980), s. 155.
8 Johansson, Magnus (1993), s. 75.
9 Från 1966 tillkom rättsväsendets informationssystem (RIS), riksdatasystem för exekutionsväsendet,
sjukförsäkringsregistret, arbetsmarknadsverkets informationssystem, centrala företagsregistret (CFR),
det personaladministrativa informationssystemet (PAI) för samtliga statligt anställda samt statens
ekonomi-administrativa system (system S). Dessutom planerades ett centralt befolkningsregister (CBF)
som senare skulle bli en tvistefråga för riksdagen i början av 1970-talet. SOU 1972:47, s, 109–148.
10 Johansson, s. 75, Glimell (1989), s. 11.
11 1969 började SIBOL (Samarbete för ett Integrerat Betalningssysten On Line) projekteras som ett
heltäckande system för betalningsförmedling. Visionen var att bankkort skulle ersätta kontanter (”det
kontantlösa samhället”). SOU 1972:47, s. 187, 205 f.
12 Johansson, s. 76, Nybom (1980), s. 150.
13 Som idéhistorikern Anders Carlsson visat förekom det dock en viss diskussion om ”automatisering-
ens” effekter på arbetslivet redan i mitten av 1950-talet. I automationsdebatten, som kulminerade
valåret 1956, ställdes rationalisering, ökad produktivitet och förbättrad arbetsmiljö mot bristande
stimulans och hot om arbetslöshet. Innebörden av begreppet ”automatisering” var, som Carlsson
framhåller, ingalunda klar. Gemensamt för olika försök till definition var dock att det någonstans i
produktionsprocessen skulle finans en maskin, en ”computer”, som styrde förloppet. På flera nivåer
kunde tidens dominerande teknikvisioner, matematikmaskinen och atomenergin knytas till varandra.
Elektronen blev en symbol för automationsprojektet. Två ledord i 1956 års socialdemokratiska val-
kampanj var ”atomer och automation”. Se vidare Carlsson (1999), 134–149.
14 Annerstedt m.fl. (1970), s. 205, Bäck (1982), s. 170 f.
15 Bäck (1982), s. 170 f.
16 Kring och Wahlqvist (1989), s. 11.
17 Kommittén konstaterade att problemet redan hade fått en tillfredsställande lösning genom ny lag-
praxis, men föreslog ändå i sitt betänkande en förtydligande regel i TF om att begreppet handling inte
bara skulle avse framställningar i skrift eller bild, utan även upptagningar ”som måste återgivas för
att kunna läsas eller avlyssnas

”. SOU 1966:60, s. 113.
18 RÅ 1965 nr 25. Senare fällde regeringsrätten vid två tillfällen liknande avgöranden. Se vidare Rå
1969 nr 11 och 1971 nr 15.
19 I ”Den Fullständiga Frihetsdemokratin” befrias människan från besväret att tänka och arbeta.
Denna behagliga tillvaro tar dock en ände med förskräckelse när det internationella datanätet av
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oförklarlig anledning drabbas av sammanbrott. Katastrofen blir fruktansvärd, största delen av be-
folkningen dukar under av svält och umbäranden.

Johannesson (1966), s. 52–57, 79–81, 95–102. Som Sven-Erik Liedman har påpekat skrev Alfvén sin
bok mot en bakgrund där hotet främst tycktes komma från en rationellt fungerande men omänsklig
statsapparat. Den nya tekniken berövade människorna deras tankefrihet, inte genom drakoniska la-
gar, utan genom att inifrån eliminera deras vilja och förmåga att tänka fritt. Det var skräckbilden i
Orwells ”1984”, även om staten nu framstod som mildare men just därför desto farligare. Se vidare
Liedman (1997), s. 392 f. Några år senare var Hannes Alfvén också en av de första som varnade för
kärnkraftens risker. Han hade själv varit med om att bygga upp det svenska kärnkraftsprogrammet,
men började nu tvivla på säkerheten. Det var t.ex. Alfvén som i samband med centerpartiets riks-
stämma i Luleå tre månader före valet 1973 övertygade dåvarande centerledaren Thorbjörn Fälldin
om kärnkraftens farlighet. Alfvén förordande på centerstämman ett omedelbart stopp för fortsatt
kärnkraftsutbyggnad. Framför allt var det kärnkraftens radioaktiva avfall och ansvaret för kom-
mande generationer som motiverade hans ställningstagande. Se vidare Elmbrant (1991), s. 138 samt
Fälldin (1998), s. 99 ff.
20 Se t.ex. Kring och Wahlqvist (1989), s. 11, Henriksson (1995), s. 17 samt Anér (1975), s. 157.
21 PM 62, 1972-03-21. Enligt en artikel av avdelningsdirektör Bo Wärneryd i Statistisk tidskrift 1972
använde SCB i stort sett samma förfarande för insamling av uppgifterna som 1965. Båda folk- och
bostadsräkningarna hade också föregåtts av informationskampanjer. Wärneryd (1972), s. 177.
22 Intervju med Edmund Rapaport.
23 Sammanfattningen följer i huvudsak SOU 1972:47, s. 41–42. Se även Wärneryd (1972), s. 180,
184. Enligt  Wärneryd ledde kritiken mot att de ifyllda blanketterna först skulle lämnas till fastighets-
ägarens representant till att personer som bodde i flerfamiljshus mot slutet av insamlingsperioden
fick skicka sina blanketter direkt till det kommunala granskningsorganet.
24 Kring och Wahlqvist (1989), s. 12.
25 Bäck (1982), s. 101. Om Sverige som särfall i integritetsdebatten, se också Anér (1975), s. 152 ff.
26 Som Anders R. Olsson m.fl. konstaterar täcker det svenska begreppet ”integritet” mer än det eng-
elska ”privacy”. Det syftar på privatlivets helgd, men även på oberoende och självständighet. Peter
Seipel, professor i juridik vid Stockholms universitet och föreståndare för Institutet för rättsinforma-
tik (IRI), har därför föreslagit ”personvärn” som ett bättre begrepp när vi enbart syftar på skydd för
privatlivet. Jag kommer dock att använda mig av integritet, eftersom det är det begrepp som oftast
återfinns i protokoll och betänkanden m.m. Se vidare Olsson (2000), s. 14.
27 Olsson (1996), s. 40–46, samt (2000), s. 17. Weston hade lett ett stort forskningsprojekt om olika
integritetshotande tekniker som hemlig avlyssning och lögndetektorer. Under arbetets gång fick han
också upp ögonen för databaser och personregister. Det var denna del av studien som skapande
internationell uppmärksamhet. Westons forskningsassistent, kanadensaren och rättshistorikern Da-
vid H Flaherty, skulle senare bli världens ledande auktoritet på integritetsfrågor, välkänd bl.a. för
boken ”Protecting Privacy in Surveillance Society” från 1989.
28 Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (OSK) PM 32, ”Anglosaxisk integritetsdebatt”,
1971-02-22.
29 Olsen (1990), s. 135.
30 Ball and Dagger (1991), s. 235, Drambo (1985), s. 21. Den spanske sociologen Manuell Castells
konstaterar i tredje delen av sitt stora verk om informationsåldern, ”Millenniets slut”, att infor-
mationsteknikens genombrott sammanfaller väl i tiden med de allvarliga kriserna i världsekonomin
och alternativrörelsernas framträdande. Ur detta historiska sammanträffande härleds den nya sam-
hällsform som han kallar ”nätverksamhället”. Castells (2000), s. 380.
31 Henriksson (1984), s. 17. Henriksson menar att integritetsfrågorna visade sig ha en populistisk
kraft som inget annat inslag i datapolitiken, och att den därför har fortsatt att leva ett folkligt liv
långt efter att de flesta i politiker- och fackkretsar funnit den mindre intressant. Ett uttryck för detta
var den rika flora av mer eller mindre populära debattböcker som utkom i början av 1970-talet. En
typisk exposé över den statliga kommersen med personuppgifter görs av Harry Björk i debattboken
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”Kontroll av individen” med bidrag av en rad kända vänsterpersonligheter. Boken var den första i en
serie om framtidens samhälle och uttryckligen ”socialistisk”. Se vidare Björk, Harry (1972), s. 70–73.
32 CPR var i första hand tänkt för folkbokföringens och skatteindrivningens behov. Med hjälp av
terminaler skulle myndigheter kunna ansluta sig till registret. Samtliga uppgifter i det nya registret
fanns dock redan i befintliga system. Enligt statskontoret skulle CPR t.o.m. innebära en förbättring
ur säkerhets- och integritetssynpunkt. När dessa försäkringar inte räckte för att lugna de fyra parti-
erna föreslog skatteutskottet att en parlamentarisk nämnd skulle kopplas till CPR. Inte heller detta
lyckades beveka riksdagsmajoriteten, som hävdade att en nämnd aldrig kunde ge samma skydd som
lagstiftning. Lagarna borde komma först och datorerna sedan. Vissa partier ansåg också att CPR var
principiellt fel, eftersom riskerna för missbruk av informationen ökade när informationsflödena cen-
traliserades. Prop. 1972:1, bilaga 9, s. 48–57, motioner 1972:302, 415, 631 samt 1454, skatte-
utskottets betänkande nr 17 år 1972, prot. 1972-04-21, s. 73–123. Se också Anér (1975), s. 158 samt
Björk, Harry (1972), s. 73 ff.
33 JO-ärende 1971:836, s. 1, 4 ff. JO fann i sitt beslut att datainsamlingen borde ske under bättre
sekretess och att lagen om folk- och bostadsräkning därför behövde ändras. JO kritiserade också
lagen för att den inte tydligt angav omfattningen av medborgarnas uppgiftsskyldighet. Han stödde sig
här på Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna, enligt vilken inskränk-
ningar i den enskildes skydd för sitt privatliv bara får ske efter stadgande i lag.
34 Wärnerud (1972), s. 179–185. En särskilt kritisk grupp var enligt intervjuundersökningen personer
bosatta i Stockholm. Även akademiska yrkesgrupper var mera kritiska än andra. Se också SOU
1972:47, s. 42.
35 Tidningen innehöll dock två allmänt hållna artiklar om datorer och integritetshot under perioden.
Se SvD 1970-09-26, s. 9.
36 SOU 1972:47, s. 42.
37 Interpellationer FK nr 46 och 52, AK nr 81 och 98 år 1970, enkla frågor AK nr 197, 209, 211, 214
samt  217 år 1970, prot. AK 1970-10-16, s. 16 f, 34 ff, 37, AK 1970-10-22, s. 4–10, 20 ff, AK 1970-
10-29, s. 43–55, FK 1970-10-16, s. 4 f samt FK 1970-10-29, s. 6–22. OBS! kolla FK 32:10
38 Prot. AK 1967-10-25, s. 25 f.
39 Prot. AK 1967-10-25, s. 25 f.
40 Prot. AK 1967-12-08, s. 51 ff.
41 Prot. AK 1967-12-08, s. 51. Integritetsskyddskommittén hade tillsatts 1966 och skulle enligt sina
direktiv koncentrera sig på integritetshot som kom ur den ökande användningen av apparater för
ljudöverföring, ljudupptagning och fotografering. SOU 1970:47, s. 15.
42 Motion FK nr 301 år 1969 och AK nr 332 år 1969.
43 SOU 1972:47, s. 29-32, protokoll från regeringssammanträden 1969-04-11 och 1971-05-27. Även
i riksdagens utskottsbehandling fick de båda motionerna ett positivt gensvar. Se allmänna berednings-
utskottets utlåtande nr 47 år 1969.
44 Detta avsnitt bygger, förutom de skriftliga källorna, på personliga intervjuer med Kurt Hugosson,
Jan Freese, Karl-Olof Lidin, Edmund Rapaport samt Per Svenonius.
45 SOU 1972:47, s. 3. Regeringspartiet representerades av de tre riksdagsledamöterna Erik Adams-
son, Kurt Hugosson och Erik Svedberg, centern av riksdagsmannen Åke Polstam, folkpartiet av Da-
gens Nyheters chefredaktör Sven-Erik Larsson och moderaterna av departementssekreteraren Allan
Eriksson. Till huvudsekreterare i OSK utsågs assessorn Karl-Olof Lidin vid hovrätten över Skåne och
Blekinge. I samband med tilläggsdirektiven förordnades Jan Freese, hovsrättsfiskal i Svea hovrätt, till
biträdande sekreterare. Experter var Edmund Rapaport, byråchef vid SCB:s utredningsinstitut, och
Per Svenonius, avdelningschef på statskontoret. Senare under utredningsarbetet tillkom också Hans-
Olof Hansson, aktuarie vid Uppsala stads planeringskontor och Hans-Olov Stark, t.f. rättschef i
justitiedepartementet, som experter. OSK:s kansli lokaliserades till statsdepartementens utrednings-
avdelning i Malmö.
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46 SOU 1966:60, s, 12, 81–85, 113 ff.
47 Remissvar från JK (RD 21/67), inkommet till justitiedepartementet 1967-07-20, remissvar från
statskontoret, 1967-06-27, remissvar från SCB, 1967-06-28.
48 SOU 1972:47, s. 29, protokoll från regeringssammanträde 1969-04-11.
49 SOU 1972:47, s. 31, protokoll från regeringssammanträde 1969-04-11. Frågan om sekretessregler
för den privata sektorn utreddes till en början av KUU som hade tillsatts samtidigt med OSK.
50 SOU 1972:47, s. 31, protokoll från regeringssammanträde 1969-04-11.
51 I USA antogs en ”Fair Crediting Act” på kreditupplysningsområdet 1970. I Storbritannien tillsattes
en parlamentskommitté efter att ett lagförslag, ”Data Surveillance Bill”, hade introducerats våren
1969. Den västtyska delstaten Hessen antog, som redan nämnts, i oktober 1970 en ”Datenschutz-
gesetz” som blev den första lagstiftningen i världen att reglera automatisk databehandling. Lagen
täckte dock bara delstatens egna register. I såväl Danmark, Norge som Finland tillsattes utredningar
med i princip samma uppdrag som OSK under början av 1970-talet. Se vidare SOU 1972:47, s. 43 ff.
52 Sammanträdesprotokoll, 1969-10-15 och 1969-12-08.
53 SOU 1972:47, s. 46 ff.
54 Sammanträdesprotokoll, 1970-02-02, PM 15, 1970-01-30.
55 Sammanträdesprotokoll, 1970-06-08. Attitydundersökningen kom istället att genomföras av SCB
och ingick senare som en del av underlaget i OSK:s delbetänkande.
56 Sammanträdesprotokoll, 1970-10-19. Freese hade tidigare bl.a. varit engagerad i uppbyggnaden av
rättsväsendets informationssystem (RI)
57 Sammanträdesprotokoll, 1970-11-02.
58 Sammanträdesprotokoll, 1971-01-13, PM 30, ”ADB, integritet och offentlighet m.m.”, 1971-01-
08. Helst hade OSK sett att man kunde hitta en lagteknisk utformning av TF som skulle göra den
tillämplig på alla framtida tekniker för lagring av information. En sådan medieoberoende TF skulle
dock vara svår att konstruera eftersom det var omöjligt att förutse vilka vägar den tekniska utveck-
lingen kunde ta. Därför avstod man från att försöka utforma regler som innefattade alla nya tekniska
lösningar. Regeringsrätten hade tidigare i ett prejudicerande avgörande fastställt att även datamedier
skulle omfattas av TF:s definition av handlingar (det s.k. handlingsbegreppet). Men att innefatta
ABD-upptagningar i begreppet handling var att tänja innebörden av ordet utöver det språkligt rim-
liga, ansåg kommittén. OSK:s slutsats var att reglerna om handlingar i TF:s andra kapitel inte borde
tillämpas på ADB-upptagningar. Datatekniken krävde en egen lagteknisk tolkning. Man föreslog av
den anledningen att alla berörda paragrafer i kapitlet skulle förses med tillägg eller ändringar som
gjorde begreppet ”upptagning för ADB” sidoställt med begreppet handling.
59 Sammanträdesprotokoll, 1971-03-04, PM 31, ”ADB, integritet och offentlighet m.m.”, 1971-02-25.
60 Sammanträdesprotokoll, 1971-03-25 och 1971-04-15.
61 Sammanträdesprotokoll, 1971-04-15 och 1971-05-06,
62 Sammanträdesprotokoll, 1971-06-15 – 71-06-17.
63 Sammanträdesprotokoll, 1971-09-15.
64 Sammanträdesprotokoll, 1971-12-01, 1972-02-10 och 1972-03-09, PM 49, ”Anmälan – ansökan
om tillstånd till lagring eller bearbetning i datamaskin av uppgifter om enskild person”, 1971-11-21.
65 Sammanträdesprotokoll, 1972-01-27.
66 Sammanträdesprotokoll, 1972-04-17 – 1972-04-20 och 1972-06-30. Proceduren gick till så att
texten till betänkandet lästes högt ord för ord av ordföranden Rune Hermansson, och sedan godkän-
des av ledamöterna. Kommittén fortsatte sitt arbete fram till våren 1975. Den senare delen av OSK:s
uppdrag faller dock utanför ramen för den här undersökningen.
67 SOU 1972:47, s. 10 ff, 79.
68 SOU 1972:47, s. 13 f, 83 f.
69 SOU 1972:47, s. 13 f.
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70 Sammanträdesprotokoll, 1970-08-24 samt 1972-03-23.
71 Kerstin Anér hade i debattboken ”Datamakt” förvånat sig över att det svenska näringslivet, med få
undantag, protesterat så litet mot en lag som i princip kunde bli ytterst besvärande för dess verksam-
het. Anér (1975), s. 164.
72 Ett undantag var möjligen när t.f. rättschefen i justitiedepartementet Hans Stark i utredningens
slutskede förordnades som expert i OSK. Stark drev då igenom att regeringen skulle vara besvärsin-
stans till DI. Tidigare hade kommittén varit enig om att regeringsrätten var mest lämplig att hand-
lägga besvär över inspektionens beslut. Se vidare Freese (1987), s. 40.
73 Prop. 1973:33, s. 13 f. Jag har tagit del av samtliga remissvar på riksarkivet. Av praktiska skäl
kommer jag att i flera fall, framför allt när det är frågan om mera översiktliga bedömningar eller
sammanfattningar, att hänvisa till den remissammanställning som ingår i propositionen.
74 Prop. 1973:33, s. 29.
75 Prop. 1973:33, s. 31 f.
76 Prop. 1973:33, s. 30.
77 Prop. 1973:33, s. 34.
78 Prop. 1973:33, s. 37 f.
79 Remissvar från SCB, 1972-10-16.
80 Prop. 1973:33, s. 38.
81 Prop. 1973:33, s. 52 f.
82 Prop. 1973:33, s. 53.
83 Remissvar från LO, 1972-10-18, prop. 1973:33, s. 54.
84 Remissvar från SCB, 1972-10-16.
85 Remissyttrande från Svenska teknologföreningen 1972-10-31, prop. 1973:33, s. 55.
86 Gemensamt remissvar från SAF och Svenska Industriförbundet, 1972-10-13, prop. 1973:33, s. 56.
87 Prop. 1973:33, s. 59.
88 Remissvar från integritetsskyddskommittén, 1972-10-09, samt LO, 1972-10-18, prop. 1973:33,
s. 59–62
89 Prop. 1973:33, s. 62 f.
90 Remissvar från LO, 1972-10-18, gemensamt remissvar från SAF och Sveriges Industriförbundet
1972-10-13, prop. 1973:33. s. 63 f.
91 Prop. 1973:33, s. 65.
92 Med facit i hand är det intressant att notera regeringens prognos över tillväxten av antalet datare-
gister som innehöll personuppgifter i Sverige. Från ett uppskatta antal av ca 4000 register bedömde
regeringen att tillväxten skulle bli ungefär 500 register per år. Prop. 1973:33, s. 50.
93 Prop. 1973:33 s. 71 ff.
94 Prop. 1973:33, s. 97 f.
95 Prop. 1973:33, s. 99 f.
96 Prop. 1973:33, s. 102.
97 Prop. 1973:33, s. 92.
98 Motioner 1973:1636, 1637, 1638, 1639, 1640 samt 1641. Under allmänna motionstiden samma år
hade Kerstin Anér (fp) bl.a. motionerat om att en rådgivande grupp med parlamentarisk sammansätt-
ning skulle tillsättas för att följa planeringen av nästa folk- och bostadsräkning. Även denna motion
kom att behandlas av riksdagen i samband med prop. 1973:33. Se vidare motion 1973:240.
99 Se t.ex. motion 1973:1638 (fp) och 1641 (m).
100 KU 1973:19, s. 6 f och 15 f.
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101 Prot. 1973-04-12, s. 23-53, rskr. 1973:131.
102 Om SCB och datamaterials likställande med allmän handling, se sammanträdesprotokoll, 1971-
04-15.
103 Sammanträdesprotokoll, 1972-04-17 – 1972-04-20. De aktuella ledamöterna var Kurt Hugosson
och Åke Polstam.
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fallstudie 2:

personuppgiftslagen 1995–1999
– att förena det oförenliga

”Vad gäller frågans hantering har jag svårt att
se att där finns något som är direkt fel. Det är
det som gör mig orolig.”

Tomas Eneroth, ledamot (s) i datalags-
kommittén

I det föregående kapitlet har tillkomsten av den första svenska datalagen behand-
lats. Den blev snabbt obsolet. Trots att datalagen hade ändrats i ett antal om-
gångar framstod den som alltmer föråldrad i en tid när datorn förvandlades till
allas egendom och blev ett redskap för mänsklig kommunikation. Därmed hade
datalagen börjat uppfattas som ett utvecklingshinder under 1990-talet. Samtidigt
hade medlemskapet i EU gjort att Sverige kom att anslutas till en europeisk insti-
tutionell ordning på datalagstiftningens område.

Hösten 1998 utbröt en häftig opinionsstorm i svenska massmedia med anled-
ning av den nya personuppgiftslag (PuL) som skulle träda i kraft den 24 oktober
detta år. Lagen ersatte den gamla datalagen från 1973 och syftade till att skydda
den personliga integriteten vid all behandling av personuppgifter på såväl auto-
matisk som manuell väg. PuL byggde på ett tvingande EG-direktiv om skydd av
personuppgifter1, som senast i oktober år 1998 skulle vara infört i medlems-
ländernas nationella lagstiftningar. Som ny EU-medlem var även Sverige förbun-
det att genomföra direktivet.

Under förarbetena till den nya lagstiftningen var huvudproblemet hur den
svenska offentlighetsprincipen skulle kunna bevaras när den nu konfronterades
med en europeisk rättstradition där någon handlingsoffentlighet i svensk mening
inte existerade. Mediedebatten vid PuL:s ikraftträdande hösten 1998 riktade dock
snarare in sig på det faktum att den nya lagen i princip visade sig förbjuda all
”export” av datorlagrade personuppgifter till ”tredje land” (d.v.s. länder utanför
EU och EES), utan särskilt tillstånd från den berörda personen. Bokstavligt tolkad
skulle denna paragraf göra en stor del av den snabbt växande kommunikation på
Internet olaglig, eftersom Internets gränslösa natur innebar att alla personuppgifter
som publiceras på nätet automatiskt blev globalt tillgängliga. Genom att begränsa
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tillgängligheten till det offentliga rummet framstod nu även PuL som ett utveck-
lingshinder.

I detta kapitel ska personuppgiftslagens tillkomst följas. Tre frågor pockar på
svar: Hur kom det sig för det första att Sverige, en av de europeiska nationer med
starkast tradition av öppenhet och tillgänglighet till offentliga handlingar, samti-
digt var det EU-land som snabbast och till synes villigast genomförde det restrik-
tiva dataskyddsdirektivet? Varför reagerade aktörerna i den politiska processen
för det andra inte på det hot mot framför allt den snabbt växande kommuni-
kationen på Internet som förbudet mot export av personuppgifter till tredje land
utgjorde? För det tredje; varför valde Sverige en striktare tolkning av detta förbud
än flera andra EU-medlemmar?

Kapitlet inleds med en översikt av 1980- och 1990-talens svenska data- och IT-
politik, särskilt den del som berör debatten om datorisering och integritetsskydd.
En partiell undersökning av datapolitiska initiativ i riksdagen perioden 1990–1999
samt en undersökning av mediedebatten kring PuL:s ikraftträdande under okto-
ber 1998 ingår i kapitlet.

Bakgrund
När datalagen kom till i början av 1970-talet var det, som visats i föregående
kapitel, mot en bakgrund av hot och risker. Datorn uppfattades som ett redskap
för samhällets makthavare, i första hand staten men också de stora företagen, att
ytterligare bygga ut sin ställning på vanliga medborgares bekostnad. Många tyckte
sig se totalitära drag i datorutvecklingen, med hot mot demokratin och i för-
längningen en ”oangriplig polisstat med en absolut effektiv och till sina verkningar
omänsklig förvaltning”.2 Samtidigt var datorn värdefull och spåddes en viktig upp-
gift i framtidens samhälle. Den nya lagens uppgift blev därför att befria medbor-
garna från rädslan för missbruk av stora dataregister så att teknikens utveck-
lingspotential skulle kunna realiseras. I LTS-termer var syftet att omforma ett
utvecklingshinder till ett kritiskt problem som gick att lösa.3

Samspelet med tidsandan gjorde datoriseringen till en het fråga, som flitigt ut-
nyttjades i den partipolitiska slagväxlingen av både höger och vänster. Som Sten
Henriksson visat ledde den stigande politiska konfliktnivån till att datapolitik blev
ett nytt begrepp när partier och intresseorganisationer började formulera hand-
lingsprogram kring datorteknikens användning.4

Under slutet av 1970-talet tillsattes en lång rad utredningar för att studera
datoriseringens konsekvenser.5 I 1982 års proposition om samordnad datapolitik
slogs det fast att samhällets datapolitik måste vara underordnad övergripande
samhällsmål; ”såsom demokrati, ekonomisk tillväxt, full sysselsättning, ekono-
misk, social och kulturell jämlikhet, regional balans, god arbetsmiljö, medbestäm-
mande i arbetslivet samt jämställdhet mellan män och kvinnor”.6
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Teknikoptimismen återvänder
Men de djärva målsättningarna om att styra den datortekniska utvecklingen poli-
tiskt ledde i regel inte till några konkreta åtgärder. Istället var det datapolitiken
som skulle börja skifta fokus bort från problem och konsekvenshantering, till
möjligheter och stimulans av utvecklingen, när teknikanvändningen tog ett nytt
språng genom den s.k. mikroelektroniska revolutionen.7

Att datorn krympte i storlek samtidigt som dess beräkningsförmåga mångdubb-
lades och inköpspriserna sjönk innebar att den nu gjorde sitt intåg i hem och på
arbetsplatser. Därmed vidgades tolkningsflexibiliteten återigen, och tekniken till-
skrevs en ny mening. Nu var datorn inte längre människans herre och övervakare,
istället hade den blivit ett praktiskt redskap för frigörelse och skaparkraft. Stora
förhoppningar började knytas till att datoriseringen av näringslivet skulle skapa
bättre arbetsplatser och nya jobb. Särskilt möjligheten att koppla ihop datorer via
telenätet ansågs ha stora möjligheter att i grunden förändra människans livsvill-
kor, och på sikt hela samhället. Begrepp som distansarbete och distansutbildning
gjorde entré. Konvergensen av datorteknik och telekommunikationer betecknade
övergången från användning av begreppen ADB och datorisering till det nya och
bredare informationsteknik (IT).8

Datapolitik blir IT-politik
I den statliga IT-politik som formulerades av den nya socialdemokratiska reger-
ingen kring 1983 stod teknik och industri, symboliserade av det nationella mikro-
elektronikprogrammet (NMP), i centrum. För 700 miljoner kronor skulle svensk
datorteknik och svensk industri utvecklas, medan hotbilderna från 1970-talet blek-
nade bort.9

Politiskt väckte den snabba teknikutvecklingen utopiska förhoppningar.10 Vi-
sionerna hade samband både med ett förändrat samhällsklimat och framför allt
med de avancerade framtidsbilder som hade börjat knytas till informationstek-
nikens utveckling.11 Det talades allt oftare om att mänskligheten befann sig i ett
historiskt brytningsskede, på tröskeln till informations- eller kunskapssamhället.
Förutom de praktiska möjligheter som tycktes öppnas fick informationstekniken
en karaktär av ideologi eller samhällsutopi.12

Den parallella förståelsen av IT som dels avancerade elektroniska maskiner och
tekniska system, dels en sorts befrielseteknologi, överlagrades under början av
1990-talet av den explosionsartade utvecklingen av Internet. På nätet inordnades
en rad traditionella medier och kommunikationstjänster, samtidigt som nätet i sig
innebar att flera nya sådana som e-post, chat och www skapades. Konvergensen
av datorer, teleteknik och medier som pågått i det tysta sedan 1960-talet blev
därmed både tydlig och synlig.13

Internet och det explosiva intresse för informationstekniken som följde på pre-
sident Clintons stora satsning på s.k. information superhighways (National Infor-
mation Initiative, NII) hösten 1993 fyllde det vaga begreppet informationssam-
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hälle med konkret innehåll och blev inledningen till politisk nytändning av glo-
bala dimensioner. I Sverige bildade Carl Bildt den första IT-kommissionen med sig
själv som ordförande.14  Diskussionen om informationsteknikens hot och möjlig-
heter tycktes återvända till 1960-talets okritiska teknikoptimism. Men datorn
uppfattades inte längre som samma enkla elektronhjärna eller matematikmaskin
som den en gång varit.

Integritetsskydd över gränserna
I början av 1990-talet skulle den gamla datalagen revideras på nytt. Små, billiga
persondatorer överträffade nu 1960- och 1970-talens stordatorer många gånger
om. Informationstekniken öppnade helt nya möjligheter att distribuera informa-
tion snabbt och billigt, eller helt gratis. I takt med den ökande globaliseringen
hade spridning av personuppgifter och skyddet av den personliga integriteten sam-
tidigt blivit en i hög grad internationell fråga.

På europeisk mark betydde framväxten av EU:s inre marknad med dess fria
flöde av varor, tjänster, personer och kapital att även personuppgifter måste kunna
förmedlas fritt över gränserna. För att det skulle vara möjligt krävdes i sin tur att
de olika medlemsländerna samordnade sitt integritetsskydd.15

När Sverige blev medlem i EU 1995 innebar det att den svenska datalagen prin-
cipiellt underställdes gemensam lagstiftning, framför allt det s.k. dataskyddsdirekti-
vet som förbereddes av EU-kommissionen för att skapa ett gemensamt integritets-
skydd i hela Europa. Redan flera år dessförinnan hade ett självständigt svenskt
lagstiftningsarbete dock påbörjats med sikte på att både uppdatera den gamla
datalagen och samtidigt anpassa den till det kommande EG-direktivet.

Från konfrontation till samförstånd
Som visats i föregående kapitel präglades det tidiga 1970-talet av en stigande kon-
flikt- och aktivitetsnivå i datapolitisken, särskilt när det gällde integritetsfrågorna.
Under 1980-talet och framför allt under 1990-talet förefaller den politiska enig-
heten däremot ha varit stor om att informationstekniken skapade en rad positiva
möjligheter, som det gällde för samhället att efter bästa förmåga ta vara på. Den
debatt som ändå förekom gällde i första hand graden och takten engagemanget,
t.ex. omfattningen av olika politiska styrningsåtgärder. För att belysa IT-politi-
kens utveckling under 1990-talet närmare har en kvantitativ undersökning av IT-
politiska initiativ i riksdagen gjorts.16
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fig. 10. Den IT-politiska ”termometern”: antal IT-politiska initiativ i riksdagen 1990/91,
1994/95 samt 1998/99. Med initiativ menas motioner, interpellationer och enkla frågor. Till
”rationella” initiativ har räknats sådana som betonar informationstekniken som en gynn-
sam och okomplicerad förändringsfaktor eller som kräver mera resurser, snabbare utbygg-
nadstakt etc. ”Kritiska” initiativ är sådana som fokuserar teknikens problem och risker, som
vill begränsa eller uppskjuta dess utbyggnad m.m. Neutrala initiativ syftar på motioner etc.
som inte uttrycker någon egentlig värdering av tekniken i sig. Med IT-politisk avses data-
frågor, sådana telefrågor som berör infrastrukturen för tele- och datakommunikation samt
mediefrågor i de fall frågorna har anknytning till digitaliseringen av radio och TV. Under-
sökningen baseras på sökningar i riksdagens databas Rixlex. Sökningarna har gjorts på
avledningar av orden ADB, automatisk databehandling, administrativ databehandling, data,
dator, IT, informationsteknik, informationsteknologi, informationssamhälle, Internet, tele,
media, medie, digital, DAB, integritet, samt personuppgift. Endast sådana politiska initiativ
som kräver eller föreslår någon form av konkreta åtgärder på IT-området har medräknats,
och inte den stora mängd initiativ där informationsteknik, Internet, informationssamhälle
etc. nämns som positiva (eller negativa) utvecklingsfaktorer i allmänhet. I praktiken har det
dock ofta varit svårt att skilja den ena kategorin från den andra. Många motioner saknar
tydliga äskanden och i sådana fall har en bedömning fått göras utifrån motionärernas inten-
tioner. Snarare än något absoluta mått på IT-politikens volym och karaktär bör detta och
följande diagram därför läsas som en ungefärlig indikation på den politiska konfliktnivån.

Av diagrammet framgår det att den IT-politiska aktiviteten i riksdagen steg mar-
kant under 1990-talet. Ökningen gällde i synnerhet ”rationella” initiativ, medan
de ”kritiska” och neutrala låg på en mera konstant nivå. Den tillfälliga minsk-
ningen av antalet ”kritiska” initiativ under 1994/95 kan möjligen förklaras av att
informationstekniken, framför allt Internet, fick sitt stora mediala genombrott
våren 1994 och att teknikoptimismen därför upplevde en högkonjunktur detta år.
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Borgerlig initiativkraft
Hur fördelade sig antalet initiativ och deras karaktär mellan partierna? Det visar
det, föga överraskande, att de största partierna också var de flitigaste initiativta-
garna. Skillnaden var dock inte särskilt stor mellan moderaterna, folkpartiet, cen-
tern och socialdemokraterna. Kontrasten blir desto större om man jämför det
borgerliga blocket med det socialistiska. De borgerliga partierna svarade sam-
manlagt för 378 initiativ, jämfört med endast 162 för socialdemokraterna och
vänsterpartiet. En förklaring till skillnaden kan vara att socialdemokraterna be-
fann sig i regeringsställning under samtliga undersökta riksdagar och därför inte
hade lika stor anledning som oppositionen att väcka frågor i riksdagen.

fig. 11. Initiativ i IT-frågor under de tre riksdagarna 1990/91, 1994/95 samt 1998/99 fördela-
de på enskilda partier respektive på de båda politiska blocken. Med initiativ avses här, lik-
som tidigare, motioner, interpellationer samt enkla frågor. I kategorin ”annat” återfinns
framför allt ett antal tvärpolitiska flerpartimotioner som spänner över de politiska block-
gränserna. Kristdemokraterna var inte representerade i riksdagen förrän efter 1991 års val.
Kd-initiativ i IT-frågor har därför bara kunnat räknas under riksdagarna 1994/95 och 1998/
99.

Bara de gröna misstror IT
För att lättare kunna bedöma partiernas tekniksyn har ett enkelt index konstru-
erats. Genom att dividera antalet ”rationella” initiativ med antalet ”negativa” fås
en kvot som uttrycker graden av ”IT-vänlighet” respektive ”IT-skepticism”.17 Det
visar sig då att kristdemokraterna var det mest IT-vänliga partiet med indextalet
6,0, nära följt av centern med 5,92 och socialdemokraterna samt moderaterna
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med 4,15 respektive 4,13. I andra änden av skalan återfinns miljöpartiet som det
i särklass mest IT-skeptiska partiet med indextalet 0,96, vilket betyder att de som
enda parti stod för fler ”kritiska” än ”rationella” initiativ.

Samtliga riksdagspartier utom miljöpartiet måste därmed betraktas som uttalat
”IT-vänliga”. Beräknade på detta sätt blir skillnaderna mellan de politiska blocken
inte heller särskilt stora, med indextalet 4,52 för det borgerliga blocket och 4,03
för det socialistiska. Differenserna var större inom än mellan blocken. Undersök-
ningen bekräftar därmed att enigheten om informationsteknikens positiva egen-
skaper varit stor och konfliktnivån låg under 1990-talet, trots det stora antalet
politiska initiativ i riksdagen.

fig. 12. Index över de enskilda politiska partiernas samt de båda politiska blockens attityder
till informationstekniken1990/91–1998/99. Indextalen har fåtts genom att dividera antalet
”positiva” initiativ med antalet ”negativa”. Endast de tre riksdagarna 1990/91, 1994/95
och 1998/99 har medräknats.

Vad som kan tilläggas är att svensk IT-politik, i takt med den europeiska integra-
tionen, och framför allt efter EU-inträdet, i hög grad kom att bestämmas av sam-
arbetet inom unionen. Men innebar de nya institutionella spelreglerna verkligen
någon avgörande förändring av politikens inriktning? När det t.ex. gällde avregle-
ring av telesektorn hade Sverige tekniskt och lagstiftningsmässigt gått långt före
det övriga Europa. Det som skulle göras var, som Henriksson konstaterar, ”allare-
dan gjort”.18 Även i integritetsfrågorna tycks den svenska handlingslinjen, som jag
strax ska återkomma till, ha utmärkts av en strävan att förekomma hellre än före-
kommas.
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Den europeiska bakgrunden
Det EG-direktiv som låg till grund för PuL hade en omfattande förhistoria. Arbe-
tet med att skapa ett gemensamt, gränsöverskridande integritetsskydd i Europa
startade tidigt. När den svenska datalagen antogs år 1973 var det den första na-
tionella lagstiftningen om skydd av personlig integritet vid databehandling. Många
europeiska länder kom under 1970-talet att stifta liknande lagar.19 En stark driv-
kraft var det alltmer gränslösa informationsflödet. För att detta flöde skulle fung-
era måste det finnas nationella regler mot spridning av integritetskänsliga person-
uppgifter i sändar- och mottagarländerna, vilket i sin tur krävde internationella
överenskommelser om dataskydd.20

Europarådet antog år 1980 en konvention till skydd för enskilda vid automa-
tisk databehandling av personuppgifter; ”Convention for the Protection of Individu-
als with regard to Automatic Processing of Personal Data”.21 Rådet hade också
tagit fram flera rekommendationer om dataskydd.22

Inom den internationella samarbetsorganisationen OECD utarbetade en expert-
grupp under slutet av 1970-talet riktlinjer om integritetsskydd och flöde av per-
sondata över gränserna; ”Guidelines on the Protection of Privacy and Transbor-
der Flows of Personal Data”. Riktlinjerna antogs år 1980 av OECD:s råd, tillsam-
mans med en rekommendation om hur medlemsländerna skulle ta hänsyn till dem
i sina nationella lagstiftningar.23

Den inre marknaden kräver dataskydd
Även EU började planera ett gemensamt regelverk för dataskydd på 1970-talet.
Arbetet bedrevs dock länge på sparlåga, och först när den tyske kommissionären
för industri- och IT-frågor, Martin Bangemann, ingrep tog det fart.24 För EU var
det framför allt framväxten av den inre marknaden under slutet av 1980-talet som
födde behov av att kunna exportera personuppgifter över gränserna. Skillnader i
integritetsskydd mellan olika medlemsländer blev då ett utvecklingshinder. Därför
beslutade man att hela EU skulle införa en gemensam skyddsnivå.

Förutom de ekonomiska drivkrafterna fanns också ett annat skäl att skapa en
europeisk dataskyddslagstiftning, nämligen omsorgen om de mänskliga rättighe-
terna, som hade fått ökad betydelse i EU-sammanhang. För EU-kommissionen var
det viktigt att kunna visa att man tog den rätt till personlig integritet som fanns
inskriven i Europakonventionen om mänskliga rättigheter på allvar.25

I september 1990 antog kommissionen ett första förslag till dataskyddsdirektiv
(Proposal for a Council Directive). Förslaget ledde till en storm av kritik och star-
tade en av de mest intensiva lobbykampanjerna i unionens historia. Efter en rad
ändringar antogs ett nytt förslag i oktober 1992.26 Ministerrådet lyckades dock
inte enas om en gemensam ståndpunkt förrän den 20 februari 1995. Senare samma
år kunde direktivet formellt antas.27 Medlemsstaterna hade nu tre år på sig att
införa dataskyddsdirektivet i sina nationella lagstiftningar. Slutdatum sattes till
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den 24 oktober 1998. Direktivet var bindande när det gällde vilket resultat som
skulle uppnås, men lät de nationella lagstiftarna bestämma form och metod för
genomförandet.28

Öppenhet mot slutenhet
Dataskyddsdirektivet inleds med en ingress i 72 punkter där bakgrund och syfte
förklaras. Punkt 72 gör det möjligt för medlemsländerna att ta hänsyn till princi-
pen om allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar (the principle of pu-
blic access to official documents) vid genomförandet.29 Punkten kom delvis till
efter framstötar från den svenska regeringen i samband medlemskapet. Syftet var
att inte ställa direktivet i direkt motsättning till den svenska offentlighetslag-
stiftningen, särskilt offentlighetsprincipen. En viktig svensk utgångspunkt vid
medlemskapsförhandlingarna hade varit att offentlighetsprincipen inte var för-
handlingsbar. 30

Här öppnade sig en djup klyfta mellan svensk och kontinentaleuropeisk rätts-
tradition. Ur ett EU-perspektiv var den svenska synen med offentlighet som hu-
vudregel och sekretess som undantag unik. I många EU-länder, liksom inom stora
delar av EU:s förvaltning, rådde det motsatta förhållandet.31

Risken att Sverige skulle infogas i denna institutionella ordning hade varit ett
dominerande inslag i den debatt som föregick folkomröstningen om medlemskap
i EU. Ja-sidan hävdade då att motsättningen mellan svensk öppenhet och EU:s
slutenhet var överdriven. När dataskyddsdirektivet antogs våren 1995 hade Sverige
dock varit EU-medlem i knappt två månader och alltså bara kunnat delta aktivt i
slutfasen av det drygt fyraåriga arbetet. Detta förhållande begränsade naturligtvis
Sveriges möjligheter till inflytande.32

Den svenska bakgrunden
Vad hände då med datalagstiftningen i Sverige? Också här hade ett arbete med att
ersätta den föråldrade datalagen från 1973 pågått länge. Som nämnts i föregående
kapitel utgick regering och riksdag redan vid dess tillkomst från att datalagen
snart skulle behöva revideras. Alltsedan 1970-talet befann sig lagstiftningen un-
der nästan konstant utredning och förändring. Under perioden 1973–1998 var
lagen föremål för inte mindre än fyra stora utredningar och ett flertal ändringar.
Sammanlagt ändrades datalagen 24 gånger; i genomsnitt en gång om året.33

År 1976 startade den första större revisionen när datalagstiftningskommittén
(DALK) tillsattes för att se över integritetsskyddet i personregister34. En annan
fråga var datoriseringens effekter på offentlighetsprincipen. Den tredje frågan
gällde internationell användning av datorer inom näringsliv och förvaltning. Två
år senare presenterade DALK betänkandet ”Personregister – Datorer – Integri-
tet”, som ledde till en del mindre lagändringar.35 I december 1980 fick man tilläggs-
direktiv att bl.a. utreda hur DI:s verksamhet kunde rationaliseras.36 Arbetet redo-

Ilsham.doc-1 Korr 6.5. -11.50 02-05-06, 14.51163



164

visades i promemorian ”Tillstånd och tillsyn enligt datalagen – Förslag och åtgär-
der på kort sikt m.m.”. Den här gången resulterade förslagen i flera större föränd-
ringar i datalagen.37

Data- och offentlighetskommittén
Genom nya tilläggsdirektiv i mars 1980 skulle DALK också utreda om en generell
personregisterlag på sikt borde ersätta datalagen. Kommittén lyckades inte enas i
frågan, och upplöstes därför i maj 1984. Samtidigt tillsatte regeringen en ny utred-
ning, data- och offentlighetskommittén (DOK), som började med att undersöka
användningen av personnummer.38 Redan i december samma år fick man omfat-
tande tilläggsdirektiv att bl.a. på nytt utreda det gamla problemet med offentlig-
hetsprincipen och s.k. ADB-upptagningar.39

DOK lade fram fyra delbetänkanden innan slutbetänkandet. I sitt andra delbe-
tänkande, ”Integritetsskyddet i informationssamhället 2”, föreslog man en sär-
skild lag som skulle förbjuda myndigheter att sälja personuppgifter utan tillstånd
av riksdagen.40 Regeringen valde dock att inte lägga någon proposition.

DOK:s tredje delbetänkande, ”Integritetsskyddet i informationssamhället 3”,
innehöll förslag till lösning av två grundlagsfrågor, av vilka det första resulterade
i att en ny regel om varje medborgares rätt till skydd mot kränkning av den per-
sonliga integriteten vid dataregistrering infördes i den s.k. fri- och rättighetskata-
logen i RF.41

I delbetänkandet ”Integritetsskyddet i informationssamhället 4” lämnade man
två alternativa lösningar för att begränsa användningen av personnummer i dator-
baserade personregister. Den första innebar att personnummer över huvud taget
inte skulle få användas om inte vissa förutsättningar var uppfylla. Enligt den an-
dra skulle DI övervaka användningen.42 Förslagen ledde inte till någon lagstift-
ning. Kommitténs slutbetänkande, ”Integritetsskyddet i informationssamhället 5”,
från januari 1989 behandlade offentlighetsprincipen och informationstekniken,
dock utan att föreslå annat än mindre ändringar i TF och sekretesslagen.43

Datalagsutredningen och datalagskommittén
I maj 1989 när DOK hade fullbordat sitt arbete beslutade regeringen att tillsätta
datalagsutredningen för att återigen göra en bred översyn av datalagen.44 Efter
knappt fyra år, i februari 1993, presenterade man sitt slutbetänkande, ”En ny
datalag”, som till stora delar byggde på det andra förslaget till EG-direktiv.45 Be-
tänkandet lades dock på is av regeringen, som ville vänta med en ny svensk data-
lag tills EU:s medlemsstater hade enats om ett slutligt dataskyddsdirektiv.46 Detta
skedde i februari 1995.

I juni samma år, innan direktivet formellt hade antagits, tillsattes datalags-
kommittén med uppdraget att göra en total revision av datalagen och analysera
hur EG-direktivet kunde införas i svensk rätt. En viktig förutsättning var att direkti-
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vet verkligen gick att förena med offentlighetsprincipen. Kommittén skulle också
föreslå hur offentlighetsprincipen kunde anpassas till den nya tekniken, samma
uppdrag som OSK haft 26 år tidigare. 47

Datalagen mot TF
Vid denna tid hade den gamla datalagen blivit alltmer obsolet, och sågs allmänt
som ett utvecklingshinder. Vanliga ordbehandlingsdokument och webbsidor som
innehöll personnamn betraktades i lagens mening som tillståndspliktiga personre-
gister. Den som upprättade ett sådant register utan tillstånd bröt formellt mot
datalagen.48

Principiellt olika regler för publicering på papper och i elektronisk form hade
alltså kommit att gälla, med en växande normkonflikt mellan å ena sidan data-
lagen och å den andra den grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten, särskilt
TF:s regler om offentliga handlingar, som följd. I praktiken var det relativt risk-
fritt att namnge personer i IT-baserade medier, eftersom DI bara undantagsvis
ingrep mot elektronisk publicering. De fall som DI vidtagit åtgärder mot hade
dock blivit mycket uppmärksammade.49

Redan 1978 förbjöd DI Sveriges första elektroniska anslagstavla KOM. Orsa-
ken var att användarna kunde skicka meddelanden till varandra om ”vad som
helst”, medan datalagen bara godtog personregister med specifika ändamål. året
därpå tilläts KOM med ett antal restriktioner: personliga brev måste raderas efter
en månad och andra meddelanden efter två år. S.k. känsliga uppgifter enligt data-
lagen var fortfarande inte tillåtna, vilket bl.a. innebar att användarna inte fick
diskutera politik och religion.50

1992 avslog DI en ansökan från Anders R. Olsson om att få upprätta ett per-
sonregister som skulle användas för att skriva en bok på dator. Regeringen upp-
hävde senare beslutet med hänvisning till grundlagens skydd för tryckfriheten.51

Ett annat känt fall gällde Gällivare kommuns hemsida. 1997 meddelades Gälli-
vare och ett antal andra kommuner att publicering av protokoll från styrelser och
nämnder på Internet var förbjudet utan tillstånd enligt datalagen.52

Även handlingsbegreppet i TF uppfattades som föråldrat i början av 1990-ta-
let, eftersom det formellt inte tillåt myndigheterna att lämna ut datorlagrade upp-
gifter i elektronisk form (t.ex. på diskett eller via Internet).53 Detta förhållande
kunde också utnyttjas för att ta betalt av allmänheten för uppgifter som i normala
fall, d.v.s. på papper, skulle ha varit gratis. Ett välkänt fall rörde riksdagens egen
databas Rixlex. Fram till 1996 kostade en prenumeration på Rixlex 6000 kronor
om året, trots att innehållet uteslutande bestod av riksdagsprotokoll, lagtexter
och annat offentligt material.54

Integritetsdebatten som kom av sig
Den politiska utvecklingen i integritetsfrågorna efter datalagens tillkomst prägla-
des av en stigande konfliktnivå, med bl.a. skarpa motsättningar i DI:s styrelse
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mellan representanter för regeringspartiet och den borgerliga oppositionen. DI
hamnade även stundtals på kollisionskurs både med regering och myndigheter
som SCB när man vägrade att ge tillstånd för vissa särskilt känsliga personregister
i forskningssammanhang.55

Varningar för det datorstödda Storebrorssamhället duggade under 1970-talet
tätt i artiklar och debattböcker. En omtalad bok var ”Datamakt” från 1975, skri-
ven av den folkpartistiska riksdagsledamoten Kerstin Anér, som hade varit en av
de mest aktiva politikerna redan under FoB-debatten 1970. Enligt Anér förstärkte
datorn kontrollambitioner både hos statsmakterna och hos privata storföretag.56

Hennes uppfattning var dock knappast representativ. Kritiken mot datoriseringen
kom oftast från ett ensidigt högerperspektiv, som framställde den enskilda män-
niskan som ett hjälplöst offer för byråkratiska myndigheter eller makthungriga
politiker, och associerade till s.k. realsocialistiska eller andra centralstyrda sam-
hällen.57

FOBALT och Metropolit
Oron för att datoriseringen skulle hota den enskildes frihet och integritet levde
kvar långt in på 1980-talet. Två exempel var debatterna om FOBALT år 1983 och
forskningsprojektet Metropolit tre år senare. FOBALT var planerad som alterna-
tiv folk- och bostadsräkning genom samkörning av ett 20-tal existerande myndig-
hetsregister. På det sättet skulle medborgarna slippa fylla i blanketter och staten
spara administrationskostnader. Kritiken blev våldsamma. Samkörningen innebär
att ”myndigheterna går bakom ryggen på folk” påstod Rabbe Wrede, utredare på
DI, och fick stöd av verkets generaldirektör Jan Freese.58

Metropolit-debatten utbröt i februari 1986 när DN avslöjade ett tidigare okänt
sociologiskt forskningsprojekt vid Stockholms universitet. Personuppgifter om
15000 stockholmare födda år 1953 hade samlats in under 20 år tid utan att de
berörda tillfrågats eller informerats. Publiciteten ledde till en proteststorm och
projektet lades hastigt ner senare samma år.59

Metropolit skulle dock bli en slutpunkt i dubbel mening. När projektet var
avslutat tog också den allmänna debatten om datorer och personlig integritet slut.
Inget parti drev längre integritetsfrågorna aktivt. Datoriseringen sågs allt mindre
som ett hot och alltmer som en löftesrik möjlighet. Med undantag för tillfälligt
uppblossande protester vid nya folk- och bostadsräkningar (t.ex. 1990) hade
integritetsfrågorna upphört att fungera som politisk konfliktskapare i slutet av
1980-talet.60

Datalagen som utvecklingshinder
När folkpartiet under de borgerliga regeringsåren 1991-1994 tog initiativ till att
utreda om personnumren borde avskaffas och SPAR läggas ner var entusiasmen
måttlig i riksdagen.61 Samkörning av personregister, tidigare närmast en döds-
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synd, accepteras 1994 av en bred opinion som en metod för att komma åt påstått
fusk med socialförsäkringssystemet.62 Likaså genomfördes ett förslag som mycket
påminde om FOBALT under 1995 utan någon som helst debatt.63 DI och data-
lagen beskrevs allt oftare som hinder för IT-utvecklingen, snarare än som något
värn för den enskilde individen.64 Då allmänheten i opinionsmätningar tillfråga-
des om vilket eller vilka samhällsproblem som var viktigast i Sverige kom oron för
den personliga integriteten och användningen av personnummer regelmässigt
mycket långt ner i rangordningen.65 Förtroendet för SCB hade omvänt ökat kraf-
tigt sedan slutet av 1980-talet.66

fig. 13. Allmänhetens förtroende för SCB:s verksamhet. SCB har sedan mitten av 1970-talet
undersökt allmänhetens förtroende för den egna verksamheten. Svaren visar att oron för att
den personliga integriteten ska kränkas har minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet. Den
allmänna inställningen till SCB, liksom till att lämna uppgifter, till statistikens betydelse som
underlag för beslut, forskning och debatt samt till lagring av uppgifter för framtida bruk har
på liknande sätt utvecklats positivt. Den fråga som har legat till grund för diagrammet ovan
löd: ”Tror du att uppgifter som Du själv lämnat till SCB om Dina personliga förhållanden
kan komma ut på ett sätt som Du ogillar?” De båda ”topparna” för ja-alternativet 1986 och
1992 representerar den s.k. Metropolitdebatten, respektive folk- och bostadsräkningen 1990.
Källa: Bilden av verket, s. 2 f, 16 ff. Även antalet förfrågningar om registerutdrag enligt
datalagen har minskat betydligt under 1990-talet, från närmare 30 000 år 1990 till ca 6500
år 1999. Se vidare SCB årsredovisning 1999, s. 8 f.

Det paradoxala ointresset
Vid ingången till 1990-talet hade statistik och insamling av personuppgifter återi-
gen blivit okontroversiella, och därmed försvunnit som stridsfråga från den poli-
tiska arenan.67

Anders R. Olsson har påpekat att det är paradoxalt att integritetsdebatten upp-
hörde både i politiken och i media vid samma tid som den tekniska utvecklingen
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började göra den alltmer relevant för medborgarna.68 Under hela den period när
integritetsfrågorna var politiskt laddade hade nämligen den successiva utbyggnad
av olika datoriserade personregister, som startade i slutet av 1960-talet, fortsatt
tämligen ostört.69 Redan 1976 beslutade riksdagen t.ex. att säga ja till det tidigare
planerade, men stoppade, centrala personregistret som i sin nya form kom att bli
känt som SPAR.70

Med persondatorns uppträdande hade datorkraften också börjat spridas från
myndigheter och företag till vanliga medborgare. I sitt slutbetänkande 1993 be-
räknade datalagsutredningen att det fanns mellan 500000 och en miljon person-
register i datalagens mening. Samtidigt noterade man att DI sedan sin tillkomst
1974 bara hade gett tillstånd eller licens för sammanlagt 50000 register.71 Den
stora majoriteten datoranvändare kände alltså inte till lagen, eller ansåg att den
var så oviktig att man helt enkelt struntade i att följa den eftersom risken för
upptäckt var ganska liten. Olsson menar att såväl datalagens som DI:s legitimitet
tog skada av detta.72

fig. 14. Antalet initiativ i integritetsfrågor i riksdagen 1990/91, 1994/95 samt 1998/98.
Med initiativ avses liksom tidigare motioner, interpellationer och enkla frågor. Ett antal av
dessa initiativ berör en specifik fråga som för de borgerliga partierna fortsatt att varat något
av en politisk käpphäst: kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. Diagram-
met bygger på samma material som den tidigare redovisningen av IT-politiska initiativ i
riksdagen. I kategorin ”integritet” ingår initiativ som enbart tar upp integritetsfrågor, medan
”data och integritet” omfattar politiska initiativ som kopplar integritetsfrågor till infor-
mationsteknikens utveckling eller olika aspekter av samhällets datorisering. Det bör obser-
veras att ett flertal initiativ under 1990/91 kan kopplas till folk- och bostadsräkningen 1990.

En borgerlig hemmaplansfråga
För att mäta hur det politiska intresset förändrats under 1990-talet har en total-
undersökning av alla initiativ i integritetsfrågorna under riksdagsåren 1990/91,
1994/95 och 1998/99 gjorts. Som framgår av diagrammet ovan minskade antalet
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initiativ kraftigt under 1990-talet, mätt i absoluta tal. Jämfört med situationen i
början av 1970-talet togs visserligen betydligt fler initiativ under de undersökta
riksdagarna på 1990-talet. Med tanke på att de totala politiska initiativen i riks-
dagen mer än fördubblades från 1973 till 1990/91 innebar det procentuellt sett
ändå att det kvantitativa intresset för integritetsfrågorna hos svenska parlamenta-
riker minskade realt.

fig. 15. Totalt antal initiativ i integritetsfrågor i riksdagen 1990/91–1998/99 fördelade på
enskilda partier samt på de båda politiska blocken. Med initiativ avses motioner, inter-
pellationer samt enkla frågor. Diagrammet bygger på samma material som den tidigare re-
dovisningen av IT-politiska initiativ i riksdagen. Endast de tre riksdagarna 1990/91, 1994/
95 och 1998/99 har medräknats.

Precis som vid tiden för datalagens tillkomst fick den politiska debatt om inte-
gritetsfrågor som trots allt förekom under 1990-talet en tydlig partipolitisk slag-
sida åt det borgerliga hållet. Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet
hade folkpartiet utmärkt sig för att driva integritetsfrågorna hårdast. Den positio-
nen kom under 1990-talet att övertas av moderaterna. En förändring av det poli-
tiska landskapet hade skett, så till vida att moderaterna nu framstod som det klart
mest aktivistiska partiet.

Däremot kvarstod skillnaden mellan de politiska blocken. De borgerliga parti-
erna svarade tillsammans för 140 initiativ under de tre undersökta riksdagarna,
medan socialdemokraterna och vänsterpartiet svarade för 45. Omsorgen om den
personliga integriteten framstod således fortfarande som en borgerlig hemmaplans-
fråga, även om hettan i engagemanget hade svalnat betydligt.73

Datalagskommittén
Två helt separata politiska processer förenades således i datalagskommittén upp-
drag: dels datalagens anpassning till informationsteknikens användning, dels Sve-
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riges anpassning till EU:s rättsordning. Den 15 juni 1995 fick kommittén sina
direktiv.74

För det första skulle man göra en total revision av den gamla datalagen och
analysera på vilket sätt EG-direktivet borde införas i svensk lag. För det andra
skulle man föreslå hur grundlagens regler om allmänna handlingars offentlighet
kunde anpassas till den nya tekniken och terminologin på datorområdet.75 Som
ord på vägen förklarade regeringen att: ”Utgångspunkten för kommitténs arbete
skall vara att tillförsäkra den enskilde ett fullgott integritetsskydd i IT-samhället.
Intresset av ett starkt integritetsskydd får dock inte hämma användningen av ny
teknik i samhällsutvecklingen och får inte heller försvåra användningen av person-
uppgifter för forsknings- eller statistikändamål.”76

Regeringen betonade också att direktivet inte innebar att hela unionen skulle
anta en gemensam lag. Direktivet bildade bara en ram, och enligt regeringen var
det bindande enbart i fråga om resultatet, men lämnade åt medlemsstaterna själva
att välja form och metod. På en punkt hade man en bestämd uppfattning om den
lagtekniska utformningen: den nya lagen skulle vara teknikoberoende.77 Även den
”nya” offentlighetsprincipen borde utformas så oberoende som möjligt av tek-
niska begrepp och termer. Utredningen hade t.ex. att ta ställning till om själva
begreppet ”handling” i TF skulle ersättas.78

Att förena det oförenliga
Å ena sidan skulle kommittén utreda hur offentligheten kunde inskränkas för att
inte komma i konflikt med den personliga integriteten. å andra sidan skulle man
föreslå hur offentlighetsprincipen kunde utvidgas till att också gälla datorlagrade
uppgifter. Datalagskommitténs uppgift var så långt snarlik OSK:s 26 år tidigare:
att gasa och bromsa samtidigt. Uppgiften komplicerades dock av att motivet till
den första delen av utredningsuppdraget var tudelat: det handlade både om beho-
vet av att modernisera den föråldrade datalagen och samtidigt om att implemen-
tera dataskyddsdirektivet.79

I dessa båda utgångspunkter fanns, som många redan hade konstaterat, en svår-
löst motsättning. Kommittén hade att slå vakt om en vidsträckt tryck- och yttran-
defrihet, särskilt offentlighetsprincipen, och på samma gång anpassa svensk lag-
stiftning till ett EU där offentligheten var betydligt mera restriktiv. Balansakten
ansågs redan från början som en svår eller omöjlig uppgift. Den som till sist accep-
terade ”självmorduppdraget” att leda utredningen, sedan många kandidater tackat
nej, var justitierådet Staffan Vängby, domare i högsta domstolen.80 Kommittén
fick inte mindre än elva parlamentariska ledamöter och biträddes av en omfat-
tande grupp experter.81

Om datalagskommittén var personellt välförsedd hade man fått desto snävare
tidsramar att arbeta inom. I praktiken fick man bara 15 månader på sig att lösa
sina komplicerade uppgifter.82 Utredningstiden begränsades dels av att EG-direkti-
vet skulle träda i kraft redan den 24 oktober 1998, dels av att eventuella grundlag-
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sändringar borde föreläggas riksdagen en första gång i god tid före valet 1998.
Den knappt tilltagna tiden inskränkte naturligtvis möjligheterna till djup och bredd
i utredningsarbetet och upplevdes av flera ledamöter och experter som en försvå-
rande omständighet.

Hanteringsmodell eller missbruksmodell?
Hur lyckades man då nå resultat på denna korta tid? En konsekvens blev att kom-
mittén tvingades göra ett antal strategiska vägval redan i början av sitt arbete. De
huvudfrågor som diskuterades intensivast var för det första om den nya lagstift-
ningen borde utformas efter en ”hanteringsmodell” eller en ”missbruksmodell”,
för det andra om direktivet över huvud taget gick att förena med den svenska
offentlighetslagstiftningen.83

Hanteringsmodellen byggde, som den gamla datalagen, på att all hantering av
personuppgifter reglerades, i realiteten förbjöds med några undantag. Missbruks-
modellen inriktades däremot på att stoppa själva missbruket av personuppgifter.
För valet av lagstiftningsmodell var det förstås avgörande vilket handlingsutrymme
EG-direktivet gav. Här rådde delade meningar både bland ledamöter och bland
experter.84 Direktivet i sig var utformat strikt enligt en hanteringsmodell, och ma-
joriteten ansåg att den nya lagen måste följa direktivet även om det inte var bästa
lösningen. Mot den uppfattningen stod att regeringen i sina direktiv hade hävdat
att; ”ett [EG-]direktiv är endast bindande i fråga om det resultat som ska uppnås
och överlämnar åt medlemsländerna att själva välja form och metod för detta”.85

Uttalandet kunde tolkas som att Sverige var fritt att välja missbruksmodellen så
länge direktivets mål uppnåddes.

Missbruksmodellen väljs bort
Frågan avgjordes i praktiken av Vängby, som tämligen omgående meddelade kom-
mittén att missbruksmodellen inte var en framkomlig väg på grund av direktivets
utformning och gav sekretariatet riktlinjer att börja skriva på ett lagförslag uti-
från hanteringsmodellen. Därmed kom utredningsarbetet att följa direktivets text
och struktur mycket nära, en ren ”expeditionsaffär” enligt en av de intervjuade,
och redan till ett sammanträde i juni kunde en första skiss till lagtext presenteras.86

I kommitténs betänkande motiverades vägvalet både utifrån den oro som många
människor fortfarande påstods känna för insamling av elektroniska uppgifter och
med hänsyn till Sveriges internationella åtaganden. Samtidigt påpekades att man i
ett längre perspektiv borde inrikta sig mera ”på att stävja och beivra missbruk än
att reglera en hantering som snart sagt alla kan hålla på med”.87

En minoritet inom kommittén fortsatte att driva linjen att medlemsländerna
var obundna direktivets lagtekniska struktur, och att Sverige alltså kunde välja
missbruksmodellen, under hela utredningstiden. I denna grupp var ledamöterna
Inger René (m) och så småningom Tomas Ohlin (fp) samt inledningsvis experten
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Jan Freese tongivande.88 Oenigheten om lagstiftningsmodell ledde till en reserva-
tion och ett särskilt yttrande. Frågan var inte direkt ideologisk, men oppositionen
hade förstås ett friare i förhållande till utredningsdirektiven. I en utredning som
utmärktes av låg konfliktnivå blev valet av lagstiftningsmodell ett av få exempel
på partipolitisk polarisering.

Det oförenliga blir förenligt
I konflikten mellan EG-direktivet och offentlighetsprincipen såg ordföranden inga
oövervinnerliga hinder för att införa direktivet i svensk lagstiftning. Kommittén
kom därmed till samma slutsats som regeringen.89 Konkret var det tre artiklar i
direktivet som skapade problem. Artikel 6.1.b stadgade att personuppgifter bara
fick samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och att
behandling måste vara förenlig med dessa ändamål90. Kommittén löste dilemmat
genom att definiera offentlighetsprincipen som en del av myndigheternas verk-
samhet: ”Offentlighetsprincipen framgår av grundlagarna och får anses vara en
integrerad del av all förvaltningsverksamhet som myndigheterna ägnar sig åt.”91

Datalagsutredningen, som hade haft att ta ställning till en liknande artikel i
tidigare direktivförslag gjorde dock på sin tid bedömningen att; ”En myndighet
[...] får samla in personuppgifter endast om uppgifterna skall behandlas i den
verksamhet som myndigheten är ålagd att utföra... Enligt utredningen kan man
inte gärna hävda att en myndighet samlar in uppgifter för att tillgodose offentlig-
hetsprincipen..”92 En förskjutning av offentlighetsprincipens principiella betoning
av hade därmed skett mellan 1993 och 1997.

Utlämnande som myndighetsutövning
Enligt artikel 7 c fick personuppgifter behandlas om den var nödvändig för att
fullgöra en rättslig förpliktelse.93 Frågan var om utlämnande av uppgifter enligt
offentlighetsprincipen kunde betraktas som en sådan. Datalagskommittén ansåg
det, och pekade på att myndigheterna var skyldiga att följa grundlagens regler om
allmänna handlingar. Utlämnandet var också ett led i deras myndighetsutövning,
och därmed tillåtet enligt artikel 7.94 Datalagsutredningen hade tidigare redovisat
samma tolkningsmöjlighet, men avfärdat den som en bokstavstolkning som inte
var förenlig med direktivet.95

Artikel 11 angav att den registrerade underrättas skulle om personuppgifter
hade samlats in från någon annan än den registrerade och sedan lämnades ut till
tredje man. Undantag gällde bara om den registrerade redan kände till informa-
tionen, om det var omöjligt att lämna information, eller om registrering eller ut-
lämning hade föreskrivits i en författning.96 Eftersom den som begär att få ut upp-
gifter enligt offentlighetsprincipen har rätt att vara anonym skulle det bli omöjligt
för svenska myndigheter att lämna information om vem som hade fått uppgif-
terna.
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Kommittén menade dock att myndigheterna borde informera den som begärde
det om själva det faktum att personuppgifter kunde komma att lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen.97 Också i denna fråga hade datalagsutredningen tidigare
haft en annan uppfattning.98

Problem blir möjligheter
Datalagskommittén gjorde således på flera punkter radikalt annorlunda tolkningar
av den centrala problematiken kring offentlighetsprincipen än sin föregångare.
Där datalagsutredningen hade sett svårigheter och hinder, hittade datalagskommittén
nu lösningar. Även här fanns en antydan till politisk uppdelning. De borgerliga
ledamöterna, understödda av delar av den juridiska expertisen, hade en tendens
att betona problemen med att hinna analysera frågorna kring direktivets och
offentlighetsprincipens förenlighet inom den snålt tilltagna utredningstiden, medan
majoriteten inte såg samma svårigheter. Motsättningarna var inte lika stora som i
frågan om lagstiftningsmodell, men de skulle återkomma i flera reservationer och
särskilda yttranden.

Som ytterligare garanti föreslog kommittén en uttrycklig regel om att den nya
persondatalagen inte skulle tillämpas om den inskränkte myndigheternas skyldig-
het att lämna ut uppgifter enligt offentlighetsprincipen. Den skulle inte heller få
hindra en myndighet från att ta hand om arkivmaterial etc.99

För att skydda yttrandefriheten mera generellt, ville kommittén göra undantag
för all behandling av personuppgifter som skyddades av TF eller yttrandefrihets-
grundlagen (YGL); i princip yttranden i tidningar och tryckta skrifter, radio och
TV. Det något rymligare undantag för journalistiskt arbete samt konstnärligt och
litterärt skapande som redan fanns i direktivet skulle dessutom införas i svensk
lag. Därmed skyddades även journalistisk verksamhet som föll utanför grundlaga-
rna, t.ex. ”tidningar” som bara publicerades på Internet.100

Exportförbud till ”tredje land”
Hur behandlade kommittén den senare så uppmärksammade tredje landproble-
matiken? Frågan diskuterades nästan inte alls under utredningen. Tomas Ohlin
(fp) tog dock upp svårigheterna att förena direktivet med e-post och Internet vid
ett internatsammanträde i november 1996. Kommittén verkade då något oförbe-
redd på problemet. Man valde senare att införa direktivets komplicerade regler
om överföring av personuppgifter till tredje land genom ett generellt exportför-
bud, samtidigt som regeringen och DI skulle få rymliga möjligheter att besluta om
undantag. Ett antal allmänna undantag föreslogs också, t.ex. när den registrerade
gett sitt samtycke och när överföringen reglerades av avtal.101

Begreppet Internet nämndes aldrig i samband med tredje landproblematiken i
kommitténs betänkande. Det fanns ändå en viss medvetenhet om att export av
personuppgifter inte längre enbart handlade om att manuellt föra över uppgifter
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från en dator till en annan: ”Att någon ges möjlighet att från tredje land komma åt
personuppgifter som finns i Sverige eller i någon annan medlemsstat via telekom-
munikation eller datanätverk är förmodligen ett exempel på överföring av uppgif-
terna till tredje land.”102

Den möjlighet att tillåta export till länder utanför EU/EES med ”adekvat skydds-
nivå” som direktivet faktiskt gav utnyttjades emellertid inte av kommittén. Lag-
förslaget kom därmed att bli mera restriktivt än vad direktivet egentligen krävde.103

Allmän handling blir allmän uppgift
Inte heller uppdraget att modernisera handlingsbegreppet orsakade några omfat-
tande diskussioner. Arbetet bedrevs parallellt med persondataspåret, men skedde
mera i skymundan och innehöll inga politiska spänningar. Eftersom det inte heller
styrdes av något EG-direktiv hade kommittén mycket friare tyglar104. Sekretaria-
tet skisserade först ett förslag som innebar inskränkningar i offentlighetsprincipen
för utlämning av datorlagrade uppgifter, men utsattes för hård kritik från exper-
terna och fick snabbt direktiv av ordföranden att presentera ett lagförslag med så
vid offentlighet som möjligt.

Lösningen blev att ersätta offentlighetsprincipens gamla begrepp ”allmän hand-
ling” med det teknikneutrala ”allmän uppgift”105. Fördelen var bl.a. att man slapp
laborera med begrepp som ”potentiella handlingar” t.ex. när det gällde att defi-
niera uppgifter som sammanställdes direkt ur databaser och register.106

Begreppet ”förvar” är centralt för om en uppgift ska betraktas som allmän. På
1970-talet hade en regel införts om att allt som var tekniskt tillgängligt för en
myndighet också betraktades som förvarat hos denna. Det var en rimlig tolkning
i den tidens stordatormiljö, men enligt datalagskommittén knappast i en värld där
allting i princip hade blivit nåbart, t.ex. via Internet. Man föreslog därför att
myndighetens skyldighet skulle begränsas till att lämna ut allmänna uppgifter som
den förvarade, antingen fysiskt (på papper, cd-rom, diskett eller hårddisk) eller
logiskt i ett elektroniskt arkiv. Det skulle i sin tur kräva att gränserna mellan
myndigheterna upprätthölls på ett tydligt sätt.107

Elektroniskt utlämnande
För själva utlämnandet av allmänna uppgifter föreslog kommittén en utvidgning
av offentlighetsprincipen. Medborgarna borde ha rätt att få ut uppgifter direkt i
elektronisk form, t.ex. på diskett eller via e-post, istället för som pappersutskrifter.
Reformen skulle inte kunna genomföras omedelbart, utan den principiella rättig-
heten fick anpassas till myndigheternas tekniska resurser. Rätten att få ut uppgif-
ter elektroniskt skulle dock inte omfatta datorprogram. För att ändå garantera
offentlig insyn i hur myndigheternas datorprogram fungerade, inte minst i en tid
när vissa beslut kunde fattas automatiskt av datorer, ville man att myndigheterna
skulle tillhandahålla beskrivningar av programmen.108
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Myndigheternas skyldighet att ta fram uppgifter genom extra sökningar och
sammanställningar med ”rutinartade åtgärder” skulle finnas kvar, föreslog utred-
ningen, men kopplas tydligare till kostnaden. Kommitténs bedömning var att den
offentliga insynen ändå skulle öka, eftersom tekniken gav löften om allt vidare
och billigare möjligheter att söka och sammanställa uppgifter.109

Integritet · Offentlighet · Informationsteknik
Det slutliga betänkandet med namnet ”Integritet · Offentlighet · Informationstek-
nik” fastställdes under ett internat på Thoresta herrgård i Bro i mitten av januari,
och överlämnades till justitieminister Laila Freivalds den 5 mars 1997.110

Resultatet var en helt ny och teknikoberoende lagstiftning om skydd för den
personliga integriteten vid all behandling av personuppgifter, samt ett förslag till
ändringar i TF. Med personuppgifter menades ”all slags information som direkt
eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet”; även smeknamn,
bilder etc. Till formen var lagen en ramlag som gav generella riktlinjer för behand-
ling av personuppgifter. Tanken var att regeringen och DI senare skulle precisera
regleringen. Någon tillståndsprövning eller anmälan till DI krävdes inte längre. DI
skulle istället inrikta sig på tillsyn, information och rådgivning.111

Den nya lagen skilde sig från datalagen på fem viktiga punkter. För det första
omfattade förslaget alla personuppgifter, inklusive uppgifter på papper, vilket inne-
bar en kraftig utvidgning. Rent personlig användning, som e-post mellan privat-
personer, hade dock undantagits. För det andra förbjöd förslaget i princip all re-
gistrering av personuppgifter för att sedan räkna upp ett antal undantag, medan
datalagen istället baserades på tillstånd. För det tredje var det enligt datalagen
bara praxis att den registrerade skulle lämna sitt tillstånd, medan det nya lagför-
slaget krävde ”otvetydigt” samtycke.112 För det fjärde gjorde förslaget undantag
från kravet på samtycke för journalistiska ändamål samt konstnärligt och litterärt
skapande. Något sådant undantag fanns inte i datalagen. För det femte förbjöds
export av personuppgifter till tredje land, d.v.s. alla länder utanför EU och EES.113

Lagförslaget följde EG-direktivets struktur mycket nära. I många delar rörde
det sig närmast om en översättning.114 Det enda som direkt avvek från direktivet
var undantaget för den svenska offentlighetsprincipen. Förslaget innehöll också
övergångsbestämmelser under tre år. Datalagen skulle finnas kvar till den 1 okto-
ber 2001 och gälla parallellt med den nya lagen för datahantering som börjat före
den 24 oktober 1998.115

Reservationerna
Till betänkandet lämnades två reservationer, av de borgerliga ledamöterna Anders
Christner (kd), Tomas Ohlin (fp) och Inger René (m) gemensamt respektive miljö-
partiets Bo Edvardsson, och dessutom inte mindre än sex särskilda yttranden. Det
stora antalet yttranden förvånade flera ledamöter och sekretariatet, som i några
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fall menade att experter som suttit tysta under sammanträdena nu plötsligt fått
kalla fötter och tagit till orda första gången.116 I fallet Christner, Ohlin och René
var deras reservation mera väntad, eftersom det tillhör ordningen att den politiska
oppositionen i viktiga och principiella frågor väljer att markera ett visst avstånd
till en utrednings majoritet.

De tre borgerliga ledamöterna efterlyste i sin reservation ett antal förtydligan-
den och kompletteringar. För det första var det inte självklart att direktivets inne-
börd om skydd för den personliga integriteten verkligen var förenlig med offent-
lighetsprincipen: ”Det svenskt grundade allmänintresset kan i flera avseenden
komma i konflikt med det europeiskt grundade personintresset.” Kommittén borde
därför ha använt mera tid för att hitta en lösning som stämde bättre med princi-
perna bakom direktivet, och som utgick från att personuppgifter bara kunde läm-
nas ut om den enskilde först gett sitt tillstånd eller utlämnandet motiverades av ett
allmänintresse.  Det gick i längden inte att hävda att offentlighetsprincipen gene-
rellt var ett sådant allmänintresse, ansåg reservanterna.117

För det andra menade man att fokusväxlingen från lagring och bearbetning till
själva bruket av personuppgifterna borde slå igenom i ett mediaoberoende namn;
”Lag om behandling av personuppgifter”. För det tredje tyckte reservanterna att
kommittén skulle ha tagit missbruksmodellen mera på allvar; ”istället för att som
nu tämligen lättvindigt avfärda den till förmån för en hanteringsmodell som de
flesta är överens om är både byråkratisk och otidsenlig.” För det fjärde efterlyste
man en djupare analys av förändringen från allmän handling till allmän uppgift.
Eftersom begreppet handling var något annat än den samling uppgifter som finns
i handlingen fanns det risk för oönskade begränsningar. Därför var det bäst att
låta allmän handling stå kvar i TF parallellt med allmän uppgift.118

Bo Edvardsson var i sin reservation kritisk till att preciseringar av den nya lagen
skulle kunna delegeras till en vanlig myndighet, d.v.s. DI. Kommande justeringar
borde istället göras på vanligt sätt via regering och riksdag. Han föreslog också att
rätten att bearbeta, analysera och tolka information skulle skrivas in i RF. Denna
rättighet, som var nödvändig för fri forskning, undersökande journalistik och
politisk verksamhet, hade blivit mera aktuell genom avancerad elektronisk bear-
betning.119 Edvardsson lämnade slutligen ett särskilt yttrande om personuppgift-
ers kvalitet och integritet m.m.120

Särskilda yttranden
De juridiska experterna Jan Evers och Rolf Nygren var i ett särskilt yttrande tvek-
samma till offentlighetsprincipens förenlighet med direktivet. Tolkningen var mera
komplicerad än vad kommittén gav sken av, och räckvidden hos punkt 72 i direkti-
vets ingress begränsades av tre omständigheter. För det första var termen ”allmän
handling” speciell för Sverige (och Finland), och omfattade både inkomna och
upprättade handlingar, medan motsvarigheterna i övriga EU-länder bara tilläm-
pades på upprättade handlingar och inte t.ex. inlagor från enskilda. För det andra
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var uttrycket ”ta hänsyn till” [principen om allmänhetens rätt till tillgång till all-
männa handlingar] vagt, och för det tredje hade ingressen till ett direktiv ingen
egen ställning som rättskälla.121

Evers och Nygren ansåg också att det var långtifrån självklart att utlämnande
av personuppgifter till en anonym person, för vilket okänt ändamål som helst,
enligt offentlighetsprincipen gick att förena med direktivets krav på att person-
uppgifter skulle samlas in ”för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade än-
damål”. Man delade därmed datalagutredningens kritiska syn. Deras sammanfat-
tande slutsats var att tolkningen av enskilda bestämmelser i direktivet blev rimlig
bara om man tog hänsyn till det bakomliggande syftet: att som förutsättning ett
fritt flöde av personuppgifter mellan medlemsländerna skapa ett EU-gemensamt
skydd för den personliga integriteten.122

Även Jan Freese var tveksam till om direktivet gick att förena med offentlig-
hetsprincipen. Enligt hans uppfattning gav punkt 72 bara utrymme för särbehand-
ling i exceptionella fall: ”Formuleringen kan knappast avse ett generellt undantag.
För den händelse så ändock skulle vara fallet borde en sådan tolkning kullkasta
grunderna för direktivet.” Freese efterlyste också ett mera långtgående integritets-
skydd. Trots att den personliga integriteten till och från stått i politikens centrum
under mer än 30 år menade han att den fortlöpande hade inskränkts under samma
tid. Kommittén borde därför ha utvecklat ett mer generellt integritetsskydd som
dels kunde bli varaktigare än det redan föråldrade lagförslaget, dels som 1973 års
datalag bli ett föredöme för andra.123

Grund för elektronisk förvaltning
Anders S Forsberg, som var finansdepartementets expert, gladde sig åt att kom-
mittén hade lyckats slå vakt om offentlighetsprincipen; ”på ett sådant sätt att man
stärkt rättssäkerheten och de demokratiska möjligheterna till insyn i förvaltningen
m.m.” Samtidigt hade man lagt grunden för en elektronisk förvaltning. Men för-
slagen var tyvärr ofullständiga, och Forsberg hade därför svårt att bedöma effek-
terna för förvaltningen. Att myndigheter skulle bli skyldiga att lämna ut hand-
lingar/uppgifter elektroniskt kunde, åtminstone på kort sikt, betyda ökade kost-
nader och minskade inkomster från försäljning av personuppgifter för massut-
skick.124

Barbro Fischerström från TU var delvis kritisk mot att ersätta begreppet offent-
lig handling med offentlig uppgift, eftersom handlingsbegreppet traditionellt haft
en självständig ställning. Insynen begränsades inte till en rätt att få del av uppgif-
ter utan gällde också hur uppgifterna presenterades, i vilken ”miljö” som de före-
kom. Fischerström ansåg att offentlighetsprincipens portalparagraf borde erkänna
denna självständiga rätt att få ut själva handlingen, istället för att bara betrakta
handlingen som en sorts metod att lämna ut offentliga uppgifter. Hon fann det
också otillfredsställande att kommittén inte gjort någon noggrannare analys av
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konsekvenserna för tryck- och yttrandefriheten av att överge begreppet allmän
handling.125

Datarådet Margareta Åberg, som var DIs expert, förde slutligen fram flera kri-
tiska synpunkter. Hon menade t.ex. att reglerna i direktivet var för allmänt hållna
och krävde precisering för att kunna överföras till svenska förhållanden. Särskilt
bekymmersamt var det att man inte direkt kunde utläsa vad som var tillåtet och
förbjudet. Enligt åberg borde behandling för direktmarknadsföring inte tillåtas av
uppgifter som lämnats med tvång, utan att de berörda hade fått ge sitt samtycke i
förväg. SPAR:s kommersiella försäljning av personuppgifter kunde över huvud
taget ifrågasättas mot bakgrund av direktivet. Åberg avrådde också från generella
undantag från exportförbudet till tredje land.126

En stillsam kommitté
Datalagskommittén beskrivs av de intervjuade som en stillsam och professionellt
skött utredning, ledd av en stark ordförande med förmåga att förklara svåra juri-
diska frågor utan att veckla in sig i detaljer. I arbetssätt eller kontakter med om-
världen avvek utredningen inte från andra. Hela kommittén sammanträdde unge-
fär en gång i månaden, sammanlagt 13 gånger, och dessutom möttes en redaktions-
kommitté bestående av ordföranden och experterna lika ofta. Man genomförde
en hearing med aktörer på arbetsmarknaden, upprättade en egen hemsida och
hade i övrigt normala kontakter med andra utredningar och myndigheter.127 Ett
visst samarbete förekom också med nordiska och europeiska länder. Parallellt med
den datalagskommitténs arbete pågick revideringar av datalagstiftningen även i
Danmark, Finland m.fl. EU-länder samt i Norge.128

Till det stillsamma förloppet bidrog att det mesta av arbetet hade styrts av di-
rektiven och deras påtvingande utformning. Dessutom fanns inga uttalade höger-
vänsterfrågor som skapade politiska spänningar. Inledningsvis upplevde ledamö-
terna ett stort kunskapsunderläge gentemot sekretariat och experter. Uppfattning-
arna går isär om huruvida obalansen senare utjämnades. De ledamöter som hade
erfarenheter från datalagsområdet menar att underläget hämtades in, medan leda-
möter utan denna bakgrund snarare anser att klyftan bestod utredningstiden ut.

En slutsats är dock klar: politikerna i utredningen var med något undantag inte
drivande, och i de flesta fall inte ens särskilt aktiva. Flera av de intervjuade beskri-
ver parlamentarikerna som oskrivna kort utan avgörande inflytande på försla-
gen129. Initiativen kom istället framför allt från sekretariatet med dess juridiska
kompetens, vilket hade samband med att EG-direktivet ansågs tvingande i hög
grad.

Inbyggda partsintressen
Kommittén var inte utsatt för några omfattande påtryckningar från externa aktö-
rer, delvis beroende på att flera starka partsintressen redan fanns representerade
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med experter i utredningen. TU:s Barbro Fischerström hörde till de experter som
utnyttjade möjligheten att agera, medan SCB:s expert, chefsjuristen Per Samuels-
son, intog en mera bevakande position och kände sig nöjd med att forskningens
tillgång till statistik hade garanterats. Listan på utomstående aktörer som kontak-
tade utredningen är kort och omfattar t.ex. LO, SJF, Föreningen grävande journa-
lister samt USA:s ambassad.130 Kommersiella aktörer lyste nästan helt med sin
frånvaro. Den massmediebevakning som förekom, särskilt i frågan om offent-
lighetsprincipens framtid, upplevdes inte heller som särskilt påträngande.

Sammanfattningsvis tycks varken ekonomiska eller partipolitiska intressen ha
spelat mer än marginella roller för datalagskommitténs bedömningar. I det avse-
endet var utredningen ett undantag, eftersom just ekonomiska och politiska över-
väganden är faktorer som ofta har tillmätts stor betydelse i det svenska kommitté-
väsendet. Utredningen och dess förslag dominerades i stället av juridiska övervä-
ganden, ytterst föranledda av EG-direktivet.131 Juridiken existerar i och för sig
inte i något lufttomt rum. Legala ställningstaganden är ofta i grunden politiska
eller ideologiska. Ur det perspektivet var kommitténs förslag en logisk följd av det
grundläggande politiska vägvalet att ansöka om svenskt medlemskap i EU.

Remissbehandlingen
Sedan datalagskommittén hade lämnat sitt betänkande fick statskontoret uppdra-
get att analysera de ekonomiska konsekvenserna.132 Man drog slutsatsen att för-
slagen skulle kosta staten minst 288 miljoner kronor. Eftersom statskontoret bara
hade kunnat göra stickprov antogs den verkliga summan vara betydligt högre.
Bl.a. hotades myndigheternas lönsamma dataförsäljning, om medborgarna fick
rätt att hämta ut offentliga uppgifter via modem eller på diskett.133

Statskontoret föreslog därför att en mer restriktiv tillämpning av offentlighets-
principen borde införas: ”... ett elektroniskt uttag enligt offentlighetsprincipen...
skall kunna ske på två sätt: en mindre mängd lämnas ut avgiftsfritt ett begränsat
antal gånger per dag och person/adress (det som först uppfylls). Mer omfattande
uttag kan ske mot avgift...”134 Rapporten blev hårt kritiserad, inte minst av SJF
som menade att den inte kunde ligga till grund för några beslut.135

Positiv remissopinion
Tillsammans med kommitténs betänkande skickades konsekvensanalysen på re-
miss. De flesta remissinstanser var övervägande positiva till lagförslaget. Man
ansåg att det länge hade funnits behov att modernisera datalagstiftningen. Många
remissorgan konstaterade samtidigt att förslaget måste följa EG-direktivet och till
stora delar var en översättning. Sverige hade hamnat i ett juridiskt tvångsläge
genom EU-inträdet. Man var tvungen att implementera direktivet, med följden att
den nya lagstiftningen riskerade att bli oklar och svår att tillämpa. Enligt några
remissinstanser, som KB, hade Sverige därmed hamnat ur askan, i elden.136
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Tydligast i sin kritik var PRV, som menade att kommitténs lojala implemente-
ring gav ”ett nedslående intryck”. Direktivet var kanske grundat i vällovliga om-
sorger om den enskildes integritet. Det skulle ändå inte få avsett genomslag ”i en
tid då uppgifter av olika slag flödar fritt över gränserna via Internet och andra
nätverk”. PRV hänvisade till utredningens resonemang om att utskrifter av ord-
behandlade dokument med personuppgifter i princip inte fick sändas till tredje
land.137 Det var inte bara orealistiskt; ”Det är frågan om surrealism.”138

Många remissorgan berömde kommittén för snabbt och kompetent arbete,
medan några hade synpunkter på den korta remisstiden (som dessutom infallit
under semestern) och det omfångsrika betänkandet på närmare 900 sidor. Ett an-
tal, som post- och telestyrelsen (PTS), SPAR-nämnden, RSV, RRV, PRV och SAF,
var kritiska till att man inte hade belyst konsekvenserna av den ökade uppgifts-
skyldighet som följde av den nya lagstiftningen eller samordnat sig bättre med
andra utredningar.139 Arbetarskyddsstyrelsen menade att kommittén hade presen-
terat bristande definitioner av begreppet integritet, medan SAF upprepade sitt
gamla förslag om att utsträcka integritetsskyddet till att även omfatta juridiska
personer som företag etc.140

Majoritet för missbruksmodell
De flesta remissinstanser föredrog en missbruksmodell, och instämde i regering-
ens bedömning att hanteringsalternativet var otidsenligt.141 Man välkomnade i
regel också ett svenskt EU-initiativ för att revidera dataskyddsdirektivet. Ett antal
remissvar beklagade att utredningen inte ansträngt sig mer för att utreda en alter-
nativ lagstiftning. Men bara Stockholms universitet trodde att missbruksmodellen
verkligen skulle kunna genomföras under rådande omständigheter.142 Andra kon-
staterande uppgivet att kommittén gjort sitt bästa inom direktivets snäva ramar,
som tyvärr inte tillät Sverige att anta en modern, teknikoberoende datalagstiftning.143

I frågan om hur nära den nya lagen borde följa direktivet var utfallet mera
blandat. En del remissorgan förordade att lagen skulle utformas i närmare anslut-
ning till direktivtexten, medan andra ansåg att det behövdes ytterligare omskriv-
ningar och omstruktureringar som skulle fjärma den svenska lagtexten från direkti-
vet.144 De allra flesta instämde i att lagstiftningen borde vara teknikoberoende. KB
menade dock att det skulle vara en oacceptabel inskränkning i informationsfriheten
om även manuella register omfattades av lagen.145

Förenlighetens oförenlighet
Flera tunga juridiska instanser, bl.a. riksdagens ombudsmän, hovrätten över Skåne
och Blekinge samt kammarrätterna i Stockholm och Göteborg, var tveksamma till
EG-direktivets förenlighet med offentlighetsprincipen.146 Riksdagens ombudsmän
menade att kommittén hade gjort en ”något pressad tolkning” som inte utan vi-
dare kunde tas för given, och Lunds universitet utgick från att förslaget inte kunde
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genomföras eftersom experterna Evers, Nygren och Forsberg hade ryckt undan
grundvalarna i sina yttranden.147 JK, statskontoret och Dataföreningen i Sverige
(DF) m.fl. delade däremot kommitténs uppfattning eller deklarerade att de inte
hade några invändningar.148

Remissopinionen splittrades återigen av direktivets förhållande till tryck- och
yttrandefriheten. Hovrätten över Skåne och Blekinge och kammarrätten i Stock-
holm m.fl. var tveksamma till om förslaget att den nya lagen inte skulle tillämpas
när den stred mot TF eller YGL verkligen var förenlig med direktivet.149 JK och
Svea hovrätt, hade däremot ingen kritik mot kommitténs analys.150 TCO, SJF och
Föreningen grävande journalister m.fl., var skeptiska till att behandling av person-
uppgifter för journalistiska ändamål m.m. skulle undantas från lagen. Undantags-
paragrafen kunde lätt uppfattas som ”ett privilegium för journalister, författare
och vissa andra yrkesgrupper”, ansåg SJF.151 TU menade däremot att det var posi-
tivt för yttrandefriheten att all journalistisk och konstnärlig verksamhet undantogs.152

Tredje landproblematiken uppmärksammas
Några remissinstanser – RSV, riksarkivet, PRV, KFB och KB – pekade på svårighe-
ten att sprida personuppgifter på Internet om överföring till tredje land blev för-
bjuden. DI menade å andra sidan att lagförslaget inte var tillräckligt långtgående
på denna punkt.153 Många var kritiska till att rätten att bevilja undantag från den
nya persondatalagen skulle kunna delegeras till en myndighet. Man menade att
delegationen av s.k. normgivningsmakt hade gått för långt och förordade att un-
dantag skulle göras i form av lag.154 Till sist ansåg ett flertal remissorgan att
”personuppgiftslag” var ett bättre namn än ”persondatalag”.155

fig. 16. Några viktigare remissinstanser och deras remissvar på datalagsområdet. Med vik-
tigare remissinstanser avses högre juridiska institutioner, centrala förvaltningsmyndigheter
och affärsverk, myndigheter med ett sektorsansvar samt branschorganisationer och riksför-
bund eller motsvarande. Översikten visar att den juridiska expertisen var påfallande splitt-
rad till lagförslagets grundläggande karaktär. Medan vissa såg få problem med datalags-
kommitténs lösning för att förena offentlighetsprincipen med EG-direktivet, förutspådde
andra stora svårigheter. Denna splittring tycktes avspegla meningsskiljaktigheter som hade
skymtat mellan experterna redan under kommittéarbetet. Det bör också noteras att få re-
missorgan uppfattade exportförbudet till tredje land som ett problem, och att inget av dessa
hörde till den juridiska sakkunskapen. Källa: Dnr. Ju 97/1280.
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Kritik mot ny offentlighetsprincip
Den del av datalagskommitténs förslag som handlade om att anpassa offentlig-
hetsprincipen till IT-utvecklingen fick ett svalt mottagande. Även om många re-
missorgan erkände att regelverket behövde ses över, var man inte utan vidare be-
redd att stödja utredningen. Argumenten mot en förändring av offentlighetsprin-
cipen och dess handlingsbegrepp formerade sig efter fyra linjer.

En överväldigande del av kritiken riktades mot att konsekvenserna av den nya
begreppsapparaten var otillräckligt utredda. Innan några beslut fattades borde
förslaget genomgå en ny granskning. Till den ståndpunkten anslöt sig en stor del
av den juridiska sakkunskapen, bl.a. riksdagens ombudsmän, Svea hovrätt, hov-
rätten över Skåne och Blekinge, kammarrätterna i Stockholm och Göteborg, rikså-
klagaren, RPS samt Uppsala och Stockholms universitet, liksom försvarsmakten,
pliktverket, Sveriges författarförbund (SFF), humanistiskt-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet (HSFR), TU, Sveriges Television (SVT) och Näringslivets Tele-
kommitté (NTK).156

Hot mot SPAR
En annan grupp av remissvar koncentrerade sig på att förslaget skulle få oaccepta-
bla effekter för verksamheter som var beroende av försäljning av personuppgifter.
Här återfanns framför allt aktörer med egna ekonomiska intressen som SPAR-
nämnden, SEMA Group, statens löne- och pensionsverk (SPV) och SCB. SPAR-
nämnden menade att en utvidgning av offentlighetsprincipen till utlämning av
uppgifter i elektronisk form drastiskt skulle urholka finansieringen av SPAR, och
även få konsekvenser för andra myndigheter. Därför ville man uppskjuta änd-
ringen i TF för att ge myndigheterna tid till förberedelser och hinna utreda hur
reformen skulle betalas.157

Den tredje typen av kritik fokuserade risken för integritetskränkningar. Till
denna grupp hörde bl.a. vägverket och Telia, som båda administrerade stora per-
sonregister (bil-, körkorts- och yrkestrafikregistren respektive telefonkatalogen),
men även RRV och RSV.158 Enligt den fjärde ståndpunkten, slutligen, borde tryck-
och yttrandefriheten ändras så lite som möjligt. Mot det radikala greppet att er-
sätta begreppet offentlig handling med offentlig uppgift ställdes försiktighets-
principen. Bakom argumentationen fanns ledande aktörer på medieområdet, bl.a.
SJF, TU, Föreningen grävande journalister samt Konstnärliga och Litterära Yrkes-
utövares Samarbetsnämnd (KLYS). Även TCO anslöt sig till ståndpunkten.159

En minoritet ställde sig positiva eller neutrala till förslaget. Hit hörde bl.a. före-
trädare för allmänintressen som finansinspektionen, statskontoret, AMS, arbetar-
skyddsstyrelsen, riksarkivet, PRV, samt kommunförbundet. Även JK och länsrätten
i Stockholm, fackliga organisationer som LO och kommersiella aktörer som Swe-
dish Direct Marketing Association var välvilligt inställda.160
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fig. 17. Några viktigare remissinstanser och deras remissvar på offentlighetsprincipens om-
råde. Sammanställningen visar att remisskritiken mot datalagskommitténs förslag var om-
fattande. Det är dock svårt att se något entydigt mönster i svaren. I flera fall kritiserades
kommittén från två håll, utifrån krav på minimala respektive maximala regeländringar. Dess
förslag liknade därför i efterhand en kompromissprodukt. Ett tydligt drag i remissvaren var
att aktörer på medieområdet och allmänrepresentanter ställdes mot myndigheter etc. med
egna ekonomiska intressen att bevaka. Aktörer på det juridiska området hade i huvudsak
invändningar mot den nya begreppsapparat som kommittén föreslagit. Källa: Dnr. Ju 97/1280.

Kritik från lagrådet
Lagrådet, som yttrande sig över den föreslagna lagtexten under propositionsar-
betet, var kritiskt på flera punkter. För det första ansåg man att bedömningarna
av EG-direktivets förenlighet med offentlighetsprincipen var ”pressade”.161 Det
var inte särskilt sannolikt att EG-domstolen skulle tolka direktivet så generöst
som regeringen. Man påpekade också att domstolen i några fall slagit fast att EG-
rätten hade företräde framför nationella grundlagar.162

Trots garantierna i punkt 72 menade lagrådet att offentlighetsprincipen gick
väsentligt längre än vad som gällde i de flesta EU-länder och ledde till; ”... en lägre
nivå vad gäller skydd för den personliga integriteten än i andra medlemsländer”.
Enligt lagrådet måste bestämmelserna i TF ansluta närmare till direktivets syfte
om man ville vara säker på att svensk lagstiftning skulle hålla för en prövning i
EG-domstolen. Rådet hade ändå förståelse för att regeringen inte ville göra in-
grepp i offentlighetsprincipen, men varnade för svåra problem vid rättstillämp-
ningen.163

Även när det gällde direktivets förhållande till den svenska tryck- och yttrande-
friheten i stort intog lagrådet en reserverad hållning. Enligt direktivet kunde med-
lemsstaterna bara göra undantag från integritetsskyddet för journalistiska ända-
mål eller konstnärligt och litterärt skapande.

Det var, med en medvetet vald försiktig formulering ”tveksamt” om EG-dom-
stolen skulle acceptera att bestämmelser i direktivet fick vika för de svenska
grundlagsreglerna i vidare mening än så. Ville regeringen vara på den säkra sidan
så borde man föreslå ändringar i TF och YGL, annars fanns risk för samma sorts
tillämpningsproblem som med offentlighetsprincipen. Däremot hade lagrådet inga
invändningar i sak mot exportförbudet till tredje land.164
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Regeringen föreslår ny personuppgiftslag
Vilka bedömningar gjorde då regeringen? Proposition ”Personuppgiftslag”, som
överlämnades den 8 december 1997, innehöll inga stora förändringar jämfört med
datalagskommitténs betänkande. Precis som kommittén kände sig regeringen tvingad
att välja hanteringsmodellen, eftersom man inte såg några andra alternativ med
den utformning EG-direktivet hade165.

Samtidigt erkände man att en sådan lagstiftning inte var särskilt modern i en tid
när alltfler hade tillgång till dator och e-post etc. Användningen av datorlagrade
personuppgifter var enligt regeringen till stora delar harmlös. Därför fanns det
starka skäl att gå ifrån hanteringsmodellen, och man deklarerade nu avsikten att
”på lämpligt sätt” utnyttja Sveriges inflytande i EU för den saken.166

Regeringen ansåg också att direktivet och kommitténs förslag mycket väl var
förenligt med offentlighetsprincipen, särskilt med den extra garantin i § 8 om att
den nya lagen inte skulle tillämpas om den stred mot skyldigheten att lämna ut
uppgifter enligt offentlighetsprincipen.167

Regeringen delade således inte lagrådets farhågor att EG-domstolen skulle finna
offentlighetsprincipen oförenlig med direktivet. Man pekade bl.a. på att offentlig-
hetsprincipens starka ställning var känd i de övriga medlemsländerna, och att
Sverige faktiskt hade lyckats förändra direktivet på flera viktiga punkter efter
medlemskapet i EU, medan lagrådet delvis hade utgått från ett tidigare direktiv-
förslag. Till sist menade regeringen att utvecklingen inom unionen nu gick mot
ökad öppenhet. Situationen var därför helt annorlunda än några år tidigare.168

Nya TF läggs i malpåse
Även den svenska tryck- och yttrandefriheten gick att förena med direktivet, an-
såg regeringen. Man avfärdade därmed lagrådets varningar för att EG-domstolen
skulle underkänna den svenska modellen att låta TF eller YGL ta över om en
bestämmelse i den nya lagen stred mot grundlagarna.

Regeringen föreslog dock en delvis annan lagteknisk lösning än datalagskom-
mittén.169 När det gällde problemet med förbud mot export av personuppgifter till
tredje land hade man inte tagit intryck av de remissorgan som påpekat svårighe-
terna att sprida personuppgifter på Internet. Utan närmare diskussion hänvisade
man till direktivets tvingande regler. Inte heller regeringen utnyttjade alltså den
möjlighet att tillåta export till länder med ”adekvat skyddsnivå” som direktivet
faktiskt gav.170 För övrigt avvek propositionen från utredningen bara i lagtekniska
detaljer.171 I namnfrågan föredrog regeringen, liksom ett antal remissorgan, ”per-
sonuppgiftslag” framför ”persondatalag”.172

Sammanfattningsvis följde regeringens lagförslag datalagsutredningens betän-
kande, och därmed EG-direktivet, mycket nära. De ändringar som gjordes var
nästan enbart av språkliga, formella eller lagtekniska.173 Det mest anmärknings-
värda med propositionen var vad inte återfanns i den. Regeringen tog nämligen
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inte ställning till hur TF och dess offentlighetsprincip skulle anpassas till den nya
tekniken. Frågan ansågs kräva ytterligare överväganden174. Någon motivering till
varför man valde att lägga denna del av datalagskommitténs betänkande i mal-
påse gavs inte.175 Statskontoret hade dock kommit fram till att det troligen skulle
bli dyrt för statsmakterna att tillåta utlämnande av offentliga handlingar i elektro-
nisk form.176

Personuppgiftslagen i riksdagen
I riksdagen väcktes fem motioner med anledning av propositionen, varav två större
partimotioner. Samtliga var kritiska till regeringens lagförslag, främst när det gällde
valet av lagstiftningsmodell.177 Fyra av motionerna krävde att regeringen skulle ta
initiativ till en revision av EG-direktivet i riktning mot en mera missbruksinriktad
lagstiftning.

Moderaternas partimotion begärde att en generell integritetsskyddslagstiftning
skulle införas och offentlighetslagstiftningen omprövas för att begränsa rätten att
ta del av personuppgifter. Man ville dessutom lägga ner SPAR. Moderaterna var
också starkt kritiska mot regeringens ”senfärdiga agerande”. Den kunde t.ex. ha
gett datalagskommittén tilläggsdirektiv att överväga en missbruksmodell. Trots
att partiet ansåg det fel att anta en otidsenlig lagstiftning var man ändå beredd att
stödja propositionen med vissa justeringar.178 I första hand ville man stryka para-
grafen om att lagen inte skulle tillämpas om den stred mot offentlighetsprincipen.
Eftersom man delade lagrådets kritik av EG-direktivets förenlighet med svensk
offentlighetslagstiftning menade moderaterna att det skulle vara ”felaktigt och
provocerande” att hävda offentlighetsprincipens företräde på det sätt som reger-
ingen föreslog.179

En borgerlig trepartimotion (fp, c, kd) ville avslå propositionen i dess helhet.
Motionärerna menade bl.a. att lagförslaget var onödigt omfattande och svår-
tillgängligt, och inte tog hänsyn till företagens verklighet. Därför ville man ha
omfattande förenklingar i lagen och genomföra en konsekvensanalys med sikte på
näringslivet.180

Folkpartiets partimotion krävde att begreppet ”samtycke” skulle ersättas med
det mera kvalificerade ”informerat samtycke” för att garantera större insikt om
vad man gav sitt samtycke till.181 Som enda parti uppmärksammade folkpartiet
tredje landproblematiken när man betonade att regeringen särskilt borde väga in
Internet i förhandlingar om ett nytt direktiv som var ”bättre anpassad till ett mo-
dernt kommunikationssamhälle”.182

Osäkert rättsläge
Miljöpartiets Peter Eriksson fann rättsläget minst sagt osäkert när det gällde
offentlighetsprincipens ställning till direktivet. Regeringens analys var inte till-
fredställande, och riksdagen borde därför noggrant undersöka lagrådets synpunk-
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ter innan man fattade beslut. För sin egen och miljöpartiets del deklarerade Eriks-
son att man aldrig skulle gå med på att en anpassning av svenska regler till EG-
rätten om det innebar en försämring av offentlighetsprincipen. Därför yrkade han
att regeringen skulle ta initiativ till att ändra EG-direktivet så att inga tveksam-
heter längre kunde råda om offentlighetsprincipens förenlighet med direktivet.183

Sammanfattningsvis var den politiska tendensen i motionerna relativt tydlig.
De borgerliga, främst moderaterna och folkpartiet, välkomnade en strängare reg-
lering av hanteringen av personuppgifter och betonade i olika grad behovet av
utökat integritetsskydd. Miljöpartiet menade å andra sidan att den offentliga
insynen i Sverige var ett fundamentalt demokratiskt värde som måste skyddas mot
EG-rättens anspråk. De borgerliga partierna och miljöpartiet kunde dock enas om
att direktivet var svårförenlig med svensk offentlighetslagstiftning.184

KU stödjer regeringen
KU delade regeringens bedömning att det inte var möjligt att genomföra EG-
direktivet annat än genom hanteringsmodellen. Utskottet höll också med om att
direktivet måste införas, trots att det redan framstod som omodernt. Enligt KU
var det t.ex. omöjligt att upprätthålla strikta regler för hur personuppgifter skulle
hanteras i ett världsomspännande nätverk som Internet. Även när det gällde myn-
digheternas e-post förutsåg man problem med att upprätthålla strikta hanterings-
regler. Utskottet välkomnade därför regeringens budskap att man tänkte arbeta
både internationellt och inom EU för att gå ifrån hanteringsmodellen.185 Om tredje
landproblematiken hade KU inget att säga.

Oenighet i form, enighet i sak
Inte heller när riksdagen debatterade förslaget till personuppgiftslag den 16 april
1998 togs konsekvenserna av förbudet mot export av personuppgifter till tredje
land upp. Den fråga som dominerade kammardebatten var återigen risken för
kränkningar av den personliga integriteten. Folkpartisten Margitta Edgren häv-
dade att informationstekniken nu gav möjlighet att kartlägga hennes liv i detalj:
”Man kan tänka sig att man ställer samman min vecka, min månad, mitt liv. De
kan i detalj kartläggas utifrån de aktiviteter jag varit inblandad i via t.ex. min
dator.” Edgren använde exempel från andra världskriget, när den tyska ockupa-
tionsmakten kom över Köpenhamnspolisens register över ”suspekta” danskar för
att belysa vad som kunde hända om personuppgifter hamnade i orätta händer.186

Birgitta Hambreus, som representerat centern i datalagskommittén, menade att
fallet med Gällivare kommuns hemsida hade bidragit till att övertyga henne om
risken för att ”personnamn också i oskyldiga sammanhang kan spåras internatio-
nellt på ett icke önskvärt sätt”. Inger René (m), även hon f.d. ledamot i datalags-
kommittén, krävde att TF skulle inskränkas för att värna den personliga inte-
griteten och argumenterade för partiets motion om en särskild integritetslag-
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stiftning.187 Den hårdaste kritiken kom från miljöpartisten Peter Eriksson. Med
EU-inträdet hade Sverige hamnat i ett Moment 22-liknande dilemma. Om direkti-
vet inte antogs skulle EU-domstolen kunna ålägga Sverige att tillämpa direktivet
ändå, och därmed inskränka offentlighetsprincipen. Alternativet var att själv an-
passa lagstiftningen till direktivet, med hopp om att hålla frågan borta från dom-
stolen. Ingendera var någon bra lösning, och därför ville miljöpartiet att reger-
ingen skulle gå tillbaka till EU för att förhandla fram ett bättre direktiv.

Den politiska oenigheten gällde dock mera form än sak. Ingen yrkade t.ex. att
lagförslaget skulle avslås. Det enda motyrkandet kom från miljöpartiet och folk-
partiet som ville att Sverige skulle ta initiativ inom EU för att arbeta fram ett nytt
direktiv baserat på missbruksmodellen.

Eftersom liknande förslag ingick i propositionen, om än inte lika tydligt formu-
lerat, var motsättningarna inte särskilt stora. Inger René valde t.ex. att inte stödja
folkpartiets och miljöpartiets yrkande, trots att hon hade reserverat sig i kommit-
tén och fortfarande inte ansåg att Sverige var bundet av den lagtekniska modell
som ett EG-direktiv byggde på. Riksdagsdebatten kom att följa de linjer som par-
tierna formulerat tidigare. Den fördes till stor del av datalagskommitténs tidigare
ledamöter, medan partiernas ledande företrädare inte deltog.188

Stor majoritet för lagförslaget
I den avslutande voteringen stöddes regeringen och KU av en stor riksdagsmajori-
tet. 188 ledamöter, främst socialdemokrater, vänsterpartister, centerpartister och
moderater, röstade för utskottets betänkande. 46 ledamöter, i första hand folk-
partister, kristdemokrater och miljöpartister, stödde reservationen till förmån för
att missbruksmodellen skulle drivas hårdare inom EU. Ingen riksdagsledamot rös-
tade emot lagförslaget helt. 80 ledamöter var frånvarande vid omröstningen.189

fig. 18. Resultatet i riksdagens votering om ny personuppgiftslag den 16 april 1998. En stor
riksdagsmajoritet av 188 ledamöter, främst socialdemokrater, vänsterpartister, centerpartis-
ter och moderater, stödde regeringens och KU:s förslag. 46 ledamöter, i första hand folkpartis-
ter, kristdemokrater och miljöpartister, stödde reservationen till förmån för att missbruks-
modellen skulle drivas hårdare inom EU. Ingen riksdagsledamot röstade emot lagförslaget
helt. Källa: Prot. 1998-04-16, s. 101 f.
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PuL-debatten
Tiden från riksdagsbeslutet fram till dess att PuL skulle träda i kraft den 24 okto-
ber 1998 omgavs av offentlig tystnad. När opinionen vaknade sista veckan innan
den nya lagen började gälla stod plötsligt tredje landproblematiken i fokus. Spek-
takulära inslag i massmedia skapade uppfattningen att det snart skulle bli olagligt
att nämna personer vid namn på Internet, och att viktiga yttrandefrihetsfrågor
stod på spel.190

Uppmärksamheten ledde till en rad politiska utspel. Carl Bildt anmälde sitt eget
elektroniska veckobrev till DI och begärde att myndigheten skulle pröva om han
bröt mot lagen när han namngav personer utan deras medgivande.191 Flera oppo-
sitionspartier (framför allt moderaterna och centern) som hade stött, eller i alla
fall inte gått emot, PuL under riksdagsbehandlingen ett halvår tidigare inledde
hastiga politiska reträtter.192

Kritiken fokuserades på en rad teman, de flesta dock med den regel i PuL som
beskrevs som ett ”publiceringsförbud” i centrum. Mycket av den massmediala
uppmärksamheten kom att kretsa kring s.k. chatsidor och allmänna diskussions-
grupper, och risken för att de skulle betraktas som olagliga när PuL trädde i kraft.
Kravet på personligt samtycke för namnpublicering, i kombination med den nya
lagen om elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen) som ålade operatören att utöva
”skälig tillsyn” över vad som förekom på hemsidor och elektroniska anslagstavlor,
gjorde att många Internetoperatörer övervägde att stänga sina chat- och diskussions-
sidor.193

Ett annat tema var kommunernas hemsidor. Redan tidigare hade datalagen hin-
drat publicering av kommunala protokoll och handlingar på nätet. Nu skulle kom-
munerna också bli tvungna att fråga de förtroendevalda om lov att nämna deras
namn innan en eventuell publicering. Vissa kritiker menade vidare att PuL kunde
bygga på en missuppfattning av EG-direktivet. Juristen Anders Björngreen fick
stort utrymme när han förklarade att direktivet enligt hans mening bara gällde
uppgifter som skulle ingå i ett personregister. Slutligen uppmärksammades att ar-
betsgivare genom de nya personuppgiftsombuden skulle kunna få insyn i fackligt
förtroendevaldas datorer.194

Mediestorm eller folklig oro?
Handlade PuL-debatten bara om en ytlig och tillfällig mediestorm, eller var det
frågan om en djupare och mera utbredd oro för yttrandefrihetens förändrade vill-
kor i Sverige? Liksom med FoB 1970 är det svårt att rekonstruera debattens verk-
liga orsaker. Vad som relativt lätt kan noteras är att mediedebatten om PuL inte
blev lika intensiv, eller långvarig, som FoB-debatten 28 år tidigare. Det totala
antalet artiklar med anknytning till PuL var t.ex. knappt hälften jämfört med de-
batten 1970. Samtliga artiklar hade dessutom publicerats under loppet av en enda
vecka.195
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Engagemanget var också mera jämt fördelat. Av de fyra rikstidningarna AB,
DN, Expressen och SvD publicerade AB, DN och SvD ungefär lika många artik-
lar. Expressen, som 1970 drev kritiken mot folk- och bostadsräkningen hårdast
såväl på nyhets- som på ledarplats, visade nu ett förstrött intresse för PuL. AB
uppmärksammade över huvud taget inte PuL på ledarplats. Inte heller de övriga
tidningarna gav frågan någon dominerande placering på sina ledarsidor. Liksom
1970 tycks de båda Bonniertidningarna DN och Expressen ha gjort helt olika
värderingar av frågans betydelse. Expressen publicerade totalt fem artiklar om
PuL, medan DN publicerade hela 13 stycken.

fig. 19. Antal inlägg i mediedebatten om PuL i rikspressen under oktober 1998. I underlaget
har också medräknats enstaka artiklar som anknyter till, men inte direkt berör PuL-frågan.
Mediedebatten om PuL blev inte lika intensiv, eller långvarig, som FoB-debatten 28 år tidi-
gare. Det totala antalet artiklar med anknytning till PuL var t.ex. knappt hälften jämfört
med debatten 1970. Samtliga artiklar publicerades dessutom under loppet av en enda vecka.
Engagemanget var också mera jämt fördelat mellan de fyra rikstidningarna AB, DN, Ex-
pressen och SvD.

En översikt av debatten om PuL i rikspressen under oktober 1998 antyder att de
olika redaktionella bedömningarna varken gjordes utifrån någon allmän journa-
listisk värdegrund eller styrdes av tidningarnas respektive partifärg. Tillsammans
ger detta samma något yrvakna intryck som bevakningen av FoB-frågan 1970.
Mediedebatten säger däremot föga eller ingenting om frågans betydelse för all-
mänheten.
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Rör inte mitt Internet
En indikator på det folkliga engagemanget var branschorganisationen BitoS’ kam-
panj ”Rör inte mitt Internet”, som drevs enbart genom ett upprop på nätet. När
BitoS överlämnade en protestlista till DI och justitiedepartementet den 8 decem-
ber 1998 hade man ändå samlat in 40000 namn under två och en halv månad.

Över 30 företag stödde kampanjen genom att publicera länkar till BitoS på sina
hemsidor. Detta gjorde troligen kampanjen till den största enskilda opinionsytt-
ringen i Sverige dittills på nätet.196 Antalet insamlade namn säger tyvärr ingenting
om hur representativa undertecknarna var för folkflertalet.197 Det går förstås inte
heller att utesluta om undertecknarna var påverkade av den föregående medie-
debatten.

Efterspelet till PuL
Den häftiga kritiken mot PuL fick regeringens nya ”demokratiminister” Britta
Lejon198 att redan den 22 oktober (två dagar innan lagen började gälla) be DI
utreda om man kunde göra undantag från exportförbundet av personuppgifter till
tredje land.199 Uppdraget redovisades i mars 1999 i rapporten ”Personuppgifter
på Internet”. DI föreslog här en ny bestämmelse, som tillät viss överföring av
”harmlösa” personuppgifter till tredje land.

Ett alternativ var att utnyttja EG-direktivets svängrum för överföring till länder
med ”adekvat skyddsnivå”. Den lösningen skulle dock kunna ge bristande förut-
sägbarhet, och rymdes dessutom inte inom regeringens uppdrag. DI ville också att
det skulle bli tillåtet att nämna personuppgifter i löpande text om det ”uppenbart
saknas risk för kränkning av den personliga integriteten”.200

En omfattande debatt om vad som skulle räknas till ”harmlösa” personuppgifter
utbröt därefter. Enligt DI var begreppets innebörd att det i princip skulle bli tillå-
tet att nämna personnamn på Internet så länge det var uppenbart att det saknades
risk för kränkning av den personliga integriteten.201 Den som ville kritisera namn-
givna personer måste fortfarande be om samtycke. Det betydde t.ex. att uppgifter
om brott bara kunde publiceras om den dömde själv hade offentliggjort uppgif-
terna.202

Många remissinstanser välkomnade en uppluckring av det strikta överförings-
förbudet. Men remissopinionen hade också invändningar. Kritiken gällde för det
första svårigheterna att veta när det fanns ”uppenbar risk för kränkning av den
personliga integriteten”, vilket skulle göra lagen än mer svårtolkad och riskera att
leda till rättsosäkerhet. För det andra menade kritikerna att DI:s förslag egentli-
gen inte löste grundfrågan; det akuta yttrandefrihetsproblem som PuL hade ska-
pat.203
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Ändringar i PuL
Efter remissbehandlingen började regeringen skriva på en proposition. För att son-
dera terrängen tog justitiedepartementet fram en promemoria, ”Ändringar i per-
sonuppgiftslagen”, som sändes ut på remiss och även diskuterades på en hearing.
Opinionen var nu mera positiv.204 När regeringen lämnade ett lagförslag till lagrå-
det den 17 juni innehöll det inga stora ändringar jämfört med DI:s utredning eller
den tidigare promemorian. Man hade dock tagit intryck av kritiken på en del
punkter. Regeringen var t.ex. beredd att tillåta spridning av vissa personuppgifter
till länder utanför EU/EES med ”adekvat skyddsnivå”.205 Därmed utnyttjade Sverige
den handlingsfrihet som fanns inskrivet i direktivet. Regeringen föreslog också att
”ringa brott” mot PuL skulle avkriminaliseras.206

Lagrådet ansåg att regeringens förslag delvis var ”diskutabelt”. Framför allt
ifrågasattes att personuppgifter bara skulle få spridas till länder med adekvat
skyddsnivå. Man påpekade att Internet var tillgängligt i hela världen: ”Huruvida
alla länder då har en adekvat skyddsnivå ter sig nästan omöjligt att veta.” Lagrå-
det kritiserade också resonemanget om att vissa personuppgifter skulle vara så
harmlösa att de fick spridas fritt utanför EU, och menade att tanken var svårför-
enlig med direktivets höga skyddskrav. Lagrådets slutsats var att tredje land-
problemet bara kunde lösas genom att revidera EG-direktivet.207

Adekvat skyddsnivå
Den proposition om ändringar i personuppgiftslagen som regeringen lämnade den
7 oktober 1999 innebar bara marginella ändringar jämfört med lagrådsremissen.
Med det nya förslaget hade regeringen försökt tillmötesgå kritiken och lagt sig
närmare direktivets text om överföring av personuppgifter till länder med ”adek-
vat skyddsnivå”.

Men man hade inte löst den grundläggande konflikten mellan direktivets krav
på starkt skydd för personuppgifter och den svenska tryck- och yttrandefrihetens
krav på en vidsträckt offentlighet. Regeringen deklarerade därför att man skulle
fortsätta att undersöka alternativa lagstiftningsmetoder. Man trodde dock inte en
lagstiftning baserad på missbruksmodellen var möjligt på kort eller medellång sikt
inom EG-direktivets ram.208

Vid riksdagens votering den 25 november 1999 stöddes regeringen av en stor
majoritet av socialdemokrater, vänsterpartister, moderater och kristdemokrater.
En folkpartistisk reservation om att utvidga undantaget för journalistiska ända-
mål etc. till att också omfatta medborgarnas rätt till ”yttrande- och informations-
frihet” fick stöd bara av centern och ett par miljöpartister.

Moderaterna hade inga större invändningar mot förslaget, men krävde i en
motion att regeringen skulle ta initiativ till en revidering av EG-direktivet, vilket
propositionen i princip redan hade utlovat. Kristdemokraterna delade i stort den
moderata uppfattningen.209 Moderaternas motiv för att rösta emot fp-reservatio-
nen var att den stred mot direktivet, något som folkpartisten Helena Bergholtz
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ansåg att EG-domstolen först borde få pröva: ”Det är bättre än att lägga sig platt
till marken.”210

fig. 20. Resultatet i riksdagens votering om ändringar i PuL den 25 november 1999. Av
riksdagens ledamöter röstade sammanlagt 256 för regeringens förslag och 27 för fp-reserva-
tionen, medan 12 ledamöter avstod från att rösta. Resultatet visade en betydande föränd-
ring av det politiska landskapet jämfört med voteringen den 16 april 1998. För det första
slöt moderaterna nu upp bakom regeringen. För det andra hade folkpartiet förlorat krist-
demokraternas och miljöpartiets stöd, men istället vunnit centern. Miljöpartiets majoritet
valde att lägga ner sina röster. Någon enad opposition i PuL-frågan existerade än mindre nu
än våren 1998. Källa: Prot. 1999-11-25, s. 63 f.

Samma direktiv – olika lagar
I flera EU-länder har utvecklingen varit delvis annorlunda än i Sverige. När Stor-
britannien anpassade sin lagstiftning till EG-direktivet under 1998/99 resulterade
det i en liberalare tolkning än den svenska. Medan namnpublicering enligt PuL är
tillåten uteslutande för t.ex. journalistiska ändamål, så godtar ”Data Protection
Act” att varje person har rätt att publicera journalistiskt material. Den brittiska
lagen ger medborgarna större frihet att sprida information på Internet än sin
svenska motsvarighet, trots att båda bygger på samma direktiv.211

Italien och Österrike har å andra sidan valt en betydligt strängare tolkning av
direktivet genom att utvidga integritetsskyddet till juridiska personer. Enligt den
italienska motsvarigheten till PuL har även företag, kyrkor och organisationer etc.
rätt till personlig integritet. Den som vill nämna ett företag eller ett politiskt parti
vid namn på nätet måste först utverka skriftligt samtycke.212

I Danmark misslyckades Folketinget strax före sommaren 1999 för andra året
i rad med att implementera direktivet. Istället fick regeringen tillbaks lagförslaget
för omarbetning. Orsaken var att ledamöterna i justitieutskottet (retsudvalget)
inte kunde enas om ett betänkande. Delar av utskottet ville bl.a. slå fast att en
dansk personuppgiftslag inte fick leda till förändringar av yttrandefriheten på
Internet. I grunden bottnade svårigheterna att genomföra direktivet i att en ohelig
allians av EU-vänner och EU-motståndare blockerade lagförslaget.213 Först i slutet
av maj 2000 kunde Danmark anta en ny dataskyddslagstiftning baserad på direk-
tiv 95/46/EC.214
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En variabel lyhördhet
Trots att EU:s samtliga medlemmar förbundit sig att genomföra dataskyddsdirekti-
vet senast den 24 oktober 1998 hade bara fyra stater införlivat direktivet med sina
nationella lagstiftningar när tiden gick ut: Grekland, Italien, Portugal och Sverige.
Våren 2002 hade flera medlemsstater, inklusive EU:s kärnländer Frankrike och
Tyskland, ännu inte fullföljt sin implementeringsprocess.215 Den europeiska ut-
vecklingen visar därmed inte bara att det existerade ett betydande tolknings-
utrymme vid genomförandet av EG-direktivet, utan även att unionens medlem-
mar intog en högst varierande grad av lyhördhet i förhållande till gemensamt fat-
tade beslut.216

Diskussion och slutsatser
Det här kapitlet har behandlat personuppgiftslagens tillkomst under en tidsperiod
när tolkningsflexibiliteten vidgades, Internet, slog igenom som ett nytt globalt kom-
munikationsmedel och Sverige blev en del av den europeiska gemenskapen. Lag-
stiftningsarbetet motiverades till en början av insikten om att den gamla datalagen
hade blivit alltmer otidsenlig och måste anpassas till den tekniska utvecklingen så
att IT-baserad dokumenthantering och kommunikation inte försvårades.

Efterhand kom dock anpassningen till EU:s rättsordning, särskilt det nya s.k.
dataskyddsdirektivet, att få allt större betydelse. Denna anpassning innebar en
kollision mellan två rättstraditioner, en svensk och en kontinentaleuropeisk. Där-
med uppstod en svårlöst konflikt mellan ambitionen att å ena sidan bevara och
utveckla den öppna svenska offentlighetstraditionen och å andra sidan tvånget att
införliva det restriktiva direktivet med svensk nationell lagstiftning. Den politiska
process som resulterade i PuL kan karaktäriseras som en försvarsstrid för att
”rädda” den svenska offentlighetsprincipen.

Under denna process kom de ursprungliga syftena att modernisera datalagen
och jämställa datorlagrade handlingar med pappersdokument i skymundan. Även
en särskild lagregel om förbud mot export av personuppgifter till länder utanför
EU och EES kunde antas praktiskt taget utan diskussion i vare sig datalags-
kommitté, remissinstanser, regering, lagråd eller riksdag. Först i efterhand stod
den fulla innebörden av det s.k. publiceringsförbudet klar för lagstiftarna: det
skulle i princip göra stora delar av den snabbväxande kommunikationen på Inter-
net olaglig.

Jämfört med flera andra EU-länder valde Sverige en striktare tolkning av
dataskyddsdirektivet i denna fråga. Den politiska processen kännetecknades också
av stor brådska för att lagändringarna skulle hinna träda i kraft inom utsatt tid.
De utomordentligt snäva tidsramarna, som var både beslutstekniskt och politiskt
bestämda med hänsyn till behovet av eventuella grundlagsändringar respektive
direktivets ikraftträdande, hindrade datalagskommittén från att utreda alternativa
lagstiftningsmodeller. En motsättning mellan snabbhet i beslutsprocessen och all-
sidig genomlysning av utredningens problematik uppstod därmed.
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Processen hade också en teknifierad karaktär. I många riksdagsfrågor finns en
tydlig skiljelinje på den traditionella höger-vänsterskalan, även om dess exakta
läge kan variera från fall till fall. När det gäller PuL existerade inte denna linje,
eller var i alla fall mycket vag. Partirepresentanterna i datalagskommittén var eniga
i huvudfrågorna och när beslutet togs i riksdagen fanns inget regelrätt avslagsyr-
kande. Flera ledamöter upplevde ett kunskapsunderläge gentemot experter och
sekretariat. Men även de flesta av experterna, liksom kulturdebattörer, journalis-
ter och riksdagsledamöter i allmänhet etc., blev tagna på sängen av den häftiga
mediedebatt som utbröt i samband med PuL:s ikraftträdande.

Tre frågor söker svar
De tre frågor som ställdes i inledningen till kapitlet gällde för det första hur kom
det sig att Sverige var det EU-land som snabbast och till synes villigast genom-
förde dataskyddsdirektivet med dess negativa följder för det offentliga rummet,
för det andra varför aktörerna i den politiska processen inte reagerade på det hot
som förbudet mot export av personuppgifter till tredje land utgjorde, samt för det
tredje varför Sverige valde en striktare tolkning av detta förbud än flera andra EU-
medlemmar?

Det som först bör noteras är att PuL var en lagstiftning som stred mot inte bara
mot den svenska öppenhetstraditionen, utan även mot samhällsklimatet under
mitten av 1990-talet. Någon het integritetsdebatt med krav på att den offentliga
insynen borde inskränkas till förmån för den personliga integriteten, liknande
mediastormen kring FoB 1970, existerade inte under den period när PuL tog form.

Den diskussion som förekom gällde snarare hur offentlighetsprincipen skulle
kunna ”räddas” från dataskyddsdirektivet. Personuppgiftslagens framväxt kan
inte heller kopplas till något starkt ifrågasättande av tekniken och det rådande
samhället, av det slag som hade ackompanjerat datalagens tillblivelse 30 år tidi-
gare. Istället kännetecknades den politiska debatten av en synnerligen positiv syn
på informationstekniken och dess möjligheter att bidra till en större öppenhet.

Konflikt mellan rättsordningar
Att PuL trots den positiva tekniksynen fick en negativ utformning för det offent-
liga rummet och Internet måste i första hand ses som resultatet av en normkon-
flikt mellan olika rättsordningar. I och med EU-inträdet och införandet av data-
skyddsdirektivet kom den svenska öppenhetstraditionen att konfronterats med
och senare delvis underordnats en europeisk ”hemlighetstradition”.

En stor del av de juridiska resonemangen kring offentlighetsprincipens fören-
lighet med direktivet var i själva verket inget annat än försök att överbrygga klyf-
tan mellan svensk och kontinentaleuropeisk lagstiftning på området. I LTS-termer
kan man hävda att informationstekniken i Sverige och övriga EU hade utvecklats
till bärare av olika systemkulturer, något som ledde till svåra kulturkrockar när de
tekniska systemen expanderade över nationsgränserna.
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Denna normkonflikt är dock ingen förklaring till tredje landproblematiken.
Den frågan hade inget direkt samband med svensk offentlighetstradition och -
lagstiftning, utan berörde varje EU-land som hade att implementera dataskydds-
direktivet.

Man kan därför hävda att politikers och juristers (och även journalisters etc.)
oförmåga att sätta sig in i vad PuL skulle komma att innebära för offentlighet och
yttrandefrihet på Internet inte alls stod i något samband med svenska nationella
särdrag, utan snarare berodde på att förståelsen av informationstekniken genom-
gick en dramatisk förändring under lagstiftningsprocessen. Vid den tid då EG-
direktivet utarbetades var Internet fortfarande en marginell företeelse, och data-
kommunikationer i allt väsentligt nationella angelägenheter. Få kunde föreställa
sig vilken explosiv utveckling som skulle följa på lanseringen av World Wide Web
i början av 1990-talet.

När IT i allmänhet och datakommunikation i synnerhet efter 1994 snabbt blev
synonymt med Internet innebar det därför ett paradigmskifte. Nätet var globalt,
utan nationsgränser eller centralmakter som reglerade kommunikationen, och
kulturellt präglat av idén om fritt akademiskt tankeutbyte.217 Direktivet hade i
praktiken blivit överspelat och speglade en äldre förståelse av informationstekniken
redan när datalagskommittén tillsattes. Trots att Internet fick sitt publika och
kommersiella genombrott under lagstiftningsprocessen tycks betydelsen av nätets
gränslöshet inte ha stått fullt klar förrän efter riksdagsbeslutet om PuL våren 1998.

Från verktyg till kommunikationsmedel

Denna motsättning mellan å ena sidan en äldre förståelse av IT som i huvudsak
nationsbunden artefakt eller ”verktyg”, och å andra sidan en ny förståelse med
fokus på Internet och informationstekniken i egenskap av gränslöst kommunika-
tionsnätverk och stort tekniskt system, tycks ha varit centralt för PuL:s tillblivelse.

Om någon enskild faktor ska pekas ut som förklaring till att EG-direktivet och
PuL kom att få negativa effekter för det offentliga rummet bör det således vara
den omfattande tolkningsflexibilitet som rådde inom och mellan olika aktörer och
aktörsgrupper under den politiska processen. Att processen tidsmässigt samman-
föll med en period när förståelsen av informationstekniken snabbt rörde sig från
ett relativt stabilt tillstånd till ett annat, medan den institutionella regleringen var
mera stigberoende, skapade en eftersläpning mellan teknikanvändning och lag-
stiftning.

Det finns dock en uppenbar svaghet hos denna förklaring. Den säger ingenting
om varför Sverige valde en striktare tolkning än t.ex. Storbritannien av förbudet
mot export av personuppgifter till tredje land. Utan att hemfalla åt tillfällighets-
förklaringar som svensk bäst i klassenmentalitet, överdriven följsamhet och und-
fallenhet mot EU m.m.218 måste det ändå konstateras att vissa nationella särdrag
tycks ha spelat en roll vid utformningen av PuL. Dessa särdrag skulle i så fall
kunna hänföras till gällande praxis för lagstiftningsarbete, och indirekt också till
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den långa tradition av byråkratisk korrekthet, ämbetsmannaideal etc. som fortfa-
rande till stora delar präglar svensk förvaltning.219 Det faktum att tredje land-
problematiken fick särskilt stora dimensioner i Sverige tycks med andra ord vara
ytterligare ett exempel på hur utformningen av institutionella regelverk blir stig-
beroende, och hur historiska förhållanden därmed kommer att reproduceras in i
framtiden.220

Försvagningen av den nationella datalagsregimen
I regimteoretiska termer kan den politiska processen karaktäriseras som en regim-
förändring, eftersom såväl regler och beslutsprocesser som principer och normer
för regimens funktionssätt berördes. Införandet av dataskyddsdirektivet innebar
att Sverige och den svenska datalagsregimen kom att anslutas till en europeisk
institutionell ordning.

I denna nya kontext hade nationella aktörer som SCB, som tidigare dominerat
regimen, bara marginella möjligheter att påverka utformningen av regler och
beslutsprocesser. De centrala aktörerna i PuL:s tillblivelse var istället olika EU-
organ, främst EU-kommissionen och ministerrådet, som formellt befann sig utan-
för den nationella regimen gränser. Dess oberoende och handlingsmöjligheter
kringskars därmed drastiskt, vilket påverkade principer och normer för regimens
funktionssätt.

Förändringarna berörde framför allt regimens styrka och organisatoriska form.
Graden av samtycke från de ingående parternas sida var generellt låg, möjligen
med undantag för DI. Man ansåg sig i flertalet fall nödd och tvungen att ställa sig
bakom EG-direktivet och förslaget till ny personuppgiftslag, trots att man föror-
dade en annan lagstiftningsmodell. Därmed försvagades den nationella dataskydds-
regimen.

I och med att det avgörande inflytandet över datalagstiftningen förlorades till
EU skedde också en maktförskjutning som förändrade regimens organisatoriska
form. Regimförändringarna kan främst förklaras genom en anpassning till nya
förutsättningar som det svenska EU-medlemskapet (funktionella förklaringar) och
förändringar i den internationella maktstrukturen som den europeiska integratio-
nen och utvecklingen av EU:s inre marknad (strukturella förklaringar).
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Fotnoter
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG.
2 SOU 1972:47, s. 42.
3 Se SOU 1972:47, samt Olsson (2000), s. 32
4 Henriksson (1995), s. 13.
5 Datasamordningskommittén (DASK), Data- och elektronikkommittén (DEK), informationstek-
nologiutredningen (INTU), dataeffektsutredningen, datalagstiftningskommittén (DALK), sårbarhets-
kommittén (SåRK), sårbarhetsberedningen (SåRB), videogramsutredningen, datadelegationen, mass-
mediakommittén m.fl. Antalet utredningar etc. blev till slut så omfattande att den s.k. djungelkartan
togs fram för att ge en översikt över de viktigaste utredningsinsatserna. Se vidare Bäck (1982), s. 172 f.
6 Prop. 1981/81:123, bilaga 1, s. 8. Propositionen baserade sig på ett betänkande från datadelegationen
som hade tillsatts 1980 med statsrådet Olof Johansson (c) som ordförande med uppgift att inventera
och samordna datapolitiken – inte minst de många utredningarna. Trots att delegationen tillkom
under en borgerlig regering menar Henriksson att den snarare svarade mot ett socialdemokratiskt
maximalprogram som partiet självt i regeringsställning aldrig nådde upp till. Det datapolitiska områ-
det ansågs bestå av 28 delområden samt ytterligare några kategorier. Delegationen definierade inte
mindre än 108 datapolitiska aspekter som alla krävde någon form av statligt agerande. Betänkandet
”Samordnad datapolitik” innehöll skarp kritik både av snävheten i tidigare angreppssätt och av olika
myndigheters faktiska agerande. Se vidare Ds B 1981:20, Henriksson (1995), s. 19 samt Bäck (1982),
s. 172–176.
7 Datadelegationen lades ner 1985 av den socialdemokratiska regeringen. Nu skulle datapolitiken
istället skötas av respektive departement. Henriksson (1995), s. 20, prop. 1984/84, s. 153 ff.
8 För en översikt av den tekniska utvecklingen, se t.ex. Ceruzzi (1999), s. 207–241, samt Campbell-
Kelly och Aspray (1996), s. 233–258.
9 NMP motiverades dels av stora militärindustriella satsningar som JAS-projektet, dels av de hård-
nande världspolitiska motsättningarna mellan USA och Sovjet. Svensk industri såg omedelbara risker
för att den inte skulle få tillgång till amerikansk mikroelektronik. Ronald Reagans försvarsminister
Caspar Weinberger hade bl.a. framfört sådana hot vid sitt besök i Sverige efter en leverans från det
svenska företaget Datasaab till Sovjet. Det svenska programmet var inspirerat av liknande satsningar
såväl i Japan och USA som i Europa (ESPRIT-programmet). Se vidare Henriksson (1995), s. 20 f.
10 För en utförlig diskussion om föreställningar kring informationssamhället och den nya tekniken, se
Tengström (1987), s. 29–35, om de demokratiska utopierna s. 63 f samt Bäck (1982), s. 156–160. Se
också Glimell (1989), s. 5 f.
11 Se t.ex. Johansson, s. 74 ff.
12 Se t.ex. Tengström (1987), s. 29–35. Jämför också diskussionen om ”IT-ismen”. Johansson, Mag-
nus m.fl. (1998), passim.
13 Se t.ex. Ilshammar (1998), s. 339 f.
14 Henriksson (1995), s. 24. För en sammanfattning av olika nationella IT-strategier som inspirerades
av Clintons initiativ, se t.ex. Karlsson (1996), s. 36.
15 Se t.ex. prop. 1997/98:44, s. 34.
16 Av praktiska skäl har det varit omöjligt att studera varje enskild riksdag. Istället har tre riksdagsår,
i början, i mitten respektive i slutet av decenniet, valts ut. IT-frågornas politiska tyngd på 1990-talet
skilde sig radikalt jämfört med data/ADB-frågornas under 1970-talet. Framför allt gällde det voly-
men av olika politiska initiativ. Mängden riksdagsinitiativ på data/IT-området ökade med ungefär en
faktor tio mellan 1973 och 1990/91 (mellan 1973 och 1998/99 med faktorn 14), medan det totala
antalet initiativ i riksdagen ”bara” växte med faktorn två under samma tidsperiod. Om datafrågor
tidigare i huvudsak varit ett sektorsintresse bland andra, utvecklades informationstekniken nu också
till att bli ett generiskt intresse som genomsyrade praktiskt taget alla andra politikområden. Under
1990-talet kom aspekter på IT-användning att återfinnas inom så olika områden som försvar, jord-
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bruk och sjukvård. Att göra en totalundersökning av hela denna mängd initiativ har inte varit möjligt
inom ramen för det här kapitlet.
17 Detta index bör naturligtvis endast ses som en mycket grov indikation på partiernas teknikoptimism
respektive teknikskepticism. Så t.ex. säger det ingenting om omfattningen, räckvidden eller de ekono-
miska konsekvenserna av olika initiativ.
18 Henriksson (1995), s. 29.
19 Österrike 1974, Västtyskland 1977, Frankrike, Danmark och Norge 1978. Se Olsson (2000), s. 33.
20 Olsson (2000), s. 34 f, Blume (2001a), s. 2. Redan i OSK:s betänkande 1972 hade behovet av
internationella överenskommelser konstaterats. Se även SOU 1993:10, s. 51.
21 Olsson (2000), s. 35, Blume (2001a), s. 7. Denna s.k. dataskyddskonvention trädde i kraft den 1
oktober 1985. Syftet var att säkerställa respekten för grundläggande fri- och rättigheter, särskilt den
enskildes rätt till personlig integritet i samband med automatisk datorbehandling av personuppgifter.
Utgångspunkten var att vissa enskilda rättigheter behövde skyddas i förhållande till den princip om
fritt flöde av information, oberoende av gränser, som fanns inskriven i internationella överenskom-
melser om mänskliga rättigheter. Konventionens tillämpningsområde var automatiserade personre-
gister och automatisk datorbehandling av personuppgifter i allmän och privat verksamhet. Varje stat
kunde dock göra vissa inskränkningar eller utvidgningar. Dessutom fanns möjligheter att göra un-
dantag från enskilda bestämmelser. Se även SOU 1993:10, s. 52.
22 T.ex. rekommendationen om skydd för personuppgifter som används för anställningsändamål
(Recommendation No. R (89) 2), rekommendationen om skydd för personuppgifter som används för
forskning och statistik (Recommendation No. R (83) 10) samt rekommenation om personuppgifter
som används för direktreklamändamål (Recommendation No. R (85) 20). Dessutom fanns särskilda
rekommendationer om medicinska databanker, rättsdata, polisregister, samt om kommunikation till
tredje man av personuppgifter i offentliga register. Europarådets rekommendationer är, till skillnad
från en konvention, inte bindande. Men genom att anta rekommendationerna utan invändningar
anses medlemsländerna i princip ha åtagit sig att anpassa sina nationella lagstiftningar till dem. SOU
1993:10, s. 54.
23 Olsson (2000), s. 35, Blume (2001a), s. 6. Alla OECD-medlemmar, inklusive Sverige, godtog re-
kommendationen och hade därmed förbundit sig att följa den. Enligt rekommendationen skulle med-
lemmarna ta hänsyn till riktlinjernas principer om personlig integritet och individens grundläggande
rättigheter. De skulle å andra sidan försöka undanröja onödiga hinder för internationell datakom-
munikation som gäller personuppgifter och dessutom undvika att nya sådana skapades med hänvis-
ning till behovet att skydda den personliga integriteten. Riktlinjerna gällde både den offentliga och
den privata sektorn och kunde tillämpas för såväl datorlagrade personuppgifter som manuellt förda
uppgifter. Eftersom det rörde sig om minimiregler kunde enskilda stater införa mera omfattande
integritetsskydd. Se även SOU 1993:10, s. 62 f.
24 Olsson (2000), s. 39.
25 Rätten till personlig integritet garanterades av artikel 8 i Europakonventionen om mänskliga rättig-
heter. Blume (2001a), s. 1 f.
26 Kritiken kom både från enskilda medlemsländer och från den privata sektorn, som hävdade att
direktivet skulle göra normala affärstransaktioner praktiskt taget omöjliga. Det andra direktivutkastet
gav för det förstamedlemmarna större frihet vid genomförandet, för det andra hade idén om att
införa olika regler för den offentliga och den privata sektorn övergetts. Blume (2001a), s. 2 f.
27 Vissa medlemsländer var tveksamma till om EU behövde ett dataskyddsdirektiv överhuvud taget.
Blume (2001a), s. 3.
28 Vissa EG-direktiv innehåller bara minimibestämmelser, och ger en enskild stat rätt att införa mera
långtgående bestämmelser. Andra tillåter inte medlemsstaterna att besluta om varken strängare eller
mildare bestämmelser. Dataskyddsdirektivet var av det senare slaget. Däremot finns det ett visst ut-
rymme för tolkningar vid genomförandet av alla EG-direktiv. Det betyder att det kan uppstå natio-
nella skillnader när direktiven införs i de nationella lagstiftningarna. I sista hand är det EU-domstolen
som avgör den riktiga tolkningen. SOU 1997:39, s. 109 ff.
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29 Punkt 72 löd i sin helhet: ”Detta direktiv gör det möjligt att vid genomförandet av dessa bestäm-
melser ta hänsyn till principen om allmänhetens rätt till tillgång till allmänna handlingar.” Europa-
parlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, s. 12.
30 SOU 1997:39, s. 214. I medlemskapsförhandlingarna deklarerade regeringen bl.a.:”Sverige väl-
komnar utvecklingen i EU mot ökad öppenhet och insyn. Offentlighetsprincipen, och, i synnerhet
allmänhetens tillgång till offentliga handlingar, liksom meddelarfriheten är och förblir grundläggande
principer som utgör en del av Sveriges konstitutionella, politiska och kulturella arv.” Uttalandet an-
sågs dock inte juridiskt bindande, och skulle därmed inte kunna användas vid en eventuell prövning
i EG-domstolen. Se vidare Offentlighet & IT, s. 125 f.
31 Offentlighet & IT, s. 124. Om öppenheten i EU, se även Olsson (1996), s. 155–159, samt Spira
(2000), s. 93–103. Som flera forskare m.fl. har konstaterat bär EU på en förvaltningsmodell som till
stor del härstammar från fransk statsförvaltning, och som långtifrån kännetecknas av någon strävan
efter öppenhet. Se t.ex. Haldén (2001), s. 43–47.
32 Många menade också att direktivet redan när det antogs representerade ett föråldrat tänkande
genom att utgå från databehandling som en aktivitet i maktens centrum, något som medborgarna
måste skyddas mot, snarare än som en vardaglig aktivitet i hem och på arbetsplatser. Se t.ex. Seipel
(1999), s. 123 samt Olsson (2000), s. 39.
33 Dnr. Ju 97/1280, s. 54.
34 Protokoll vid regeringssammanträde den 11 mars 1976.
35 Prop. 1978/79:109, s.1, 7–14, KU37, SFS 1979:334. Ändringarna gällde bl.a. inrättandebegreppet,
tillståndskravet för personregister som förs med viss enklare teknik och komplettering av kriterierna
vid tillståndsprövningen. Dessutom infördes särskilda regler för registrering av omdömen och andra
värdeupplysningar, s.k. mjukdata. Slutligen förtydligades reglerna om den registrerades rätt till insyn.
Se även SOU 1978:54.
36 Dir. 1980:82.
37 Ds Ju 1981:15 och 16, prop. 1981/82:189, KU 33, SFS 1982:446. Ändringarna innebar att licens-
plikt infördes för alla registeransvariga. Licensen innebär ingen lämplighetsprövning, utan bara att en
enskild, en myndighet eller en juridisk person registreras hos DI som ansvarig för ett antal personre-
gister. Samtidigt togs skyldigheten att söka tillstånd bort när det gällde register som DI hade undan-
tagit från förhandsgranskning, och begränsades till särskilt integritetskänsliga register. Efter förslag
från DALK i promemorian ”Nya avgifter för datainspektionens verksamhet”37 infördes också en ny
avgiftsförordning den 1 juli 1982. Innebörden var att DI:s verksamhet i sin helhet skulle täckas med
avgifter. Principen hade gällt redan tidigare, men genomfördes nu fullt ut.
38 Dir 1984:27.
39 Dir 1984:48.
40 SOU 1986:46. DOK föreslog att riksdagen skulle tillåta försäljning ur nio register: rättsdatasystemet,
fastighets- och inskrivningsregistret, SPAR, allmänna företagsregistret (BASUN), aktiebolagsregistret,
centrala bilregistret, lantmäteriverkets ortprisregister samt televerkets katalogregister.
41 Prop. 1987/88:57, s. 1, 5–8, KU 57, SFS 1988:1439.
42 SOU 1987:31.
43 SOU 1988:64.
44 Dir. 1989:26, dir. 1991:18.
45 SOU 1993:10.
46 Prop. 1993/94:116.
47 Dir. 1995:91.
48 Även digitalt lagrade bilder av fysiska personer räknades som personregister i datalagens mening.
Offentlighet & IT, s. 66. Datalagen hade utformats för att reglera databehandling i en stationär miljö
som innefattade stora datorer och stora filer eller register, organiserade för specifika ändamål. Nu var
databehandling inte längre det enda tillämpningsområdet för datortekniken. I växande grad hade
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tekniken blivit ett redskap för datakommunikation och interaktion mellan vanliga människor. Jämför
t.ex. Seipel (2001), s. 118. Som Anders R. Olsson konstaterar kom den lagstiftning som hade utfor-
mats för att skydda medborgaren från makthavares missbruk av stora databaser med persondatorns
uppdykande att vändas mot medborgaren själv. Olsson (2000), s. 37.
49 Som rättsinformatikern Daniel Westman visar handlade den motsättning mellan å ena sidan data-
lag och å andra sidan TF/YGL som växte fram under 1980- och början av 1990-talet framför allt om
behandling av personuppgifter i publiceringens förstadier, t.ex. genom upprättande av olika sorters
researchregister, och i dess efterstadier, genom att den publicerade informationen gjordes tillgänglig i
arkiv etc. Genom framväxten av Internet som ett nytt massmedium med en potentiellt global publik
på 1990-talet kom konflikten även att gälla själva publiceringen. Westman (2001), s. 13 f. Seipel
menar att den praktik som DI utvecklade inte är lätt att analysera, framför allt eftersom den ofta varit
inkonsekvent och tyckts sakna logik. Seipel (2001), s. 118.
50 Palme (1998).
51 Regeringsbeslut 1994-04-14 (93-3260). Olsson hade först sökt, och nekats, tillstånd att upprätta
personregistret ”Yttrandefrihetstext”. Enligt DI stred registrets syfte och användning mot datalagen.
Regeringen konstaterade senare i sitt beslut över Olssons överklagan att vid en normkonflikt mellan
grundlag och vanlig lag tar grundlagen över. I det aktuella fallet gällde det 2 kap. 3§ TF mot data-
lagen. Se även Olsson (1996), s. 26–30, samt (2000), s. 38 f.
52 Gällivare vägrade först att söka tillstånd med hänvisning till att grundlagen (TF) tog över vanlig lag
(datalagen). Man ansökte senare om tillstånd hos DI. För att bevilja tillstånd att publicera uppgifter
på Internet ställde inspektionen ett antal villkor. Bl.a. fick bara kallelser, föredragningslistor och
protokoll publiceras, men inte övriga handlingar i ett ärende. Kommunen måste vidare be förtroende-
valda och anställda om samtycke för publicering av personuppgifter utöver namn och tjänstean-
knytning. Se vidare DI, ”Tillsyn enligt datalagen”, skrivelse från DI till Gällivare kommun, 1997-09-29
(dnr. 3528-97), Gällivare kommun, ”Ansökan om tillstånd att publicera och tillhandahålla uppgifter
via Gällivare kommuns hemsidor www.gellivare.se”, 1998-04-06, samt DI, ”Ansökan om tillstånd
att inrätta och föra personregister samt medgivande att lämna ut uppgifter ur personregister över
Internet”, 1998-04-14 (dnr. 1433-98 m.fl).
53 Ett uppmärksammat fall gällde radions Eko-redaktion som inför valet 1998 begärde att få en
elektronisk kopia av ett register över alla personer (mellan 50 000 och 60 000) som kandiderade i
allmänna val. Ekot skulle använda uppgifterna för att ta fram statistik över sådant som kandidaternas
könsfördelning, ålder och inkomst, vilket förutsatte datorbearbetning. RSV, och senare regeringen,
avslog dock redaktionens begäran. Verket, som formellt hade lagen på sin sida, kunde bara tänka sig
att lämna ut uppgifterna i form av pappersutskrifter från databasen. Se vidare Olsson (2000), s. 76.
54 Se t.ex. Seipel (1994), s. 651 f.
55 DI:s förre generaldirektör Jan Freese har utförligt beskrivit sina erfarenheter från DI i den frisprå-
kiga memoarboken ”Den maktfullkomliga oförmågan”. Om konflikter med SCB, se t.ex. Freese
(1987), s. 59 ff. Se också Olsson (1996), s. 44.
56 Anér (1975), s. 336.
57 Olsson (2000), s. 18.
58 Olsson (2000), s. 18. DI, som tidigare hade givit alla tillstånd till Metropolit, tvingades i och med
DN:s avslöjande till en helomvändning och förbjöd nu användningen av namn och personnummer i
registret. Därmed kunde inga nya uppgifter läggas in och forskningsmöjligheterna beskars kraftigt.
Förkortningen FOBALT stod för nya metoder för folk- och bostadsräkningar.
59 Olsson (1996), s. 57–60 och 70, samt (2000), s. 18.
60 Olsson (2000), s. 18. Om debatten kring FoB 90, se t.ex. prot. 1990/91:40, s. 60 f samt 1990/
91:53, s. 23–32. Efter 1990 har ingen ny folk- och bostadsräkning genomförts i Sverige.
61 Se SOU 1994:63 samt SOU 1994:44.
62 Henriksson (1995), s. 27.
63 Olsson (2000), s. 18. Se också SOU 1995:74 samt prop. 1995/96:90.
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64 Se t.ex. Henriksson (1995), s. 27. Enligt IT-kommissionens första betänkande sommaren 1994
speglade datalagen ”en syn på datorer och databaser som härrör från en annan teknikkultur”. Man
hävdade också att ”För IT-rätten som helhet gäller att många juridiska begrepp måste ses på nytt
sätt.” SOU 1994:118, s. 39 ff.
65 I SOM-mätningarna 1987–1997 fick de tillfrågade ange högst tre frågor/samhällsproblem som
ansågs särskilt viktiga. Svarsalternativet ”Personlig integritet, personnummer” angavs inte av någon
tillfrågad under hela perioden, med undantag för åren 1989, 1990 och 1993 då alternativet fick ett
(1) svar. Som jämförelse kan nämnas att den viktigaste frågan 1987, miljövård, angavs av 563 tillfrå-
gade av ett underlag på totalt 2501 personer. Data från SOM-mätningarna har gjorts tillgängliga
genom Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst, http://www.sd.gu.se. Primärforskare: Sören Holm-
berg , Lennart Nilsson och Lennart Weibull, SOM-institutet, Göteborgs universitet.
66 Bilden av verket, s. 2 f.
67 Ett undantag var folk- och bostadsräkningen 1990 som tillfälligt höjde temperaturen i integritets-
frågorna, vilket bl.a. framgår av diagrammet ovan.
68 Olsson (2000), s, 9, 18. Se också tidigare kapitel om datalagens tillkomst. Enstaka försök att väcka
nytt liv i integritetsdebatten har dock gjorts under 1990-talet, t.ex. den folkpartistiske riksdags-
ledamoten Bengt Harding Olsson samt hovrättsrådet och moderate före detta statssekreteraren i jus-
titiedepartementet Krister Thelin, som i ett antal artiklar och uppsatser krävt att offentlighetsprinci-
pen ska inskränkas till förmån för principen om den enskilde individens äganderätt till sina egna
personuppgifter. Se t.ex. Thelin (1995): ”Uppgifter om den enskildes person tillhör denne och får inte
utan dennes samtycke användas. I såväl datalagen som sekretesslagen spelar samtycket f.n stor roll,
men den grundläggande presumtionen för den enskildes kontroll över sin person och uppgifter om sig
själv har inte kommit till tydligt uttryck. I EU-direktivet, som speglar ett från svensk rätt på denna
punkt avvikande synsätt, är den självklara utgångspunkten individen och dennes personella rättig-
heter.”
69 Olsson noterar att användning av mobiltelefon och Internet har blivit en förutsättning i alltfler
yrken: ”Därmed inlemmas människor ofrånkomligen i en teknisk infrastruktur där data om dem
samlas i allt större mängder på allt fler ställen.” Olsson (2000), s. 43.
70 Bäck (1982), s. 171.
71 SOU 1993:10, s. 15. Se även Seipel (1997), s. 200.
72 Se vidare Olsson (2000), s. 32.
73 Liksom när det gäller skillnaden i antalet IT-politiska initiativ mellan de politiska blocken kan en
förklaring till socialdemokraternas till synes måttliga engagemang vara att partiet befann sig i reger-
ingsställning under de undersökta riksdagarna och därför inte hade lika stor anledning att ta initiativ
i riksdagen.
74 Detta avsnitt bygger, förutom de skriftliga källorna, på personliga intervjuer med Charlotte Broke-
lind, Bo Edvardsson, Tomas Eneroth, Jan Freese, Tomas Ohlin, Inger René, Per Samuelsson, Peter
Seipel, Staffan Vängby, Majléne Westerlund Panke samt Sören Öman.
75 Dir 1995:91, s. 1, SOU 1997:39, s. 77.
76 Dir 1995:91, s. 6 f.
77 Dir 1995:91, s. 7.
78 Dir 1995:91, s. 8.
79 Dir 1995:91, s. 1, prop. 1997/98:44, s. 29 ff.
80 Olsson (1996), s. 33. Beteckningen ”självmordsuppdrag” är Olssons. Vängby hade varit med under
arbetet med den första datalagen i justitiedepartementet, men aldrig haft något med grundlagsfrågor
att göra tidigare. Till hjälp i sekretariatet hade Vängby hovrättsassessorerna Charlotte Brokelind och
Sören Öman, som omgående sattes att göra en analys av den föregående datalagsutredningens för-
slag.
81 SOU 1997:39. Missiv, s. 1 f. Ledamöter var socialdemokraterna Helena Frisk, Tomas Eneroth,
Barbro Hietala Nordlund, Majléne Westerlund Panke och Sven-Erik Östberg, moderaten Inger René,
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folkpartisten Ulrika Landergren (senare ersatt av Tomas Ohlin), centerpartisten Birgitta Hambreus,
kristdemokraten Anders Christner, vänsterpartisten Per Rosengren samt miljöpartisten Bo Edvards-
son. Samtliga utom Christner, Edvardsson, Landergren och Ohlin satt i riksdagen. Flera ledamöter
hade tidigare erfarenhet av datalagsfrågor från KU och DIs styrelse, bl.a. René och Westerlund-Panke.
René och Landergren hade också suttit i den tidigare datalagsutredningen. Andra ledamöter var däre-
mot helt nya för problemområdet. Expertgruppen omfattade hela 16 namn från organisationer, myn-
digheter, företag och universitet; bland dem personer som universitetslektor Jan Evers, Lunds univer-
sitet, Barbro Fischerström, VD i Svenska tidningsutgivareföreningen (TU), post- och telestyrelsens
generaldirektör Jan Freese, med ett förflutet som bl.a. biträdande sekreterare i OSK och chef för DI,
samt professor Peter Seipel, institutionen för rättsinformatik vid Stockholms universitet. Datalags-
kommittén tillsattes den 15 juni 1995. Först den 15 december samma år förordnades Vängby som
ordförande. Det tog således nästan ett halvår för regeringen att hitta en person som var villig att leda
arbetet. Ledamöterna utsågs ännu senare, liksom kommitténs experter. Interdepartementala problem
fördröjde tillsättandet av experter. Det ansågs bl.a. att den föreslagna expertgruppen innehöll alltför
många män. Ett första möte i januari 1996 fick därför genomföras utan experter.
82 Dir. 1995:91, s. 10. Ledamöterna i kommittén förordnades den 20 december 1995. Enligt direkti-
ven skulle arbetet vara klart senast den 31 mars 1997.
83 Dessutom fick man välja bort en planerad översyn av sekretesslagen, som senare genomfördes av en
separat utredning.
84 Peter Seipel, som var expert i utredningen, menade att lagstiftningen måste vara framåtblickande
om inte betänkandet skulle vara obsolet när man var klar. IT-området var inte lämpat för efterhands-
konstruktioner, eftersom man då tenderar att alltid ”ligga efter”. Experten Jan Evers ansåg att
missbruksmodellen kunde vara möjlig om direktivets möjligheter till undantag och förenklingar ut-
nyttjades. Minnesanteckningar från sammanträde 1996-04-17.
85 Dir. 1995:91, s. 4.
86 Sammanträdesprotokoll 1996-03-20 samt 1996-06-05.
87 SOU 1997:39, s. 3. Enligt flera av de intervjuade avgjorde tidsfrågan valet av lagstiftningsmodell.
avgjorde. En av dem menar att; ”Hade vi haft tre år på oss hade vi nog skrivit på missbruksmodellen
också. Ingen gillade direktiven, men regeringens uppdrag var klart och tiden kort så det fanns inget
val.” Seipel menar att problemen med missbruksmodellen var tre: För det första att man under den
knappa tid som stod till förfogande inte lyckades formulera ett tydligt och detaljerat förslag till
missbruksmodell. För det andra utvecklingen av en missbruksmodell skulle innebära att man gav sig
in i ett generellt resonemang om reglering av kränkningar av privatlivets helgd som skulle innebära
gränsdragningsproblem och tillämpningssvårigheter långt utanför kommitténs uppdrag. För det tredje
att missbruksmodellen skulle göra det svårt att visa att och hur EG-direktivet införts i svensk lag,
eftersom direktivet så konsekvent var uppbyggt enligt en hanteringsmodell. Seipel (1999), s. 61 f.
Kommitténs slutbetänkande innehöll dock en detaljerad diskussion av de två lagstiftningsmodellerna.
SOU 1997:39, s. 867 f. En av de intervjuade förklarar tillkomsten av detta avsnitt så här: ”Alla ville
att vi skulle skriva något vackert om missbruksmodellen. Det är vi nöjda med.”
88 Kommittén diskuterade så sent som i slutet av oktober 1996 frågan om regleringsmodell m.m. i den
nya persondatalagen mot bakgrund av diskussionspromemoria 1996-10-24 (utkast nr 2) ”Reglering
av bruk eller missbruk”, av Staffan Vängby/Sören Öman. Sammanträdesprotokoll 1996-11-06.
89 SOU 1997:39, s. 214. Till de skeptiska hörde bl.a. experten Jan Evers. Han noterade under ett
sammanträde i april att punkt 72 i direktivets ingress talade om allmänna handlingar. Ett av flera
problem var att begreppet ”allmän handling” inte fanns ens i Danmark. Den franska och engelska
motsvarigheten innebär ”upprättad handling” och omfattade inte inkommande handlingar. Hur denna
diskrepans skulle hanteras av EG-domstolen var osäkert, menade Evers. Minnesanteckningar från
sammanträde 1996-04-17.
90 Att utlämnande av uppgifter, t.ex. enligt offentlighetsprincipen, var en form av behandling fram-
gick i sin tur av artikel 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, s.12, 14 f.
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91 SOU 1997:39, s. 215. Jan Evers tvivlade på att denna tolkning skulle duga som stöd för att lämna
ut personuppgifter. Minnesanteckningar från sammanträde 1996-04-17.
92 SOU 1993:10, s. 88.
93 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, s. 15.
94 SOU 1997:39, s. 215.
95 SOU 1993:10, s. 87.
96 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, s. 17 f.
97 SOU 1997:39, s. 216. På så sätt skulle den registrerade informeras om vilka kategorier som uppgif-
terna kunde komma att lämnas ut till.
98 SOU 1993:10, s.91.
99 SOU 1997:39, s. 213. Förslaget om en särskild undantagsparagraf tog form redan tidigt våren
1996. Diskussionspromemoria inför sammanträdet den 20 mars 1996. Behandling av personuppgifter
i massmediala sammanhang. Charlotte Brokelind, 1996-03-07.
100 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, s. 7, 17 samt SOU 1997:39, s. 221. Kommittén
hade dock något svårt att definiera vad som menades med ”journalistisk verksamhet”. Utgångspunk-
ten måste vara, ansåg man, att det handlade om vedertagen journalistik som skedde enligt TF och
YGL, vilket innebar en ansvarig utgivare o.s.v. Se vidare SOU 1997:39, s. 264.
101 SOU 1997:39, s. 412–417. Som Anders R. Olsson noterar var regeln utformad som om person-
uppgifter normalt ”postades” av en enskild person från Punkt A till punkt B. Direktivets författare
hade således inte tagit hänsyn till hur ett modernt kommunikationsnätverk som Internet fungerar.
Olsson (2000), s. 39.
102 SOU 1997:39, s. 413. I ett annat sammanhang erinrade kommittén om att artikel 10 i Europa-
rådskonventionen om de mänskliga rättigheterna särskilt nämner rätten att sprida åsikter och tankar
oberoende av territoriella gränser. Se vidare SOU 1997:39, s. 263. Inom sekretariatet fanns en vidare
förståelse av Internets betydelse, och av att direktivet egentligen var obsolet. Insikterna skapade en-
ligt en av de intervjuade en känsla av frustration: ”Det var ingen som egentligen gillade arbetet – inte
PUL-delen i alla fall.”
103 Inledningen till det kapitel i direktivet som handlande om överföring av personuppgifter till tredje
land löd: ”Medlemsstaterna skall föreskriva att överföringen av personuppgifter som är under be-
handling eller som är avsedda att behandlas efter överföring till tredje land endast får ske om ifråga-
varande tredje land – utan att detta påverkar tillämpningen av de nationella bestämmelser som anta-
gits till följd av de andra bestämmelserna i detta direktiv – säkerställer en adekvat skyddsnivå.”
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, s. 25 f. Begreppet ”adekvat skyddsnivå” syftade i
datalagskommitténs lagförslag på nationer som hade antagit Europarådets dataskyddskonvention.
SOU 1997:39, bilaga 1, s. 46
104 Sekretariatet upplevde som denna del av uppdraget som ”ett obrutet fält” och därmed som den
spännande och tacksamma delen av utredningsarbetet.
105 I ett tidigt lagutkast laborerade sekretariatet med att utöka handlingsbegreppet till ”allmänna
handlingar och uppgifter i allmänna register”. Ett problem var dock hur man skulle göra skillnad på
handlingar och register, eftersom ett register också kunde innehålla handlingar och t.o.m. vara en
handling. Promemoria ”Offentlighetsprincipen i IT-samhället”. Charlotte Brokelind/Per Furberg,
1996-09-04, promemoria. Charlotte Brokenlind, 1996-10-01.
106 SOU 1997:39, s. 7. Tomas Ohlin tog upp frågan om övergång från ”allmän handling” till ”allmän
uppgift” vid ett sammanträde i december 1996 och manade då till försiktighet innan en omfattande
konsekvensanalys hade gjorts. Han fick då svaret att problemet var ”akademiskt”.
107 SOU 1997:39, s. 7.
108 SOU 1997:39, s. 8.
109 SOU 1997:39, s. 8. Den nya begreppsapparaten skulle också kräva ett antal formella följdändringar
i sekretesslagen och arkivlagen
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110 Sammanträdesprotokoll 1997-01-16 – 1997-01-17.
111 SOU1997:39, s. 4 ff, 13–22. Lagförslaget ställde dock vissa grundkrav på all behandling av person-
uppgifter. Bl.a. föreslogs inrättande av persondataansvariga på alla företag och myndigheter. Den
persondataansvarige skulle bestämma mål och medel för behandling av personuppgifter. Uppgifterna
fick sedan inte användas i andra syften. Till hjälp förutsattes den persondataansvarige ha ett person-
databiträde för att se till att behandlingen skedde på ett korrekt sätt.
112 Peter Seipel spårar i en artikel om PuL samtyckeskravets ursprung till området medicinska under-
sökningar och i forskningssituationer, där det har ansetts motiverat att patienter, försökspersoner etc.
bör ha full kontroll över sin situation. Seipel noterar vidare att ingen av de båda internationella
överenskommelserna om persondataskydd från 1970-talet lyfter fram informerat samtycke som grund-
princip. Det gör däremot Europarådets rekommendation om medicinska databaser. Seipel (1999), s.
63.
113 SOU 1997:39, bilaga 2, s. 177 ff.
114 Seipel menar att mycket av det ”nationella” i lagförslaget egentligen inte är mer än anpassningar
till svensk lagskrivningsstil och svenskt språkbruk. Seipel (1999), s. 62. Enligt en av de intervjuade
handlade utredningsuppdraget om att ”skriva av direktivet och få det att gå ihop med annan lagstift-
ning”.
115 SOU 1997:39, s. 6, 26 f. Som journalisten Christoph Andersson påpekar blev en konsekvens av att
de båda lagarna gällde parallellt att olika grader av yttrandefrihet kom att råda på Internet under
övergångstiden. Datalagen tillät t.ex. i praktiken att enstaka namn och personuppgifter nämndes i
löpande text, men inte att samma uppgifter förekom i ett register, medan PuL inte gjorde åtskillnad
mellan register och löpande text. Till skillnad från datalagen tillät PuL dock att namn och känsliga
personuppgifter spreds på nätet, förutsatt att ändamålet var strikt journalistiskt etc. Det som var
lagligt på en hemsida kunde därmed vara olagligt på en annan, beroende på när sidan skapades eller
vilken bedömning DI gjorde. Andersson, Christoph (2000), s, 18 f.
116 När det gäller miljöpartiets ledamot Bo Edwardsson ombads han att inte lämna in sitt särskilda
yttrande av Staffan Vängby. Orsaken var att yttrandet ansågs sakna relevans för utredningsuppdraget,
och dessutom var för långt.
117 SOU 1997:10, s. 668.
118 SOU 1997:39, s. 668 f. För det femte föreslog reservanterna att inte bara formella följdändringar
i mängd speciella registerlagar borde göras vid övergången till begreppet allmän uppgift, utan att
riksdagen borde ta tillfället att föra ihop vissa registerlagar till en större helhet. Slutligen ansåg man
att offentlighetsprincipen inte var en grund för försäljning av personuppgifter. Sådan försäljning kunde
inte anses representera ett ”berättigat intresse” och byggde inte heller på informerat samtycke. Vill-
koren för SPAR borde därför lyftas ut och placeras i särskild lag. Parallellt ansåg reservanterna att
sparnämnden borde låta genomföra en intensifierad satsning på allmänupplysning och information
till de registrerade, samt bli mera restriktiv att ge tillstånd för försäljning av personuppgifter från
SPAR. SOU 1997:39, s. 670 f.
119 SOU 1997:39, s. 673 ff.
120 SOU 1997:39, s. 677–691.
121 SOU 1997:39, s. 693 ff. Experterna sade sig inte känna till något fall där EG-domstolen hade
använt en förklaringssats för att undanröja en bestämmelse.
122 SOU 1997:39, s. 696 ff.
123 SOU 1997:39, s. 703 f.
124 SOU 1997:39, s. 701 f.
125 SOU 1997:39, s. 699. Med tanke på den starka kritik som senare riktades mot PuL från journalis-
ter och massmedia är det värt att uppmärksamma att SJF:s expert i kommittén inte lämnade något
särskilt yttrande till betänkandet. Experten betraktades av andra som en ”klen” företrädare för SJF.
126 Ett sådant undantag var aktuellt för nationer som hade undertecknat Europarådets dataskydds-
konvention men inte var medlemmar i EU.
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127 Vid sidan av IT-kommissionen var datalagskommitténs hemsida på Internet förmodligen den för-
sta som en statlig utredning i Sverige någonsin hade upprättat. På detta sätt kom kommittén att bli
pionjär när det gällde offentlig användningen av ett medium som man själv skulle utreda.
128 Öman och Lindblom (1998), s. 15.
129 Kommittén genomförde flera möten bara med parlamentariker för att, som en av de intervjuade
uttrycker det; ”de skulle kunna spåna fritt utan experter och slippa känna sig dumma”.
130 LO bekymrade sig över reglerna för direktmarknadsföring, SJF och Föreningen grävande journa-
lister för offentlighetsprincipen och den amerikanska ambassaden för eventuella handelshinder som
kunde uppstå mellan USA och EU. USA hade i förhandlingar med EU vägrat att acceptera direktivets
krav på ”adekvat skyddsnivå” för att tillåta export av personuppgifter. Olsson (2000), s. 45.
131 Det lyser igenom i betänkandet att kommittén ansåg sig försatt i ett tvångsläge. åtskilliga formule-
ringar ger uttryck för frustration och är ibland inte utan en viss kärv humor. I ett sammanhang
konstateras uppgivet att ”inte ens EG-rätten kan tvinga någon att göra det som i praktiken är omöj-
ligt”. Se vidare SOU 1997:39, s. 392.
132 Prop. 1997/98:44, s. 29. Datalagskommittén hade inte ansett sig ha tid att göra någon sådan
konsekvensanalys.
133 Prop. 1997/98:44. Bilaga 4, s. 203 f.
134 Prop. 1997/98:44. Bilaga 4, s. 204.
135 SJF ansåg att rapporten; ”håller så låg kvalitet och redovisar en sådan brist på respekt för grund-
läggande värderingar i den svenska offentlighetsprincipen att den inte kan läggas till grund för fort-
satta överväganden angående datalagskommittens betänkande”.
136 Dnr. Ju 97/1280, s. 43. Jag har tagit del av samtliga remissvar hos justitiedepartementets registra-
tor. Av praktiska skäl kommer jag dock att i flera fall, framför allt när det är frågan om mera översikt-
liga bedömningar eller sammanfattningar, att hänvisa till den utförliga remissammanställning som
departementets handläggare upprättade inför arbetet med propositionen.
137 Se SOU 1997:39, s. 413 f. På sin höjd skulle kuvertet med handskriven adress få skickas.
138 Dnr. Ju 97/1280, s. 245.
139 Remissvar från SAF, 1997-06-25, dnr. Ju 97/1280, s. 11 f, 18, 23, 28, prop. 1997/98:44, s. 78, 81.
Tre samtidiga kommittéer föreslog från sina olika utgångspunkter grundlagsändringar på yttrande-
frihetens område: barnpornografiutredningen, datalagskommittén och mediekommittén.
140 Remissvar från SAF, 1997-06-25, dnr. Ju 97/1280, s. 3, 21, 33.
141 Av 108 remissvar tog 46 upp valet av lagstiftningsmodell. Bara två instanser var uttalat positiva till
hanteringsmodellen, medan 44 menade att den var för byråkratisk eller svåröverskådlig i en snabb
teknikutveckling. Övriga remissorgan accepterade kommitténs resonemang eller avstod från några
egna kommentarer. Samtidigt ansåg man att direktivet behövde omarbetas, och att missbruksmodellen
borde införas i det sammanhanget.
142 Dnr. Ju 97/1280, s. 63 f, prop. 1997/98:44, s. 36.
143 Dnr. Ju 97/1280, s. 24.
144 Prop. 1997/98:44, s. 37.
145 Remissvar från KB, 1999-07-15, prop. 1997/98:44, s. 39.
146 Dnr. Ju 97/1280, s. 98 f, 100-103.
147 Dnr. Ju 97/1280, s. 21, 98.
148 Remissvar från JK, 1997-06-17, statskontoret, 1997-06-16, DF, odaterad och inkommen till justi-
tiedepartementet 1997-07-18, samt prop. 1997/98:44, s. 43.
149 Dnr. Ju 97/1280, s. 118 f.
150 Remissvar från JK, 1997-06-17, dnr. Ju 97/1280, s. 118, 121 f.
151 Remissvar från TCO, 1997-07-01, SJF, 1997-07-02, samt Föreningen grävande journalister 1997-
07-15.
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152 Remissvar från TU, 1997-05-28, prop. 1997/98:44, s. 49.
153 Remissvar från KB, 1997-07-15, DI, 1997-07-11, prop. 1997/98:44, s. 93. DI anförde samma
invändningar som datarådet Margareta åberg hade gjort i sitt särskilda yttrande.
154 Dnr. Ju 97/1280, s. 150 f, prop. 1997/98:44, s. 56.
155 Dnr. Ju 97/1280, s. 157–179.
156 Remissvar från SFF, 1997-07-15, TU, 1997-05-28, NTK, 1997-06-27, dnr. Ju 97/1280, s. 298,
308, 315. Många remissorgan framhöll att den nya begreppsbildningen verkade expertbetonad, oklar
och svårtillgänglig. Bland oförutsedda konsekvenser som borde utredas nämndes att en viss uppgift
kunde finnas noterad i flera handlingar. Riksdagens ombudsmän menade t.ex. att myndigheter kunde
bli tvungna att välja vilken av flera handlingar, som alla bar den begärda uppgiften, som skulle läm-
nas ut: ”Rätten för enskilda att begära tillgång till en viss handling bör inte avskaffas.” Enligt HSFR
skapade det nya begreppet ”offentlig uppgift” ingen ökad klarhet, utan förstärkte snarare osäkerhe-
ten; ”då begreppen [handling och uppgift] ofta används i samma mening i lagtexten”.
157 Remissvar från SEMA Group, 1997-07-11, SCB, 1997-07-04, dnr. Ju 97/1280, s. 289.
158 Remissvar från Telia, 1997-07-11, dnr. Ju 97/1280, s. 287.
159 Remissvar från SJF, 1997-07-02, TU, 1997-05-28, Föreningen grävande journalister, 1997-07-15,
TCO, 1997-07-01, dnr. Ju 97/1280, s. 294, 317. Kritiken följde här i stort sett samma linje som
experten Fischerström hade angett i sitt yttrande och ledamöterna Christner, Ohlin och Réne i sin
gemensamma reservation. TCO, liksom SJF och grävande journalister, delade ändå utredningens upp-
fattning, att IT-utvecklingen tvingade fram ändringar i TF. Men förändringarna borde göras mer
varsamt och med bättre anknytning till traditionen på området. Man menade också att förslaget på
flera punkter inte ökade offentligheten, utan snarare riskerade att begränsa den. TCO framhöll att TF
ska kunna användas och tolkas av tusentals tjänstemän ute i landet. Det var därför viktigt att texten
blev så tydlig att man inte fick en tolkning där handlingar i sig inte längre var offentliga, bara de
uppgifter som finns i dem: ”Det skulle innebära att allmänheten inte får tillgång till en handling i sin
helhet utan endast uppgifter ur densamma.”
160 Remissvar från statskontoret, 1997-06-16, JK, 1997-06-11, LO, 1997-06-23, dnr Ju 97/1280, s.
290, 302, 310 ff, 320.
161 Här anslöt lagrådets bedömning till trepartireservationen i datalagskommittén.
162 Prop. 1997/98:44. Bilaga 7, s. 231 ff. Lagrådet påminde också om att datalagskommittén hade
varit oenig, och att de flesta remissinstanserna varit tveksamma i frågan. Dessutom hade den tidigare
datalagsutredningen på grundval av ett dåvarande utkast ansett att direktivet var oförenligt med
offentlighetsprincipen. Se också SOU 1993:10, s. 87 ff.
163 Prop. 1997/97:44. Bilaga 7, s, 233.
164 Prop. 1997/98:44. Bilaga 7, s. 235–238. Lagrådet hade också en del tekniska synpunkter på lagför-
slaget. I förslaget ingick t.ex. att rätten att meddela föreskrifter om eller undantag från vissa bestäm-
melser i den nya lagen skulle kunna delegeras från riksdagen till regeringen eller någon myndighet.
Regeringen skulle vidare kunna bevilja undantag från förbudet mot export av personuppgifter till
tredje land. Lagrådet, liksom flera remissinstanser, ansåg att en sådan delegationsordning skulle strida
mot RF:s föreskrifter om att enskildas personliga och ekonomiska ställning utan undantag ska regle-
ras genom lag.
165 Med hänsyn till lagförslagets och direktivets nära anknytning förklarade regeringen att den i prin-
cip avstod från att uttala sig om hur direktivet borde tolkas i olika delar. Det var enligt regeringen
EG-domstolens exklusiva behörighet att göra auktoritativa uttalanden om innebörden av EG:s rätts-
regler. Prop. 1997/98:44, s. 37 f. Peter Seipel menar att i förhållande till lagförarbetenas traditionellt
centrala roll i det svenska rättssystemet är detta ett av ”de alltfler synliga uttrycken för pågående,
djupa förändringar”. Seipel (1999), s. 62.
166 Prop. 1997/98:44, s. 36 f. Flera sakkunniga bedömare var mindre optimistiska än regeringen om
chanserna att förhandla fram revideringar av direktivet på kort sikt, bl.a. på grund av det omfattande
spårberoendet inom EU. Redan under kommittéarbetet hade experten Jan Evers varnat för svårighe-
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terna att få gehör för förslag till genomgripande ändringar av sådant som medlemsstaterna med
mycken möda och lång tids förhandlande faktiskt lyckats enas om. Minnesanteckningar från sam-
manträde 1996-04-17.
167 Prop. 1997/98:44, s. 43.
168 Prop. 1997/98:44, s. 45 f.
169 Prop. 1997/98:44, s. 48–52. Utredningen hade föreslagit en bestämmelse om att förfaranden som
skyddas av TF eller YGL skulle undantas från de flesta bestämmelserna i den nya lagen. Innehållet i
medier som en gång hade skyddats av TF eller YGL skulle också fortsätta att vara skyddat när det
spreds vidare. Regeringen ansåg här att det räckte med en erinran om att lagbestämmelser inte skulle
tillämpas om de hamnade i konflikt med grundlagarna. Man valde också att inte föreslå något skydd
för vidarespridning. Lagrådet hade avrått från detta med hänvisning till att en sådan regel troligen
inte skulle hålla vid en prövning i EG-domstolen.
170 Prop. 1997/98:44, s. 92 ff. Som Seipel påpekat innehöll propositionen en precisering av begreppet
”tredje land” som saknades i direktivet. Enligt regeringen var ”tredje land” en nation som varken var
medlem i EU eller EES. Seipel (2001), s. 144 f.
171 Prop. 1997/98:44, s. 62, 96 ff, 105–108. Det gällde bl.a. reglerna för skyldigheten att rätta felak-
tiga personuppgifter, anmälningsskyldigheten av personuppgiftsombud samt skadestånd och straff.
Datalagskommittén hade ursprungligen föreslagit att den nya lagen skulle träda i kraft den 1 januari
år 1999. Det var dock inte möjligt med hänsyn till EU:s beslut om att direktivet skulle vara imple-
menterat i medlemsstaternas lagstiftning senast den 24 oktober 1998, konstaterade regeringen
172 Prop. 1997/98:44, s. 41.
173 Prop. 1997/98:44, s. 2. En ändring i RF var nödvändig för att riksdagen skulle kunna delegera
rätten att meddela föreskrifter om manuell behandling av personuppgifter. Den möjligheten fanns
redan när det gällde automatisk databehandling. Dessutom föreslogs att vissa bestämmelser i den
gamla datalagen flyttades till annan lagstiftning, t.ex. straff för dataintrång, som placerades i brotts-
balken. Konsekvensändringar i ett stort antal lagar och författningar, som sekretesslagen och kredit-
upplysningslagen, var också nödvändiga och förbereddes i regeringskansliet parallellt med pro-
positionsarbetet.
174 I april 1998 tillsatte regeringen en ny parlamentarisk kommitté för att ännu en gång utreda frågan
om offentlighetsprincipen och IT samt göra en översyn av sekretesslagen m.m. Kommittén som tog
namnet Offentlighets- och sekretesskommittén (OSEK) presenterade ett delbetänkande, ”Offentlig-
hetsprincipen och den nya tekniken”, i januari 2001. Man förslog där att begreppet ”handling”
skulle behållas som grundbegrepp för handlingsoffentligheten, men utvidgas till att också omfatta
datorlagrat material. Myndigheter skulle därmed bli skyldiga att lämna ut allmänna handlingar även
i elektronisk form. Regeringen valde denna gång att lägga fram en proposition som utgick från kom-
mitténs förslag. I januari 2002 tillstyrkes den av KU, och i mars fattade riksdagen beslut på grundval
av propositionen. Dir. 1988:32, SOU 2001:3, prop. 2001/02:70, 2001/02:KU17, prot. 2001/02:81.
175 Prop. 1997/98:44, s. 29.
176 Prop. 1997/97:44. Bilaga 4, s. 203 f.
177 Motionerna 1997/98:K13, K14, K15, K16 och K17.
178 Motion 1997/98:K13, s. 4 f, 7, 10 f.
179 Motion 1997/98:K13, s. 8 ff. De aktuella paragraferna var § 7 och § 8 i lagförslaget. Vidare ansåg
man att den föreslagna ändringen i RF för att möjliggöra en delegation av normgivningsrätten borde
utgå.
180 Motion 1997/98:K16, s. 1 f.
181 Motion 1997/98:K17, s. 2 ff. I övrigt föreslog man att begreppet ”ras” skulle utgå ur lagens
uppräkning av personuppgifter som var förbjudna att behandla. Orsaken var att det inte fanns någon
gemensam definition av begreppet, och att det kunde missförstås. Vidare ansåg man att den före-
slagna rätten för regeringen eller en myndighet att göra ytterligare undantag från förbudet mot be-
handling av känsliga uppgifter skulle utgå.
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182 Motion 1997/98:K17, s. 3.
183 Motion 1997/98:K15, s. 1 ff.
184 I samband med propositionen behandlade riksdagen också en motion från allmänna motionstiden
1996 och sex motioner från allmänna motionstiden 1997. De flesta krav hade dock redan hunnit bli
överspelade av utvecklingen eller tagits upp i senare motioner. Se vidare motionerna 1996/97:K411,
1997/98:K333, K403, K412, K815 samt KT911.
185 1997/98:KU 18, s. 13 f, 26–29, 34 f. Av samma skäl ansåg man att de motioner som föreslog att
hanteringsmodellen skulle ersättas med en missbruksmodell och Sverige ta initiativ inom EU för att
revidera direktivet redan var tillgodosedda.
186 Prot. 1998-04-16, s. 6 f.
187 Prot. 1998-04-16, s. 2–6.
188 Prot. 1998-04-16, s. 2–22.
189 Prot. 1998-04-16, s. 101 f. Den del av lagförslaget som krävde en grundlagsändring (förändring-
arna i delegationsordningen) trädde formellt i kraft först efter ett andra riksdagsbeslut i november
1998.
190 Se t.ex. AB 1998-10-18: ”Ny lag gör en halv miljon svenskar till brottslingar”, DN 1998-10-20:
”Olagligt med namn på Internet” samt SvD 1998-10-19: ”Fri chat stoppas med ny lag”. Jämför
också Seipel (2001), s. 145 f.
191 DI hänvisade i sitt friande beslut till övergångsreglerna om att verksamheter som hade påbörjats
före den 24 oktober 1998 inte skulle omfattas av PuL förrän den 1 oktober år 2001. Se t.ex. AB 1998-
10-25. Not till själva beslutet!
192 Se t.ex. motioner 1998/99:K256, K319 och T808. I moderaternas fall hade man t.o.m. krävt ännu
strängare regler för skydd av den personliga integriteten.
193 Andersson, Christoph (2000), s. 26.
194 Se t.ex. Andersson, Christoph (1998).
195 Bilden skulle förstås kunna förändras om man också räknade antalet inslag med anknytning till
PuL i radio och TV. Jag har dock inskränkt mig till att analysera pressdebatten.
196 40 000 för yttrandefriheten. BitoS är en branschorganisation för innehålls- och tjänsteleverantörer
på den s.k. onlinemarknaden i Sverige. Se också Seipel (2001), s. 126 f.
197 Enligt en rad undersökningar har det i första hand varit yngre, välutbildade människor i storstad-
sområden som deltagit i opinionsyttringar på Internet. Not?
198 Lejons formella titel var biträdande justitieminister.
199 Prop. 1999/2000:11, s. 5. Undantaget skulle gälla när det inte fanns några integritetsrisker eller
när det annars var ”angeläget”, t.ex. för allmänhetens intresse att sprida och inhämta information.
200 DI föreslog vidare att kommunerna skulle få rätt att lägga ut protokoll på Internet utan att begära
otvetydigt samtycke av de förtroendevalda. Personuppgifter på Internet, s. 4 f, prop. 1999/2000:11,
s. 11 f.
201 Personuppgifter på Internet, s. 7.
202 Spira (1999). DI:s generaldirektör Ulf Widebäck förklarade att uppgifter som normalt skulle haft
sekretesskydd om de fanns hos myndigheter, som sjukdomar, sexuell läggning eller extrema politiska
åsikter, var exempel av särskilt kränkande personuppgifter i PuL-sammanhang.
203 Prop. 1999/2000:11, s. 13–16. För det tredje kritiserade man att DI ville reglera grundlagsskyddade
rättigheter som tryck- och yttrandefriheten i en förordning, inte ens i vanlig lag. En myndighet, skulle
därmed få möjlighet att censurera den offentliga debatten utanför de traditionella mediernas grundlags-
skyddade sfär
204 Minnesanteckningar från remissmöte den 8 juni 1999, samt remissvar i dnr Ju 1999/1126. Se även
Andersson, Christoph (2000), s. 26–29. Det är värt att notera att BitoS, som hade varit mest kritiskt
till PuL, nu i stort sett var positivt till ändringsförslaget. Remissvar från BitoS, 1999-06-10.
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205 Prop. 1999/2000:11, s. 14–17. Frågan om vad som egentligen var en adekvat skyddsnivå skulle
bedömas i varje enskilt fall med hänsyn till alla omständigheter kring överföringen: uppgifternas art,
ändamålet med behandlingen etc.
206 Prop. 1999/2000:11, s. 13–17, 25. Man föreslog vidare att bevisbördan för att personuppgifter
inte spreds till andra länder skulle läggas på den hemsidesansvarige.
207 Prop. 1999/2000:11, s. 26 ff. Dessutom menade lagrådet att avkriminaliseringen av ringa brott
mot PuL inte borde få ändra möjligheten för den drabbade att få ekonomisk ersättning. Den som inte
ville ha sitt namn på en hemsida måste fortfarande kunna kräva skadestånd av hemsidesmakaren.
208 Prop. 1999/2000:11, s. 1, 4, 19. Senast hösten år 2001 skulle EU-kommissionen föreslå nödvän-
diga förändringar i dataskyddsdirektivet. I propositionen föresatte sig regeringens att använda tiden
fram till dess för att ”främja att ett förslag till revidering läggs fram och för att öka förståelsen för de
förändringar som enligt svensk uppfattning är nödvändiga”. Man hade redan tidigare tillsammans
med Österrike och Storbritannien tagit initiativ till en seminarieserie för att ge medlemsstaterna möj-
lighet att presentera sin lagstiftning och diskutera olika tillämpningsproblem, med sikte på att finna
en minsta gemensam nämnare för revidering av direktivet.
209 Motion 1999/2000:K13 och K15, 1999/2000:KU7, prot. 1999-11-25, s. 27–30, 50–62.
210 Prot. 1999-11-25, s. 27–29, 50–52.
211 The data Protection Act.
212 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Enligt den italien-
ske datakommissionären Claudio Manganelli tolkas lagens undantag generöst för journalistiska än-
damål. Generositeten gäller dock inte om någon väljer att publicera listor på företag, samfund eller
privatpersoner. Se vidare ”Strängaste PUL finns i Italien”. För en utförligare analys och diskussion
om den italienska implementeringen av dataskyddsdirektivet, se även Andersson, Christoph (2000),
s. 40 samt Korff (1998), s. 31–34.
213 Dahllöf (1999).
214 Lag nr. 429 av den 31 maj 2000. Se vidare Blume (2001b), s. 15 f.
215 Blume (2001a), s. 3. Övriga medlemsstater som inte hade genomfört direktivet var Belgien och
Luxemburg. EU-kommissionen har anmält dessa fyra länder till Europadomstolen. En översikt av
direktivets implementering i EU:s medlemsländer finns på webbplatsen
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/law/impl.htm.
216 Med tanke på undersökningens avgränsningar har jag valt att inte gå närmare in på den svenska
regeringens agerande i EU efter 1999, t.ex. under det svenska EU-ordförandeskapet första halvåret
2001.
217 Se t.ex. Ilshammar (1998), s. 326–335.
218 Denna kritik brukar hänvisa till att Sverige till punkt och pricka försöker efterleva alla EG-direktiv
utan protester medan få eller inga andra nationer gör det, att varje direktiv tas bokstavligt o.s.v.
219 SvD:s förre chefredaktör Mats Svegfors hävdar i sin inledning till debattskriften ”7:16  – och
andra hot mot öppenheten” att Sverige inte alls är överdrivet lojalt i sitt förhållande till EU och dess
påbud: ”Vi har bara en annan syn än merparten av de kontinentala EU-länderna överhuvudtaget på
den offentliga makten. Vi har en stark förvaltningstradition som går tillbaks åtminstone till 1600-
talet. Svenska folket har lärt sig att lita på sin förvaltning och sina domstolar... Bakgrunden finns
också i att lagstiftningen långt före demokratins genombrott har skett i en församling med betydande
folklig förankring.” Svegfors (2000), s. 7 f.
220 Den kan förstås inte uteslutas att den stora jämförelsevis höga Internettillgången och – använd-
ningen bidrog till att debatten blev särskilt intensiv just i Sverige.
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fallstudie 3:

kabellagstiftningen 1982–1985
– nätväktarstaten träder fram

”Skit är skit om än per satellit.”
Lasse Svanberg, Svenska Filminstitutet, 1976

I juni 1985 antog riksdagen en ny lagstiftning för utbyggnad av lokala kabel-TV-
nät. På IT-området präglades det tidiga 1980-talet främst av två trender: den
snabba dator- eller, som den allt oftare kallades, ”informationstekniska” utveck-
lingen, och den lika snabba framväxten av vad som benämndes ”nya medier”.

Diskussionerna om dessa ofta oklart definierade utvecklingen fördes i regel fri-
stående från varandra, som om det gällde två separata tekniska system, men hän-
visade ofta till samma innovationer och nätverk. Den successiva konvergensen
mellan dator, medie- och teleteknik hade vid denna tid gjort det möjligt att ut-
nyttja en gemensam teknisk infrastruktur för distribution av olika slags kommuni-
kationstjänster och medier. Såväl TV-program som datakommunikation kunde
t.ex. förmedlas via kabel och nya fiberoptiska ”allnät”.

Den politiska process som resulterade i kabellagen kom emellertid bara att ta
fasta på ett av dessa användningsområden: kabelnät för massmedieändamål, när-
mare bestämt TV-sändningar. De politiska aktörerna avstod därmed medvetet el-
ler omedvetet från att skapa ett heltäckande institutionellt regelverk. Kabelnätens
potential för datakommunikation, och i förlängningen för att öka tillgängligheten
till det offentliga rummet, lämnades utanför den politiska processen.

Den modell som valdes för etablering av kabelnät innebar vidare att utbyggna-
den skulle ske efter en marknadsekonomisk rationalitet med konkurrens och fri
etableringsrätt. Staten uppträdde inte längre som garant för social och regional
rättvisa. I och med detta kom kabelnäten att bli det första infrasystem i Sverige
som byggdes ut enbart med ledning av principen om utbud och efterfrågan.

Vägvalet motiverades framför allt av att TV-sändningar var det enda kommer-
siella tillämpningen samt av massmedieområdets starka koppling till yttrande-
frihetsidealet och den traditionellt fria etableringsrätten för medieföretag. Men
beslutet påverkades också av den rådande avregleringstrenden i Sverige och väst-
världen, med ett starkt ideologiskt tryck för ökad konkurrens, minskad offentlig
sektor och privatisering av tidigare statligt dominerade verksamheter som tele-
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kommunikationer. I detta kapitel ska kabellagstiftningens tillkomst följas. Huvud-
frågorna gäller hur den politiska omorientering skedde samt vilken/vilka aktörer
som påverkade besluten. Kapitlet inleds med en översikt av 1970- och 1980-talens
svenska data- och mediepolitik, med tonvikt på den tekniska infrastrukturens för-
ändring.

Från ”1984” till informationssamhället
Datoranvändningen under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet utmärktes
framför allt av att de gamla stordatorerna fick bereda plats för persondatorn, som
snart började uppträda både i hem och på arbetsplatser. En utveckling som länge
tyckts gå mot centralisering och maktkoncentration föreföll byta riktning och styra
mot decentralisering och maktspridning. Stora förhoppningar började knytas till
att datoriseringen av näringslivet skulle skapa bättre arbetsplatser och nya jobb.
Framtidens arbetstillfällen tycktes finnas inom den växande tjänste- och infor-
mationssektorn. Särskilt möjligheten att koppla ihop datorer via telefon- och kabel-
nät ansågs ha stora möjligheter att förändra människans livsbetingelser och på
sikt hela samhällsstrukturen.

Kritiska röster som varnade för främlingsskap, utslagning och nya typer av
klassklyftor till följd av den nya tekniken blev färre och färre. Istället talades det
allt oftare om att världen befann sig i ett historiskt brytningsskede, på tröskeln till
informations- eller kunskapssamhället. Politiskt väckte teknikutvecklingen uto-
piska förhoppningar. Informationstekniken skulle lösa sysselsättningsproblemen
och få krisorter och glesbygder att blomma upp igen. Geografiska nackdelar som
långa avstånd skulle vändas till fördelar i form av god miljö och hög livskvalitet.
Sverige verkade bli ”rundare”. Även för folkbildningen, yttrandefriheten och de-
mokratin tycktes nya möjligheter öppnas.1

I en röd liten stuga
Visionen om det goda informationssamhället symboliserades ofta av en röd liten
stuga i något skogsbryn långt från storstäder, arbetsmiljöproblem och bilköer. Stu-
gan var den nya arbetsplatsen där framtidens löntagare skulle arbeta vid sin hem-
terminal eller bärbara dator, befriad från tidens och rummets bojor.2 Inte bara
företag, utan också vanliga hushåll, tänktes få tillgång till en rad nya avancerade
tele- och datortjänster: teledata, telefax, elektroniska brevlådor, möjlighet att söka
information, beställa varor och biljetter, och mycket mer.3 De vattentäta skoten
mellan hem och arbetsplats som industrisamhällets arbetsdelning skapat, skulle
lösas upp när telenätet förvandlades till ett ”allnät”, populärt kallat ”den elektro-
niska motorvägen”.4 Visionen formulerades av bl.a. framtidsforskaren Leif Drambo
i boken ”Infotopia”:

”Vi har börjat tala om att vi är på väg mot ett helt nytt samhälle – informations-
samhället. Informationsexplosionen, breddad och fördjupad utbildning skapar en
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ny sorts kapital i form av kunskap. Vi producerar inte bara varor och tjänster utan
tänker i nya perspektiv. Målet har kunnat sättas högre: vi talar om livskvalitet,
upplevelser och det goda livet.”5

Drambo anknöt inte bara till tekniskutvecklingen, utan också till en omfattande
kritik av industrisamhällets baksidor som pågått sedan 1960-talet. Konsumtion,
karriärtänkande och ekonomisk tillväxt som överordnat politiskt mål ifrågasat-
tes. Istället hyllades nya värden, som att förverkliga sig själv, fungera som män-
niska och känna att man behövdes i en social gemenskap. Värderingarna brukar
kallas ”postmaterialistiska”. Den nya tekniken tycktes nu erbjuda ett sätt att över-
brygga motsättningen mellan materialism och postmaterialism.6 Möjligheterna låg
inte enbart i nya arbetstillfällen och regional utjämning, utan även i kunskaps-
uppbyggnad och personlig utveckling. 7

Optokablar och nya medier
Under de första åren på 1980-talet hade datatrafikens tillväxt varit ungefär 30
procent om året. För att klara den explosionsartade ökningen måste det befintliga
telenätet snabbt byggas ut. Tekniken som skulle lösa flaskhalsarna och samtidigt
bidra till att förverkliga visionen om det goda informationssamhället var den fiber-
optiska kabeln, eller ”optokabeln”.8 Utvecklingen av kabeltekniken liknades snart
vid järnvägarnas utbyggnad hundra år tidigare, informationssamhällets genom-
brott jämfördes med industrialismens barndom. Men den fråga som fick kabel-
utbyggnaden att stiga upp till politikens yta gällde inte hur den nya tekniska
infrastrukturen skulle etableras på nationell nivå, utan en mer begränsad aspekt:
distribution av TV-program via kabel.

Begreppet ”nya medier” blev under 1970-talet samlingsnamn för både ny pro-
duktionsteknik och nya distributionsformer på massmedieområdet. De nya medi-
erna kom att utmana svensk mediepolitik som den sett ut åtminstone sedan 1950-
talet. Två utmärkande drag i denna politik var etableringsfrihet och annons-
finansiering för tryckta medier som tidningar, men statlig reglering av sändnings-
rätten och licensfinansiering för etermedier; det s.k. Sveriges Radiomonopolet.
Motiven till regleringen av radio och TV var dels bristen på frekvenser, dels om-
sorgen om pressen och dels den starka påverkan som etermedier ansågs ha på
åsiktsbildningen i samhället. Förutsättningarna för att kunna upprätthålla mono-
polet var att statsmakterna hade kontroll över distributionstekniken, vilket tedde
sig oproblematiskt så länge markbundna etersändningar var enda tekniska alter-
nativet.9

Regleringen undermineras

I början av 1970-talet stod det klart att den politiska regleringen av radio och TV
var på väg att undermineras. Sveriges Radios monopol bröts i praktiken redan när
de första videobandspelarna började säljas. Senare under 1970-talet var det möj-
ligheterna att sända TV-program via satelliter och kabelnät som kom att stå i
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fokus. Kommunikationssatelliter hade länge använts för att överföra program
mellan olika programföretag. Men vid den här tiden blev det också möjligt att ta
emot signalerna med parabolantenner och sända dem vidare i kabelnät. En annan
utveckling var direktsändande satelliter, vars sändningar kunde tas emot direkt av
enskilda hushåll med en enkel parabolutrustning. TV hade blivit ett gränsöver-
skridande medium. Samtidigt trängde datortekniken in på teleområde. Utveck-
lingen kännetecknades sammanfattningsvis av internationalisering, integrering
(konvergens) och decentralisering.10

Politisk högervåg
Den tekniska utvecklingen skedde parallellt, och i samspel, med en allmän libera-
lisering av etermedierna. Från 1970-talet hade en rad europeiska nationer refor-
merat sin lagstiftning när det gällde rätten att sända TV-program. Även i Sverige
tilläts fler kanaler och nya programformer, i de flesta fall dock administrerade av
SR-koncernen eller med dess goda minne.11 Den försiktiga liberaliseringen utspe-
lade sig mot bakgrund av kampen om ”problemformuleringsprivilegiet”. Den so-
cialdemokratiska hegemonin hade under slutet av 1970-talet börjat ifrågasättas.
Det tidiga 1980-talet signalerade ett uppbrott från efterkrigstidens samförstånd-
sanda. Inslag i processen var den s.k. frihetsdebatten, striden om löntagarfonde-
rna och 4-oktoberrörelsen, samt en allmän politisering av näringslivet.

Moderaterna hade vid den här tiden blivit största oppositionsparti och styrde i
nyliberal riktning, inspirerat av utvecklingen i Storbritannien och USA. Privatise-
ring och avreglering blev politiska modeord, och den offentliga sektorn utsattes
för en allt starkare press.12 Olika opinionsmätningar, bl.a. valundersökningar och
SOM-undersökningarna vid Göteborgs universitet, har visat hur svenska folkets
inställning till den offentliga sektorn successivt förändrades under hela 1980-talet
fram till 1990 då den politiska ”högervågen” kulminerade. Offentlig verksamhet
förlorade stöd hos sympatisörer till alla partier, men minskningen var störst bland
anhängare till socialdemokraterna och vänsterpartiet, som traditionellt varit mest
positiva till den offentliga sektorn.13
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fig. 21. Svenska folkets inställning till den offentliga sektorn 1981–1991, baserat på statis-
tik från valundersökningarna 1982, 1985, 1988 och 1991 (VU) samt SOM-undersökning-
arna 1986–1991. Stödet för offentlig verksamhet förlorade successivt stöd under hela 1980-
talet fram till 1990, då den ideologiska ”högervågen” nådde sitt maximum. Diagrammets
balansmått visar de som är positiva till den offentliga sektorn minus de som är negativa.
Källa: Nilsson (1992), s. 40.

Decentraliseringens epok
Redan under 1970-talet hade den politiska regleringen av radio och TV börjat
luckras upp. Försök med när-TV startades 1974 och närradio i föreningsregi kom
till 1979, till en början som ett experiment på 15 orter. År 1977 introducerades
lokalradion inom Sveriges Radio. En omfattande diskussion fördes också om SR-
koncernens organisation och finansiering. De frågor som stod i fokus gällde bl.a.
TV-reklam och en ny tredje TV-kanal. På teleområdet började televerkets dubbla
roll som dels myndighet och expertorgan, dels affärsdrivande verk och marknad-
saktör angreps av de borgerliga partierna. Från tidigt 1980-tal skedde en försiktig
omprövning med bl.a. friare finansiering och slopat telefonmonopol.14 När det
gällde kabel-TV och kabelverksamhet i vidare mening existerade emellertid ingen
relevant lagstiftning varken på nationell eller europeisk nivå. I början av 1980-
talet hade denna olösta fråga blivit ett utvecklingshinder.15

Kabel-TV i Sverige
TV-program via kabel uvecklades från början som ett sätt att förbättra sändnings-
kvaliteten i områden med dålig mottagning. Utvecklingen startade i USA och Ka-
nada i slutet på 1940- talet och början på 1950-talet. Krav på större programut-
bud ledde till en andra våg på 1970-talet.16 Som följd av utvecklingen i USA och
Kanada kom en del av mediedebatten i Sverige att handla om möjligheterna att
bygga kabelsystem för att i första hand komplettera de nationella TV-sändning-
arna med lokala program.17 Utbildningsdepartementet tillsatte tidigt på 1970-ta-
let Harry Schein som enmansutredare. 1972 redovisade han olika politiska pro-
blem som den nya tekniken förde med sig i den okonventionella debattboken ”In-
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för en ny mediepolitik: Kabeltelevision – bildskval eller kommunikation”. Några
konkreta förslag till lösningar presenterades emellertid inte.18 Scheins utredning
ledde inte heller till några politiska initiativ.19

I Sverige var intresset för kabel-TV svalt ända fram till 1980-talets början.20

Orsaken var förmodligen att det redan fanns ett välutbyggt sändarnät med god
mottagning på de flesta platser. Dessutom hade många hushåll anslutits till central-
antennanläggningar under 1960- och 1970-talen. Efter starten av TV2 år 1969
var efterfrågan på nya TV-kanaler inte särskilt stark.21 Andra förklaringar till att
utbyggnaden dröjde i Sverige var att inga andra aktörer än Sveriges Radio-koncer-
nens programbolag fick sända TV-program, och att reglerna för vidarespridning
av TV-kanaler från andra länder var oklara. Det var inte heller tekniskt möjligt att
ta emot utländska TV-signaler, utom i en del gränstrakter.22

Satellit + kabel = sant
Den relativt statiska situationen började lösas upp med tillkomsten av satellit-
sända TV-kanaler, när-TV och andra lokala sändningar i kabelnät. Framför allt
var det idén att koppla ihop satellit- och kabelteknik som blev katalysator för en
snabb teknisk och ekonomisk utveckling från slutet av 1970-talet. Varken satelli-
ter eller kabel-TV var egentligen någon teknisk nyhet. Det var däremot satellit-
distribuerade TV-program till vanliga tittare. Som Lena Ewertsson konstaterar
förvandlade den nya systemkombinationen kabel-TV från en sorts förvuxen cen-
tralantennanläggning till en kommersiell TV-marknad som erbjöd tillgång till ett
stort antal nya kanaler. Att återutsända utländska TV-kanaler i kabelnät föll sam-
tidigt utanför den nationella mediepolitikens institutionella ramar. Därmed nådde
frågan den politiska nivån i Sverige.23

Tidiga försök med kabel-TV
Så tidigt som i början av 1960-talet hade ett kommersiellt kabelnät byggts i Malmö.
På 1970-talet startades kabel-TV-sändningar på flera orter, delvis i samarbete med
Sveriges Radio. Under 1980-talets första hälft bedrev den statliga närradiokom-
mittén försök med när-TV på två orter.24 Redan i slutet av 1970-talet hade telever-
ket lagt fram ett första förslag om att bygga ut kabelnät. Enligt en utredning från
1981–82 skulle det vara ekonomiskt möjligt att anlägga kabelnät på orter med ca
4 000 hushåll, motsvarande ca 70 procent av befolkningen. Den rena landsbygden
skulle således hamna utanför. Televerket startade också egna försökssändningar
med kabel-TV i Lund 1983.25

Den snabba utvecklingen på medieområdet, ofta kallad ”den nya mediesitua-
tionen”, fick regeringen att våren 1984 föreslå en lagändring som skulle göra det
möjligt att på försök ta ned sändningar från kommunikationssatelliter och sprida
dem vidare i kabelnät.26 Sammanlagt beviljade utbildningsdepartementet tillstånd
på ca 20 orter. SR-koncernen fick också ett tjugotal tillfälliga tillstånd för s.k.
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egensändningar fram till december 1985. I vissa fall förekom båda typerna av
försök på samma ort och i samma kabelnät. Redan i maj 1985 hade över 80000
svenska hushåll möjlighet att se kabel-TV inom ramen för dessa provisorier.27

Kabelnät som allnät
Att sända TV-program var emellertid långtifrån den enda användningen av kabel-
nät. Redan på 1970-talet diskuterades kabelutbyggnaden som första steget i en ny
teknisk infrastruktur, ett rikstäckande ”allnät” med mycket hög överföringskapa-
citet (”bandbredd”) för såväl TV-sändningar som tele- och datakommunikation.
Genom ett sådant bredbandigt allnät skulle rader av nya interaktiva tjänster kunna
erbjudas, som teleshopping, TV-möten, videokonferenser och teledata.28 Osäker-
heten var dock stor, både när det gällde efterfrågan på tjänster och huruvida all-
nätet skulle byggas vid sidan av eller integreras med det allmänna telenätet. Den
planerade digitaliseringen av det allmänna telenätet, ”Digitalen 87”, skulle even-
tuellt göra det möjligt att förmedla stora mängder data innan några separata kabel-
nät hunnit byggas ut.29

Tekniken och politiken utmanar varandra
Vid skiftet mellan 1970- och 1980-talen hade det traditionella svenska medie-
landskapet förändrats radikalt, och därmed även medie- och telepolitiken förut-
sättningar. Dator-, tele- och medieteknik var på väg att smälta samman, liksom
marknaderna för produkter och tjänster. Ett nytt fält, informationstekniken, hade
uppstått. Politiskt innebar det bl.a. ökad osäkerhet och krockar mellan äldre kul-
turer och rättstraditioner.30

Den politiska uppmärksamheten präglades ofta av turbulens, en känsla av bråd-
ska och en uppfattning om att det politiska systemet var på väg att bli ifrånsprunget
av den snabba teknikutvecklingen. Den nya tekniken, särskilt på medieområdet,
framställdes som en möjlighet, men inte sällan också som ett hot. Inom socialde-
mokratin förekom ett tag krav på reglering av innehav av parabolantenner.

Efter regeringsskiftet hösten 1982 fick den sittande massmediekommittén (MMK)
nya direktiv att föreslå riktlinjer för utbyggnaden av kabelsystem i Sverige. För
första gången blev de infrastrukturella aspekterna av den nya tekniken föremål
för politisk behandling. En avgörande fråga var vilken mening kommittén skulle
tillskriva kabelnäten. Borde kabelnäten förstås som en förlängning av central-
antennanläggningarna, eller av det allmänna telenätet? Var de kanske början till
en helt ny teknisk infrastruktur? Beroende på vilket svar man kom fram till skulle
helt olika politiska normsystem och institutionella regelverk bli aktuella.

Kabelutbyggnaden definierades i regeringens direktiv som en ren kultur- och
mediepolitisk angelägenhet, inte som en sektorsövergripande fråga med betydelse
för såväl industri- och näringspolitik som kommunikationer, arbetsmarknad, re-
gionalpolitik och yttrandefrihet. Det blev följaktligen kabelnätens användning för
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TV-sändningar som dominerade kommitténs arbete och senare kom att ligga till
grund för riksdagens beslut. Bakom vägvalet låg framför allt televerket som mål-
medvetet agerande i rollen som systembyggare.

Televerket driver på
Under 1970-talet hade televerket insett att hårdnande konkurrens var att vänta,
som en konsekvens av att tele- och datorteknik hade börjat smälta ihop och av
den politiska liberaliseringen i omvärlden. Man trodde t.ex. att företag inom dator-
branschen snart skulle erbjuda alternativ till traditionella teletjänster. Dessutom
betraktades satellitteknikens utveckling som ett hot mot verkets traditionella över-
föringsmonopol. Samtidigt förväntades telekommunikationerna få allt större be-
tydelse för företagen. Med tanke på sektorns lönsamhet ansågs det viktigt att vara
lyhörd för marknadens krav.31

Televerket hade presenterat ett första förslag till utbyggnad av kabelnät i mitten
av 1970-talet. Utgångspunkten var det kommande TV-utbudet från satelliter. Ka-
bel-TV förväntades växa snabbt i Sverige under andra halvan av 1980-talet. Ver-
ket deklarerade i en rapport från 1981/82 att kabelnät skulle byggas ut där det var
kommersiellt motiverat. I första steget innebar det att 250 tätorter med mer än
4000 invånare; totalt ca 2,3 miljoner hushåll eller två tredjedelar av befolkningen,
skulle få kabel-TV inom 5–8 år efter starten 1985/86. Dessförinnan borde verket
skaffa erfarenheter från ett par provanläggningar. En projektgrupp tillsattes också
för att förbereda satsningen och ta fram beslutsunderlag till statsmakterna.32

Strategi i två steg
I den strategi som successivt växte fram under början av 1980-talet betraktades
kabel-TV-nät som ett nytt affärsområde inom televerket, men också som ett led i
uppbyggnaden av en ny teknisk infrastruktur. Verkets strategi bestod av två steg.
I en första etapp planerade man att bygga ut kabelnät i områden med säker efter-
frågan33. I det andra steget tänkte man använda inkomsterna för att ansluta före-
tag och hushåll där det bedömdes vara företagsekonomiskt lönsamt till ett natio-
nellt bredbandsnät för tvåvägskommunikation. Kabelutbyggnaden hade alltså en
dubbelnatur som dels ny konkurrensutsatt verksamhet, dels som ett led i upprust-
ningen av det allmänna telenätet.34

Televerkets generaldirektör Tony Hagström presenterade strategin på ett sym-
posium i augusti 1984, där han slog fast att kabel-TV-utbyggnaden var ett led i
den långsiktiga satsningen på ett nationellt bredbandsnät för tvåvägskommunika-
tion. Fördelarna av att ”kabla Sverige bara en gång” var uppenbara, enligt Hag-
ström. På kort sikt skulle TV dominera användningen. Men den ökade dator-
användningen, och inte minst datavision, innebar att hushållens telefonlinjer re-
dan om några år kunde användes för datorterminaler och hemdatorer lika väl
som för vanliga samtal: ”Vi räknar med att skilda typer av data- och textut-
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rustningar på sikt blir lika vanliga som dagens telefonapparat, kanske hopbyggda
i en gemensam enhet.”35 Kabelnät var således inte bara TV, utan också en satsning
på att möta kommande efterfrågan på datakommunikation.

Lån på öppna marknaden
Tidigare hade televerket finansierat sina investeringar med egna medel. I rappor-
ten från 1981/82 föreslogs en ny modell: ”Televerkets investeringar i kabel-TV-
nät kan (bör) finansieras genom lån på den öppna kapitalmarknaden och behöver
(bör) således ej belasta statsbudgeten.”36 Under 1983 och 1984, fick verket till-
stånd att låna upp pengar i friare former. Det innebär samtidigt skärpta krav på
förräntning av kapitalet. Lån på marknaden måste betalas på marknadsmässiga
villkor.37 Tony Hagström underströk att kalla ekonomiska realiteter nu styrde ver-
kets handlingsmöjligheter: Några skattemedel eller medel från televerkets övriga
verksamhet finns inte att tillgå, utan verksamheten måste stå på egna ben – dess-
utom i konkurrens med andra. Det är inom denna ram som televerket söker få till
stånd en så stor långsiktighet som möjligt.”38

Televerket stod väl rustat ekonomiskt och tekniskt inför kabelutbyggnaden och
moderniseringen av det allmänna telefonnätet, men svagare legalt. Verket hade
inget monopol på överföring av TV-signaler, datatjänster, larmtjänster – eller
telefonsignaler. Apparatmonopolet hade undergrävts och skulle snart försvinna.39

På papperet rådde därmed fri konkurrens, men i praktiken kunde televerket ändå
räkna med att lägga under sig stora delar av den nya kabelmarknaden i kraft av
sin storlek, sitt kunnande och framför allt sin långa erfarenhet av att förvalta det
allmänna telenätet. Verket hade tidigt skisserat en marknadsuppdelning där man
själv skulle rikta in sig på utbyggnaden av orts- eller basnät, medan fastighets-
näten skulle byggas ut av fastighetsägare och privata aktörer.40

En offensiv defensiv
I grunden var det således en defensiv strategi som fick televerket att gå på offensi-
ven i kabel-TV-frågan. Den gamla monopolställningen var i gungning, och ut-
byggnaden av ett rikstäckande bredbandsnät blev nu ett välkommet konkurrens-
medel för att hålla satelliter och andra nya överföringsformer som inte kunde
inordnas i den gamla regleringsmodellen stången.41

Massmediekommittén tillsätts
I juli 1982 tillsatte regeringen Fälldin den parlamentariska massmediekommittén
som i huvudsak skulle ägna sig åt problematiken kring kabel-TV.42 Efter regerings-
skiftet samma höst fick utredningen omfattande tilläggsdirektiv som helt ersatte
de gamla direktiven. MMK:s uppdrag täckte två områden. Det ena var frågor som
hade blivit aktuella genom utvecklingen på satellit- och kabelområdet. Det andra
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var frågor som tidigare hade studerats av andra utredningar, men inte lett till
några politiska ställningstaganden.

Bland det material som överlämnades till MMK fanns radiorättsutredningens
betänkande ”Översyn av radiolagen” och informationsteknologiutredningens be-
tänkande ”Nya medier – text-TV, teledata” med uppdraget att pröva vilka regler
som borde gälla för teledata och text-TV. Ytterligare ett förslag som lämnades
över var ”Videoreklamfrågan” från utredningen om reklam i videogram.43 Jag
kommer i fortsättningen att koncentrera mig på den del av direktiven som omfat-
tade principer för utbyggnad av kabelnät, enligt regeringen den ena av kommit-
téns båda huvuduppgifter.

Kabelnät för massmedieändamål
I direktiven betonades den tekniska utvecklingens förändringskraft starkt. Bland
nya distributionsformer på medieområdet räknade regeringen upp kabel- och
satellitdistribution, text-TV, teledata och videogram. Man var också medveten om
att kabelnät kunde användas för att överföra annan information, t.ex. bilder och
data, brand- och inbrottslarm samt beställningar och betalningar. Men även om
kabeltekniken hade vidare tillämpningar bedömde man att användning för mas-
smedieändamål skulle dominera under överskådlig tid. Därför var det naturligt
att MMK koncentrerade sig på frågor som rörde utbyggnad av kabelnät, tekniska
krav m.m.44

Den första av MMK:s huvuduppgifter blev således att föreslå principer för ut-
byggnad av kabelnät för massmedieändamål. Förslagen borde utarbetas från både
mediepolitiska och kulturpolitiska utgångspunkter. Den mediepolitiska bedöm-
ningen skulle gälla hur ny teknik kunde användas för att säkra variation och mång-
fald. Vid den kulturpolitiska prövningen borde olika teknikanvändningar kopplas
till de kulturpolitiska målen. Effekter på barns villkor skulle uppmärksammas
särskilt.45 När det gällde principerna för utbyggnad av kabelnät betonade reger-
ingen att utbyggnaden redan från början borde ske planmässigt, så att lokala och
regionala nät kunde samordnas:

”Massmediekommittén bör lägga fram förslag om vilka krav som bör ställas på
planer för utbyggnad av kabelnät. I uppdraget ligger att föreslå hur och av vem
planer skall fastställas, hur planerna skall göras bindande i förhållande till dem
som vill bygga ut kabelsystem och vilka frågor som skall regleras i planerna. Till
dessa frågor hör naturligen dels frågor om nätens geografiska placering, var stam-
näten skall placeras m.m., dels tekniska standardkrav såsom minimiantal kanaler
för olika ändamål, krav på möjlighet till tvåvägskommunikation och krav på möj-
lighet att ansluta kabelsystemen till större system.”46

Ansvar för utbyggnaden
I anslutning till planfrågan skulle kommittén utreda ansvaret för utbyggnaden.
Televerket hade tidigare åtagit sig att bygga kabelnät fram till enskilda fastigheter.
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Inom själva fastigheten skulle verket däremot få samma ställning som andra entre-
prenörer. Enligt direktiven skulle MMK nu överväga för- och nackdelar med olika
alternativ, och särskilt undersöka hur kraven på planmässighet och teknisk stan-
dardisering skulle mötas i ett alternativ med konkurrens mellan olika leverantörer
och tekniska lösningar.47

Regeringen noterade att kabelsystem utomlands bara hade byggts i områden
där det var ekonomiskt lönsamt, d.v.s. i tätorter, medan glesbygderna blivit utan.
Därför borde kommittén föreslå hur en svensk kabelutbyggnad skulle kunna ge-
nomföras med rimlig geografisk rättvisa. MMK borde vidare överväga hur områ-
den som inte kunde täckas av kabelsystem till rimliga kostnader ändå skulle få del
i kabelteknikens möjligheter. Som en tänkbar lösning angavs trådlös distribution.48

Regler för kabelsändningar
Kommitténs andra huvuduppdrag var att föreslå regler för TV-sändningar i kabel-
nät. Det gällde etableringsregler, krav på den som ville sända, om t.ex. samhällsor-
gan eller ägare till kabelnät skulle svara för sändningarna, vidareförmedling av
SR-koncernens program, spridning av utländska program, lokala s.k. egensänd-
ningar och frågan om reklam etc. Vidare skulle kommittén lämna förslag om fi-
nansiering och kostnadsfördelning mellan abonnenterna.49 Direktiven poängte-
rade att MMK också måste ta hänsyn till att statens ekonomi var utomordentligt
ansträngd.50 I praktiken betydde det att man inte borde föreslå några nya utgifter.

”Sossarnas egen lekstuga”
MMK bestod av sju ledamöter, fyra socialdemokrater inklusive ordföranden Leif
Andersson och en representant vardera för folkpartiet, centern och moderaterna.51

Till kommittén knöts en stor grupp sakkunniga och experter. Vid planeringen av
arbetet våren 1983 beslutade kommittén att bilda fem referensgrupper med repre-
sentanter för olika intressen och aktörer. Grupperna skulle ta fram underlag på
områdena kultur- och mediepolitik, utbyggnad och användning av kabelnät, re-
klamfrågor, ny teknik och industripolitik samt radiorättsliga frågor. Några aktö-
rer fick själva föreslå experter. Televerket hade för sin del en expert i själva kom-
mittén och dessutom representanter i de båda referensgrupperna för kabelnät och
teknikutveckling.52

Kommitténs arbete kom inte igång förrän i slutet av februari 1983. Orsaken
var att de nya direktiven låtit vänta på sig. Under tiden hade hela det tidigare
sekretariatet hunnit sluta i protest mot att direktiven drogs i långbänk och mot
vad man uppfattade som ett försök av den nya regeringen att politisera MMK.
Bakgrunden var dels att socialdemokraten Jan-Olof Gurinder med ett förflutet
bl.a. i utbildningsdepartementet utsågs till ny sekreterare i januari 1983, dels ett
uttalande av statssekreterare Gunnar Svensson i Expressen om att han ville ha en
”fastare politisk ledning av kansliet”. Uttalandet fick Anders Björck, moderaternas
medieexpert och ledamot i MMK, att replikera: ”Sossarna vill ha massmedia-
kommittén som sin egen lekstuga.”53
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Den politiska osämjan om MMK:s sekretariat ledde till animerad frågedebatt i
riksdagen mellan Anders Björck och kulturminister Bengt Göransson den 28 fe-
bruari 1983. Björck tog där upp Gurinders kända s-färg och menade att utred-
ningskanslier skulle vara opolitiska. Vidare ansåg han att de nya direktiven inne-
bar en insnävning av uppdraget. Slutsatsen var att det hade skett en politisering av
kommittén. Göransson nekade till alla sådana planer och försäkrade att några
önskemål om politisering aldrig hade funnits. Saken var den att de gamla direkti-
ven inte gav tillräcklig vägledning om inriktningen av den framtida mediepolitiken.
Dessutom behövdes en allmän förstärkning av sekretariatet.54

Forcerat arbete
Kommittén hade fått en inledning med hårda politiska ordväxlingar. Arbetskli-
matet skulle dock snart bli bättre55. När ledamöterna satte sig in i de nya direkti-
ven upptäckte man de att inte skiljde sig så mycket från de tidigare. Bytet av
direktiv uppfattades mera som markering av att en ny regering hade tillträtt. Ord-
föranden Leif Andersson visade dessutom stor vilja till samförstånd och kompro-
misser. De borgerligas farhågor om att socialdemokraterna skulle försöka driva
igenom sin vilja i konfrontation med oppositionen verkade inte besannas. Ett större
problem var den mycket knappt tilltagna utredningstiden.

MMK arbetade under stor tidspress, vilket förstås begränsade möjligheterna
att göra en djupare analys av varje fråga. Om regeringen skulle kunna lägga fram
en proposition våren 1985, före nästa val, måste utredningen lämnade sitt betän-
kande senast sommaren 1984. Man hade således föga mer än ett år på sig. Kom-
mittén beslöt därför att koncentrera sig på grundläggande principer och regler
framför en detaljstudie av enskilda problem. Vissa delar av direktiven fick läggas
helt åt sidan, medan andra behandlades mera översiktligt. Det gällde framför allt
diverse mindre frågor som hade överlämnats till MMK från tidigare utredningar.

Sändningsregler i centrum
Det paktiska utredningsarbetet kom snabbt att koncentreras på hur olika regler
för kabelsändningar och deras innehåll skulle utformas. Bakom prioriteringen
fanns det grundläggande vägval som hade gjorts redan i regeringens direktiv om
att betrakta kabelutbyggnaden som i första hand en ren massmediefråga, och inte
som del i en ny teknisk infrastruktur. En annan förklaring är att sändningsregler
och innehållsfrågor var mera politiskt brännbara. Diskussionen om vidare använd-
ningar av kabelnät kom därför att överskuggas framför allt av striden om huru-
vida reklam skulle tillåtas i kabelsändningar. ”De tekniska aspekterna kom i skym-
undan av reklamfrågan och möjligheterna för statsmakterna att styra massmedie-
utbud och konsumtion”, säger en av ledamöterna.

De intervjuade ger en entydig bild av att kommittén mer eller mindre tog för
givet att kabelnät skulle byggas ut över hela Sverige enligt den gamla televerks-
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modellen, utan att några särskilda planer eller riktlinjer för utbyggnaden behöv-
des. Tillgängligheten till kabelnäten uppfattades inte som något stort problem:
”Televerket skulle dra fiber ändå. Ingen tänkte på att det skulle drivas affärsmäs-
sigt.” Att det också rådde stor osäkerhet om kabelnätens användning för andra
tjänster än TV-sändningar bidrog till att MMK inte ägnade så stor uppmärksam-
het åt nätens roll i skapandet av en ny teknisk infrastruktur för tele- och data-
kommunikationer. En kombination av institutionellt spårberoende och tolknings-
flexibilitet tycks därmed ha medverkat till att utredningen tog relativt lätt på sin
första huvuduppgift: att föreslå principer och ansvar för kabelutbyggnaden.

Kompromissen i Sigtuna
I början av 1984 började ett betänkande ta form. Kommittén hade då enats om att
televerket inte borde få något monopol på kabelutbyggnaden. Den skulle istället
styras av marknadens efterfrågan.56 Den slutliga kompromissen utformades i mit-
ten av mars vid ett improviserat nattligt möte mellan ledamöterna under MMK:s
internatsammanträde på Sjudarhöjdens kursgård utanför Sigtuna.57 Man kom där
överens om grundprincipen att etableringsfrihet skulle råda för byggande av kabel-
nät, men att sändningarna skulle kräva tillstånd. Kompromissen fick formen av en
partiöverenskommelse. Den fästes inte på papper, men kom att betraktas som
bindande av de fyra partier som stod bakom uppgörelsen. Den enda större fråga
som inte ingick i överenskommelsen gällde om reklam skulle tillåtas i kabel-
sändningar eller inte.58

Att de socialdemokraterna ledamöterna accepterade principen om fri etable-
ringsrätt för kabelnät utan krav på planer eller riktlinjer för utbyggnad förklarats
av några intervjuade med att man ville tillmötesgå de borgerliga och nå politisk
enighet om grunddragen i en ny kabellagstiftning. En annan förklaring pekar is-
tället på att det gamla folkrörelseidealet under 1980-talet upplevde en renässans
inom socialdemokratin. I SSU diskuterades självförvaltning, och stora förhopp-
ningar knöts till att nya lokala verksamheter som närradio och när-TV i förenings-
regi skulle vitalisera det tynande medlemsintresset. Inte bara kommuner och stat-
liga verk, utan också folkrörelser m.fl. borde därför få bygga och driva kabelnät.59

En tredje förklaring anknyter till det frihetliga arv som fanns inom socialdemo-
kratin. Fri etableringsrätt för medier betraktades i det perspektivet som någonting
i grunden naturligt.

Ställningstagandet för etableringsfrihet ledde till spänningar i den socialdemo-
kratiska gruppen inom MMK. Medan Leif Andersson intog en pragmatisk håll-
ning, företrädde Georg Andersson, som var kulturutskottets ordförande och räk-
nades som socialdemokratins ledande mediepolitiker i riksdagen, en mera tradi-
tionell regleringslinje. Björn Andersson, politiskt sakkunnig hos vice statsminister
Ingvar Carlsson med ansvar för framtidsfrågor i regeringen, var den socialdemo-
kratiske ledamot som starkast argumenterade för att kabelnäten också borde ses

Ilsham.doc-1 Korr 6.5. -11.50 02-05-06, 14.54223



224

som ett led i utbyggnaden av en nytt bredbandsnät.60 I frågan om etableringsfrihet
stödde han dock Leif Andersson.

Utredning på okänd mark
MMK var en ”stor” utredning med hög politisk profil inom ett centralt och upp-
märksammat område. Efter den inledande turbulensen beskrivs stämningen mel-
lan ledamöterna i kommittén som rak och konstruktiv. Man beträdde delvis poli-
tiskt okänd mark under utredningsarbetet, och alla tvingades därför anstränga sig
för att ta in nya kunskaper. Den politiska uppmärksamheten hade en tendens att
koncentreras på laddade innehållsfrågor som porr och reklam. Det kunde, som en
av ledamöterna säger, leda till att; ”stora saker ramlade igenom som det egentli-
gen skulle ha varit en politisk diskussion kring”.

Som ordförande fungerade Leif Andersson som ledande kompromissarkitekt.
Av övriga intervjuade uppfattades han som öppen, klok och lyhörd. Andra tongi-
vande politiska aktörer var Bert Levin och Anders Björck. Medan Levin beskrivs
som sakinriktad och påläst, var Björck mera ideologiskt förutsägbar och, som en
av de intervjuade uttrycker sig; ”en person som man inte gärna gav sig i debatt
med”. Av experterna spelade televerkets Valdemar Persson en viktig roll i kom-
mittén. Trots att han företrädde en av de ledande aktörerna i kabelfrågan respek-
terades han som kunnig och vidsynt av ledamöterna. Medan televerket drev på
kommittén och försåg den med underlag genom Persson och sina övriga experter
i referensgrupperna, var SR:s expert inte lika aktiv. Många hade väntat att telever-
ket och SR skulle bli huvudkonkurrenter om kabelutbyggnaden. I praktiken var
det televerket som kom att spela huvudrollen.61

Televerkets bedömningar, strategi och ambitioner blev tungt vägande för kom-
mitténs slutsatser. Verket tonar fram som den dominerande aktören bakom den
nya kabellagstiftningens tillkomst. Televerket såg också vidare möjligheter när det
gällde att integrera kabel-TV-näten i ett framtida bredbandsnät. Man beskrev hur
många nya teletjänster skulle vara möjliga i lokala bredbandsnät.62 SR menade
däremot att det troligen skulle bli tekniskt svårt att använda näten för telekom-
munikationer. Orsaken var framför allt att de befintliga centralantennanlägg-
ningarna hade mycket blygsamma tekniska förutsättningar att ingå i integrerade
kommunikationsnät.63

Sammanträden och resor
Sammanlagt höll kommittén 26 sammanträden. Man gjorde också studieresor till
Danmark, Finland och Norge samt Belgien, Holland och England med besök på
ministerier, medieföretag och teleförvaltningar. Under arbetet hade MMK, i första
hand genom sekretariatet, kontakter och överläggningar med dominerande aktö-
rer som SR-koncernen och televerket, industrin, hemelektronikbranschen, fastig-
hetsägare, m.fl. Man samrådde även med en rad andra pågående utredningar:
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upphovsrättsutredningen, yttrandefrihetsutredningen, datadelegationen, informa-
tionsdelegationen, utredningen om dataflöden över Sveriges gränser, konsument-
politiska kommittén, närradiokommittén, femte pressutredningen samt 1983 års
demokratiutredning.64

Via kabel och satellit
MMK hade arbetat under stor brådska, i politisk turbulens och inom ett område
där den tekniska utvecklingen var mycket dynamisk. Under den korta tid som
kommittén verkade förändrades medielandskapet påtagligt. Det gällde diskussio-
nen om reklam i radio och TV, men också försöken med kabelsändningar och den
internationella utvecklingen. I Europa hade en tidigare optimism om utbyggnaden
av kabelnät börjat dämpas, bl.a. mot bakgrund av utvecklingen i USA där insikten
växte om att kabel-TV var en bransch med stora risker.65 En omfattande tolk-
ningsflexibilitet präglade således kommitténs betänkande ”Via satellit och kabel”,
som presenterades i juli 1984:

Det bör alltså understrykas att vårt arbete har syftat till att lägga förslag om för-
hållningssätt till en teknik och ett verksamhetsområde som idag inte existerar i
nämnvärd grad i vårt land och där utvecklingen är förenad med stor osäkerhet och
många frågetecken.”66

På marknadens villkor
Den modell som kommittén föreslog var en mediedriven kabelutbyggnad. Målet
var att de nya medierna skulle utnyttjas för att skapa en vid yttrande- och infor-
mationsfrihet. Medlen var fri etableringsrätt för kabelnät, men inte för sändningar.
Huvuddragen i betänkandet innebar att vem som helst, såväl privatpersoner, före-
tag som statliga verk, skulle ha rätt att bygga kabelnät och på vissa villkor an-
vända dem både för egna TV-sändningar och för återutsändning av utländska
satellitprogram. Kabelutbyggnaden borde således ske på marknadens villkor, inte
efter en politiskt fastställd nationell utbyggnadsplan. Några särskilda planer eller
riktlinjer för kabelutbyggnad behövdes över huvud taget inte av kultur- och mas-
smediepolitiska skäl. Här frångick man direktiven, som hade angivit att utbygg-
naden borde ske planmässigt:67

”Var och hur kabelnät kommer att anläggas beror på de ekonomiska bedömningar
som nätanläggare gör. Kommittén har inte funnit anledning att föreskriva för nät-
anläggare att de skall bygga nät i områden där det bedöms som ekonomiskt olön-
samt.”68

MMK var klar över att kabelutbyggnaden hade infrastrukturella aspekter och
betonade särskilt att näten kunde användas för tvåvägskommunikation, både på
medieområdet och för t.ex. TV-konferenser, men ansåg att sådana tillämpningar
föll utanför dess uppdrag:
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”Vår uppgift har alltså varit att lägga fram förslag utifrån kultur- och massmedie-
politiska utgångspunkter inom detta område. Vi har därför inte sett det som vår
uppgift att mera i detalj gå in i de industripolitiska, sysselsättningspolitiska eller
allmänt kommunikationspolitiska aspekterna på en kabelnätsutbyggnad. [...] Sett i
ett vidare perspektiv är anläggning av kabelnät för i första hand TV-överföring ett
viktigt steg i etableringen av ett allmänt bredbandsnät.”69

Kabelnät som teknisk infrastruktur
Jag kommer i följande avsnitt att analysera MMK:s resonemang och förslag på
den tekniska infrastrukturens område. Kommitténs utgångspunkt var att svensk
lagstiftning inte innehöll några specialregler om anläggning av kabelnät. Tidigare
hade kabelteknik använts främst i centralantennanläggningar och betraktats som
en intern fråga för fastighetsägare och hyresgäster.70 Även för andra typer av nät-
verk, t.ex. telenät, rådde formellt etableringsfrihet. En vidare användning av kabel-
nät än bara TV-sändningar skulle alltså inte kräva särskilda tillstånd enligt gäl-
lande lag. Däremot hade televerket ensamrätt när det gällde att ansluta utrustning
till det allmänna telefonnätet71. I princip rådde etableringsfrihet men anslutnings-
monopol inom den svenska telesektorn.72

Principer för utbyggnad
Enligt televerkets planer var kabel-TV-nät ett led i en långsiktig satsning på att
skapa ett rikstäckande bredbandsnät för olika teletjänster. Verket föreslog dock
att utbyggnaden skulle ske på kommersiella grunder. Behov och efterfrågan skulle
därmed styra utbyggnaden och utbudet av tjänster. Man ansåg att lokala förhål-
landen borde få bestämma om och hur nätutbyggnaden skulle genomföras, och
erfarenheterna från olika försök visade redan att förutsättningarna varierade.73

På grund av osäkerheten om regler och andra förutsättningar hade televerket
inte gjort upp någon plan för sin kabelutbyggnad. En tänkbar utveckling var man
skulle börja bygga ut ortsnät under 1984 och 1985 inom ramen för de försök som
regeringen och SR-koncernen gett tillstånd till.74 MMK förde ingen längre diskus-
sion om de principer och den ansvarsfördelning som televerket hade skisserat. Att
verket skulle få uppdraget att bygga ut kabelnät över hela landet med ensamrätt
betraktades som ”helt teoretiskt”, eftersom man utgick från att det inte fanns
några budgetmedel till utbyggnaden.75

Nej till planmässighet
MMK skulle enligt direktiven lämna förslag om en planmässig kabelutbyggnad:
vilka krav borde ställas på planer för utbyggnad, hur och av vem skulle planer
fastställas, hur skulle planerna göras bindande, vilka frågor skulle regleras i pla-
nerna etc.? Efter att ha diskuterat olika modeller, från riksplaner till lokala eller
kommunala planer, konstaterade man att om ett plansystem infördes måste den
rådande etableringsfriheten troligen ersättas med tillstånd eller koncession.76
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Den grundläggande frågan var dock om det från medie- eller kulturpolitiska
utgångspunkter fanns anledning att göra upp planer för kabelutbyggnaden i Sverige.
Det som då stod i fokus var inte själva näten, utan de tjänster som kunde förmed-
las. Nätutbyggnaden i sig ansågs intressant enbart i industri- och/eller syssel-
sättningspolitiskt ljus. Enligt MMK var det främst satellitsända TV- och radiopro-
gram som kunde motivera en utbyggnad av kabelnät till hushållen77. Man såg
lokala sändningar som en värdefull möjlighet, men tyckte inte att det var skäl nog
att lägga fast en nationell utbyggnadsplan. Ville man gynna lokala program var
det bättre att välja etersändningar.78

I kommitténs kontakter med branschorganisationer och företag hade många
varit intresserade av bredbandiga kabelnät med möjlighet till dubbelriktad kom-
munikation. Några användningar förutom TV som på kort sikt skulle kunna bli
aktuella för hushållen, och därmed bli drivkraft för en nätutbyggnad, hade däre-
mot inte presenterats. Man drog därför slutsatsen att det i nuläget var hushållens
intresse för fler TV-kanaler som kunde driva en utbyggnad av kabelnät, och note-
rade att motsvarande bedömning gjordes i andra länder, t.ex. i den engelska s.k.
Huntrapporten.79

Utlandsprogram ingen rättighet
Nästa problem var om tillgång till utländska TV-kanaler skulle betraktas som en
rättighet för alla i hela landet, precis som de nationella TV- och radiokanalerna.
Det ansåg inte kommittén. Utländska TV-kanaler via kabel kunde inte heller jäm-
föras med tjänster som telefon eller post. MMK såg inga skäl att förorda en plan-
mässig kabelutbyggnad av den anledningen.80

Man hade inte heller uppfattat att en kabelutbyggnad skulle finansieras med
offentliga medel, utan baseras på hushållens betalningsvilja. Resultatet kunde bli
allt från små nät med några få utländska kanaler till mycket stora med många
kanaler. Bristen på goda bedömningar av hushållens efterfrågan var, menade man,
ytterligare ett skäl att inte lägga fast planer för en utbyggnad som ändå skulle
finansieras på marknadsmässiga villkor.81

Trots att frågan föll utanför direktiven diskuterade MMK också kabelutbygg-
naden ur industripolitiskt perspektiv. Man konstaterade då att det saknades en
policy för kabel-TV och bredbandsnät. Däremot fanns en bred politisk enighet
om att det var viktigt för Sverige som industrination att satsa på elektronisk ut-
veckling och uppbyggnad av en teknisk infrastruktur inom teleområdet för ”infor-
mationssamhällets framtida krav”.

Under de närmaste åren skulle stora investeringar göras i teleinfrastruktur,
främst digitaliseringen av telenätet. Svensk fiberteknik bedömdes ha goda chanser
att skapa en internationell position. En utbyggnad av kabel-TV-nät, delvis med
optoteknik, kunde också skynda på den inhemska tekniska utvecklingen. Kom-
mitén ville dock inte föreslå något visst tekniskt utförande på kabelnät av indu-
stripolitiska skäl. Inte heller industripolitiska aspekter ansågs alltså motivera en
planmässig utbyggnad.82

Ilsham.doc-1 Korr 6.5. -11.50 02-05-06, 14.54227



228

Svårberäknade kostnader
Ytterligare ett skäl för att säga nej till planmässig nätutbyggnad på nationell nivå
var svårigheten att beräkna kostnaderna. Då återstod frågan om lokala eller kom-
munala planer. Med hänsyn till det anstränga läget i samhällsekonomin ansåg
MMK att det skulle vara fel att ålägga kommunerna vissa uppgifter och därmed
öka deras utgifter. Om det var särskilt viktigt att kunna nå alla inom en kommun
med lokala TV-program borde man istället välja etersändningar.83

Kommittén hänvisade slutligen till televerket, som ansåg att etableringsfrihet
borde gälla även i fortsättningen, och fann det naturligt att arbeta i konkurrens.
Något tillstånd för nätutbyggnad var inte motiverat. Anläggning och drift av kabel-
nät skulle därmed bli en del av verkets konkurrensutsatta verksamhet, som enligt
gällande regler inte fick subventioneras av områden där man hade monopol. Be-
hovet av planer för kabelutbyggnaden borde kunna mötas genom verkets rullande
treåriga investeringsplaner: ”Genom dessa planer får regering och riksdag större
möjligheter till insyn i och styrning av verkets investeringar än vad som varit fallet
tidigare.”84

Sammanfattningsvis ansåg MMK att det från kultur- och mediepolitiska ut-
gångspunkter saknades anledning att lägga fast nationella planer för utbyggnad
av kabelnät. Om utbyggnaden var ett led i den allmänna telekommunikations-
utvecklingen och finansierades på annat sätt kunde man däremot göra en annan
bedömning. Några sådana förslag hade dock inte aktualiserats under arbetet.85

Finansiering via avgifter
Kommittén utgick från att kabelutbyggnaden skulle finansieras via avgifter, d.v.s.
att efterfrågan på TV-program skulle styra var näten byggdes. Slutsatsen, som inte
föregicks av någon egentlig diskussion, tycktes vara en logisk följd av att utbygg-
naden i första hand var tänkt för medieändamål. Troligen hade televerkets starka
ambitioner att bli en kommersiell aktör också spelat in i bedömningen. Någon
finansiering via statsbudgeten var därför inte aktuell.86

Till skillnad mot andra länder reglerades byggande och drift av kabelnät i Sverige
av ytterst få bestämmelser. Enligt MMK måste det till tunga skäl för att gå ifrån
den svenska etableringsfriheten.87 Ett sådant skulle kunna vara effekterna på den
samlade telepolitiken av att kabelnät byggdes ut vid sidan av det allmänna tele-
nätet: ”På sikt kan i sådana nät erbjudas samma tjänster som televerket tillhanda-
håller, dvs. traditionella smalbandstjänster som t.ex. telefoni-, telex- och dataö-
verföring. Utbyggnaden av ortsnät för i första hand kabel-TV-ändamål kan där-
med bli ett första steg i en förändring av strukturen inom telekommunikationsom-
rådet i landet”. MMK såg det inte som sin uppgift att gå in på fråga, men tyckte
ändå att den borde utredas särskilt.88
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Kommunerna får yttranderätt
Televerket inställning var att alla aktörer som ville skulle få bygga kabelnät. Man
tyckte inte heller att det fanns anledning att reglera vad näten användes till. Ver-
kets möjligheter att bestämma vilka apparater som fick anslutas till det allmänna
telenätet var tillräckliga styrmedel. Mot den bakgrunden såg inte MMK någon
anledning att från telepolitisk utgångspunkt föreslå begränsningar i etablerings-
friheten, eller reglera vilka tjänster som fick förekomma. De berörda kommu-
nerna skulle dock få yttra sig över nätens utbredning, kapacitet m.m.89

Även om televerket i princip skulle bli en aktör bland andra på den nya kabel-
marknaden, var det uppenbart att man hade stora fördelar genom sin storlek, sin
långa erfarenhet och inte minst genom kabeltrummor och andra installationer
som redan fanns i gator och byggnader.90

Trots det ville inte MMK att verkets installationer skulle öppnas för andra. De
fördelar som televerket kunde ha borde istället användas för att nå det långsiktiga
målet med nätutbyggnaden, nämligen att skapa bredbandiga teleförbindelser över
hela landet. De skilda förutsättningarna skulle troligen leda till en marknads-
uppdelning. Televerket antogs ta hand om bas- eller ortsnätsutbyggnad, medan
andra framför allt inriktade sig på centralantennanläggningar. I ett längre per-
spektiv menade kommittén att den fördelningen var rimlig.91

Geografisk rättvisa och kostnadsutjämning
Enligt direktiven skulle MMK föreslå hur kabelutbyggnaden kunde genomföras
med rimlig geografisk rättvisa. Men enligt de principer som man tidigare slagit
fast skulle utbyggnaden styras av marknadsmässiga bedömningar. Kommittén såg
det också som orimligt att tvinga nätanläggare att bygga nät i områden där var
företagsekonomiskt olönsamt Därför trodde man att utbyggnaden i mycket små
orter eller i glesbygden skulle bli beroende av intresse och betalningsvilja.92

För televerkets del tyckte kommittén att det borde ligga i verkets långsiktiga
intresse att nå ut med bredbandsnät som kunde användas för annat än TV-sänd-
ningar även i glesbefolkade områden. Därmed skulle arbeten inom informations-
industrin och förvaltningen kunna decentraliseras. Televerket hade förklarat sig
berett att ”på sikt” verka för bästa möjliga geografiska rättvisa. För att kunna
konkurrera med andra måste utbyggnaden dock starta i tätorter. Det var nödvän-
digt att först få en klarare bild av marknadssituationen innan man kunde dra upp
några riktlinjer för utvecklingen i glesbygder, en bedömning som kommittén de-
lade.93

MMK skulle också förslå principer för hur kostnaderna borde fördelas mellan
olika abonnenter. Med rådande osäkerhet om marknaden för kabel-TV och kost-
naderna för nätutbyggnad ansåg man att det inte skulle vara möjligt att skapa ett
system där tätorterna redan från starten subventionerade utbyggnaden i glesbygd.
Dessutom skulle den fria etableringsrätten hindra en sådan uppläggning. Att tjäns-
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terna i kabelnäten till en början mest skulle bestå av TV-program var ytterligare
skäl att avvisa solidarisk finansiering. Om det visade sig att televerket kom att
svara för majoriteten av kabelutbyggnaden kunde en annan bedömning göras.
Kommittén såg inga hinder att införa ett system för kostnadsutjämning även se-
dan kabelutbyggnaden hade inletts.94

Frivillig standardisering
Många länder, t.ex. Danmark, Finland och Norge, ställde tekniska krav på kabel-
nät. Några sådana regler fanns inte i Sverige. Däremot hade elbranschen och tele-
verket tagit fram en begränsad uppsättning råd och anvisningar. MMK förutsåg
att behovet av tekniska normer och standarder skulle öka i takt med kabelut-
byggnaden, och konstaterade att arbetet med att ta fram en svensk standard borde
börja snarast. Frågan var om det skulle ske genom lag eller på frivillig grund.
Regeringen hade tidigare avvisat en framstöt från televerket om lagreglering. Kom-
mittén ansåg också att frivillig standardisering kunde ha stora fördelar på grund
av sin snabbhet. Om den frivilliga vägen inte gav resultat kunde man dock tänka
sig lagstiftning senare.95

Tillstånd för sändning
I den andra huvudfrågan, användningen av kabelnät, föreslog MMK att det skulle
krävas tillstånd från staten, förutsatt att sändningarna riktade sig till allmänheten
och att de kunde tas emot av fler än 50 bostäder. Varje tillstånd skulle gälla i ett
begränsat område, i princip en kommun. Kommittén föreslog vidare en ny lag för
både vidaresändning av satellitprogram och för egna sändningar i kabelnät. Dess-
utom föreslog man en särskild yttrandefrihetsrättslig ansvarighetslag för egen-
sändningarna, efter mönster från radioansvarighetslagen. Det innebar krav på en
ansvarig programutgivare med uppgift att hindra yttrandefrihetsbrott i egen-
sändningar.96

Enligt MMK skulle både nätets ägare och särskilda lokala sändarföretag med
föreningar, institutioner, lokala företag, kommunen m.fl. som delägare kunna be-
driva kabelsändningar. Nätägaren borde dock bara få rätt att sända vidare satellit-
program, medan det lokala kabelsändarföretaget också skulle få göra egna sänd-
ningar. Nätägaren och kabelsändarföretaget skulle ha möjlighet att upplåta kana-
ler åt andra för egensändningar. Ägaren skulle vidare vara tvungen att ställa en
gratis kanal till förfogande för lokala sändningar samt att vidaresända SR:s två
kanaler; de s.k. must carry-kanalerna.97

MMK ansåg att de lokala sändningarna i första hand borde finansieras genom
abonnemang och av de organisationer som svarade för sändningarna. För att pröva
ansökningar om sändningstillstånd och övervaka verksamheten ville kommittén
inrätta en ny myndighet; kabelnämnden98. Centralproducerade program och ka-
naler med blandat innehåll av lokala program och satellitsändningar borde inte
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tillåtas. Dessutom föreslogs regler för innehållet med förbud mot reklam, våld,
hets mot folkgrupp och pornografi. Vid överträdelser och yttrandefrihetsbrott
skulle kabelnämnden kunna dra in sändningstillståndet.99

En enig kommitté
När det gällde behovet av nya utredningar föreslog MMK en översyn av den sam-
lade radiorättsliga lagstiftningen, men däremot inga ytterligare utredningar av
infrastrukturella aspekter på den tekniska utvecklingen etc.100 Förutom de inle-
dande förhoppningarna om att de nya medierna skulle bidra till en vid yttrande-
och informationsfrihet gjorde man inte heller några reflexioner om hur kabelnä-
ten kunde bidra till värden som demokrati, medborgarskap och offentlighet.

Kommittén var enig om huvuddelen av sina förslag, inklusive principerna för
sändningstillstånd. De tre borgerliga ledamöterna reserverade sig dock mot att
förbjuda reklam i vidaresända satellitprogram. Mot reklam- och sponsringsför-
budet i egensändningar reserverade sig Anders Björck (m) och Bert Levin (fp). I
båda fallen ansåg reservanterna att reklamförbuden troligen stred mot det svenska
grundlagen. Dessutom menade man att det i längden var meningslöst att försöka
upprätthålla förbud mot reklam, eftersom svenska tittare ändå skulle komma att
nås av reklamfinansierade TV-program via direktsändande satelliter.101 De borger-
liga ledamöterna lämnade också varsitt särskilt yttrande.102

Remissbehandlingen
MMK:s betänkande gick ut på remiss till närmare 150 myndigheter, organisatio-
ner och företag under hösten 1984. Åtskilliga var kritiska till de förutsättningar
och bedömningar som kommittén har gjort, men godtog i huvudsak föreslagen.103

Svenska Teaterförbundet menade att slutsatserna var motsägelsefulla, Filminstitu-
tet ansåg att betänkandet präglades av ”naiv utvecklingsoptimism” och samtidigt
av ”uppgivenhet inför den tekniska utvecklingen och oförmåga att analysera de
kulturpolitiska konsekvenserna av densamma”, medan DIK-förbundet saknade
en enhetlig svensk medie-, data- och kulturpolitik.104 Statens industriverk bekla-
gade ur industripolitisk och samhällsekonomisk synpunkt att MMK inte hade
behandlat möjligheterna till tvåvägskommunikation i kabelnäten.105 Flera remiss-
organ efterlyste fortsatta utredningar och analyser om samhällets inflytande över
nätutbyggnaden.106

För och emot etableringsfrihet
Förslaget om etableringsfrihet för nätutbyggnad tillstyrktes eller lämnades utan
kommentar av många remissinstanser.107 Ett flertal riktade dock kritisk mot kom-
mitténs bedömningar. Kritiken var starkt polarisering och gick å ena sidan ut på
att inte bara utbyggnad utan även användning av kabelnät borde vara oreglerad.
De som förordade en sådan total etableringsfrihet var bl.a. JK och Industriförbun-
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det. JK ansåg att ”en svensk yttrandefrihetslagstiftning inte i längden kan bygga
på den betydande olikhet mellan medier som frånvaron av varje etableringsfrihet
på etermediernas område representerar. Denna fråga bör i fortsättningen behand-
las med utgångspunkt i en principiell etableringsfrihet.”108

Å andra sidan innehöll kritiken krav på en mer planmässig utbyggnad av kabel-
nät som led i den allmänna telekommunikationsutvecklingen. Kraven kom bl.a.
från posten, planverket, statskontoret, RRV och Svenska kommunförbundet.109

Televerket såg, som nämnts, utbyggnaden av kabel-TV-nät som första ledet i en
strategi för att på sikt skapa ett rikstäckande bredbandsnät. Verket menade att det
var strategiskt riktigt att redan från början bygga ut kabelnät med inriktning mot
ett framtida bredbandsnät med integrerad användning. Genom att regering och
riksdag fick insyn i verkets rullande treårsplaner skulle behovet av planer för ut-
byggnad uppfyllas. Något andra behov av planer fanns inte. Televerket anslöt sig
därför i stort till kommitténs förslag.110

Nationell satsning på bredbandsnät
LO (genom Statsanställdas förbund) menade att kabel-TV hade kommit att domi-
nera diskussionen på ett orimligt sätt. TV-sändningar var bara ett av bland många
användningsområden för kabelnät. Man ansåg det klart olämpligt att låta kabel-
TV bli första steget mot friare former för telekommunikationer, och förordade
istället ”en nationellt planerad satsning på bredbandsnät som ’hjärnvägar’ in i
informationssamhället”. Som sådan var kabelutbyggnaden en viktig industri- och
sysselsättningspolitisk satsning. Mellan 40 000 och 60 000 arbeten borde kunna
skapas fram till början av 1990-talet, antog LO. Man påpekade vidare att Sverige
var ett litet land, som inte hade råd att satsa på många olika telekommunikations-
lösningar eller bygga upp parallella företagsorganisationer. Ett telenät av bred-
bandstyp var en gemensam angelägenhet, precis som post, radio–TV, järnväg och
vägar. Nätet skulle vara samhällsägt genom televerket, som förutsattes få en mo-
nopolställning.111

TCO instämde i LO:s bedömning att kabelutbyggnaden inte bara var en mas-
smediefråga. Man ansåg att det bl.a. av regionalpolitiska skäl var viktigt att anta
en nationell plan för kabelutbyggnad.112 SJF framförde liknande synpunkter. Kom-
munförbundet och ett tiotal kommuner förordade också en mer planmässig ut-
byggnad och menade att kommunerna borde ha större inflytande.113 Även plan-
verket betraktade kabelnäten som första steget i etableringen av ett allmänt bred-
bandsnät, och ansåg att fri etableringsrätt skulle begränsa kommunernas möjlig-
heter ställa kabelutbyggnaden i förhållande till sina samlade intressen. Fri etable-
ringsrätt kunde t.ex. vara svår att förena med en ambition att stödja de s.k. service-
orterna. Det var därför väsentligt att utbyggnadsplanerna kunde betraktas i för-
hållande till den kommunala planeringen.114
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Samordning av planer och program
Några remissinstanser, i första hand LO, TCO och SJF, som förordade en större
planmässighet ansåg också att staten skulle ha stort inflytande över kabelutbygg-
naden. Det kunde åstadkommas genom att televerket fick hela ansvaret eller ge-
nom att utbyggnaden integrerades i olika typer av program och planer: kultur-
politiska, mediepolitiska, industripolitiska, sysselsättningspolitiska, regionalpolitis-
ka, bebyggelsepolitiska, datapolitiska, för mikroelektronik m.fl.115 RRV framhöll
att teknikutvecklingen på medieområdet borde samordnas med bl.a. det natio-
nella programmet för mikroelektronik.116

Planverket var kritiskt till fri etableringsrätt, eftersom den kunde leda till ökad
koncentration till regionernas huvudorter, främst universitetsstäder: ”Om tele-
kommunikationerna tillåts byggas ut på ett renodlat tekniskt-ekonomiskt sätt
kommer de enligt planverkets bedömning sannolikt att verka i geografiskt kon-
centrerande riktning. En sådan utveckling går i samma riktning som andra starka
krafter i samhällsutvecklingen.”117 Analysen delades av statskontoret som också
pekade på risken för ”onödiga låsningar” när det gällde nätstruktur och tekniska
lösningar. En lägsta ambitionsnivå borde vara att styra kabelutbyggnaden något.
En högre ambitionsnivå var att redan nu fastställa strategin för utbyggnad av en
ny teknisk infrastruktur. Därför efterlyste man en samlad bedömning av kabel-
nätens roll, inklusive behov av olika bredbandstjänster.118

Uppgivenhet inför utvecklingen
Den skarpast formulerade kritiken kom från Filmcentrum, som menade att MMK
speglade en uppgivenhet inför utvecklingen av det framtida mediesamhället: ”För-
slaget innebär ju bara att redan starka organisationer, företag och regioner kom-
mer att få fördelar. Det starka blir ännu starkare. Redan etablerade blir ännu mer
etablerade. Det utgör ett hot mot demokratin och yttrandefriheten.”119 Bostads-
marknadens aktörer, både privata och kooperativa företag och intresseorganisa-
tioner, som HSB, Riksbyggen, Hyresgästernas Riksförbund och Sveriges Villaägare-
förbund, tillstyrkte däremot förslaget om etableringsfrihet utan principiella in-
vändningar.120

Sammanfattningsvis mötte förslaget att inte ställa några krav på planmässighet
stark kritik från ett flertal remissinstanser, bl.a. posten, kulturrådet, planverket,
statskontoret, RRV, Svenska kommunförbundet, LO, TCO och SJF. Få remissin-
stanser uttalade sig konkret om finansieringen av kabelutbyggnaden. SR och Sve-
riges Lokalradio anslöt sig dock till principen att det var hushållen som skulle
betala utbyggnaden genom abonnemangsavgifter. Det var rimligt att hushållen
bara behövde betala för det programutbud som de ville ta emot, menade man.121
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Televerkets roll
Televerkets roll diskuterades av många remissinstanser. Några ansåg att verket
borde öppna sina kabeltrummor och andra installationer för konkurrenterna.122

LO menade, televerkets ansvar borde alla delar i ett framtida bredbandsnät. Att
verket skulle öppna sina installationer för konkurrens avvisades.123 RRV ansåg att
den starka ställning som televerket antogs få inte var oproblematisk, och förut-
satte att verkets ansvar och roll skulle klarläggas innan några beslut fattades i
kabelfrågan.124 TCO ansåg att fjärr- och mellanortsnäten borde byggas ut och
ägas av samhället genom televerket, medan lokala nät kunde byggas på kommer-
siella villkor.125 NO hävdade att utan tillgång till televerkets installationer skulle
konkurrenter drabbas av stora fördyringar. Det var därför tveksamt om de verkli-
gen skulle kunna utnyttja den fria etableringsrätten.126 Samma uppfattning hade
industriförbundet.127

Av bostadsmarknadens aktörer menade Riksbyggen att de boende och deras
organisationer själva skulle få dra kabel i televerkets kulvertar och trummor.128

Enligt SABO borde SABO-företagen i första hand äga näten i sina egna fastigheter
och bostadsområden.129 Hyresgästernas Riksförbund betonade att det var viktigt
för konsumenterna att skapa reell konkurrens till televerket på anläggningssidan.130

NO och RRV underströk kommitténs uppfattning om att särredovisningen av ver-
kets kabelverksamhet måste omsättas i praktiken. RRV ansåg att verkets faktiska
monopol på att bygga ut ortsnät aktualiserade frågan om att skilja uppgiften som
statligt affärsverk med monopol från de konkurrensutsatta uppgifterna.131 Stats-
kontoret citerade en tidigare proposition om att bolagsformen hade tydliga förde-
lar för den konkurrensutsatta verksamheten.132

”Sverige slutar i södra Norrbotten”
MMK:s ställningstaganden om geografisk rättvisa kritiserades av bl.a. posten, som
påpekade att en helt efterfrågestyrd kabelutbyggnad skulle få allvarliga konse-
kvenser för postutdelningen i glesbygd.133 Kulturrådet menade att principen om
geografisk rättvisa var så angelägen att man kunde tänka sig särskilda avgifter.134

Planverket befarade att kommitténs förslag skulle leda till att ”befolkningen och
arbetsplatserna i mindre orter och i glesbygdsområden blir de som i sista hand
bereds möjligheter att ansluta sig till kabelnätet”. Avfolkningen i skogslänen och
Norrlands inland riskerade att permanentas. Man ville därför utreda konsekven-
serna för den regionala utvecklingen innan några beslut fattades om kabelut-
byggnad.135 Även statskontoret befarade att en helt marknadsstyrd utveckling
skulle förstärka koncentrationstendenserna. En viss stimulans eller styrning an-
sågs nödvändig.136

LO påpekade att MMK:s resonemang om fri etableringsrätt och geografisk rät-
tvisa inte gick ihop. Om kabelutbyggnaden däremot placerades in i televerkets
långsiktiga strategi för rikstäckande bredbandsnät skulle geografisk rättvisa kunna
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förverkligas, förutsatt att verket fick ansvar för att bygga ut näten.137 TCO me-
nade att kabelnät hade stor infrastrukturell betydelse som första steget i utbygg-
naden av ett bredbandsnät. Fjärr- och mellanortsnäten borde byggas ut planmäs-
sigt för att skapa geografisk rättvisa.138 Luleå kommun kunde inte ”acceptera en
uppfattning från statsmakternas eller från televerkets sida att Sverige slutar i södra
Norrbotten”, medan Hyresgästernas Riksförbund däremot hade förståelse för att
det inte var möjligt att ge hela landet kabel-TV.139

Taxor och standardisering
När det gällde taxor menade posten att en helt efterfrågestyrd utbyggnad skulle
minska postens möjligheter till kostnadsutjämning.140 Planverket ansåg att MMK:s
förslag om taxesättning på kommersiella grunder skulle leda till ökad befolknings-
koncentrationen, och ville utreda frågan innan några beslut togs.141 LO såg en
kabelutbyggnad genom televerket som enda sättet att skapa kostnadsutjämning,
medan TCO ansåg att fjärrnäten skulle finansieras solidariskt. Lokala nät kunde
dock avgiftsfinansieras.142 Hyresgästernas riksförbund stödde däremot i huvud-
sak kommitténs förslag.143

Enligt televerket var det viktigt att minimera teknikbaserade begränsningar.144

SIS noterade med tillfredsställelse att MMK föreslog frivillig standardisering.145

Posten förordade en viss samordning av kabelutbyggnaden, eftersom det annars
kunde bli omöjligt att upprätthålla ett nationellt nät för skriftlig kommunikation.
Samordningen borde vara enklast att ordna genom att knyta utbyggnaden till tek-
niska minimivillkor.146 Även LO förordade någon form av minimistandard för
kabel-TV-nät, och ville utreda frågan ytterligare.147 TCO ansåg att utbyggnaden
måste styras av tekniska standardkrav. Annars fanns risk för att anläggningar med
dålig kapacitet byggdes och att nätanläggare kom in på marknaden för att ”göra
snabba pengar”.148

Planmässig eller oreglerad utbyggnad?
Många remissinstanser valde att kommentera enbart den del av betänkandet som
berörde regler för innehåll och sändningar i kabelnät, särskilt reklamfrågan och
kabelnämndens uppgifter, eller inskränkte sig till synpunkter på tänkbara konse-
kvenser för den egna verksamheten. 90 remissorgan, närmare två tredjedelar av
det totala antalet, tog därmed inte ställning i det grundläggande valet mellan en
planmässig eller en oreglerad utbyggnad av kabelnät i sina yttranden.149 Av sam-
manlagt 147 remissorgan var 32 kritiska eller mycket kritiska till förslaget att inte
förorda någon reglerad eller planerad utbyggnad av kabelnät, medan 25 remissor-
gan var uttalat positiva till fri etableringsrätt.150
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fig. 22. Några viktigare remissinstanser och deras remissvar i frågan om planmässig eller
oreglerad utbyggnad av kabelnät. Här har inräknats myndigheter och organisationer etc.
som anmodats avge yttra sig över utredningen, de som beretts tillfälle att yttra sig samt
övriga som yttrat sig utan att ha formell status som remissinstans. Med viktigare remissin-
stanser avser jag högre juridiska institutioner, centrala förvaltningsmyndigheter och affärs-
verk, myndigheter med ett sektorsansvar samt branschorganisationer och riksförbund eller
motsvarande.

Stark polarisering
Remissvaren visar en stark polarisering mellan olika aktörerskategorier i frågan
om planmässig eller oreglerad utbyggnad av kabelnät. Fackliga organisationer
som LO och TCO, affärsdrivande verk som posten och myndigheter som RRV
och planverket, liksom ett stort antal kommuner och flera landsting tog ställning
för en planmässig eller styrd utbyggnad, geografisk och regional rättvisa etc.,
medan televerket, bostadsmarknadens aktörer, näringslivets organisationer och
branschföreträdare samt ett antal enskilda elektronikföretag ställde sig bakom
kommitténs förslag eller ville gå ännu längre när det gällde fri etableringsrätt (t.ex.
genom att tvinga televerket att upplåta sina kabeltrummor till konkurrenter).

Vad som också kan noteras är att även kooperativa bostadsföretag som HSB
och Riksbyggen, liksom traditionella folkrörelser som hyresgästernas riksförbund
och ABF, var positiva till fri etableringsrätt. Det bör också observeras att 1983 års
demokratiutredning och folkbildningsförbundet valde att inte kommentera frå-
gan. Med något undantag gjorde mediesektorns traditionella aktörer som pres-
sens branschorganisationer TA och TU, Sveriges Radio och enskilda medieföretag
samma bedömning.

Regeringen om kabelnät
MMK:s betänkande och de olika praktiska försöken gav upphov till tre pro-
positioner våren 1985: om vissa telefrågor, om radio och TV-sändningar i kabel-
nät samt om ansvarighet för lokala kabelsändningar m.m.151 Ur infrastrukturell
synpunkt var bara de två första intressanta. Regeringens teleproposition presente-
rades i mars 1985 och gällde i första hand televerkets framtida roll, men berörde
också principerna för kabelutbyggnad152. Propositionen byggde i den delen helt på
kommitténs förslag. Propositionen om kabel-TV lades fram den 11 april 1985,
två veckor försenad, och följde även den i stort MMK. Några mindre avvikelser
gällde reglerna för sändningstillstånd och utgivaransvar153. I det följande granskas
regeringens förslag på det infrastrukturella området. De båda propositionerna
behandlas i ett sammanhang.154
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Liksom MMK tog regeringen sin utgångspunkt i att kabelnät i första hand skulle
få massmedial användning. Man underströk värdet i att kommittén stod enig
bakom huvuddelen av sina förslag, som ansågs ”väl avvägt”, och fann ingen an-
ledning att avvika från de föreslagna principerna.155 Propositionen om kabel-TV
betonade vidare den stora osäkerheten om utvecklingen på kabelområdet, men
redovisade med något undantag inga egna bedömningar av de infrastrukturella
aspekterna av en kabelutbyggnad.156 Större delen av propositionen ägnades åt den
andra huvudfrågan som kommittén haft att utreda; vilka regler som skulle gälla
för kabel-TV-sändningar:157

”Jag kan konstatera att alla de villkor som jag hittills har berört syftar till att säker-
ställa att de möjligheter som skapas genom kabeltekniken verkligen kommer att
utnyttjas för att öka yttrandefriheten och möjligheterna att erhålla information. De
inskränkningar som görs i en nätinnehavares rätt att förfoga över sin egendom
syftar till att göra möjligheterna att yttra sig och bli hörd tillgänglig för alla samt
att garantera att ingen kabelansluten blir sämre ställd när det gäller att ta del av
svensk etersänd rundradio än han skulle vara utan kabelnät. Dessa ändamål är inte
bara godtagbara i ett demokratiskt samhälle, utan bidrar även till att förstärka och
fördjupa demokratin.”158

Osäkra framtidsutsikter
Regeringen menade att en kabelutbyggnad för TV-sändningar kunde ses som för-
sta steget i en utveckling mot vidare användning av kabelnät för olika nya tele-
tjänster m.m. Samtidigt konstaterade man att framtidsutsikterna var svåra att be-
döma. Många av tjänsterna skulle också kunna förmedlas i ett moderniserat tele-
fonnät med större överföringskapacitet.159

Telepropositionen gjorde i princip samma bedömning. Kommunikationsminis-
ter Curt Boström ansåg att det främst var bildtelefon och TV-konferenser som
skulle kunna motivera att kabel-TV-näten inordnades i det framtida telenätet. Men
svårigheten att förutse priser och efterfrågan, och osäkerhet om teknikutvecklingen
gjorde det oklart om kabelnäten skulle kunna användas för annat än TV-sänd-
ningar.160

Regeringen anslöt här till MMK:s bedömning att det inte fanns anledning att
ställa upp några särskilda krav på ägandet ur kultur- eller mediepolitisk synpunkt.
Man borde emellertid vara uppmärksam på tendensen att stora bostadsföretag
svarade för kabelutbyggnaden: ”En kabelutbyggnad som kommer till stånd i för-
sta hand på initiativ av enskilda fastighetsägare kan leda till att anslutningen be-
gränsas till vissa företags fastighetsbestånd. De boende i fastigheter med andra
ägare skulle då av konkurrensskäl kunna bli vägrade anslutning.”.161

I telepropositionen motiverades principen om etableringsfrihet med att utveck-
lingen då skulle styras av kundernas efterfrågan och bedömning av olika tekniska
lösningar. Regeringen ansåg att det borde ligga i televerkets intresse att vara öppet
för samarbete både med fastighetsägare och andra nätanläggare.162
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Nej till planmässig utbyggnad
Inte heller regeringen ville ställa upp några riktlinjer för kabelutbyggnaden. Pro-
positionen om kabel-TV instämde helt med MMK, trots att direktiven klart hade
instruerat kommittén att föreslå principer för en planmässig kabelutbyggnad. Frå-
gan togs överhuvud taget inte upp till diskussion i regeringens överväganden. I
telepropositionen menade regeringen att man med hänsyn till osäkerheten om
kabelnätens roll i ett framtida telenät inte var beredd att förorda någon ny form
för planläggningen.163 Under den politiska processen hade ambitionerna att an-
vända kabeltekniken som ett verktyg för fördelnings- och regionalpolitisk tonats
ner. Ansvaret lades istället på televerket som enligt sin instruktion skulle ta ”so-
ciala och regionalpolitiska hänsyn”.

Finansieringsfrågan berördes bara flyktigt i propositionen om kabel-TV-. För-
utom de allmänna principerna för kabelutbyggnaden delade regeringen MMK:s
förslag att lokala sändningar skulle betalas i första hand genom abonnemangsav-
gifter och bidrag från organisationer m.m. som svarade för programmen. Kabel-
nämnden borde dock kunna ge visst stöd till lokala program.164

Monopol och konkurrens
Propositionen innehöll inga särskilda åsikter om televerkets roll. Telepropositionen
framhöll däremot hur viktigt det var att verket arbetade på hela teleområdet, sär-
skilt när konkurrensen ökade. Enligt regeringen var det nödvändigt att behålla
televerkets samlade ansvar för telenätet: ”Endast därigenom kan man i ett litet
land som Sverige även i framtiden ta tillvara de fördelar som den tekniska utveck-
lingen ger inom telekommunikationsområdet.” Man ansåg också att televerkets
faktiska monopol var bästa grunden för att verket skulle kunna erbjuda låga pri-
ser, hålla hög framkomlighet samt ligga i teknikutvecklingens främsta led. När det
gällde kabel-TV ansåg regeringen dock att televerket borde konkurrera om nät-
utbyggnaden med andra företag.165

I kabelpropositionen förekom ingen diskussion om geografisk rättvisa. Tele-
propositionen utgick från att utbyggnaden av det allmänna telenätet skulle inne-
bära mycket stor telekapacitet, även för datakommunikation, överallt där det fanns
efterfrågan: ”Den som efterfrågar det kommer att få tillgång till alla sorters tele-
tjänster kort tid efter det att de har begärts. De fasta avgifterna kommer liksom nu
att vara lika i hela landet. Ingenstans i landet kommer bristen på telekommunika-
tioner att hindra etablering och drift av en verksamhet.” Utvecklingen av telekom-
munikationerna skulle öka möjligheten att välja lokaliseringort. Telenätets utform-
ning eller tillgänglighet ansågs inte vara något hinder. Regeringen trodde emeller-
tid att många andra faktorer än goda telekommunikationer spelade en större roll
för decentraliseringen.166

Inte heller frågan om taxeutjämning togs upp i kabelpropositionen. Telepro-
positionen framhöll att överföringskostnaderna i det allmänna telenätet skulle bli
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mindre beroende av avstånden, vilket borde avspeglas i televerkets taxor; ”Vi får
ett ’rundare Sverige’.”167 Propositionen om kabel-TV innehöll ingen egen argu-
mentation kring frågan om teknisk standardisering, medan telepropositionen häv-
dade att en standardisering på frivillig väg tills vidare var att föredra på grund av
det osäkra läget. Regeringen hänvisade också till att det redan pågick ett stan-
dardiseringsarbete med televerkets medverkan.168

Ingen demokratisk koppling
Regeringens båda propositioner följde i allt väsentligt MMK:s förslag, som i sin
tur baserades på televerkets planer för kabelutbyggnad. Under remissbehandlingen
hade ett antal aktörer tagit ställning för olika element i den gamla telemodellen,
som planmässig eller reglerad utbyggnad av den tekniska infrastrukturen. Reger-
ingen verkar dock inte ha påverkats av kritiken. Propositionen om kabel-TV inne-
höll en utförlig diskussion om hur utbyggnaden av kabelnät kunde bidra till vär-
den som yttrandefrihet och mångfald i medieutbudet. Även möjligheterna till ökad
lokal medieproduktion nämndes. Däremot gjordes ingen koppling mellan demo-
kratiskt deltagande och tillgången till kabelnät. När regeringen diskuterade, och
avvisade, en mera planmässig utbyggnad av den tekniska infrastrukturen skedde
det nästan uteslutande i en närings- eller regionalpolitisk kontext. I allt väsentligt
tycks man emellertid ha betraktat kabelnäten som ett nytt distributionssystem för
TV-program.

Riksdagsbehandlingen
I riksdagen behandlades propositionen om kabel-TV av KU efter yttrande av
kulturutskottet. Att varken trafik- eller näringsutskotten fick tillfälle att uttala sig
om de infrastrukturella aspekterna understryker att kabelutbyggnaden betrakta-
des som en ren massmediefråga169. KU hade inget att invända mot de principer
som föreslogs. Man ansåg att det borde råda yttrandefrihet efter mönster från TF
även för kabelsändningar, men att vissa begränsningar var nödvändiga. Den hu-
vudsakliga diskussionen gällde kabelnämndens möjligheter att dra in sändning-
stillstånd för brott mot programreglerna. KU ansåg att sådana frågor i princip
borde prövas yttrandefrihetsrättsligt, men ville inte ta definitiv ställning. Förslaget
om återkallande av sändningstillstånd och rätt att utfärda sändningsförbud hän-
visades därför till 1985/86 års riksdag.170

Kulturutskottet betonade i sitt yttrande att bara en begränsad del av allmänhe-
ten skulle få tillgång till satellit- och kabelteknikens möjligheter. Man framhöll
särskilt att det utöver SR:s två kanaler, som nådde så gott som alla hushåll, fanns
utrymme för ytterligare två etersända TV-kanaler. Man betonade också att det
ökade programutbudet måste ses i ett större medie- och kulturpolitiskt samman-
hang: ”Utskottet anser vidare att det är av utomordentlig betydelse att den natio-
nella kulturen inom landet och i de olika delarna av landet kan hävda sig.” I ett
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senare skede borde en utjämning mellan olika regioner och landsdelar kunna över-
vägas. Utskottet lade dock inte fram några egna förslag.171 Trafikutskottet hade
inga erinringar mot kabelpropositionen, men markerade att behovet av goda tele-
kommunikationer skulle fyllas bäst genom att televerkets breda verksamhet beva-
rades.172

Motionskrav om geografisk rättvisa
Utskotten skulle också ta ställning till ett antal motioner som hade väckts med
anledning av propositionerna173. Enligt en centern var det viktigt att den geogra-
fiska rättvisan vägdes in i kabelutbyggnaden. Eftersom kabelnäten troligen skulle
användas även för andra tjänster än TV-sändningar borde ambitionen vara att
alla hushåll kunde nås på ett tidigt stadium. Kabelnämnden borde därför ta hän-
syn till de sökandes möjligheter att täcka hela sitt tillståndsområde. Partiet före-
slog även att avgifterna för kabeltjänster skulle vara så likvärdiga som möjligt.
Dessutom var det angeläget att snarast klara ut standardiseringsproblemen. Tele-
verket borde ha en ledande roll i det arbetet.174

KU påminde om kulturutskottets uttalande att det av rättviseskäl var önskvärt
att så många som möjligt fick del av det nya programutbudet. Samtidigt slog man
fast att de ekonomiska förutsättningarna i början skulle komma att avgöra hur
många som kunde anslutas och i vilka områden kabelnäten skulle byggs ut. Kultur-
utskottet hade förutsatt att det i ett senare skede skulle övervägas om en utjäm-
ning borde göras. KU instämde i den bedömningen.175

En demokratisk mediepolitik
Vpk:s efterlyste i sin partimotion en demokratisk mediepolitik. Man befarade att
politiken annars skulle; ”styras av industripolitiska och multinationella bolags
intressen, och inte av kulturpolitiska eller sociala”. Samhällets mål med kabel-
utbyggnaden borde vara att nya tekniken inte blev ett hot mot demokratin. Ut-
byggnaden borde därför regleras hårdare än vad regeringen föreslog. Vpk sak-
nade också ett helhetsperspektiv. Man ville därför stärka kommunernas inflytande
och inrätta lokala kabelnämnder, sammansatta av ”kulturintresserade” personer,
med vetorätt över både utbyggnaden av och tillstånd att sända i kabelnät. Även de
boendes inflytande borde stärkas, bl.a. genom rätten att säga nej till kabelan-
slutning.176

KU ansåg, liksom kulturutskottet, att förslaget skulle få orimliga konsekvenser
för allmänheten och de tillståndssökande ”i fråga om yttrandefrihet, informations-
frihet, möjlighet till rättvis och likformig bedömning m.m.” Kommunerna hade
redan inflytande över utbyggnaden som markägare och utfärdare av byggnadstill-
stånd. Dessutom var de tänkta att ingå i de lokala kabelsändarföretagen, och skulle
den vägen få en central ställning. Individuell anslutning borde vara möjlig om
moden teknik användes i kabelnäten, ansåg utskottet. Annars måste anslutningen
bli en fråga mellan de boendes organisationer och nätägarna.177
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Renodling och avknoppning
I en borgerlig trepartimotion med anledning av telepropositionen föreslogs att
televerkets monopol på teleutrustning skulle avskaffas helt. Motionärerna krävde
också en parlamentarisk utredning dels om televerkets roll, funktion och organi-
sation, dels om statens övriga engagemang på teleområdet. Målet borde vara att
renodla televerkets funktioner och knoppa av konkurrensutsatta verksamheter till
fristående bolag som successivt kunde privatiseras. Televerket borde dock behålla
ansvaret för drift av telenätet. På så sätt skulle samma teleservice garanteras i hela
landet.178 Kraven anslöt till en rad borgerliga motioner från allmänna motions-
tiden.179

Enligt utskottets majoritet skulle behovet av goda telekommunikationer tillgo-
doses bäst genom att televerkets breda verksamhet bevarades. Verkets bolag borde
vara ett naturligt stöd och komplement till televerkets egen verksamhet, och in-
ordnas i en koncernstrategi. Televerket borde vidare ha ett övergripande ansvar
för telekommunikationerna i hela landet, inklusive sociala och regionalpolitiska
hänsyn. Någon utredning om verkets roll ansågs inte nödvändig, bl.a. därför att
den nya treårsplaneringen skulle ge riksdag och regering bättre styrmöjligheter.180

Nationalisering av Ericsson
I en vpk-motion krävdes bl.a. att televerkets styrelse skulle återspegla de partipo-
litiska förhållandena i landet och att strategin på telekommunikationsområdet
borde innehålla en total integration av tele- och datorsektorn för att åstadkomma
ett avgörande socialt ägande: ”De strategiskt avgörande delarna, inkl. Ericsson-
koncernen borde med andra ord nationaliseras.”181 Det första yrkandet hänvisade
utskottet till en utredning om statliga myndigheters ledning, medan det andra
avslogs med samma motivering som ovan.182

Enigheten prisas
Motionskraven återkom i en rad reservationer och särskilda yttranden till utskott-
ens betänkanden, samt i de debatter som föregick riksdagens beslut den 4 respek-
tive 6 juni 1985.183 I den senare debatten, som gällde KU:s betänkande, inledde
Anders Björck (m) med att understryka värdet av den stora enigheten i MMK.
Samtidigt beklagade han att KU bara fått en dryg vecka att behandla propositio-
nen. Björck framhöll vidare det positiva med principen om etableringsfrihet, som
innebar att televerket nu måste arbeta på samma villkor som andra nätägare. I
den enda egentliga stridsfrågan menade han att reklam var nödvändig för att kunna
finansiera TV-produktion till kabelnäten: ”Den bästa hjälp svensk programprofil
och svensk kultur kan få är att reklam tillåtas.” Dessutom ansåg han det ”löje-
väckande” och ”lagstridigt” att försöka begränsa utländska satellitsändningar som
innehöll reklam riktad till Sverige.184
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Även Sven-Erik Nordin (c) underströk det positiva i kommitténs enighet, men
framhöll att framtiden var osäker och att utvecklingen skulle kräva nya beslut.
Reklamförbudet var inte självklart förenligt med Europakonventionen om mänsk-
liga rättigheter och Nordin förutsåg svåra juridiska tolkningar av hur reklam rik-
tad till Sverige skulle definieras. Slutligen efterlyste han ett uttalande från riksda-
gen om geografisk rättvisa i kabelutbyggnaden, i fråga om anslutningsavgifter
etc.185 Karin Ahrland (fp) gav en eloge till s-ledamöterna i KU för deras vilja att
”villig värna om yttrandefriheten”, även ”till priset av att socialdemokraterna kör
över sin egen regering”186. Hon var också mot regler för sändningstillstånd och
begränsning av sändningarna till ett visst område. I reklamfrågan gjorde Ahrland
gemensam sak med Björck och Nordin.187

Maj Kempe (vpk) oroade sig för ökade klassklyftor på grund av den nya medie-
situationen. Viktig information skulle riskera att bli dyr, medan skräp var billigt,
hävdade hon med ett citat av medieforskaren Jan Ekekrantz. Kempe var emot att
försöka göra kabel-TV till en yttrandefrihetsfråga: ”Vad det handlar om är att
multinationella företag använder sig av den nya tekniken för att faktiskt pracka
på oss människor sina uppfattningar.” Boende och kommuner borde få ett rejält
inflytande över sändningarna och lokala kabelnämnder med vetorätt inrättas i
kommunerna. Hon efterlyste också resurser till produktion av lokala program för
att motverka reklamfinansiering, samt ett riksdagsuttalande om att reklam var
oförenligt med de kulturpolitiska målen.188

Göransson raljerar
Hur argumenterade då regeringspartiets företrädare? KU:s ordförande Olle Svens-
son (s) gladde sig åt den stora enigheten i utskottet.189 I övrigt nöjde sig han sig
med att konstatera att de borgerliga reservationerna gällde detaljfrågor och att det
enda krav partierna hade lyckats enas om var nej till sanktioner mot reklam.190

När kulturminister Bengt Göransson därefter steg upp i talarstolen fick debatten
mera nerv.

Efter en inledning där han prisade kabelnätens betydelse för lokal kommunika-
tion, information och opinionsbildning gick Göransson snabbt över till att raljera
om att Björck och Nordin hade bytt uppfattning i frågan om regler mot våld,
pornografi och hets mot folkgrupp191. Han bad nu om hjälp med att tolka vilken
uppfattning som var aktuell; ”den ni hyser idag, eller den ni hyste igår?” Görans-
son kritiserade också moderaterna och folkpartiet för att ha återgått till positioner
om att försvaga inflytandet för kommuner och boende som de drivit före parti-
uppgörelsen i MMK.192

Med undantag för Maj Kempes inlägg togs frågan om demokratin och det of-
fentliga rummet, och deras koppling till den tekniska infrastrukturen inte upp i
debatten. Resultatet av själva voteringen visade att den politiska uppgörelsen i
MMK hade hållit under riksdagsbehandlingen. I frågan om regelsystemet för ka-
bel-TV vann KU:s linje med 281 röster mot 18 för Kempes reservation.193 I och
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med dessa beslut hade den nya kabelmodellen på den tekniska infrastrukturens
område etablerats i Sverige.

Exkurs 1: Datapolitik för demokrati och decentralisering
Samma dag som riksdagen antog den nya kabellagen, den 6 juni 1985, överläm-
nade regeringen sin datapolitiska proposition. Den inleddes med ett helt annat
politiskt anslag än propositionen om TV-sändningar i kabelnät. Enligt föredrag-
anden, vice statsminister och ”framtidsministern” Ingvar Carlsson, var det viktigt
att slå fast att utvecklingen inte kunde överlåtas åt vare sig ”de fria marknads-
krafterna” eller ”den tekniska utvecklingen”. Datortekniken måste sättas i rela-
tion till värderingar och önskemål om hur samhället borde vara beskaffat: ”An-
nars finns det en risk för att vi blir ’teknik-fixerade’ och ser datoranvändningen
som en isolerad teknisk fråga och inte som en fråga om hur vi vill förbättra män-
niskornas villkor i vårt samhälle och minska klyftorna mellan människorna i sam-
hället.”194

Enligt regeringen skulle datortekniken bidra till samhällsmål som ett mera de-
mokratiskt arbetsliv och ett decentraliserat, ”rundare”, Sverige där avstånd och
geografi inte längre innebar oöverstigliga hinder för människor att välja arbete
eller bostadsort. Man framhöll vidare att tekniken kunde underlätta en fördjupad
och vitaliserad demokrati genom rikligare och mera lättillgänglig information, i
första hand via medborgarterminaler t.ex. på bibliotek: ”Bibliotekens terminaler
ger oss också en ny sorts ’insändarsidor’, där individer och grupper kan framföra
idéer och synpunkter och debattera dem. En sådan ’insändardebatt’ kan föras
lokalt i kommunen eller över hela landet.” Förutsättningen för att datortekniken
skulle kunna fördjupa demokratin var dock att kunskaperna spreds till många.195

Infrastrukturen i centrum
Utvecklingen av en ny teknisk infrastruktur bedömdes av regeringen som en viktig
samhällelig fråga som skulle komma att kräva ”långsiktiga politiska ställningsta-
ganden”. Framför allt förtröstade man sig på televerkets utbyggnad ett rikstäck-
ande digitalt telenät, för att kunna erbjuda enklare och billigare datakommuni-
kation: ”Regeringens avsikt med den stora satsningen på telenätet är att priserna
även i framtiden skall hållas låga, att framkomligheten ytterligare skall förbättras
och att avancerade teletjänster skall kunna erbjudas. Mycket hög telekapacitet
även för datakommunikation skall kunna erbjudas med kort varsel var helst i
landet som den efterfrågas.” Ingen koppling gjordes dock i propositionen till de
just beslutade principerna för utbyggnad av kabelnät, som knappast stämde över-
ens med de riktlinjer som regeringen föreslog på dataområdet.196

Datapropositionens inriktning var ett eko från datadelegationen och dess tan-
kar om behovet av en samordnad statlig datapolitik. Därför kan det ses som något
ironiskt att regeringen nu föreslog en ny organisation av datapolitiken som inne-
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bar att ansvaret omfördelades inom regeringskansliet. Datafrågorna bildade inte
längre ett självständigt politikområde, menade regeringen, och borde därför spri-
das ut på de berörda fackdepartementen. Därmed avvecklades datadelegationen
och ersattes av en särskild statsrådsgrupp. Dess huvuduppgift skulle vara att ”föra
diskussioner kring aktuella dataproblem”. Datadelegationens ansvar för att ta
fram kunskapsöversikter och utvärderingar flyttades samtidigt till statsrådsbe-
redningen.197 Datumet den 6 juni 1995 fick således en närmast symbolisk bety-
delse för politikens fragmentisering.

Exkurs 2: Televerket skördar frukterna
När kabellagen trädde i kraft den 1 januari 1986 hade synen på tekniken stabilise-
rats. Därefter inleddes en period av snabb expansion för kabel-TV-nät i Sverige.
Omedelbart kunde televerket stiga fram som den i särklass kraftfullaste aktören
på kabelmarknaden. Hos den nya tillsynsmyndigheten, kabelnämnden, strömmade
ansökningar in om att få starta kabelnät under 1986. En stor majoritet hade tele-
verket som avsändare.198 Utvecklingen hade nästan helt följt verkets ritningar. Först
tog man initiativ till kabelutbyggnaden, sedan började man driva på de politiska
beslutsfattarna, och kunde nu skörda frukterna.199 I mitten av 1990-talet ägde det
till Telia ombildade televerket 2/3 av alla kabelnät i Sverige med över 1,1 miljoner
anslutna hushåll, vilket gjorde företaget till den näst största kabeloperatören i
Europa.200

De marknadslösningar som regering och riksdag valde 1985 har med tiden vi-
sat sig ha tydliga konsekvenser för spridning av och tillgång till kabel-TV jämfört
med andra kommunikationsmedel och distributionsformer. År 1998, 12 år efter
den officiella introduktionen, hade endast 37 procent av den svenska befolkningen
tillgång till kabel-TV, medan motsvarande andel för vanlig telefon och marksänd
TV var omkring 99 procent. Efter den snabba utbyggnaden av kabelnät i slutet av
1980-talet inträdde en period från 1991 när systemet gick in i en mognadsfas och
tillväxten stagnerade. Sedan dess har andelen anslutna hushåll legat relativt stilla.201
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figur 23. Utvecklingen av antalet hushåll anslutna till televerkets kabel-TV-nät perioden
1983–1993. När den nya kabellagen trädde i kraft 1986 kunde televerket stiga fram som
den i särklass kraftfullaste aktören på kabelmarknaden Efter en snabb expansion under de
första åren efter lagens tillkomst stagnerade tillväxten från 1991. Källa: Ewertsson (2001),
s. 173.

Bredband blir tummetott
Vad hände då med televerkets strategi att ”kabla Sverige bara en gång”? Det blev
i stort sett bara en tummetott. Kabel-TV-näten kom aldrig att utvecklas till någon
integrerad del i ett nytt bredbandsnät. Orsaken var bl.a. att televerket i huvudsak
valde att använda traditionell koaxialkabel (”antennkabel”) istället för dyrare och
mera avancerade fiberoptiska kablar vid utbyggnaden av ortsnäten. Koaxialkabel
var den etablerade tekniska standarden för distribution av TV-signaler, men läm-
pade sig sämre för datatrafik jämfört med fiber. Möjligheterna till tvåvägskom-
munikation blev därmed begränsade.202 En annan förklaring var att den praktiska
utbyggnaden av kabelnät mindre kom att drivas av idén om lokalt producerade
och distribuerade program eller nya avancerade teletjänster, och mera av efterfrå-
gan på utländska TV-kanaler via vanliga kommunikationssatelliter.203

Diskussion och slutsatser
Frågan om utbyggnad av kabelnät blev politiskt aktuell i början av 1980-talet.
Som en följd av den tilltagande konvergensen och ett växande politiskt tryck för
avreglering och privatisering av etermedierna hade TV-sändningar via satellit och
kabel börjat framstå som ett alternativ till den nationella marksända televisionen.
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Samtidigt betraktades kabelnät av televerket m.fl. som första steget i utbyggnaden
av ett nytt infrasystem för tele- och datakommunikationer. Stora förhoppningar
sattes till den nya teknikens möjligheter att öka sysselsättningen, bidra till regio-
nal utjämning och skapa demokratisk delaktighet. Bristen på tydliga institutio-
nella spelregler blev i det läget ett utvecklingshinder.

Den ena av MMK:s båda huvuduppgifter var att föreslå principer för utbygg-
nad av kabelnäten. Det blev emellertid distributionen av TV-program som kom
att dominera den politiska processen, eftersom massmedial användning bedömdes
ha den mest uppenbara kommersiella potentialen, medan andra tillämpningar
valdes bort på ett tidigt stadium. Även den rådande etableringsfriheten bidrog till
att kommittén stick i stäv med sina direktiv förordade en kabelutbyggnad på mark-
nadsmässiga villkor, utan bindande planer vare sig på nationell eller lokal nivå. Av
detta vägval följde mer eller mindre automatiskt att utbyggnaden borde finansie-
ras via avgifter, att näten skulle ägas av privata företag eller organisationer, att
televerket föreslogs bli en aktör bland andra, samt att inga särskilda styrmedel
behövdes för att skapa geografisk rättvisa eller kostnadsutjämning.

Den lagstiftning om lokala kabelsändningar som trädde i kraft den 1 januari
1996 var i huvudsak ett resultat av kompromisser mellan aktörerna i MMK. Lag-
förslaget passerade också riksdagen utan egentliga strider, med undantag laddade
frågan om huruvida reklam skulle tillåtas i de nya kabelnäten. Kommitténs ordfö-
rande Leif Andersson slog an tonen vid ett symposium om kommunerna och de
nya medierna i augusti 1984:

”Att detta har lyckats [att uppnå politisk enighet] beror enligt min mening bl.a. på
att när vi utifrån våra olika politiska utgångspunkter har trängt in i problematiken
och gått i närkamp med frågeställningarna så har vi kommit till ganska likartade
slutsatser... Jag tror det vore olyckligt om vi skulle riskera nya regler efter ett reger-
ingsskifte, och sådana kan ju inte uteslutas i framtiden.”204

Systemskifte i infrastrukturpolitiken
Ändå var kabellagen ett historiskt beslut som markerade början till ett system-
skifte i den svenska infrastrukturpolitiken. Lagstiftningen, som skulle komma att
kallas världens mest liberala, innebar att den gamla svenska modellen på tele-
området kompletterades med, och på sikt utsatte för allt starkare konkurrens av,
en ny modell i vilken statens roll och ansvar för den tekniska infrastrukturen var
betydligt mindre. I ljuset av den senare avregleringen av hela telesektorn kan kabel-
lagstiftningen ses som utgångspunkten för ett nytt paradigmatiskt system. Tills
vidare kom de båda modellerna dock att leva sida vid sida.

Kabelmodellen medförde ändrade institutionella förhållanden. Nya rättsliga och
ekonomiska villkor kom därmed att råda för utbyggnaden av kabelnät jämfört
med det allmänna telenätet. Genom denna förändring frånsade sig staten ägandet
till och kontroll över ett nytt infrasystem. Det inflytandet överläts i stor utsträck-
ning till televerket och privata aktörer. I tillkomsten av den nya kabelmodellen
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hade televerket varit den helt dominerande kraften. Verket uppträdde här i rollen
som handlingsinriktad systembyggare. Den politiska process som har beskrivits i
det föregående kan sammanfattas i följande schematiska bild:

fig. 24. Schematisk bild av den politiska processen i frågan om utbyggnad av kabel-TV-nät.
I den process som resulterade i tillkomsten av den nya kabellagstiftningen hade televerket
varit den helt dominerande aktören. Som framgår av bilden fick verket gehör för sina förslag
på i stort sett samtliga områden.

Regering i ideologisk motvind
Undersökningen visar att förklaringar till den nya kabelmodellens tillkomst kan
sökas i en kombination av ideologisk förändring, teknisk utveckling och interna-
tionell integration. Det fanns vid denna tid en vilja till kompromisser och eftergif-
ter från regeringspartiets sida, både i MMK och senare i riksdagen. Socialdemo-
kraterna, som kämpade i en tilltagande ideologisk motvind för att undvika stäm-
peln av förbudsparti, tycks ha varit angelägna om att skapa politisk enighet i
kabelfrågan.

De politiska eftergifterna motiverades ofta av den snabba och ”ohejdbara” tek-
niska utvecklingens krav. Partiets agerande på medieområdet under dessa år i mit-
ten av 1980-talet utmärktes på flera punkter, inte minst i den uppblossade debat-
ten om reklam i TV, av en önskan att tillmötesgå eller förekomma den borgerliga
oppositionen.205

Till strävandena att uppnå politisk konsensus bidrog också ambitionen att be-
vara den samförståndsanda som funnits på massmedieområdet åtminstone sedan
1950-talet, och som ännu omfattade de bärande elementen i svensk mediepolitik:
presstödet samt SR-koncernens monopolställning. I denna kontext kom övervä-
ganden om den mera långsiktiga utvecklingen av nya medier och tekniska infra-
strukturer att överskuggas av försöken att rädda borgfreden på medieområdet.
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Kabelmodellen kan därmed både sägas ha varit motiverad av ideologisk för-
ändring och en effekt av de institutionella regelverkens stigberoende. En sådan
förklaring kastar också ljus över en annan fråga som aktualiseras av materialet:
Varför kom kabelutbyggnaden att politiskt hanteras som en massmediefråga i snäv
mening, trots att den av många aktörer betraktades som första ledet i skapandet
av ett nytt infrasystem för data- och telekommunikationer, alternativt som del i ett
moderniserat och digitaliserat telenät?

Omfattande tolkningsflexibilitet
Ett antal kompletterande förklaringar kan dock ges på denna punkt. För de första
gjordes bedömningen att användningen av kabelnät för TV-sändningar skulle ha
den största kommersiella potentialen, och att den därför var mest angelägen att
reglera institutionellt. Vidare rådde stor osäkerhet inom och mellan olika grupper
av aktörer om hur den nya kabeltekniken skulle utvecklas; var den ”bara” ett nytt
sätt att distribuera TV-program, eller representerade den i själva verket framti-
dens ”allnät”?

Denna omfattande tolkningsflexibilitet skapade oklarhet om frågans institutio-
nella tillhörighet. Rörde det sig om tele- eller medieverksamhet, och vilket eller
vilka departement borde i så fall ansvara för den politiska beredningen? Andra
nya sektorsövergripande frågor som miljöpolitik och regionalpolitik vållade lik-
nande gränsdragningsproblem under samma period. Så småningom kom kabel-
utbyggnaden, under starkt inflytande av televerkets interna planering för kabel-
TV, att betraktas som en ren mediefråga.

Vägvalet kan också ses som en indirekt följd av konvergensen mellan telesystem
och medieteknik. I och med sammansmältningen av dessa tekniska system kom
olika systemkulturer att konfronteras med varandra. Mötet mellan en byråkratisk
och ingenjörsmässig telekultur och en mera frihetlig mediekultur innebar att även
finansieringssystem, lagstiftning och andra institutionella förhållanden kunde ifrå-
gasättas och omprövas.

Den gamla telemodellen framstod inte längre som ett självklart institutionellt
mönster för kabelutbyggnaden. Till osäkrandet av en traditionell ordning bidrog
även den starka internationella integrationen på medieteknikens område. Medan
telesystemet fortfarande hade en relativt fast nationell karaktär, tvingades aktö-
rerna ta allt större hänsyn till andra länder och till olika övernationella organ när
det gällde den politiska hanteringen av massmediefrågor, särskilt i fråga om eter-
medier som TV och nya gränsöverskridande distributionssystem som satelliter.

En stressad beslutsprocess
Slutligen bidrog hastigheten i den tekniska utvecklingen, eller snarare aktörernas
upplevelse av att teknikutvecklingen gick med en allt högre fart, till att skapa ett
tryck på dem att lägga övergripande bedömningar om framtidens tekniska infra-
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struktur åt sidan och koncentrera sig på den mera konkreta och omedelbart före-
stående frågan om utbyggnad av kabel-TV-nät. Känslan av att vara utsatt för
teknikbaserad stress och brådska understryks gång på gång, både i det skriftliga
materialet och i intervjuerna.

Utgångspunkten när den nya kabelmodellen utformades tycks med andra ord
ha varit en uppfattning om att den tekniska utvecklingen höll på att skena iväg
utom räckhåll för de politiska aktörernas handlingsmöjligheter, och att det därför
gällde att göra det bästa av situationen inom de knappa tidsramar som stod till
förfogande. Motsättningen mellan kravet på snabbhet i beslutsprocessen och be-
hovet av allsidig genomlysning av en tekniskt komplicerad fråga bidrog sannolikt
till att aspekter som kabelnätens allmänna tillgänglighet och potential för att ut-
vidga det offentliga rummet lämnades utanför den politiska bedömningen.

Förändring av teleregimen
I regimteoretiska termer kan den politiska processen beskrivas som en förändring
av den telepolitiska regimen i Sverige, och i vidare mening som inledningen till en
omfattande systemförändring av vad som har kallats den svenska infrastruktur-
modellen. En regimförändring omfattar ändring av såväl de ingående reglerna och
beslutsprocesserna som grundläggande principer och normer för regimens funk-
tionssätt.

I fallet med kabelutbyggnaden var det i första hand regimens allokeringssätt,
d.v.s. dess mekanismer för att fördela resurser, som förändrades från statlig kon-
troll till förmån för ökade inslag av privat resursallokering. I och med att etab-
leringsrätten för kabelnät blev fri innebar processen också ett den regim som exis-
terade på etermediernas område kom att förändras. Ett viktigt inslag i regimen
hade varit att det trådlösa distributionsnäten för radio och TV skulle nå minst
99,98 procent av befolkningen206. Inga sådana krav ställdes dock på de nya kabel-
näten.

Regimens nya innehåll kom framför allt att bestämmas av gamla aktörer inom
den statliga sfären med en ny agenda, främst televerket, i samverkan med politiska
aktörer med konkurrens och privatisering som mål och privata företag som arbe-
tade för en regimförändring i förhoppning om att själva kunna etablera sig som
nätägare.207 Televerket visade under processen en stor flexibilitet och förmåga att
anpassa sig till vad man såg som nya omvärldsförutsättningar. Att en aktör som i
praktiken burit upp den gamla regimen också kommer att dominera en ny regim
med i hög grad förändrat innehåll måste betraktas som ovanligt. Televerket visade
sig dock kunna upprätthålla och dra nytta av strategiska positioner som expert-
organ, regulator och marknadsaktör i en utpräglat resultatinriktad politik. Vid ett
närmare studium är det uppenbart att verket besatt flera olika typer av makt-
resurser som tillsammans skapade kapacitet att hitta nya samarbetsformer som
underlag för att genomföra en regimförändring.
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För det första innehade televerket från början ”systemic power” i kraft av sin
position som statligt affärsverk och helt dominerande aktör på den framväxande
kabelmarknaden. För det andra kunde man mobilisera resurser i form av t.ex.
information, kunskap, status och ekonomisk styrka för att uppnå dominans över
andra aktörer. Därmed hade man också ”command power”. För det tredje kunde
verket uppnå ”coalition power” genom sin kapacitet att skapa kompromisser med
aktörer som hade likartade mål och kompletterande resurser. Slutligen besatt man
också ”pre-emptive power” utifrån sin förmåga att i koalition med andra aktörer
erbjuda ett ledarskap och skapa en struktur för att lösa svåra problem och kon-
flikter i ett alltmer komplext samhälle.
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Fotnoter
1 För en utförlig diskussion om föreställningar kring informationssamhället och den nya tekniken, se
Tengström (1987), s. 29–35, om de demokratiska utopierna s. 63 f samt Bäck (1982), s. 156–160. Se
också Glimell (1989), s. 5 f. En viktig inspiratör bakom de utopiska framtidsbilderna var amerikanen
Alvin Toffler och hans bok ”Den tredje vågen”.
2 Bilden av den röda stugan förekom, i mer eller mindre skarp form, i en rad debattskrifter och –
böcker från tiden. Med 1990-talets förnyade politiska intresse för informationsteknik tycks den har
blivit aktuell på nytt.
3 Se t.ex. underlags-PM till MMK:s referensgrupp för kabelfrågor, 1983-06-22, Svenska kommun-
förbundet, kultursektionen: ”De olika typer av teletjänster som blir möjliga kan på sikt komma att
innebära en helt ny samhällsstruktur som innebär nya arbetsmetoder och organisationsformer inom
kommunal förvaltning, för det lokala näringslivet och för enskilda hushåll.”
4 SOU 1984:65, s. 114 f.
5 Drambo (1985), s. 7.
6 För diskussionen om postmaterialism, se t.ex. Tengström (1986), s. 10–13. Begreppet lanserades
ursprungligen av samhällsvetaren Ronald Inglehart i en studie av värdesystemens förändringar i i-
länderna.
7 Se t.ex. Glesbygdsdelegationens rapport ”Glesbygden – resurser och möjligheter”. Ds 1984:20, s.
49.
8 Se t.ex. Hagström (1985), s. 110 f.
9 Se t.ex. Källström (1986), s. 11, 49.
10 Källström (1986), s. 49 f.
11 Källström (1986), s. 50.
12 För en allmän översikt av det politiska skeendet under början av 1980-talet, se t.ex. Hadenius,
Molin & Wieslander, s. 287 f, 297–307. Om bakgrunden till ”högervågen” i svensk politik under
1970- och 1980-talen, se Boréus (1994), s. 41–65.
13 Nilsson (1992), s. 37–44.
14 SOU 1984:65, s. 115 f. 1983 avskaffades ensamrätten för vissa modem, och 1984 för telex-
utrustningar.
15 Rättsläget var något komplicerat. För att bygga och driva centralantennanläggningar och kabelnät
i Sverige krävde inget särskilt tillstånd. Däremot lydde TV-sändningar i kabelnät under radiolagen
från 1966 (1966:755). I lagens mening omfattande rundradiosändningar även sändning ”på tråd”.
För sådana fordrades regeringens tillstånd. I Sverige hade bara SR fått sändningstillstånd. Tillstånds-
kravet gällde dock inte om sändningarna var avsedda för ”en sluten krets, vars medlemmar är för-
enade genom en påtaglig gemenskap av annat slag än ett gemensamt intresse att lyssna på eller se
sändningen”. Därmed kunde t.ex. ett radhusområde i Skönstaholm utanför Stockholm sända egen-
producerad lokal-TV utan tillstånd av regeringen. Wormbs (1997), s. 175 f.  För en mer detaljerad
beskrivning av den svenska lagstiftningen på området, se Ewertsson (2001), s. 161 ff.
16 Hedman & Holmlöv (1986), s. 11 ff, Wormbs (1997), s. 174 f. Se också Ewertsson (2001), s. 156
f. samt Karlsson (1998), s. 251.
17 Lena Ewertsson menar att tre utvecklingstrender låg bakom uppmärksamheten på kabel-TV vid
denna tid. Förutom möjligheterna till lokal medieproduktion gällde det planerna på samnordisk TV-
distribution via satellit (framför allt det s.k. Nordsat-projektet) samt ett växande intresse för ny infor-
mationsteknik och nya framtida tillämpningar. Ewertsson (2001), s. 162.
18 Hedman & Holmlöv (1986), s. 13 f, Wormbs (1987), s, 175. Se också Roe och Weibull (1989), s. 2.
samt Karlsson (1998), s. 251.
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19 En rad kommittéer skulle under 1970- och 1980-talen diskutera frågan om kabel-TV. Det gällde
t.ex. RUT69 (1969 års radioutredning), TRUII (utredningen angående den fortsatta verksamheten
med radio och television inom utbildningsväsendet), 1972 års pressutredningen, videogramsutred-
ningen, informationsteknologiutredningen, yttrandefrihetsutredningen och radiolagsutredningen.
Ingen ledde dock till politiska resultat. Se vidare Ewertsson (2001), s. 162.
20 1983 låg många västeuropeiska länder, bl.a. Nederländerna, Norge, Belgien, Schweiz och Dan-
mark, före Sverige i utbyggnad av kabel-TV-nät. Ewertsson (2001), s. 160.
21 Hedman & Holmlöv (1986), s. 14 f, Ewertsson (2001), s. 161. 1983 beräknas mer än 50 procent av
Sveriges ca 3 miljoner hushåll med TV ha varit anslutna till någon form av centralantennanläggning.
22 Hedman & Holmlöv s. 15. Fram till utgången av 1985 hade i princip bara de olika program-
företagen inom SR-koncernen - Sveriges Television, Sveriges Riksradio, Sveriges Lokalradio och Sve-
riges Utbildningsradio – rätt att bedriva rundradiosändningar, d.v.s. sända radio- och TV-program till
allmänheten via kabel och satellit.
23 Ewertsson (2001), s. 159 f, 163.
24 Hedman & Holmlöv (1986), s. 15 f, Wormb (1997), s, 175 f.
25 Hedman & Holmlöv (1986), s. 16.
26 Den provisoriska lagstiftningen, ”Lagen om försöksverksamhet med särskilda trådsändningar”
(1984:115), kom till på initiativ av massmediekommittén (MMK) och gällde fram till den 31/12 1984
när den ersattes av den nya kabellagen. Att vidaresända program från kommunikationssatelliter var
inte tillåtet enligt 1966 års radiolag. Wormbs (1997), s. 176 f.
27 Hedman & Holmlöv (1986), s. 16 f, 53, 55, Wormbs (1997), s. 177. Ett av de största försöken, med
ca 12 000 anslutna hushåll, bedrevs av televerket i Lund.
28 Se t.ex. Ewertsson (2001), s. 156 f.
29 Hedman & Holmlöv (1986), s. 37
30 Redan under 1970-talets senare del tillsattes en rad statliga utredningar för att följa den tekniska
utvecklingen och föreslå åtgärder. Några av de viktigare utredningarna var sårbarhetskommittén,
data- och elektronikkommittén (DEK), informationsteknologiutredningen, dataeffektsutredningen,
videogramsutredningen, datadelegationen, teleutredningen och upphovsrättsutredningen. De många
utredningarna ledde dock inte fram till några konkreta regeringsförslag om hur de infrastrukturella
frågorna skulle lösas.
31 Johansson, s. 34. För en mera detaljerad beskrivning av televerkets strategier som aktör inom
kabel-TV-området, se Ewertsson (2001), s. 168–172. samt Karlsson (1998), s. 251–255.
32 Televerkets planering beträffande Kabel-TV, s. 1 ff.
33 En viktig utgångspunkt för televerket var att centralantennanläggningar var vanliga i Sverige. Ett
stort antal sådana anläggningar hade byggt under miljonprogrammet på 1960-talet och i samband
med starten av TV2. Eftersom det redan existerade en teknisk infrastruktur inom många fastigheter
fanns det stora samordningsvinster att hämta. Wormbs (1997), s. 178.
34 Samordningen mellan lokala kabelnät och ett framtida nationellt bredbandsnät tänktes ske på
olika sätt: antingen genom att utnyttja samma kulvertar och kabeltrummor eller genom att använda
gemensam kabel. Utgångspunkten var att utbyggnaden så långt det var möjligt skulle ske med fiber-
teknik. De första näten skulle dock troligen byggas ut med traditionell koaxialkabelteknik. Under-
lags-PM [odaterat] till MMK, Utbyggnad av bredbandsnät, sammanfattning av Televerkets syn på de
tekniska möjligheterna, Mattias Grönberg.
35 Hagström (1985), s. 112 f. Datavision var ett annat namn för den tillämpning som också kallades
teledata, videotex etc.
36 Televerkets planering beträffande Kabel-TV, s. 3.
37 Johansson, s. 34 f.
38 Hagström (1985), s. 113.
39 Källström (1986), s. 119 f.
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40 Televerkets planering beträffande Kabel-TV, s. 2. Ort- eller basnät var näten fram till de enskilda
fastigheterna, medan fastighetsnäten ledde fram till uttaget i väggen i lägenheterna.
41 Se t.ex. Källström (1986), s. 120 f. Källström menar att televerkets intresse för kabelutveckling inte
i första hand var ett försök att expandera på en ny marknad för överföring av TV-signaler: ”Det är i
och för sig intressant men av underordnad betydelse. Det viktiga för Televerket är att behålla kontrol-
len över det framtida telekommunikationsnätet inklusive telefontrafiken.”
42 Följande avsnitt bygger, förutom det skriftliga källmaterialet, också på personliga intervjuer med
Björn Andersson, Leif Andersson, Anders Björck, Jan-Olof Gurinder samt Valdemar Persson.
43 SOU 1984:65, s. 17, 27. Dessutom skulle kommittén behandla några övriga frågor som aktualise-
rats bl.a. av riksdagen.
44 SOU 1984:65, s. 521 f.
45 SOU 1984:65, s. 522.
46 SOU 1984:65, s. 523.
47 SOU 1984:65, s. 523.
48 SOU 1984:65, s. 523 f.
49 SOU 1984:65, s. 524 ff.
50 SOU 1984:65, s. 529.
51 Ulf W. Lundin, f.d. statssekreterare i utbildningsdepartementet, representerade folkpartiet, medan
moderaterna och centren företräddes av riksdagsledamöterna Anders Björck respektive Sven-Erik
Nordin. Samtliga betraktades som sina respektive partiers mediepolitiska experter eller talesmän.
Lundin kom senare att ersättas av direktören Bert Levin. Socialdemokraterna representerades, för-
utom av ordföranden, av Björn Andersson, politisk sakkunnig på statsrådsberedningen samt riksdags-
ledamöterna Georg Andersson och Yvonne Sandberg-Fries. Georg Andersson ansågs under denna tid
allmänt vara socialdemokratins ledande medie- och kulturpolitiker i riksdagen. Både kommunikations-
och utbildningsdepartementen var representerade bland de sakkunniga genom departementsråden
Claes-Göran Sundelius och Göran Lannegren. SVT och Televerket, de två huvudkonkurrenterna om
utbyggnaden av kabel-TV, hade fått varsin expert som regelbundet deltog i kommitténs sammanträ-
den: SVT:s programdirektör Oloph Hansson respektive Valdemar Persson, avdelningsdirektör på tele-
verkets radiodivision. I de fem referensgrupperna återfanns ett stort antal forskare, publicister, bransch-
och organisationsföreträdare, myndighets- och departementsföreträdare etc. De flesta aktörer var
därmed på något sätt engagerade i kommitténs arbete. Kommitténs ledamöter deltog inte i grupper-
nas arbete. SOU 1984:65, s. 27.
52 SOU 1984:65, s. 29, 531 f. Arbetsgruppen för kultur- och mediepolitik utarbetade en särskild
rapport, medan tiden inte räckte för att de övriga gruppernas arbete skulle kunna fullföljas på samma
sätt. På kommitténs uppdrag tog statskontoret fram två rapporter, dels om utvecklingen av teledata i
Sverige, dels om bevarande av information i teledatabaser.
53 Svenssons och Björcks uttalanden återges av Samuelsson (1983). Senare anställdes också två biträ-
dande sekreterare; Beila Engelhardt från SR och Rolf Jaensson från televerkets radiodivision. De
båda huvudaktörerna i kabel-TV-frågan hade därmed fått varsin plats i även MMK:s sekretariat.
Sammanträdesprotokoll 5, 1983-03-10 samt SOU 1984:65, s. 535.
54 Prot. 1982/83: 86, s. 43–47.
55 En viss politisk spänning levde kvar under våren 1983. De borgerliga ledamöterna gjorde t.ex.
principiella invändningar mot rekryteringen av en ny biträdande sekreterare (Rolf Jaensson) från
televerkets radiodivision i mars 1983. Man menade att televerket redan hade en central roll i kommit-
tén, och att det fanns risk för jäv och ifrågasatt opartiskhet. Sammanträdesprotokoll 5, 1983-03-10.
Anders Björk och Ulf W Lundin ifrågasatte också att representanter för SR och televerket skulle
förordnas som sakkunniga i kommittén. I så fall borde även pressen och industrin vara represente-
rade på samma nivå, menade man. Sammanträdeprotokoll 6, 1983-03-24. Lösningen blev att inga
nya sakkunniga förutom de tre som redan fanns utsågs. Representanterna för SR (Oloph Hansson)
och televerket (Valdemar Persson) förordnades istället till experter. De kunde då kallas till kommittén
vid behov. Sammanträdesprotokoll 7, 1983-04-20.
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56 PM 1983-11-10, Utbyggnad av bredbandsnät för bl.a. kabel-TV-sändningar, Jan-Olof Gurinder
samt sammanträdesprotokoll 15, 1984-02-08.
57 Sammanträdesprotokoll 19, 1984-04-16 – 1984-04-18.
58 De borgerliga partierna skulle fortsätta driva kravet på reklamfinansiering av kabelsändningar
ända fram till riksdagens beslut i juni 1985.
59 Inom socialdemokratin hade det under många år pågått en lågintensiv kamp mellan folkrörelse-
socialister och statssocialister eller kommunalister. Under 1980-talet återuppväcktes folkrörelseidealet
både inom det socialdemokratiska partiet och i dess närstående organisationer och folkrörelser. En av
de ledande folkrörelsesocialisterna var kulturminister Bengt Göransson, med en bakgrund från nyk-
terhetsrörelsen, Folkets Hus och ABF m.m. Oloph Hansson i berättar memoarboken ”Intresset ljuder
aldrig” att Göransson tillhörde en undergroundorganisation som kallades ”Krossa Kommunför-
bundet”. Hansson (1998), s. 420.
60 Björn Anderssons envisa argumentering för att kabelutbyggnaden borde ses som första delen i en
större teknisk infrastruktur gjorde att han fick smeknamnet ”Björntråden” inom MMK. Bakom An-
dersson fanns i sin tur statsrådsberedningens framtidsgrupp och ”framtidsministern” Ingvar Carls-
son själv. Carlsson ansåg att ett bredbandsnät baserat på fiberteknik skulle öppna många möjligheter,
en åsikt som bl.a. delades av industriminister Thage G. Peterson och SR:s styrelseordförande Harry
Schein. Frågan var dock för tidigt väckt politiskt. Bl.a. ansågs tillämpningarna vara alltför oklara och
finansieringen svårlöst.
61 Inom SR arbetade den s.k. KAN-gruppen (kabelanvändningsgruppen) med koncernens strategi för
kabel-TV. Ett visst samarbete förekom också mellan televerket och SR. Under slutet av 1981 bildade
man en gemensam studiegrupp för kabel-TV-frågor. Gruppen, som bestod av fyra representanter för
vardera SR och televerket, tog fram en probleminventering om möjligheterna att ta emot satellit-
distribuerade TV-program och vidaresända dem i kabel. Enligt gruppens slutrapport var det allmän-
hetens efterfrågan på utländska TV-program som utgjorde den främsta drivkraften för utbyggnaden
av kabelnät.  Protokoll från KAN-gruppen, 1983-02-03, brev från Örjan Wallqvist till Tony Hag-
ström, 1981-11-06, Mottagning och vidareutsändning via kabel av satellitdistribuerade tv-progam,
1982-02-02 [slutrapport från SR:s och televerkets gemensamma studiegrupp].
62 Se t.ex. PM 1983-10-20, Bredbandsnät för överföring av TV m.m. till allmänheten,  Projekt kabel-
TV/Lars Aronsson, samt PM [odaterat], Utbyggnad av bredbandsnät, sammanfattning av Televerkets
syn på de tekniska möjligheterna, Mattias Grönberg.
63 PM 1983-05-20, Några synpunkter på nya tjänster i framtida centralantenner och kabelsystem, Ulf
Gartelius.
64 SOU 1984:65, s. 28 ff.
65 SOU 1984:65, s. 31.
66 SOU 1984:65, s. 31.
67 SOU 1984:65, s. 21 f.
68 SOU 1984:65, s. 18.
69 SOU 1984:65, s. 17, 31.
70 SOU 1984:65, s. 130, 227. Däremot fanns åtskilliga allmänna lagregler som måste beaktas av den
som ville anlägga kabelnät. De flesta av dessa regler återfanns inom fastighetsrätten och var av civil-
rättslig natur, d.v.s. behandlade förhållanden mellan enskilda, t.ex. i deras egenskap av markägare.
Men lagstiftningen hade också offentligrättsliga inslag, som dock i huvudsakligen handlade om till-
godose samhällets anspråk på en ändamålsenlig markanvändning, uppfylla säkerhetskrav m.m., och
inte gav uttryck för några kultur- eller mediepolitiska ambitioner.
71 Denna ensamrätt kallades till vardags för televerkets anslutningsmonopol.
72 SOU 1984:65, s. 115.
73 SOU 1984:65, s. 132 f. Televerket bedömde att det fanns ekonomiska förutsättningar för att bygga
kabelnät i tätorter med 10 000–20 000 invånare. Men ekonomin var starkt beroende av ett program-
utbud som kunde locka olika tittargrupper. Inom fem till åtta år bedömdes det möjligt att bygga ut
kabelnät i tätorter med mer än 4 000 invånare.
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74 SOU 1984:65, s. 133. Från 1986 väntades en tillväxt bl.a. genom fler satellitkanaler. År 1990
trodde televerket att mer än en halv miljon hushåll skulle vara anslutna till kabelnät. Då beräknades
också många nya teletjänster kunna startas.
75 SOU 1984:65, s. 226.
76 SOU 1984:65, s. 226-227.
77 Kommunförbundet menade i en underlags-PM till MMK:s referensgrupp för kabelfrågor att hus-
hållen knappast skulle ha något intresse att betala för överföring av höghastighetsdata m.m.; ”Rent
principiellt bör man endast betala för sådana tjänster som utnyttjas.” Underlags-PM, 1983-06-22,
Svenska kommunförbundet, kultursektionen.
78 SOU 1984:65, s. 228 f.
79 SOU 1984:65, s. 230.
80 SOU 1984:65, s. 230.
81 SOU 1984:65, s. 229 ff. MMK noterade också att det rådde stor osäkerhet om de industripolitiska
effekter som hade motiverat nätutbyggnaden i t.ex. Danmark, Frankrike, Storbritannien och Västtysk-
land. Vidare hänvisade man till att diskussioner med olika parter hade lett till slutsatsen att det för
tillfället inte var lämpligt att lägga fast planer utifrån en viss teknik eller vissa systemlösningar. Kom-
mittén förutsatte att eventuella tele- eller industripolitiska beslut inte skulle leda till kostnader för
hushållen, utan antingen betalas av berörda aktörer eller över statsbudgeten.
82 SOU 1984:65, s. 229 f.
83 SOU 1984:65, s. 232.
84 SOU 1984:65, s. 232 f.
85 SOU 1984:65, s. 233 f.
86 SOU 1984:65, s. 226, 231 f
87 SOU 1984:65, s. 238. I de flesta europeiska länder måste anläggningar och nät uppfylla vissa
tekniska standardkrav. Byggandet förutsatte registrering eller tillstånd av den nationella teleför-
valtningen. I några länder hade dessa också ensamrätt på att bygga kabelnät.
88 SOU 1984:65, s. 239.
89 SOU 1984:65, s. 239, 241. Kommittén utgick från att televerket med sitt övergripande ansvar på
telekommunikationsområdet skulle aktualisera frågan om begränsningar i etableringsfriheten hos
regeringen om det blev nödvändigt.
90 SOU 1984:65, s. 241 f.
91 SOU 1984:65, s. 242.
92 SOU 1984:65, s. 245.
93 SOU 1984:65, s. 17 f, 245.
94 SOU 1984:65, s. 245.
95 SOU 1984:65, s. 248 f.
96 SOU 1984:65, s. 17 f.
97 SOU 1984:65, s. 22. Jämför Ewertsson (2001), s. 164.
98 Kabelnämnden skulle bestå av en ordförande, en videordförande samt fem övriga ledamöter, samt-
liga utsedda på opolitiska meriter.
99 SOU 1984:65, s. 21 f.
100 SOU 1984:65, s. 33.
101 SOU 1984:65. s. 511 f. Se även Ewertsson (2001), s. 165.
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102 Anders Björck argumenterade bl.a. för att etableringsfriheten skulle vara reell, inte bara formell.
Han varnade också för smygpolitisering av den opolitiskt tillsatta kabelnämnden. Bert Levin ville
släppa in konkurrerande företag i televerkets kulvertar och beklagade att MMK inte hade utnyttjat
möjligheten att skapa större mångfald för eterdistribuerade radioprogram. Sven-Eric Nordin (c) för-
svarade sitt stöd för majoritetens linje i frågan om förbud mot reklam i egensändningar. SOU 1984/
85:199, s. 512–517.
103 Prop. 1984/85:199, s. 118. Jag har tagit del av samtliga remissvar hos regeringskansliets arkiv- och
dokumentcenter. Av praktiska skäl kommer jag dock att i flera fall, framför allt när det är frågan om
mera översiktliga bedömningar eller sammanfattningar, att hänvisa till den utförliga remissamman-
ställning som ingår som bilaga till regeringens proposition om kabel-TV.
104 Remissvar från Svenska Teaterförbundet, 1984-11-06, Svenska Filminstitutet, 1984-11-07 samt
DIK-förbundet, 1984-11-12
105 Remissvar från statens industriverk, 1984-10-30.
106 Hit hörde t.ex. Landstingsförbundet samt Kulturrådet. Remissvar från Landstingsförbundet, 1984-
11-15 och Kulturrådet, 1984-11-11.
107 Ett antal remissorgan förknippade dock sitt stöd för etableringsfrihet med vissa reservationer och
krav på motprestationer. Sveriges Frikyrkoråd utgick t.ex. från att televerket skulle underlätta nät-
utbyggnaden i områden som av geografiskt-ekonomiska skäl ansågs olönsamma, ABF förutsatte att
utbyggnaden skulle genomföras på ett sätt som gav ”en rättvis tillgång geografiskt och socialt till det
ökande utbudet”, medan HSB ville att de boende skulle ha inflytande över utbyggnaden. Remissvar
från Sveriges Frikyrkoråd, 1984-10-30, ABF, 1984-11-01 samt HSB 1984-11-05.
108 Prop. 1984/85:199, s. 132, remissvar från Sveriges Industriförbund, 1984-11-06.
109 Prop. 1984/85:199, s. 132 f.
110 Remissvar från televerket, 1984-11-05.
111 Remissvar från LO (Statsanställdas förbund), 1984-10-16. LO var också starkt kritiskt till telever-
ket som man anklagade för att försöka frigöra sig från samhällsansvar och eventuella övergripande
samhällsmål för en utbyggnad av kabel-TV-nät. Man påpekade att alla satsningar inte kan ge utdel-
ning i pengar på kort sikt: ”Vi måste våga genomföra långsiktiga satsningar – för jobben på 90-talet
och ännu längre fram.”
112 Remissvar från TCO, 1984-11-19. Liksom LO gjorde TCO jämförelsen med järnvägar och lands-
vägsnät. Som kuriosa kan nämnas att TCO:s remissyttrande har undertecknats av dess dåvarande
ordförande Björn Rosengren, senare näringsminister (s) från slutet av 1990-talet och politiskt ansva-
rig för utbyggnaden av bredband.
113 Prop. 1984/85:199, s. 134.
114 Remissvar från planverket, 1984-10-25.
115 Remissvar från LO (Statsanställdas förbund), 1984-10-16, TCO, 1984-11-19 samt SJF, 1984-11-05.
116 Remissvar från RRV, 1984-10-16..
117 Remissvar från planverket, 1984-10-25.
118 Remissvar från statskontoret, 1984-11-01.
119 Prop. 1984/85:199, s. 138.
120 Prop. 1984/85:199, s. 139.
121 Prop. 1984/85:199, s. 138, remissvar från SR, 1984-11-13.
122 Prop. 1984/85:199, s. 15.
123 Remissvar från LO (Statsanställdas förbund), 1984-10-16.
124 Remissvar från RRV, 1984-10-26.
125 Remissvar från TCO, 1984-11-19.
126 Remissvar från NO, 1984-11-06.
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127 Remissvar från Sveriges Industriförbund, 1984-11-06.
128 Remissvar från Riksbyggen, 1984-11-16.
129 Remissvar från SABO, 1984-11-08.
130 Remissvar från Hyresgästernas Riksförbund, 1984-11-06.
131 Remissvar från NO, 1984-11-06, samt RRV, 1984-10-26.
132 Remissvar från statskontoret, 1984-11-01. Statskontoret syftade på prop. 1980/81:66.
133 Remissvar från posten, 1984, 1984-10-31.
134 Remissvar från Kulturrådet, 1984-11-11.
135 Remissvar från planverket, 1984-10-25.
136 Remissvar från statskontoret, 1984-11-01.
137 Remissvar från LO (Statsanställdas förbund), 1984-10-16.
138 Remissvar från TCO, 1984-11-19.
139 Prop. 1984/85:199, s. 140.
140 Remissvar från posten, 1984-10-31.
141 Remissvar från planverket, 1984-10-25.
142 Remissvar från LO (Statsanställdas förbund), 1984-10-16 samt TCO, 1984-11-19.
143 Remissvar från Hyresgästernas Riksförbund, 1984-11-06.
144 Remissvar från televerket, 1984-11-05.
145 Prop. 1984/85:199, s. 142 f.
146 Remissvar från Posten, 1984-10-31.
147 Remissvar från LO (Statsanställdas förbund), 1984-10-16.
148 Remissvar från TCO, 1984-11-19.
149 Planmässig utbyggnad av den tekniska infrastrukturen kan, men behöver inte, innebära monopol
för t.ex. televerket. Andra sätt att politiskt styra utbyggnaden är via lagstiftning, eller med hjälp av
skatter och subventioner etc. En oreglerad utbyggnad utesluter å andra sidan inte att statliga affärs-
verk och företag kan spela dominerande roller. Många remissorgan som ställde sig positiva till försla-
get om etableringsfrihet för anläggande av kabelnät var t.ex. medvetna om att televerket sannolikt
skulle komma att bli den dominerande aktören även på en helt oreglerad marknad.
150 Remisvaren uppvisar stora variationer när det gäller detaljeringsgrad, struktur, inriktning etc. I en
del fall har det inte varit möjligt att utläsa en tydlig ståndpunkt i frågan om planmässig eller oreglerad
utbyggnad av kabelnät. Bland remissorgan som räknats till den förra kategorin har jag även tagit med
dem som efterlyst åtgärder för att skapa geografisk och regional rättvisa m.m. När det gäller remis-
svar som berör ämnet men inte klart redovisar en åsikt, har jag försökt göra en tolkning av anda och
intentioner. Även om jag strävat efter objektiva bedömningar, kan det naturligtvis inte uteslutas att
mina egna mer eller mindre subjektiva värderingar spelat in.
151 Prop. 1984/85:158, prop. 1984/85:199 samt prop. 1984/85:208.
152 Ett konkret förslag var slopande av televerkets anslutningsmonopol för telefoner.
153 Propositionen avvisade bl.a. reklam i kabeltext. Regeringen menade också att programutgivare s
kulle utses av den som sänder i en upplåten kanal, och inte av den som upplåter kanalen. Prop. 1984/
85:199, s. 23 f.
154 I verkligheten skedde också ett samråd mellan departementen under arbetet med propositionerna.
155 Prop. 1984/85:158, s. 26, prop. 1984/85:199, s. 10-13, 18 f.
156 Prop. 1984/85:199, s. 12, 18 f.
157 Prop. 1984/85:199, s. 24 f. Argumentationen formade sig här till ett försvar för ett system med
tillståndsplikt, framför etableringsfrihet även för sändningar.
158 Prop. 1984/85:199, s. 25 f.
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159 Prop. 1984/85:199, s. 11 f.
160 Prop. 1984/85:158, s. 26.
161 Prop. 1984/85:199, s. 32. Det fanns dock inte skäl för några bestämmelser om hur kabelnäten
borde vara uppbyggda. Om det uppstod missförhållanden kunde ståndpunkten omprövas senare.
162 Prop. 1984/85:158, s. 19, 26 f.
163 Prop. 1984/85:158, s. 26. Man hänvisade också till att utvecklingsarbete redan bedrevs inom
regeringskansliet i fråga om televerkets styrsystemet.
164 Prop. 1984/85:199, s. 22.
165 Prop. 1984/85:158, s. 6 f, 17.
166 Prop. 1984/85:158, s. 24 f.
167 Prop. 1984/85:158, s. 25.
168 Prop. 1984/85:158, s. 26.
169 Trafikutskottet hade dock tidigare behandlat telepropositionen. Se TU 1984/85:28, passim.
170 KU 1984/85:37, s. 1, 13. Behandlingen av kabelnämndens befogenheter att dra in sändningstill-
stånd uppsköts därmed tills efter valet hösten 1985. En orsak till beslutet var att utskottet ville av-
vakta ett förslag till ny yttrandefrihetsgrundlag på grundval av yttrandefrihetsutredningens betän-
kande ”Värna yttrandefriheten”.
171 KrU 1984/85:6 y, s. 4 f.
172 TU 1984/85:28, s. 1, 19
173 Här behandlas bara de motioner som behandlade infrastrukturella aspekter
174 Motion 1984/85:3195, s. 2.
175 KU 1984/85:37, s. 14.
176 Motion 1984/85:3193, s. 1. När det gäller de boendes möjligheter att välja om de vill ansluta sig
till kabelnät eller inte, se också motion 1984/85:1168.
177 KU 1984/85:37, s. 15 f.
178 Motion 1984/85:3131, s. 2 f.
179 Se motionerna 1984/85:439, 626, 1069, 1374, 1955, 1961, 2554 och 2563.
180 TU 1984/85:28, s. 9 f.
181 Motion 1984:85:3132, s. 5 f.
182 TU 1984/85:28, s. 10.
183 Se KU 1984/85:37, s. 21-29, TU 1984/85:28, s. 21-28, prot. 1984/85:164, s. 160-183 samt prot.
1984/85:161, s. 135-153.
184 Prot. 1984/85:164, s. 161 f.
185 Prot. 1984/85:164, s. 164 f.
186 Hon syftade då på att KU hade gått emot regeringen om förslaget att kabelnämnden skulle få rätt
att dra in sändningstillstånd.
187 Prot. 1984/85:164, s. 166 f.
188 Prot. 1984/85:164, s. 168.
189 Prot. 1984/85:164, s. 170. Även Svensson vände sig i försiktiga ordalag mot regeringens förslag
om kabelnämndens rätt att dra in sändningstillstånd. Sådana frågor borde prövas enligt yttrand-
efrihetskommitténs förslag till ny yttrandefrihetsgrundlag som bereddes i regeringskansliet. Avsikten
med förslaget var att komplettera TF med ett skydd för radio- och TV-program samt s.k. tekniska
upptagningar (t.ex. videofilmer och cd-skivor). Enligt den s.k. databasregeln i yttrandefrihetskom-
mitténs förslag skulle vissa interaktiva tjänster kunna få samma skydd som radioprogram. En bä-
rande tanke var således att reglerna för yttrandefrihetsbrott i olika medier skulle synkroniseras. Se
vidare SOU 1983:70, passim.
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190 Prot. 1984/85:164, s. 170.
191 I MMK hade Björck och Nordin ställt sig bakom sådana regler, men i KU hävdat att samma regler
var ett allvarligt hot mot yttrandefriheten.
192 Prot. 1984/85:164, s. 175 ff, 177. De borgerliga såg enligt Göransson ”kommunikationsmöjligheter
företrädesvis som handelsvaror och människor företrädesvis som objekt för marknadsföringskam-
panjer.” Kulturministerns utfall fick Anders Björk att notera en ”stor skillnad i tonfall” mellan soci-
aldemokraterna Svensson och Göransson. Medan Svensson hade visat glädje över den politiska enig-
heten på massmediekommitténs grund, demonstrerade Göransson ”milt sagt, dåligt humör och är
argsint över att det har skett vissa förändringar”.
193 Prot. 1984/85:164, s. 185 f.
194 Prop. 1984/85:220, s. 3, 6.
195 Prop. 1984/85;220, s. 8, 10.
196 Prop. 1984/85:220, s. 20 f.
197 Prop. 1984/85:220, s.153 ff.
198 Se t.ex. Ewertsson (2001), s. 172.
199 Kaijser menar att telepolitiken inte har varit ett område av samma dignitet som t.ex. transport- och
energipolitik. Telesystemets utformning har därför under större delen av 1900-talet överlämnats åt
televerkets experter. En viss politisk styrning har dock förekommit för att slå vakt om den regionala
och sociala fördelningen av teletjänster, Kaijser (1994), s. 227.
200 Wormbs (1997), s. 179, Ewertsson (2001), s. 173, 178. samt Karlsson (1998), s. 254. Som
Ewertsson visar har den organisatoriska tillhörigheten inom televerket/Telia skiftat upprepade gånger.
1992 omorganiserades verkets kabel-TV-division till Svenska Kabel-TV AB, senare Kabel-TV/Telia
AB. År 2000 ändrades namnet igen till ComHem/Telia AB. ComHem är fortfarande ett helägt dotter-
bolag till Telia.
201 Uppgifterna är hämtade från Findahl (2001), s. 341 (kabel-TV, marksänd TV) samt Fakta om
informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2001, s. 106 (telefon). Efter en mycket snabb
utveckling under de första åren när kabelnät drogs till stora bostadsområden i städerna har utbygg-
naden av kabel-TV-nät i Sverige avstannat. Findahl menar att spridningsmönstret för kabel-TV, till
skillnad från marksänd TV, kännetecknas av tekniken aldrig kommer att nå mer än hälften av befolk-
ningen. Från starten 1956 tog det 4 år innan marksänd TV nådde 50 procent av befolkningen och 10
år innan 90 procent nåddes. TV2, den andra marksända TV-kanalen i Sverige, nådde 90 procents
befolkningstäckning inom 3 år. Se vidare Findahl (2001), s. 341 f.
202 Så småningom kom televerket dock att använda fiberteknik i mellanortsnäten. För en mera detal-
jerad beskrivning av televerkets val av koaxialkabel för kabel-TV, se Ewertsson (2001), s. 170 f.
203 Som Lena Ewertsson visat hade televerket redan 1985, innan den nya kabellagstiftningen hunnit
träda i kraft, i praktiken övergivit idén om att utbyggnaden av kabel-TV-nät skulle bli första steget i
en strategi som syftade till etableringen av ett nytt nationellt bredbandsnät. När Per Nilsson tillträde
som chef för den nyinrättade kabel-TV-divisionen sommaren 1985, var en av hans första åtgärder att
slakta denna ”heliga ko”. Kabelnäten skulle byggas ut med den teknik som gav det bästa ekonomiska
resultatet. Därför föll valet på koaxialkabel. Från denna tid kom televerket helt att koncentrera sig på
distribution av TV-program i kabelnäten. Ewertsson (2001), s. 167.
204 Andersson; Leif (1985), s. 75.
205 Jämför också Hans Glimells uppfattning om 1980-talet som ett ”hårdkokt” decennium i fråga om
teknisk utveckling, en period då ”industri och leverantörer styrt forsknings- och utvecklingsarbete
kring informationsteknologin”. Glimell (1989), s. 67.
206 Se t.ex. Ewertsson (2001), s. 114.
207 Enligt Lena Ewertsson leddes förändringen av en aktörsgrupp som förutom televerket och dess
kabel-TV-division också bestod av allmännyttiga bostadsföretag, statliga affärsverk, kommuner, pres-
sen samt privata kabelföretag. Ewertsson (2991), s. 173.
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fallstudie 4:

den nya telepolitiken 1988–1991
– gemensamt blir privat

”Affärsföretag kan inte drivas i myndighets-
form. Det har prövats i Sovjet. Det fungerade
inte där. Varför skulle det fungera här?”

Ulf Dahlsten, generaldirektör för posten, 1991

Jag har i föregående kapitel visat hur frågan om utbyggnaden av kabelnät i början
och mitten av 1980-talet blev en politisk vattendelare i synen på den tekniska
infrastrukturen och dess institutionella reglering. Innebörden av den nya lagstift-
ning som trädde i kraft den 1 januari 1986 var att kabelnäten som första infra-
system i Sverige kom att planeras, finansieras och byggas ut enligt marknads-
ekonomiska principer. Därmed inskränktes statsmakternas ansvarsområde och
ambitioner att använda den tekniska infrastrukturen som ett fördelnings- och
regionalpolitiskt redskap till förmån för marknadens aktörer, och inte minst tele-
verket som varit kraftigt pådrivande för den nya kabelmodellens tillkomst. Jäm-
fört med den gamla telemodellen medförde kabelmodellen att nya rättsliga och
ekonomiska villkor etablerades, med konsekvenser för tillgängligheten till det of-
fentliga rummet.

Den politiska behandlingen av kabelutbyggnaden markerade inledningen till
ett systemskifte i svensk tele- och infrastrukturpolitik. Under 1980-talet fortsatte
telesystemet i sin helhet att förändras i riktning mot avreglering, ökad konkurrens
och internationell anpassning. Förändringen skedde under det dubbla trycket av
den accelererande konvergensen mellan telesystem, datorer och medieteknik, och
en fortsatt ideologisk omsvängning i marknadsliberal riktning. De mest konkreta
uttrycken för den nya politiken var att televerkets tidigare monopol successivt
avvecklades på område efter område samt att ett växande antal privata aktörer
började erbjuda såväl teleutrustning som tjänster. Därmed kom televerket att upp-
fattas mindre som traditionellt statligt verk och mera som en aktör bland andra på
vad som allt oftare beskrevs som en ”telemarknad”. I och med detta uppstod ett
behov av att skilja på verkets olika roller som operatör, nätförvaltare respektive
regulatör, och att närmare precisera dess sociala och regionalpolitiska ansvar.1
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I det här kapitlet står en särskild aspekt av denna långa och komplexa föränd-
ringsprocess i centrum: den politiska bodelningen mellan å ena sidan telefoni
(”prat-telefon”) som en grundläggande medborgerlig rättighet kopplat till sam-
hällsansvar, och å andra sidan nyare former av tele- och datakommunikation –
vad som sammanfattningsvis kallas IT – som en icke grundläggande rättighet och
därmed inte heller förbunden med något samhällsansvar. Uppdelningen innebar
att nya villkor fastställdes för tillträde till de framväxande elektroniska arenor där
ett demokratiskt meningsutbyte i ökad grad kommit att äga rum.

Här ska den nya telepolitikens tillkomst beskrivas och analyseras, med särskild
tonvikt på hur boskillnaden mellan tele- och datakommunikationer kom att eta-
bleras. De frågor som ställs gäller framför allt den politiska uppdelningens orsa-
ker och motiv, samt vad som motiverade televerket att agera för en avreglering av
sin egen verksamhet. Jag har inte haft ambitionen att följa det interna förloppet
hos televerket och andra stora kollektiva närmare, utan i huvudsak inskränkt ana-
lysen till deras publika agerande. Texten inleds med en översikt av 1980-talets
svenska tele- och infrastrukturpolitik.

Bakgrund
Under 1980-talet förändrades det svenska telesystemet från ett de facto monopol
med televerket som enda aktör till alltfler inslag av marknadstänkande och kon-
kurrens. Omvandlingen av telesystemet var ett dominant inslag i vad som har
kallats den nya infrastrukturpolitiken. Vad som motiverar den beteckningen är att
man politiskt började tala om den tekniska infrastrukturen som en helhet och
tillämpa samma typ av åtgärder inom helt olika transport- och kommunikations-
system. Framför allt betonades vikten av konkurrens och effektivitet inom system
där statliga affärsverk traditionellt haft en dominerande ställning. Förutom en
kraftig ökning av investeringarna i transportsystemen präglades den nya infra-
strukturpolitiken av snabba och genomgripande institutionella omställningar.2

Reformerna genomfördes ungefär samtidigt inom järnvägen, el- och telesystemen.
För det första skedde en organisatorisk uppdelning i nätverksförvaltare och ope-
ratör, för det andra ombildades statliga affärsverk med monopolställning till bo-
lag verksamma på konkurrensutsatta marknader, och för det tredje ändrades den
tekniska infrastrukturens finansiering i riktning mot större inslag av avgifter och
medverkan från näringslivet. Förändringarna berörde således flera grundläggande
aspekter av den tekniska infrastrukturens institutionella utformning: ägarför-
hållanden, institutionsstruktur, finansiering samt inte minst lagar och regelverk.3

Parallellt fördes en allmän politisk diskussion om att dela upp den offentliga sek-
torn i beställare och utförare.4
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Handlingskraft och enighet
Som Arne Kaijser m.fl. visat kännetecknades den nya politiska inriktningen av
stor handlingskraft och en bred enighet över traditionella parti- och blockgränser.
Omorienteringen inleddes t.ex. av Ingvar Carlssons socialdemokratiska regeringar
under 1980- och början av 1990-talen, för att senare fortsättas med än större
energi av den borgerliga regeringen under Carl Bildt och med Mats Odell (kd)
som kommunikationsminister. Utvecklingen i Sverige har dock inte på något sätt
varit unik. Liknande förändringar, med syftet att åstadkomma större konkurrens,
har genomförts i en rad länder under de senaste 10–15 åren.5

Såväl i Sverige som i andra länder kom två huvudargument att användas för att
genomdriva en politisk kursändring inom telesystemet. För det första den snabba
tekniska utvecklingen som antogs skapa nya förutsättningar för i stort sett all
televerksamhet. För det andra en politisk förändring i marknadsliberal riktning i
omvärlden med minskad offentlig styrning, konkurrens och privatisering som led-
stjärnor.6 Argumenten framfördes ofta i förening, så att de stödde varandra. För
Sveriges del växte ett tredje argument i styrka under 1980-talet; behovet av an-
passning till EG, där avregleringen av telesektorn betraktades som ett prioriterat
område inför genomförandet av den inre marknaden 1993. Ett viktigt steg mot en
gemensam europeisk telemarknad togs redan år 1987 när EG-kommissionen pre-
senterade sin s.k. grönbok (Green Paper).7

Sverige går före
I praktiken hade Sverige emellertid börjat avregleringen av sitt telesystem långt
före de flesta andra europeiska länder.8 Om telesystemet betraktas som paradig-
matiskt system för omvandlingen av det institutionella regelverket inom andra
transport- och kommunikationssystem kan den nya infrastrukturpolitikens rötter
sökas så tidigt som i slutet av 1970-talet och 1980-talets början9:

1981 Televerkets monopol på anslutning av utrustning till allmänna telenätet be-
gränsas till talkommunikation och vissa modem. Telefonsvarare, faxar och datorer
placeras successivt utanför monopolet.

1981 Televerket får i uppdrag att särredovisa sin konkurrensutsatta verksamhet.

1981 Teleanslutningsnämnden inrättas för överklaganden av televerkets beslut.

1981 Comvik AB får tillstånd att bygga ut ett mobiltelefonsystem i konkurrens
med televerket.

1981 Teleinvest AB bildas som holdingbolag för televerkets bolagsdel.

1983 Ökade möjligheter att ansluta modem till allmänna telenätet införs.

1984 Privata telexterminaler och vissa datorer får anslutas till allmänna telenätet.

1984 Televerket får rätt att ta upp lån på kreditmarknaden.

1985 Televerkets monopol på att ansluta telefoner till allmänna telenätet upphävs.
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1986 Rätten att etablera nät för sändningar av kabel-TV släpps fri.

1986 Riksdagen beslutar att teletaxorna i högra grad ska anpassas till kostnaderna.

1988 Televerkets kvarvarande monopol på höghastighetsmodem avvecklas.

1988 Statens telenämnd inrättas och övertar televerkets uppgifter att utfärda före-
skrifter om anslutning till allmänna telenätet.

1989 Televerkets monopol på myntautomater upphör.

1990 Televerkets monopol på att ansluta kontorsväxlar till allmänna telenätet upp-
hör.10

Den nya tele- och infrastrukturpolitiken sammanföll i tiden med ett växande
opinionsstöd för privatiseringar och minskning av den offentliga sektorn. SOM-
institutet vid Göteborgs universitet har i tidsserier från 1986 följt svenska folkets
åsikter om den offentliga sektorn och om privatisering av offentlig verksamhet.
Mätningarna pekar på att stödet för att krympa den offentliga sektorn nådde ett
maximum under 1990. Samma år visade även opinionen för privatisering av of-
fentlighet verksamhet och för olika privata alternativ en kulmen. Därefter har
stödet för privatiseringar fallit tillbaka relativt kraftigt. När det gäller privatise-
ring av offentlig verksamhet berodde förändringarna i första hand på att sympati-
sörer till socialdemokraterna och vänsterpartiet rörde sig kraftigt mot mitten. Rö-
relsen var särskilt tydlig perioden 1987–1990.11
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diagram 25: Svenska folkets inställning till förslag om privatisering av offentlig verksamhet
i SOM-undersökningarna 1987–2000. Diagrammets balansmått visar andelen tillfrågade
som anser att förslagen är bra minus den andel som anser att förslagen är dåliga. år 1990
nådde opinionsstödet för privatisering av olika former av offentlighet verksamhet, t.ex. tele-
verket, och för olika inslag av privata alternativ en kulmen. Källa: Nilsson (2001), s. 85.

Som framgår av diagrammet har opinionen varit mera positiv just till privatisering
av statlig affärsverksamhet som televerket/Telia än till de flesta andra former av
privatisering. Därför kan det verka förvånande att den mest pådrivande aktören i
avregleringen av den svenska telesektorn var televerket själv. Som visats i tidigare
kapitel om kabelutbyggnaden hade verket redan under slutet av 1970-talets börjat
förbereda sig för ökad konkurrens i omvärlden. Många av de politiska åtgärder
som har räknats upp ovan kom därför till på televerkets eget initiativ för att skapa
handlingsutrymme inför de förändringar som väntades ute i Europa och världen.

Näringslivet vaknar
Vid mitten av 1980-talet började även det svenska näringslivet och dess intresse-
organisationer som Industriförbundet, NTK och Riksdataförbundet agera för att
bryta upp televerkets monopol. I en skrift från 1987, ”Telepolitik inför 1990-
talet”, tog NTK upp behovet av tredjepartstrafik samt betydelsen av alternativa
leverantörer och möjligheten för privata företag att utveckla produkter och tjäns-
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ter i konkurrens med televerket. Även i frågan om samhällets sociala och regional-
politiska ansvar hade NTK en klar uppfattning: ”Den rimligaste avgränsningen
inför 1990-talet torde vara att allmänt tillgänglig tjänst för hushållen, och i före-
kommande fall den enda subventionerade, skall vara vanlig telefoni.”12

Näringslivetsorganisationernas krav inskränkte sig inte bara till telesystemet.
På medieområdet utvecklades en kraftfull aktivitet för avreglering och privatise-
ring av de svenska etermedierna. Men intresset för mediefrågor hade egentligen
väckts långt tidigare. SR-koncernens monopol började luckras upp redan i slutet
av 1970-talet, under trycket av teknisk och ideologisk förändring. I 1980-talets
början gällde den politiska offensiven bl.a. fri etablerings- och sändningsrätt i
kabelnät. Nu, i mitten och slutet av decenniet, handlade striden om införande av
reklam i TV, en tredje privat TV-kanal, samt inte minst om ”fri radio” – senare
under den borgerliga regeringsperioden 1991–1994 förverkligad under namnet
privat lokalradio.13

Kampanjen för ”fria medier” fördes parallellt med kraven på avreglering av
telesystemet och fick starkt politiskt understöd av de borgerliga partierna, särskilt
moderaterna och folkpartiet. Socialdemokraterna som befann sig på ideologisk
defensiv, splittrades av interna motsättningar i båda frågorna. En majoritet före-
föll dock öppen för att ompröva den institutionella regleringen av såväl eterme-
dier som telesystem.14 1987 började Kinnevik sända TV3 via satellit från London.
TV3 var den första kommersiella, privata TV-kanal som vände sig direkt till
svenska tittare. Det visade eftertryckligt att den gamla mediepolitiken, centrerad
kring SR-koncernen, inte längre fungerade.15

Ett rundare och öppnare Sverige
Parallellt med avregleringsprocessen hade stora förhoppningar väckts om att mo-
derna tele- och datakommunikationer skulle bidra till ökad tillväxt, regional ut-
veckling och en rättvisare social fördelning. Visionerna sammanfattades ofta i bil-
den av ett ”rundare Sverige”. Även för utbildningen, demokratin och det offent-
liga samtalet betraktades tele- och datakommunikationer som viktiga instrument.
I propositionen ”Datapolitik för statsförvaltningen” våren 1988 lanserade civil-
minister Bo Holmberg begreppet ”aktiv statlig informationsförmedling”. Med det
ville han markera en ambition ”till större öppenhet och bättre informationsservice
gentemot medborgarna” med hjälp av informationsteknik och ADB16. Holmberg
underströk att myndigheternas ADB-system skulle anpassas efter offentlighets-
principen, och inte tvärt om.17

Därmed konfronterades det politiska systemet med delvis motstridiga krav när
man under slutet av decenniet tog sig an uppgiften att ompröva telepolitikens
allmänna inriktning. Utmaningen bestod i att försöka förena ökad marknadsan-
passning och konkurrens med traditionella fördelnings- och regionalpolitiska mål
samt strävan efter öppenhet och tillgänglighet inom ett område som framstod som
alltmer centralt i det framväxande ”informationssamhället”.18

Ilsham.doc-1 Korr 6.5. -11.50 02-05-06, 14.56266



267

Referensgrupp för telefrågor
För att förbereda det kommande telepolitiska beslutet tillsatte regeringen en refe-
rensgrupp för telefrågor i mars 1986. I sin rapport ”Tele i förändring” föreslog
man, förutom konkreta åtgärder som avveckling av televerkets monopol på kon-
torsväxlar, att statens agerande skulle göras tydligare genom att ställa upp mål för
telepolitiken.19 Gruppen, vars arbete hade karaktär av förstudie inför en större
utredning, kom fram till att staten även i fortsättningen skulle ha det övergripande
ansvaret för telekommunikationerna. Man såg fyra huvudmål för statens age-
rande:20

– Fördelning- och regionalpolitiska hänsyn ska tas.

– Resurserna i telesystemet ska utnyttjas effektivt.

– Utvecklingsmöjligheterna ska tas tillvara.

– Det ska finnas en stabil kontinuerlig tillgång på viktiga teletjänster i landets alla
delar.

För att nå målen ansågs det viktigt att slå vakt ett om starkt allmänt telenät, i
meningen att alla abonnenter skulle kunna nå alla andra. å andra sidan ville grup-
pen undvika åtgärder som kunde hämma ”den utvecklingskraft som kan komma
av mångfald i tjänster och aktörer”.21 Dessa ibland motstridiga ambitioner gjorde
det nödvändigt att kompromissa i valet av medel. Dessutom bidrog ”själva det
föränderliga i situationen och svårighetsgraden i avvägningarna” till att man borde
undvika att låsa fast ”ett regelsystem som skall gälla företeelser vi har mycket lite
kännedom om och vars omfattning det är svårt att ha en bestämd uppfattning
om”. Därför menade gruppen att själva målen borde läggs fast, medan reglerna
däremot skulle kunna utformas mera successivt i den takt som situationen krävde.22

Telefoni till alla
Referensgruppen ansåg att statens roll borde vara att ansvara för en stabil och
kontinuerlig tillgång till de viktigaste teletjänsterna i landets alla delar. Med detta
begrepp avsåg man i första hand telefoni:

”Alla människor i landet skall erbjudas en telefon i den permanenta bostaden till
samma pris och med samma service och kvalité. För att klara detta ekonomiskt
krävs att vissa avgifter eller restriktioner läggs på aktörerna på teleområdet. Princi-
pen måste vara att kostnaderna för det sammanhållna nätet och de samhälleliga
uppgifterna skall bäras solidariskt.”23

Däremot tvekade gruppen om huruvida även datakommunikationer borde räknas
till de tjänster som staten skulle ta ett särskilt ansvar för. Bl.a. menade man att det
var oklart vilken betydelse datakommunikationer hade vid lokaliseringsbeslut.
Även andra faktorer ansågs väga tungt. Referensgruppen trodde dock att tillgången
till kvalificerade tele- och datatjänster skulle få ökad vikt i framtiden. Av den
anledningen var det utomordentligt angeläget att televerket informerade om den
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service som man skulle kunna ge näringslivet i landets olika delar efter kommande
investeringar i telenätet.24

Snabbhet och föränderlighet
I referensgruppens rapport betonades den tekniska utvecklingens snabbhet och
föränderlighet. Grundsynen var att telepolitiken framför allt skulle tjäna ekono-
miska och näringspolitiska syften som ökad tillväxt och etablering av nya företag:
”Tele/data/informationstjänster utgör i sig själva betydelsefulla delar av ekono-
min men är också betydelsefulla som stöd för andra tjänster såsom bank- och
försäkringstjänster, turism, transporter och tillverkning”.25 Däremot berördes inte
värden som demokrati, medborgarskap eller offentlighet. Vid remissbehandlingen
fanns inga principiella invändningar mot de mål för statens agerande som grup-
pen formulerat. Alla remissorgan som tog upp frågan instämde också i behovet av
ett starkt allmänt telenät. Däremot fanns en betydande oenighet om vilken tonvikt
som borde läggas vid respektive mål, samt om och i så fall vilka ytterligare mål
som borde ställas upp.26

Fem telepolitiska mål
Efter remissbehandlingen låg rapporten till grund för en proposition om inrikt-
ning av telepolitiken våren 1988. Här anslöt regeringen sig i huvudsak till referens-
gruppens analys och förslag.27 Det övergripande målet för svensk telepolitik skulle
vara att erbjuda medborgarna, näringslivet och den offentliga förvaltningen i olika
delar av landet en tillfredsställande tillgång på telekommunikationer till lägsta
möjliga samhällsekonomiska kostnad. Målsättningen konkretiserades i fem del-
mål: 28

❖ Telesystemet ska utformas så att det ger en god tillgänglighet och service för grund-
läggande telekommunikationer.

❖ Telesystemet ska utformas så att det bidrar till ett effektivt resursutnyttjande i sam-
hället som helhet. Samtidigt ska telesystemet i sig vara effektivt.

❖ Telesystemet ska utformas så att utvecklingsmöjligheterna tas till vara.

❖ Telesystemet ska utformas så att det bidrar till regional balans och möjliggör so-
ciala hänsynstaganden.

❖ Telesystemet ska vara uthålligt och tillgängligt under kriser och i krig.29

När kommunikationsminister Sven Hulterström utvecklade telepolitikens inrikt-
ning betonade han valfrihet och konkurrens som centrala värden.30 Den svenska
telemarknaden vara bland de öppnaste i världen.31 Han ansåg bl.a. att konsumen-
terna skulle ha så stor valfrihet som möjligt i användningen av teletjänster. Statens
uppgift var att skapa förutsättningar för effektiv konkurrens på utrustningsmark-
naden och vid utveckling av teletjänster. Hulterström höll dock fast vid att staten
även i fortsättningen skulle svara för ett sammanhållet och öppet telenät i hela
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landet.32 Det var angeläget att medborgarena hade goda möjligheter att kommu-
nicera med varandra. Därför borde telepolitiken också utformas så att sociala
hänsyn kunde tas. Alla medborgare skulle t.ex. ha råd att utnyttja grundläggande
telekommunikationer.33

Målkonflikt blir utredning
Regeringens ståndpunkt var sammanfattningsvis att telepolitiken å ena sidan skulle
garantera valfrihet och effektiv konkurrens, och å andra sidan trygga ett samman-
hållet och öppet telenät som täckte hela landet, samt en solidarisk finansiering. I
propositionen erkände man att målen delvis kunde strida mot varandra, och att
målkonflikterna skapade oklarhet om statens sociala och regionala ansvar, samt
om televerkets roll och uppgifter. Regeringen meddelade därför att man skulle
utse en parlamentarisk utredning för att studera problematiken närmare . Efter-
som samma behov fanns inom postområdet borde utredningen samtidigt behandla
postens samhällsansvar.34

Post- och teleutredningen
Post- och Teleutredningen (PTU) tillsattes den 5 maj 1988. Dess uppdrag var att
föreslå avgränsningar och preciseringar av statens regionalpolitiska och sociala
ansvar på tele- och postområdena i en situation med ökande konkurrens. I upp-
draget ingick att närmare bestämma televerkets och postens roll och uppgifter.
Arbetet skulle vara avslutat senast den 31 december 1989.35 Eftersom den poli-
tiska bodelningen mellan telefoni och datakommunikation står i centrum för detta
kapitel kommer jag i följande avsnitt bara att behandla den del av utrednings-
uppdraget som berörde telesystemet.

Tillfredsställande telekommunikationer
Huvuduppdraget på teleområdet var att överväga vilka typer av telekommunika-
tioner som skulle betraktas som grundläggande, och därmed särskilt viktiga för
samhället, inklusive hur införande av digital teknik och olika tjänster i det all-
männa telenätet borde påverka bedömningen. Enligt direktiven var utgångspunk-
ten att företag, myndigheter och organisationer skulle ha ”tillgång till tillfredsstäl-
lande telekommunikationer oavsett lokalisering i landet”. Man hade vidare att
bedöma vilka särskilda hänsyn som kunde tas till olika grupper av användare som
hushåll och företag i glesbygd, ideella föreningar eller människor med funktions-
hinder när taxor och service för grundläggande telekommunikationer bestämdes.36

PTU skulle även formulera televerkets regionalpolitiska och sociala ansvar samt
föreslå hur det skulle finansieras. I det sammanhanget borde effekterna på tele-
verkets ekonomi och/eller på teletaxorna av olika hänsyn och krav redovisas. En
särskilt viktig uppgift var att föreslå konkreta krav som borde ställa på televerket
och konkreta åtgärder för att kraven skulle kunna uppfyllas. Vidare skulle man
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bedöma om andra företag än televerket borde omfattas av regionalpolitiska, so-
ciala och totalförsvarsmässiga hänsyn. I uppdraget ingick att med förtur studera
effekterna av att tillåta tredjepartstrafik fullt ut, samt att föreslå lämpliga former
för att förankra televerkets nätutbyggnadsplaner bland regionala och lokala in-
tressen.37

En dramatisk utredning
PTU  bestod av sju ledamöter, fyra socialdemokrater inklusive ordföranden samt
en representant för vardera folkpartiet, centern och moderaterna.38 Till ordfö-
rande utsågs Stockholms förre finansborgarråd John-Olof Persson, medan departe-
mentssekreteraren Bengt Ringborg på kommunikationsdepartementet fungerade
som sekreterare.39 Kommittén biträddes av en stor grupp sakkunniga och experter
från berörda departement, myndigheter och organisationer m.m. Televerket re-
presenterades under första delen av utredningen av ekonomidirektören Sven-Ro-
land Letzén, och under den senare av hans efterträdare Stig-Arne Larsson.40

Utredningen kom att få ett dramatiskt förlopp. Den 8 maj 1989 avbröts arbetet
abrupt då ordföranden, tillsammans med fyra ledamöter, sex sakkunniga och ex-
perter samt utredningens sekreterare dödades i en tragisk flygolycka utanför
Oskarshamn41. De tolv omkomna representerade större delen av utredningen. I
och med flygkraschen, som inträffade i samband med ett studiebesök till en av
televerkets glesbygdsväxlar, utraderades kunskaper och erfarenheter. Endast två
av ledamöterna återstod. På grund av olyckan kom utredningen att försenas i
ungefär ett halvår. När arbetet återupptogs i augusti 1989 utsågs förre statsrådet
och generaldirektören för postverket Bertil Zachrisson (s) till ny ordförande.42

Departementsrådet Claes-Göran Sundelius på kommunikationsdepartementet,
som också var chef för den sakenhet som ansvarade för telefrågor, fick hastigt gå
in som ny utredningssekreterare.43

PTU sammanträde 18 gånger, nio före och nio efter flygkraschen, och genom-
förde tre studiebesök både inom och utom landet. Bl.a. gjordes en längre resa i
början av 1989 till Ottawa i Kanada och delstaten Vermont i USA och ett kort
studiebesök i Stockholms skärgård för att studera post- och teleservice i glesbygd.44

På grund av flygkatastrofen kom arbetet att sönderfalla i två faser. Under det
första skedet fram till olyckan insamlades och analyserades underlagsmaterial,
medan det andra skedet mera handlade om att ”rädda” utredningen och samman-
ställa ett betänkande. Redan på det första sammanträdet gjorde man upp en pre-
liminär arbetsplan som innebar en tredelning: postfrågor, tredjepartstrafik samt
övriga telefrågor.45 Senare bestämdes dock att frågan om tredjepartstrafik skulle
behandlas i samband med de andra telefrågorna.46

Televerket som faktabank
I vilken mån kunde televerket och andra aktörer påverka utredningen? Arbetet
baserades i stor utsträckning på underlag i form av PM och utredningar som be-
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ställdes från televerket och posten eller arbetades fram internt inom kommittén av
sekretariat och experter.47 I arkivmaterialet finns sammanlagt elva PM som PTU
beställde inom teleområdet. Sju av dessa togs fram av televerket. Man svarade
därmed för en mycket stor del av utredningens faktabakgrund. Televerket hade
dessutom flitiga kontakter av både formellt och informellt slag med utredningen
och dess ledamöter. Vid ett av de första sammanträdena besökte PTU televerkets
huvudkontor i Farsta där man fick en grundlig genomgång av verkets syn på tredje-
partstrafik, telenätets modernisering samt telekommunikationer i glesbygd.48

Att televerket även på andra sätt agerade mycket aktivt gentemot PTU bekräf-
tas av de intervjuade ledamöterna och experterna. Ett konkret uttryck för verkets
inflytande var att alla viktigare förslag som kommittén kom att lägga fram, t.ex. i
fråga om definitionen av grundläggande telekommunikationer, televerkets ansvar
och uppgifter, taxesystem samt tredjepartstrafik, aktivt stöddes eller t.o.m. hade
initierats av verket själv före och under utredningsarbetet.49

Utredningens mest omfattande beställning var dock en särskild studie av före-
tagens behov av avancerad teleteknik i glesbygder där televerket inte planerade
någon utbyggnad av digitala nät. Arbetet, som utfördes av Göran Hallin och
Andreas Sandberg vid Uppsala universitet, publicerades i rapporten ”Tele- och
datakommunikation i icke-digitaliserade områden”. Rapporten visade att företag
i de undersökta områdena hade betydande behov av digital teknik. Slutsatsen var
att dessa behov kunde lösas genom utbyggnad av AXE-systemet, men också ge-
nom alternativa lösningar som möjliggjorde hög överföringskapacitet: ”Tillgång
till dessa alternativa digitaliseringsformer bedömer viÉ som en avgörande fråga
för de flesta av de studerade företagen i nuläget, och för merparten i en snar fram-
tid.”50

Grundläggande telekommunikationer
Frågan om grundläggande telekommunikationer togs upp tidigt under arbetet. I
en diskussions-PM från oktober 1988 försökte PTU:s sekreterare tillsammans med
experten Peter Bohm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet,
skissera några tänkbara definitioner av socialt och regionalpolitiskt ansvar på tele-
området. Det sociala ansvaret definierades i denna PM enbart i förhållande till
hushållen, medan det regionalpolitiska ansvaret definierades i relation till företa-
gen. Kommuner och ideella föreningar etc. berördes inte alls.51

Författarna förslog att den fortsatta diskussionen borde utgå från att det so-
ciala ansvaret skulle uttryckas genom subventionering av handikappades fasta
telekostnader samt lån till anslutningar för permanentbostäder. Betalningen borde
ske genom korssubventionering och därmed slås ut på allas anslutnings- och
abonnemangsavgifter. När det gällde det regionala ansvaret menade man att det
kunde konkretiseras genom lokaliseringsstöd till televerkets investeringar i gemen-
samma anläggningar, t.ex. AXE-stationer, enligt samma normer som för andra
investeringar i stödområdena.52
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Televerkets oklara ansvar
Utredningen fick stöd av en omfattande revisionsrapport som RRV tog fram för
PTU:s räkning. Granskningen visade att statens oprecisa krav hade lett till en be-
svärande osäkerhet inom televerket. Anställda visste många gånger inte hur långt
det regionala och sociala ansvaret sträckte sig, och allmänhet och kunder skapade
orealistiska förväntningar. RRV föreslog därför att verkets ansvar skulle om-
formuleras och avgränsas till att innefatta grundläggande telefonitjänster till per-
manenta hushåll med en fastställd minimikvalitet till lägsta möjliga pris. Inom
övriga områden borde televerket ha full frihet att agera affärsmässigt. Här skulle
målet vara att ge största möjliga bidrag till att hålla priset på grundläggande tjäns-
ter nere.53

Om statsmakterna ansåg att det regionala ansvaret också skulle gälla företag,
föreslog RRV att de generella lokaliseringsstöden borde utökas till att omfatta
även nya eller förbättrade telekommunikationer. Regionalt eller socialt stöd till
andra grupper, som synskadade, sjukhuspatienter eller användare av telefonauto-
mater, borde enligt RRV kanaliseras genom att stat, landsting eller kommuner
köpte tjänsterna av televerket eller andra leverantörer.54 Den nya målstruktur som
RRV föreslog stämde inte med televerkets befintliga organisation. Man ansåg där-
för att koncernen borde delas i två delar: en hushållssektor med ansvar för grund-
läggande tjänster och en konkurrenssektor som ansvarade för övriga tjänster.55

RRV ansåg att teletaxorna behövde kostnadsanpassas gradvis. Skälen var två.
För det första skulle grupper som staten ville stödja troligen hamna i ett ännu
sämre läge på lång sikt om inte de lönsamma kunderna kunde behållas. För det
andra riskerade de stora korssubventionerna att leda till ett samhällsekonomiskt
ineffektivt utnyttjande av telesystemet. Slutsatsen var att; ”Genom en väl avvägd
kostnadsanpassning kan så stora sociala och regionala hänsyn som möjligt vid-
makthållas inom ramen för ett effektivt utnyttjande av televerkets resurser.”56

Ja till tredjepartstrafik
I frågan om tredjepartstrafik hade PTU ett livligt utbyte både med televerket och
den ledande konkurrenten AB Kinnevik57. Televerket hade redan tidigare sagt ja
till att släppa tredjepartstrafiken fri från hösten 1989.58 Man återkom till frågan i
oktober 1988 och ville nu tillåta tredjepartstrafik och fri konkurrens på alla nät-
tjänster fr.o.m. 1990, förutsatt att man fick ta ut en särskild glesbygdsavgift av
operatörer som ville utnyttja televerkets nät.59 Kinnevik nöjde sig inte med det,
utan föreslog vid ett möte med PTU den 12 december 1988 en mycket omfattande
reform av telesystemets hela institutionella utformning. Det som fordrades för att
garantera en telekonkurrens på lika villkor var en total separation av televerkets
regulatörs- och operatörsroller:60

– Uppgiften att förvalta det allmänna telenätet separeras helt från övrig verksamhet
och placeras i ett särskilt nätverk efter modell från Banverket.
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– Nätverket ska tillhandahålla sina tjänster till hela marknaden på lika villkor (even-
tuellt med viss subventionering till hushållstelefonidelen).

– All konkurrensutsatt verksamhet inom televerket skiljs ekonomiskt, organisato-
riskt, administrativt och fysiskt från nätverket.

– All myndighetsutövning inklusive frekvensförvaltning och forskning skiljs helt från
televerkets konkurrensutsatta verksamhet.

– Televerkets uppgift att representera Sverige internationellt i olika telesammanhang
övertas av kommunikationsdepartementet eller av annan statlig myndighet.

– Särskilda resurser eller befogenheter skapas för att aktivt övervaka och befrämja
konkurrensen på telekommunikationsområdet.

Beträffade glesbygden kunde Kinnevik inte acceptera någon annan princip än att
de olika operatörernas kostnader skulle fördelas på ett konkurrensneutralt sätt.
Man sade bestämt nej till en glesbygdsavgift. Televerkets samhällsansvar borde i
första hand finansieras över skattsedeln, i andra hand genom en allmän teleavgift
lika för alla.61 Televerket var i sin tur helt emot Kinneviks idé om ett nätverk.
Erfarenhet från andra länder visade att det var omöjligt att dra någon gräns mel-
lan vad som var nät respektive icke nät: ”Ett telenät kan inte jämföras med sådana
handgripliga företeelser som järnvägsnät eller landsvägar – utan innehåller med
nödvändighet väsentligt mer ’intelligens’. Att söka stänga inne ’nätet’ i någon se-
parat ’skyddad del’ skulle knappast vara till fördel för kunderna, sannolikt inte
ens för de konkurrenter som vill bygga sin verksamhet på tillgång till internatio-
nellt konkurrenskraftiga nättjänster.”62

Rapporter och kontakter
PTU utnyttjade även rapporter från SPK och statskontoret.63 För att bedöma mark-
naderna för telekommunikationer och posttjänster använde man en rapport, ”Pris-
sättning på monopolmarknader”, som regeringen låtit SPK göra. Statskontoret
tog fram en PM om olika lösningar för att skapa ett gemensamt datakommuni-
kationsnät i statsförvaltningen, som delvis polemiserade mot en tidigare underlags-
rapport från televerket.64 Handikappinstitutet bidrog till arbetet med rapporten
”Grundläggande telekommunikationer för personer med funktionshinder”.65

Utredningens externa kontakter var omfattande. Man uppvaktades t.ex. av
NTK, Leverantörsföreningen Kontors- och datautrustning (LKD) samt Kinnevik i
frågan om tredjepartstrafik. Särskilt Kinnevik agerade mycket aktivt som påtryck-
are och skrev även personliga brev till enskilda ledamöter i utredningen. Ordfö-
rande och sekreterare träffade också representanter för bl.a. LM Ericsson, Lant-
brukarnas Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund och Synskadades Riksför-
bund.66 Man mottog vidare ett antal längre skrivelser från LKD, Internationella
Handelskammarens Svenska Nationalkommitté och NTK (samtliga om tredje-
partstrafik) samt från Kommunförbundet och Norrlandsförbundet (om televerkets
taxestruktur och regionala ansvar).67
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Affärsverk med regionalt och socialt ansvar
Grundsynen i PTU:s slutbetänkande ”Post- & teleaffärsverk med regionalt och
socialt ansvar” var att post- och telekommunikationer bildade vitala delar av sam-
hällets tekniska infrastruktur, och alltså hade stor betydelse för näringsliv, förvalt-
ning och befolkning. Genom att information och kunskap blev allt viktigare som
produktionsfaktorer kunde betydelsen av post- och televerksamhet komma att
öka ytterligare. De kunde därmed inte betraktas som vilken affärsverksamhet som
helst, utan borde utformas genom beslut i demokratiska former och stå i alla med-
borgares tjänst på ett rättvist sätt. Samtidigt skulle systemen tillgodose individu-
ella önskemål hos medborgarna, och utformas med lyhördhet för valfrihet och för
”konsumenternas direkta krav såsom dessa manifesteras genom efterfrågan på en
marknad”.68

Utredningens slutsats var att post- och telekommunikationer borde styras både
utifrån politiska ställningstaganden och genom marknadens signaler. Man erkände
att en ökad marknadsorientering kunde skjuta samhällsintressena i bakgrunden,
men såg ingen absolut motsättning mellan styrsystemen. Marknadsmässighet och
lönsamhetstänkande gick väl att förena med socialt och regionalt ansvar. Man
kunde t.o.m. se de förra som metoder för att klara finansieringen av de senare.
PTU valde att betrakta en utveckling mot fler marknadsinslag som medel för att
uppnå de samhälleligt bestämda målen.69

Televerket som gränsorganiastion
Posten och televerket beskrevs som gränsorganisationer mellan förvaltning och
företagande. Ägarens/statens egentliga mål var inte ekonomisk avkastning utan en
service med god standard till rimligt pris. Trots det ansåg PTU att servicen i stor
utsträckning kunde styras affärs- och marknadsmässigt. För att affärsverkens in-
täkter skulle täcka kostnaderna för tjänsterna och dessutom ge en viss avkastning
var det också viktigt att statsmakterna ställde tydliga krav på deras ekonomiska
resultat. Utgångspunkten skulle vara att ”verken skall ges bästa möjliga förutsätt-
ningar att bedriva en tillräckligt lönsam verksamhet vad gäller den marknads-
styrda delen”. Överskottet borde minst täcka en ”rimlig” självfinansiering av in-
vesteringar och utvecklingsinsatser samt betala merkostnader för de sociala och
regionalpolitiska åtagandena.70

Utredningen valde att inte lämna några mera detaljerade förslag vilka om eko-
nomiska krav som borde ställas på posten och televerket eller om verkens organi-
sationsstruktur, frågor som också delvis låg utanför direktiven. Man kunde ändå
inte avstå från att beröra området, och markerade t.ex. att några organisations-
förändringar inte var särskilt angelägna. Kommittén tog därmed inte ställning till
den organisationsreform som RRV hade föreslagit. Tidsmässigt gjorde man en
relativt snäv avgränsning av sina bedömningar och förslag från 1990-talets början
fram till decenniets mitt.71
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Fem grundläggande punkter
De grundläggande telekommunikationernas karaktäristika sammanfattades av
kommittén i fem punkter:72

– de ska ha stor betydelse för möjligheterna att kommunicera,

– de ska kunna användas av alla och alla ska i princip ha råd att använda dem,

– de ska erbjudas med god tillgänglighet och service,

– kostnaderna för att säkerställa tillgängligheten ska i princip betalas solidariskt, och

– användarnas avgifter och taxor ska utjämnas mellan olika geografiska områden.

Statens övergripande ansvar formulerades som att ”staten skall garantera tillgång
till en väl fungerande normal telekommunikation i hela landet till enhetliga priser
för företag respektive hushåll. Telefonitjänsten skall fungera med hög och jämn
kvalitet och med god service oberoende av var i landet abonnenterna är anslutna.
Den normala telefonitjänsten bör i dagsläget inte omfatta olika slags tilläggstjänster
eller telefax- och dataöverföring och inte heller mobil telefoni.”73

När det gällde vilka konkreta teletjänster som skulle betraktas som grundläg-
gande stannade utredningen för att bara räkna telefoni till den kategorin. Anled-
ningen var att man såg det som mycket osäkert vilken betydelse ”specialnät-
tjänster” för datakommunikation skulle få framför allt i hushållen. Man utgick
också från att moderniseringen och digitaliseringen av det vanliga telenätet skulle
förbättra möjligheterna att använda nätet för fax och datakommunikation. Staten
borde därför inte ta något övergripande regionalpolitiskt eller socialt ansvar för
sådana tjänster när det gällde geografisk täckning eller priser. Däremot var man
öppen för att ge företag i stödområdena ekonomiskt stöd till nätanslutningar.74

I linje med EG
Utredningen framhöll att statens övergripande sociala och regionalpolitiska an-
svar kunde behöva anpassas när den europeiska integrationen hade kommit längre.
Man höll även dörren öppen för att det kunde krävas andra former för att utöva
ansvaret än via televerket. Bedömningen var dock att förslaget i sina grunddrag
låg väl i linje med utvecklingen inom EG.75

Statens sociala och regionalpolitiska ansvar borde i huvudsak utövas genom
televerket. Man föreslog att verkets grundtjänst skulle bestå i en normal anslut-
ning till telefonnätet till enhetliga priser för alla företag och hushåll i permanent-
bostäder i hela landet. Förutom fax och datakommunikation borde inte heller
tilläggstjänster genom den nya AXE-tekniken räknas in i grundtjänsten. För fri-
tidshus skulle televerket kunna tillämpa särskilda avgifter och villkor. Man hade
övervägt frågan om enhetstaxa för alla inrikessamtal, men kommit fram till att en
sådan lösning knappast var möjlig. Istället föreslog man enhetliga kvartalsavgifter
för företag och hushåll, men konstruerade så att avgifterna var högre i storstads-
områdena. Motivet var att storstadsabonnenterna kunde nå fler andra abonnen-
ter med ett lokalsamtal än människor i glesbygd.76
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För att garantera att telefonitjänsten fungerade med hög och jämn kvalitet även
i glesbygd ville PTU att televerket med prioritet skulle upprätta en plan för vilka
återstående åtgärder som behövdes i telenätet. Kostnader och tidsplan borde re-
dovisas i verkets treårsplan. Man ville också komplettera det befintliga genom-
snittliga kvalitetsmålet för framkomlighet i telefonnätet med gränsvärden för fram-
komligheten till enskilda stationsområden. Vid sidan av telefoni borde televerket
sträva efter att erbjuda alla slags anslutningsmöjligheter i hela landet. Verket skulle
då kunna ta ut avgifter som täckte investeringarna.77

Hänsyn till äldre och handikappade
Förutom telefonitjänsten föreslog PTU att televerket även i fortsättningen skulle
sätta upp telefoner på allmänna platser ”där det finns ett konstaterat behov av
sådana”.78 Televerket skulle vidare ta särskilda hänsyn till äldre och handikap-
pade. I ansvaret borde ingå att erbjuda en standardtelefon för personer med funk-
tionshinder, kompensera synskadade och andra för extrakostnader att använda
nummerupplysningen samt skapa ett samlat rabattsystem för texttelefonsamtal.
På handikappområdet innefattade definitionen av grundläggande telekommuni-
kationer således även hjälpmedel och apparater samt ”möjligheten att med hjälp
av telekommunikationer i kombination med datateknik kunna utföra vardagliga
sysslor, upprätthålla sociala kontakter och delta i samhällslivet”.79

Eftersom den tekniska utvecklingen ansågs leda till ökad konkurrens och där-
med till krav på kostnadsanpassad prissättning ville PTU förändra televerkets av-
gifter och taxor för telefoni. Syftet var att skapa en mera rättvis fördelning av
telefonitjänstens totala kostnader. Det förutsatte bl.a. en viss utjämning av avgifte-
rna mellan tätort och glesbygd. Samtidigt var det viktigt att den påbörjade taxe-
omläggning mot större kostnadsanpassning fortsatte relativt snabbt. Problemet
var hur hushållens låga telefonkostnader skulle kunna bibehållas när taxorna för
riks- och utlandssamtal sänktes, medan lokalsamtalstaxorna samt engångs- och
kvartalsavgifterna höjdes. Den lösning som utredningen fastnade för var att in-
föra småförbrukar- och storförbrukartaxor. Småförbrukare skulle då kunna välja
en låg kvartalsavgift och högre markeringsavgift, medan storförbrukare skulle
kunna välja den omvända konstruktionen.80

Klart för tredjepartstrafik
Utredningen såg bara positiva effekter av tredjepartstrafik. Därför var det angelä-
get att företag både inom och utom televerkskoncernen kunde erbjuda sådana
tjänster. För att det skulle vara möjligt krävdes likabehandling när det gäller till-
gång till hyrda förbindelser och villkor för användning. Det fanns inga avgörande
skäl för att införa etableringshinder eller ålägga andra företag än televerket ansvar
för rikstäckande service och enhetliga priser. Hyrda förbindelser borde kunna an-
vändas och knytas till det allmänna telenätet utan restriktioner, förutom särskilda
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samtrafikvillkor.81 Man tyckte inte heller att det behövdes särskilda åtgärder för
att undvika negativa effekter på telefonitjänsten. Med den pågående taxeom-
läggningen och förslaget till ändringar i taxesystemet skulle de tidigare motiven
för restriktioner mot tredjepartstrafik falla bort.82

De ekonomiska effekterna av PTU:s förslag uppskattades till drygt 1,9 miljar-
der kronor om året. Subventionering av hushållens telefoni, förbättring av telefoni-
tjänsten i glesbygd och beredskapsåtgärder var de tunga delarna. Kommittén på-
pekade att det nya taxesystem som man föreslog skulle innebära att televerket
kunde avveckla underskottet för hushållsabonnemang fram till mitten av 1990-
talet. Man bedömde att verket skulle klara kraven ”utan att några särskilda ytter-
ligare åtgärder än de vi har föreslagit behöver vidtas. I vart fall bör det vara möj-
ligt fram till mitten av 1990-talet.”83

Reservationer och särskilda yttranden
PTU:s slutbetänkande överlämnades till kommunikationsminister Georg Anders-
son den 30 mars 1990. Ledamöterna Gösta Andersson (c), Margareta Gard (m)
och Ingrid Hasselström-Nyvall (fp) reserverade sig mot delar av betänkandet,
medan experterna Curt Andersson och Stig-Arne Larsson lämnade särskilda ytt-
randen.

Andersson pekade i sin reservation på att fax- och datakommunikationer inte
kunde ske på samma villkor i hela landet. Framför allt befarade han att otillräck-
liga datakommunikationer skulle bli en allvarlig bromskloss för utvecklingen av
företag i glesbygden. Att televerket förklarat sig berett att snabbt bygga ut kapaci-
teten när efterfrågan uppstod räckte inte, eftersom företagen ändå skulle tvingas
bära stora kostnader för nätutbyggnaden. För att garantera alla företag tillgång
till datakommunikation på någorlunda lika villkor föreslog Andersson att det
regionalpolitiska stödet skulle täcka extrakostnader som televerket tog ut för data-
kommunikation.84

Gard motsatte sig förslaget att införa särskilda samtrafikvillkor med avgifter
för fristående operatörer när tredjepartstrafiken avreglerades. Sådana operatörer
borde kunna ansluta sig till telenätet på marknadsmässiga villkor som förhandlats
fram med televerket.85 Hesselström-Nyvall såg frågetecken i utredningen, efter-
som praktiskt taget alla ekonomiska beräkningar hade gjorts av televerket och
inte av fristående experter. Trots att hon delade majoritetens uppfattning om att
mera avancerade datatjänster inte skulle omfattas av begreppet grundläggande
service ansåg hon att Videotex för hushåll borde ingå i televerkets sociala ansvar,
åtminstone när det gällde handikappade.86

Experten Curt Andersson, som representerade Industriförbundet, ville skärpa
kraven på opartisk tvistelösning vid konflikter i samband med avtal om tredje-
partstrafik. Han såg det naturligt att pröva hur statens telenämnds kompetens och
ansvar skulle kunna utvidgas för att fylla uppgiften.87 Televerkets expert Stig-Arne
Larsson ville begränsa definitionen av grundläggande telekommunikationer ytter-
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ligare. Det sociala och regionala ansvaret för företag borde bara omfatta själva
tillhandahållandet av telefonitjänsten. Några enhetliga priser skulle däremot inte
gå att upprätthålla på grund av ökande konkurrens om företagskunderna. Lars-
son ville också slopa särredovisningen av televerkets konkurrensutsatta verksam-
het.88

En parlamentarisk expertutredning
Trots sin parlamentariska karaktär blev PTU i stor utsträckning en expertutred-
ning med hög problematiseringsgrad och låg politiseringsgrad. Intervjuade leda-
möter och experter beskriver arbetet som lugnt och pragmatiskt, och som ett för-
sök att förstå ett delvis nytt område. De partipolitiska motsättningarna tonades
ner i strävan nå enighet om beskrivningen av svåra problem och åstadkomma ett
gemensamt resultat. Inte ens potentiellt laddade frågor som definitionen av grund-
läggande telekommunikationer och frisläppande av tredjepartstrafik orsakade
någon politisk debatt. ”Man grälade inte i onödan, PTU var den mest konsensus-
inriktade av alla utredningar jag suttit i”, säger en ledamot. De politiska ställ-
ningstagandena kom, som en annan ledamot uttrycker saken, ”som en glad över-
raskning när man skulle lämna reservationer”.

Utredningens ledamöter var i regel inte några profilerade idépolitiker, utan sna-
rare sina partiers telepolitiska specialister i riksdagen. Både experter och ledamö-
ter vittnar om att det partipolitiska intresset för kommittén och dess arbete var
lågt utanför själva utredningen. Det förekom t.ex. ytterst få möten partigruppvis
mellan de socialdemokratiska ledamöterna jämfört med andra utredningar. Även
från moderat håll bemöttes utredningen med svalt intresse.

Televerket som pådrivare
Om det partipolitiska inslaget var nedtonat, förekom istället flera av utredningens
experter i dominerande roller. Inte minst televerkets experter Sven-Roland Letzén
och Stig-Arne Larsson89 beskrivs som synnerligen aktiva och pådrivande när det
gällde att skapa förståelse för ökad konkurrens inom teleområdet och för ett
marknadsstyrt televerk. Med sina dubbla roller som både experter och aktörer
hade de en unik möjlighet att förse ledamöterna med underlag som påtagligt styrde
tankearbetet. Som nämnts bjöds kommittén också in till televerket för grundliga
genomgångar av verkets syn på frågor som socialt och regionalpolitiskt ansvar
samt tredjepartstrafik. Från PTU:s sida tolkades verkets position som att man
aktivt strävade efter ökad konkurrens och t.o.m. privatisering, och egentligen ville
begränsa samhällsansvaret ytterligare.

Vid sidan av nyckelpersoner som Letzén och Larsson framhålls även ordföran-
den John-Olof Persson som stark och självständig. Hans efterträdare Bertil
Zachrisson uppfattades som trevlig och lyhörd, men snarare som en förvaltare
med uppgift att lappa ihop och fullborda något som redan var påbörjat, än som
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drivande kraft. Enligt flera intervjuade speglade denna skillnad mellan PTU:s båda
ordföranden en grundläggande förändring av utredningens karaktär efter flyg-
kraschen. Medan den första delen hade betydande tyngd, uppfattades den andra
delen snarast som en transportsträcka. Andra menar dock att den andra delen
snarare handlade om att börja om från början.

”En halvmesyr”
De intervjuade är överens om att PTU inte satte några djupare avtryck i den svenska
politiken. Slutresultatet beskrivs genomgående med omdömen som ”en halv-
mesyr”, ”ett steg på vägen”, ”halvsmält”, ”ingen stor utredning” eller liknande.
En ledamot sammanfattar sin erfarenhet av PTU med att kommittén mera ”speg-
lade samhällsbilden än drev den”, och snarare bidrog till att ”belysa gränsdrag-
ningsproblemen än att besvara dem”. Man är också ense om att huvudorsaken
var att PTU hade hamnat i en unikt svår situation genom flygolyckan.

Flertalet intervjuade menar att kommittén inte fullt ut insåg kopplingen mellan
telefoni och data, eller hur de skulle komma att flyta samman i en nära framtid.
Medan postområdet erbjöd ett mera gripbart framtidsscenario där breven skulle
minska till förmån för fax och elektronisk post, var utvecklingen inom teleområdet
betydligt mera svårförutsägbar. Osäkerheten bidrog till att begrepp som offentlig-
het och demokrati aldrig nämndes i diskussionerna om grundläggande telekom-
munikationer. I den mån som sådana värden över huvud taget uppmärksammades
skedde det i form av förslag om gemensamt bokporto, en fråga som framför allt
drevs av författaren Anders Ehnmark.

Remissbehandlingen
PTU:s betänkande remissbehandlades under sommaren 1990.90 Sammanlagt ytt-
rade sig 112 myndigheter, organisationer och företag. En stor majoritet var posi-
tiva till eller hade inga invändningar mot kommitténs huvudmål för den svenska
telepolitiken. Förslagen om att skapa förutsättningar för effektivare konkurrens,
reformera teletaxorna samt tillåta tredjepartstrafik vann allmänt gillande, även
om vissa invändningar förekom mot principerna för taxesättning och villkoren
för tredjepartstrafik. Flera aktörer med uppgift att tillvarata regionala intressen
underkände utredningens taxekonstruktion som orättvis för glesbygden, medan
aktörer från näringslivssidan i några fall pekade på att villkoren för tredjeparts-
trafik i alltför mycket gynnade televerket och inte skapade tillräcklig konkurrens-
neutralitet.91

Kinnevik återkom t.ex. i ett omfattande remissvar till förslagen som man hade
framfört redan under utredningsarbetet om en helt reformerad telepolitik med
komplett separation mellan nät och tjänster. Företaget befarade att PTU:s sam-
trafikvillkor skulle få mycket allvarliga konsekvenser för konkurrensen på tele-
marknaden: ”Problemen orsakas i grunden av att Televerket inte tillämpar en
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strikt kostnadsbaserad prissättning för samtrafiken och att de slutliga villkoren
skall lösas genom ’förhandlingar’ utan någon aktiv, objektiv styrning och kon-
troll. Detta innebär i praktiken att Televerket fattar beslut i avgörande affärsmäs-
siga frågor för sina konkurrenter.”92

Otillräckliga analyser
En mera allmän kritik gällde att PTU:s analyser var otillräckliga eller gjorda på
bristfälligt underlag, att förslagen inte var tillräckligt långtgående samt att utred-
ningen saknade politiska ambitioner eller visioner. Flera remissorgan efterlyste
mer ingående diskussioner om hur de regionalpolitiska och sociala kraven skulle
betraktas i förhållande till avkastningskrav och prissättning.93 SPK delade t.ex.
inte kommitténs syn på postens och televerkets totala konkurrenssituation och
möjligheter att bära merkostnaderna för regionalpolitiska och sociala krav. Man
beklagade också att PTU inte hade definierat den närmare innebörden av begrep-
pen regionalpolitiska och sociala krav eller vilka krav som var rimliga att ställa
från statens sida.94

RRV menade att PTU inte hade gjort en tillräckligt noggrann analys av ut-
gångspunkten för det statliga engagemanget i affärsverken och vilka möjligheter
till styrning av det regionala och sociala ansvaret som kunde tänkas. Man hade
redan under utredningsarbetet påpekat att statens styrning riskerade att bli oklar
om det regionala och sociala ansvaret utövades internt inom affärsverken (”bland-
modellen”), och återkom nu till frågan eftersom utredningen över huvud taget
inte hade diskuterat den. RRV menade också att flera målformuleringar om region-
alt och socialt ansvar bara bekräftade vad som redan gällde. Ett antal mål var
dessutom så allmänt formulerade att de snarast ökade osäkerheten om ansvarets
omfattning.95

Kort tidsperspektiv och låg kvalitet
Flera tunga remissorgan beklagade att PTU hade begränsat sina analyser och för-
slag till mitten av 1990-talet. Kommunförbundet påpekade att infrastrukturut-
byggnader historiskt haft stor betydelse för hela landets utveckling och åstadkom-
mits med staten som pådrivare: ”Någon motsvarande offensivt inriktad vision
vad gäller utveckling av framtidens infrastruktur – främst på tele- och datakom-
munikationsområdena – kommer dessvärre inte till uttryck hos utredningen.” Man
efterlyste därför en ny, mera visionär och framtidsinriktad utredning.96 Transport-
rådet menade att PTU hade varit alltför bunden till befintliga ekonomiska ramar:
”Utredningen borde på ett mer förutsättningslöst sätt ha prövat olika behov av
samhällsåtaganden och beräknat kostnader samt redovisat finansieringsmöjligheter
för dessa insatser.”97

Den skarpaste kritiken kom dock från glesbygdsdelegationen, som beskyllde
PTU för att ha varit mera intresserad av att stärka postens och televerkets kom-
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mersiella utrymme än av att klargöra effekterna för lokal och regional utveckling.
Liksom statskontoret konstaterade man att kommittén nästan uteslutande hade
använt sig av verkens egna siffermaterial och bedömningar. Materialet verkar dess-
utom föråldrat och slutsatserna delvis motsägelsefulla. I likhet med de mindre
kommunernas planerings- och samordningsgrupp ansåg delegationen att utred-
ningen inte höll en kvalitet som kunde ligga till grund för en kommande proposi-
tion om statens sociala och regionala ansvar.98

Facken tillstyrker
Televerket tillstyrkte utredningen med de kompletteringar som Stig-Arne Larsson
hade gjort i sitt särskilda yttrande.99 De fackliga organisationernas remissvar var
förvånansvärt korta och allmänt hållna, och instämde i stort med PTU:s förslag.
LO betonade att det sociala och regionalpolitiska ansvaret måste garanteras så att
medborgarna även i framtiden skulle kunna erbjudas grundläggande tjänster och
service av god standard och på likvärdiga villkor i hela landet, medan JUSEK
ansåg att FoU-frågorna borde ägnas mer uppmärksamhet.100 Statstjänstemanna-
förbundet menade att ägaren staten tydligare måste klargöra och följa upp kraven
på posten och televerket.101 Statsanställdas förbund yttrade sig inte över huvud
taget.

Majoritet mot bodelning
Den utan jämförelse mest kraftfulla remissopinionen gällde frågan om definitio-
nen av grundläggande teletjänster. Av totalt 112 remissvar var nära hälften eller
53 stycken negativa till den föreslagna bodelningen mellan tele- och datakom-
munikationer. Bara 16 remissvar var positiva till förslaget, medan 43 inte uttalade
någon klar åsikt. Bland dessa 43 återfanns dock ett stort antal remissorgan med
intresse enbart för postdelen av utredningen. Om de svar som inte uttryckte någon
tydlig mening räknas bort var drygt 76 procent negativa till PTU:s förslag.102

Den negativa remissopinionen kom framför från myndigheter som ÖB, social-
styrelsen, transportrådet, SPK, konsumentverket och glesbygdsdelegationen, kom-
mun- och landstingsförbunden, flera handikapporganisationer samt ett stort antal
länsstyrelser och kommuner. Bland de positiva remissinstanserna fanns myndig-
heter som RRV, NO och statskontoret, affärsverk som televerket, näringslivs-
organisationer som SAF och Industriförbundet, fackförbundet TCO samt ett fåtal
länsstyrelser.
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fig. 26. Några viktigare remissinstanser och deras remissvar i frågan om definitionen av
grundläggande telekommunikationer. Här har inräknats myndigheter och organisationer
etc. som anmodats avge yttra sig över utredningen, de som beretts tillfälle att yttra sig samt
övriga som yttrat sig utan att ha formell status som remissinstans. Med viktigare remissin-
stanser avses som tidigare högre juridiska institutioner, centrala förvaltningsmyndigheter
och affärsverk, myndigheter med ett sektorsansvar samt branschorganisationer och riksför-
bund eller motsvarande. Från kategorin ”neutrala eller ingen redovisad uppfattning”  har
uteslutits remissorgan med markerat intresse enbart för postdelen av utredningen.

Samhällsintresse mot vinstintresse
Ett tydligt mönster avtecknar sig i sammanställningen. Aktörer med uppgift att
tillvarata allmänna samhällsintressen samt regionala och sociala intressen var ge-
nomgående negativa till den föreslagna gränsdragningen, medan aktörer som fö-
reträdde näringslivet och tekniksektorn generellt ställde sig positiva. De negativa
remissorganen framförde dock sin kritik med delvis olika argument. Främst hän-
visade man till värden som regional utveckling, tillväxt och sysselsättning, samt
till företagens allmänna behov av moderna datakommunikationer.

Ett statligt ansvar även för datakommunikation var enligt många nödvändigt
för att utjämna företagens villkor. Som länsstyrelsen i Jämtland uttryckte saken:
”Utnyttjande av telekommunikationer och informationsteknologi har skapat helt
nya lokaliseringsförutsättningar för att bedriva såväl företag som offentlig verk-
samhet oberoende av avstånd... Plötsligt skall nu de i många andra avseenden
diskriminerade företagen i glesbygd även få bekosta erforderliga nätinvesteringar
själva!”103 Även möjligheterna att utveckla varu- och tjänsteproduktion i hem-
men, och därmed skapa alternativ sysselsättning i glesbygd, krävde utbyggda data-
kommunikationer, hävdade vissa.104

Utbildning, forskning och kultur i hela Sverige
Bland andra argument för att räkna fax och datakommunikation till de grundläg-
gande teletjänsterna nämndes totalförsvarets och räddningstjänstens behov, samt
vikten av att skapa likartade möjligheter för utbildning, forskning och kultur i
hela landet. Kommunförbundet undrade t.ex. varför skolor i storstadsområdena
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enkelt, felfritt och billigt skulle kunna sända ett telefax, medan en skola i glesbygd
måste betala stora summor för att göra samma sak.105 Även hushållens behov av
datakommunikationer för inköp, bankärenden, informationssökning och kom-
munikation med myndigheter underströks. Konsumentverket bedömde, till skill-
nad från PTU, att hushållens efterfrågan på andra teletjänster än ren telefoni skulle
bli betydande inom en snar framtid.106

Det fanns också rent tekniska skäl att ifrågasätta PTU:s gränsdragning mellan
telefoni och datakommunikationer. Länsstyrelsen i Skaraborg påpekade att tele-
kommunikation och datakommunikation alltmer närmade sig varandra i takt med
den snabba teknikutvecklingen, och att en åtskillnad mellan tjänsterna därför tedde
sig alltmer konstlat. Även RRV, som annars stödde avgränsningen av grundläg-
gande teletjänster till telefoni, påpekade att utvecklingen av integrerade nättjänster
(ISDN) skulle göra uppdelningen mellan telefoni och datakommunikationer för-
åldrad.107

Motiv för gränsdragning
Hur motiverades gränsdragning mellan telefoni och datakommunikationer? De
aktörer som var positiva till PTU:s förslag gav i allmänhet inga särskilda motiv.
Televerket menade dock att eftersom telefoni svarade för ca 90 procent av intäk-
terna från nättjänster innebar förslaget att merparten av all telekommunikation
ändå skulle komma att betraktas som grundläggande. De regionalpolitiska och
sociala kraven borde därför få stor genomslagskraft och kunde, om samma krav
inte ställdes på konkurrenterna, ”försvåra televerkets möjligheter att hävda sig i
konkurrensen”.108

Industriförbundet påpekade att telenätets tekniska nivå redan var tillräckligt
hög för att de flesta abonnenter skulle kunna kommunicera data med låg hastig-
het via sin vanliga telefonlinje. Därför behövdes inget särskilt statligt åtagande för
datakommunikationer.109 Statskontoret och RRV ville begränsa det sociala och
regionalpolitiska åtagandet ytterligare. Man menade att telefoni till företag inte
borde räknas till de grundläggande teletjänsterna i samma utsträckning som hus-
hållstelefoni. ”Ansvaret bör begränsas till skyldigheten att leverera telefoni till
företag med samma kvalitetskrav som för hushåll. Däremot bör inte prissättningen
regleras”, skrev statskontoret.110

Svagt demokratiintresse
Begreppet demokrati nämndes explicit bara två gånger i remissmaterialet, och då
i samband med handikappfrågor. Handikapprådet menade att postens och tele-
verkets verksamhet var otillgänglig för många människor med funktionshinder,
och att detta var ”en demokratifråga”, medan De handikappades riksförbund
efterlyste ett ”demokratiskt styrsystem” som skulle ge funktionshindrade och an-
dra grupper med särskilda behov ett inflytande över postens och televerkets ser-
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vice.111 ÄNågra direkta hänvisningar till datakommunikationernas betydelse för
den allmänna debatten, medborgarskap och det offentliga rummet förekom inte.

Näringspolitik för tillväxt
När regeringens skulle ta ställning till PTU:s betänkande kom de telepolitiska frå-
gorna att bakas ihop med en lång rad andra förslag från industri-, kommuni-
kations-, jordbruks-, civil- och utbildningsdepartementen. Resultatet blev en brett
upplagd proposition med titeln ”Näringspolitik för tillväxt”. I policydokumentet,
som i huvudsak arbetades fram av industridepartementet och överlämnades till
riksdagen i februari 1991, fick telefrågorna litet utrymme. De flesta viktigare för-
slagen, t.ex. om televerkets associationsform och finansiering, hade dessutom inte
ingått i PTU:s uppdrag.

Vad ville regeringen uppnå med denna kombination av förslag? Propositionen
hade tre huvudsyften: ”att förbättra förutsättningarna för tillväxt, att främja till-
växt genom förnyelse och återväxt samt att öka utbytet av insatta resurser”.112

Regeringen betonade konkurrens, effektivitet och anpassning till nya förutsätt-
ningar i omvärlden som medel för att uppnå sina syften. De sakpolitiska förslagen
kom därmed att underställas en rationalitet som gjorde konkurrens och ekono-
misk tillväxt till överordnade politiska mål.113

Inriktningen avspeglades tydligt i synen på olika slags kommunikationer. Enligt
regeringen var transporter av gods och personer, men också brev, tele- och data-
kommunikationer, i första hand redskap för en effektiv produktion: ”Samhällets
förmåga att organisera transporter och kommunikationer spelar en avgörande
roll för tillväxten i ekonomin”. Först i andra hand nämndes att goda kommunika-
tioner också kunde vara ett väsentligt inslag i välfärden. Resor i arbetet eller på
fritiden, liksom kommunikationer via telefon och brev var t.ex. viktiga ”för ett väl
fungerande vardagsliv”.114

Fem fokusområden
Propositionen fokuserade fem konkreta områden: satsningar på kommunikatio-
ner och annan teknisk infrastruktur, utbyggnad av högre utbildning och forskning
på det tekniska området, regeländringar för att skapa fungerande marknader och
effektivare konkurrens, åtgärder för förnyelse av näringslivet, samt effektivisering
av affärsverken och andra myndigheter på näringspolitikens område.115 Stora för-
hoppningar knöts till att investeringar i teknisk infrastruktur och förbättrade kom-
munikationer skulle bidra till näringslivets utveckling, och därmed främja en lång-
siktig ekonomisk tillväxt.116

Regeringen föreslog bl.a. att en infrastrukturfond på minst 20 miljarder kronor
skulle inrättas för att finansiera strategiskt viktiga satsningar på vägar, järnvägar
och kollektivtrafik. För att avlasta statsbudgeten ville man överföra 7 miljarder
kronor till fonden från televerket, genom att sänka soliditeten när verket fick ny
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associationsform.117 Tillsammans med bl.a. nya finansieringssätt innebar det ett
investeringsprogram på drygt 100 miljarder kronor fram till sekelskiftet. Därmed
skulle infrastrukturinvesteringarna i det närmaste fördubblas.118 Till detta kom
ytterligare ca 100 miljarder kronor i teleinvesteringar under 1990-talet, större delen
i det fasta nätet.119

Nya villkor för affärsverken
Propositionen innehöll även förslag om nya ekonomiska villkor och institutio-
nella ramar för affärsverken. För det första skulle avkastnings- och utdelnings-
kraven skärptes. Enligt regeringen borde verken ge en avkastning som dels täckte
deras eget kapitalbehov, dels gav staten som ägare marknadsmässig utdelning.120

För det andra föreslogs en bolagisering av flera affärsverk. När det gällde Vatten-
fall och domänverket var man beredd att ombilda dem till aktiebolag redan från
årsskiftet 1991/92. För televerkets del ville regeringen, med hänsyn till verkets
stora sociala och regionalpolitiska betydelse, analysera en utvecklad affärsverks-
form innan man sade ja till bolagisering. Målet var att en ny associationsform
skulle införas den 1 juli 1992.121

Televerket hade själv tidigare föreslagit en börsintroduktion på sikt. Även ut-
redningen om den tekniska infrastrukturens finansiering, ledd av verkets general-
direktör Tony Hagström, hade presenterat ett liknande förslag. På den punkten
sade regeringen dock bestämt nej. Orsaken var att det allmänna telenätet bildade
en central del av landets grundläggande tekniska infrastruktur: ”Därför måste det
också ägas av staten. Även det nödvändiga inflytandet över verksamheten motive-
rar ett helstatligt ägande. Genom ett helstatligt ägande kan också successiva för-
ändringar och anpassningar göras av relationer och inriktning av verksamheten
utan att komma i konflikt med utomstående ägarintressen eller med de regler, som
gäller för börsnoterade företag”.122

Prismål för televerket
Det nya ekonomiska styrsystemet och de förändrade institutionella spelreglerna
kompletterades för televerkets del med ett prismål. I treårsplanen för 1992–1994
hade verket föreslagit ett pristak för telefoni. Taxorna skulle få öka med maximalt
70 procent av nettoprisindex. Regeringen ställde sig bakom förslaget, och menade
också att taxebeslut i framtiden kunde delegeras fullt ut till televerket.123 Däremot
ansåg man inte att PTU:s förslag att öka differentieringen av abonnemangsav-
gifterna gick att förena med riksdagens beslut om samma taxor i hela landet. Man
delade dock remissinstansernas allmänt positiva syn på differentierade abonne-
mangsavgifter samt särskilda små- och storförbrukartaxor. Televerket borde där-
för få uppdraget att konkretisera förslagen och utarbeta en plan för genomföran-
det.124
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Grundläggande ansvar på en sida
Regeringens ställningstagande till statens grundläggande ansvar på teleområdet
följde nästan helt PTU:s förslag.125 Frågan fick ett mycket blygsamt utrymme jäm-
fört med andra områden i propositionen. Hela problematiken om statens övergri-
pande ansvar för telekommunikationerna avhandlades på knappt en sida. Reger-
ingen konstaterade där att teletjänster var en viktig tjänstesektor i sig, men också
en betydelsefull teknisk infrastruktur i samhället. Staten måste därför ta ansvar
för samhällets tillgång till ett modernt telesystem. Att i detalj definiera vad som
skulle omfattas av det statliga ansvaret var dock knappast lämpligt, eftersom tele-
sektorn för närvarande utvecklades snabbt både när det gällde anslutningsut-
rustning och tjänster.126

Regeringen ansåg att statens ansvar för telepolitiken till att börja med borde
delas upp i två delar: dels frågan om en politik som möjliggjorde och underlättade
teknisk utveckling, dels frågan om en politik som garanterade att teletjänster som
omfattades av ett specificerat statligt ansvar verkligen kunde utnyttjas av alla.127

Man instämde med PTU om att telefoni borde tillhöra de grundläggande tele-
tjänster som staten skulle ansvara för. Tjänster utöver telefoni var också viktiga
inslag i samhällets tekniska infrastruktur. Eftersom olika användare hade olika
behov av sådana tjänster var det dock inte möjligt att definiera ett generellt behov
av ”tilläggstjänster”.128

På grund av den snabba tekniska utvecklingen var det dessutom; ”i hög grad
osäkert vilka specialnättjänster som kommer att få störst spridning och utnyttjan-
degrad”. Regeringen menade att statens ansvar borde inriktas på att underlätta
snabb teknisk utveckling, snarare än på att tjänsterna skulle kunna användas av
alla.129 Därmed valde man att avfärda den starka remissopinion som förespråkat
att även dataöverföring m.m. borde ingå i det statliga ansvarsområdet. I proposi-
tion nämndes opinionen kort som ”några remissinstanser”.130 Någon samlad re-
dovisning av remissvaren gjordes inte. Värden som offentlighet, demokrati och
medborgarskap diskuterades inte heller i samband med tele- och datakommuni-
kationer.

I linje med EG
Osäkra bedömningar av behov och användning, kombinerat med den tekniska
utvecklingens snabbhet, fick således regeringen att utesluta olika modernare for-
mer av tele- och datakommunikation från de grundläggande teletjänster som sta-
ten skulle ta ansvar för.131 Vägvalet ansågs också ligga i linje med EG:s politik,
som var inriktad på långtgående avreglering både av marknaden för teletjänster
och för apparater. EG:s ramdirektiv förbjöd i princip alla speciella rättigheter ”av
begränsande karaktär” för möjligheterna att erbjuda teletjänster. Medlemsländerna
kunde dock få behålla vissa traditionella rättigheter på telefoniområdet.132
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Regeringen ansåg att finansieringen av statens sociala och regionalpolitiska
ansvar, d.v.s. allmän tillgång till telefon till enhetliga priser, åtminstone tills vidare
borde rymmas inom televerkets affärsmässiga verksamhet. Verkets starka ställ-
ning på marknaden under överblickbar framtid skapade förutsättningar för det.
På sikt bedömde man emellertid att ökad konkurrens från både nationella och
internationella operatörer skulle skapa ett tryck på kostnadsanpassning av tax-
orna. När staten ställde särskilda krav på televerket, som uppenbart inte rymdes
inom affärsmässiga hänsyn, var regeringen öppen för att kompensera verket.133

Riksdagsbehandlingen
Det avsnitt i tillväxtpropositionen som rörde telepolitiken behandlades i riksda-
gens trafikutskott. Sju motioner hade väckts med anledning av regeringens för-
slag. Dessutom fanns 13 motioner från allmänna motionstiden som berörde i prin-
cip samma område. Sammanlagt skulle utskottet ta ställning till ett femtiotal yrkan-
den vid behandlingen av propositionen. Motionerna, och senare utskottets betän-
kande, kom till stor del att följa de politiska skiljelinjer som de hade dragits upp
redan i PTU.

Centern, vänsterpartiet och miljöpartiet krävde att det statliga ansvaret för tele-
tjänster skulle omfatta även fax och datakommunikation. Moderaterna och miljö-
partiet ville behålla särredovisningen av televerkets konkurrensutsatta verksam-
het tills vidare. Moderater, folkpartiet, centern och miljöpartiet tog ställning för
en bolagisering av televerket. De två förstnämnda partierna ville också börsintro-
ducera verkets konkurrensutsatta delar, medan centern ansåg att en börsintroduk-
tion åtminstone borde övervägas. Moderaterna och folkpartiet föreslog vidare att
televerket skulle delas upp i en nätdel och en tjänstedel, efter modell från järnvä-
gen.134

Vänsterpartiet sade för sin del nej till förslagen om televerkets kapitalstruktur
och associationsform samt om delegering av vissa taxebeslut. Man var även emot
att upphäva företagens subventionering av hushållens teleavgifter.135 Vidare fanns
det motionsyrkanden om bl.a. televerkets ansvar för sociala och regionalpolitiska
hänsyn, om handikappanpassning av teletjänster samt om telenätets modernise-
ring.136 För att finansiera en sådan modernisering utan att skapa stora extra-
kostnader för företagen ville centern införa ett regionalpolitiskt datakommuni-
kationsstöd.137

Datakommunikation för företagande
De motioner som krävde att även fax och datakommunikation skulle ingå i det
statliga ansvaret hävdade framför allt närings- och regionalpolitiska argument.138

I miljöpartiets motion hette det t.ex.: ”Skälen till vår högre ambitionsnivå är att
beroendet av fungerande data- och telefaxförbindelser hos främst företagen nu-
mera är stort. De regionalpolitiska fördelar som datorisering kan medföra förut-
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sätter en [sic!] högkvalitativt telenät i landets alla delar”.139 Centern menade att
tillgång till datakommunikation på lika villkor var viktigt för att skapa bättre
förutsättningar för företagande i glesbygd.140

Bara vänsterpartiet, som inte hade varit representerat i PTU, hänvisade till ”alla
medborgares rätt till grundläggande samhällsservice” som argument för att även
datakommunikationer borde tillhöra det statliga ansvarsområdet. Partiet krävde
därför att varje företag och permanent bostad i landet skulle få tillgång till data-
kommunikation av hög kvalitet: ”Vi anser att det ska vara lika lätt att använda
televerkets olika tjänster i glesbygd som i storstadsområden. Det innebär att ytter-
ligare investeringar måste göras i bl.a. Norrlandslänen för att uppfylla kapacitets-
kravet.”141

Telepolitik i utveckling
Trafikutskottets majoritet gick helt på regeringens linje. Genom ett s.k. utskotts-
initiativ föreslog man t.o.m. att regeringen, i väntan på definitivt ställningstagande
till televerkets associationsform, skulle få besluta om att delar av verksamheten
fick drivas i bolagsform.142 I betänkandet ”Telepolitik i utveckling” uppehöll sig
utskottet detaljerat vid verkets kapitalstruktur, finansiering, verksamhetsinrikt-
ning och associationsform. Det politiska spänningsfält som skapades av opposi-
tionens krav på uppsplittring och privatisering av televerkskoncernen bidrog till
att definitionen av grundläggande telekommunikationer inte behandlades som
något framskjutet problem. Knappt en sida i betänkandet ägnades åt frågan, medan
televerkets framtida organisationsform och finansiering etc. avhandlades på drygt
16 sidor.

Utskottet avstod från egna analyser, utan hänvisade generellt till regeringens
skäl för att utesluta datakommunikation från de grundläggande teletjänsterna;
framför allt den snabba tekniska utvecklingen och osäkerheten om användarnas
behov. Man påpekade dock att televerket hade satt upp målet att minst 95 procent
av alla kunder kunna skicka och ta emot fax med god kvalitet vid slutet av 1994.
Eftersom de tekniska kraven för datakommunikation upp till en viss hastighet var
ungefär desamma som för fax, menade utskottet att även datakommunikationernas
kvalitet skulle förbättras utan några särskilda statliga åtgärder.143

De 17 reservationer som fogades till utskottets betänkande återspeglade i stort
de ursprungliga motionskraven. I en gemensam reservation förordade de tre bor-
gerliga partierna en uppdelning av televerkskoncernen i ett ”nätverk” och ett
tjänstebolag. Stora delar av verket skulle sedan kunna privatiseras.144 I en annan
gemensam reservation hävdade utskottsledamöterna Elving Andersson och Rune
Thorén (c), Viola Claesson (v) samt Roy Ottosson (mp) att ”statens ansvar för
grundläggande telekommunikationer skall omfatta inte bara telefonitjänster utan
även datakommunikations- och telefaxtjänster”. Andersson, Thorén och Claes-
son krävde också ett regionalpolitiskt datakommunikationsstöd.145
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Pressad kammardebatt
När trafikutskottets betänkande togs upp i riksdagen sent på kvällen den 10 juni
1991 var det under stark tidspress. Debatten blev därför begränsad. Den borger-
liga oppositionen hänvisade främst till sina olika reservationer. Huvudaktörer blev
Viola Claesson (v) och utskottets ordförande Birger Rosqvist (s). I ett ideologiskt
laddat anförande anklagade Claesson regeringen för att betrakta viktiga delar av
samhällets service som en belastning och för att tidigast av alla genomföra det
som EG kunde tänkas kräva av sina medlemmar i framtiden. Framför allt vände
hon sig mot att grundläggande datatjänster inte skulle ingå i det statliga ansvaret.
Claesson menade också att riksdagen borde ställa sociala och regionalpolitiska
krav på affärsverkens konkurrenter, istället för att minska verkens sociala och
regionala ansvar.146

Angreppet bemöttes inte av Rosqvist. Han vände sig istället mot folkpartiet och
moderaterna som i sin reservation hade föreslagit att televerkskoncernen skulle
delas upp i mindre enheter för att successivt kunna säljas ut. En sådan uppstyckning
skulle innebära ”en gigantisk kapitalförstöring”, menade Rosqvist, och undrade
hur det stämde med partiernas ambitioner att förbättra statsfinanserna genom
utförsäljning av statliga företag. Han kunde bara se ett motiv för uppstyckningen;
att minska televerkskoncernens konkurrensfördelar gentemot andra företag. Med
liknande argument avfärdades förslaget att skilja själva telenätet från verkets öv-
riga verksamhet.147 Frågan om statens ansvar för grundläggande teletjänster kom-
menterades inte vidare under debatten.

Stor majoritet för utskottet
Vid riksdagens votering den 11 juni 1991 segrade utskottets majoritet överlägset
på samtliga punkter. Den jämnaste omröstningen kom att gälla televerkets associa-
tionsform. 143 ledamöter (142 socialdemokrater och en moderat) röstade för ut-
skottet, medan 96 moderater och folkpartister stödde partiernas gemensamma
reservation. Hela 70 ledamöter från centern, vänsterpartiet och miljöpartiet lade
ner sina röster. Den trepartireservation som föeeslog att även datakommunika-
tioner och faxtjänster skulle räknas till de grundläggande telekommunikationerna
avslogs med acklamation.148

Därmed hade riksdagen enhälligt ställt sig bakom att statsmakternas ansvar i
framtiden skulle begränsas till traditionell telefoni. Samma dag beslutade riksda-
gen också att införa en tredje rikstäckande reklamfinansierad TV-kanal i Sverige.
Även i den frågan rådde stor enighet över parti- och blockgränserna.149

Diskussion och slutsatser
I detta kapitel har frågan om hur boskillnaden mellan tele- och datakommuni-
kationer uppkom stått i centrum. Genom att följa den politiska processen genom
utredningar, regering och riksdag under åren 1988–1991 har det kunnat konstate-
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ras att frågan om statsmakternas grundläggande sociala och regionalpolitiska an-
svar för tele- och datakommunikationer successivt kom att tillmätas allt mindre
vikt. Från att ha varit en huvudfråga i PTU:s direktiv skulle definitionen av grund-
läggande telekommunikationer komma att underordnas framför allt diskussionen
om televerkets bolagisering och eventuella privatisering. I den stora tillväxtpro-
positionens kontext av konkurrens, effektivitet och anpassning till nya förutsätt-
ningar i omvärlden spelade gränsdragningen mellan tele- och datakommunika-
tioner en mycket blygsam roll. Någon diskussion om datakommunikationernas
betydelse för samhälleliga värden som offentlighet, medborgarskap och demo-
krati förekom inte någon gång under processens gång.

Det samband som tidigare påvisats mellan ett växande opinionstryck för privati-
seringar och politiska ställningstaganden för ökad konkurrens inom telesystemet
avspeglades väl i PTU:s val av problemformuleringar, perspektiv och samarbets-
partners. Utredningen samverkade t.ex. nära med och uppvaktades av en aktörs-
grupp med en utpräglad konkurrensagenda. Bland dessa aktörer spelade telever-
ket en utomordentligt viktig roll för PTU:s bakgrundsmaterial och ställningsta-
ganden. Även myndigheter som RRV och SPK bidrog till att frågor om konkur-
rens och ekonomisk effektivitet lyftes upp högt på utredningens agenda, på be-
kostnad av sociala och regionalpolitiska överväganden. Det är t.ex. anmärknings-
värt att inga direkta kontakter förekom mellan PTU och aktörer som företrädde
medborgerliga eller regionala intressen.

Ideologiska vägval blir tekniska nödvändigheter
De i grunden ideologiska vägval som gjordes av PTU, och senare av regering och
riksdag, diskuterades dock inte i termer av tillmötesgående av en växande privati-
seringsopinion, utan uteslutande som tekniska nödvändigheter eller krav från
omvärlden. Ofta fick den tekniska utvecklingens till synes ödesbestämda rörelse-
riktning ensam motivera varför ökade inslag av konkurrens var både önskvärda
och ofrånkomliga. I de fall när en utvidgning av statsmakternas grundläggande
ansvar var aktuell kunde emellertid den stora osäkerheten om teknikens utveck-
ling och framtida användning utnyttjas som ett argument för varför någon sådan
utvidgning inte borde genomföras. Det gällde i särskilt hög grad frågan om huru-
vida datakommunikationer skulle omfattas av statens sociala och regionalpolitiska
ansvar. Tekniken beskrevs således som både stängd och öppen för tolkningar, allt-
efter situationens växlande krav.

Paradoxen är dock delvis skenbar. Såväl i fråga om telekommunikationer i all-
mänhet som när det gällde datakommunikationer i synnerhet fanns en stor tolk-
ningsflexibilitet mellan olika aktörsgrupper under den politiska processen. Så t.ex.
uppfattades datakommunikationer av aktörer med social- och regionalpolitiska
agendor som en central utvecklingsfaktor och närmast en förutsättning för fram-
tida sysselsättning och välfärd. Någon omfattande osäkerhet om teknikens an-
vändning förelåg inte. Inom aktörsgruppen med konkurrensagenda framställdes
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datakommunikationernas framtida roll däremot som mycket oviss och av denna
anledning inte tillräckligt viktig för att motivera ett statligt engagemang för till-
gång och prissättning.

I kampen mellan dessa aktörsgrupper vann den konkurrensinriktade gruppen i
och med att man lyckades förmå utredningsmajoritet, regering och riksdag att
omfatta sin verklighetsbeskrivning. Den dominerande aktörsgruppens seger kan
beskrivas i termer av en stängnings- och stabiliseringsprocess. Efter denna process
hade en fixering av meningar ägt rum, som representerade en omfördelning av
makt inom och framför allt mellan de olika aktörsgrupperna. Därmed infogades
aktörsgrupperna och deras maktrelationer i ett nytt gemensamt referensfält som
begränsade medlemmarnas handlingar, men också bemäktigade dem med nya
problemlösningsstrategier.

Televerket driver fram regimförändring
Den politiska processen i detta kapitel kan i regimteoretiska termer beskrivas som
en fortsatt förändring av den telepolitiska regimen i Sverige. Liksom i föregående
kapitel var det framför allt regimens allokeringssätt, d.v.s. dess mekanismer för att
fördela resurser, som förändrades från statlig kontroll till förmån för ökade inslag
av privat resursallokering. Den dominerande aktören var även i den här fallstudien
televerket, som i sin dubbla roll som marknadsaktör och regeringens expertorgan,
och i informell samverkan med nya privata aktörer som Kinnevik, i hög grad
kunde mobilisera olika typer av maktresurser för att bestämma regimens föränd-
rade innehåll.150

Vad fick då televerket att driva fram en regimförändring, och därmed agera på
ett sätt som åtminstone på kort och medellång sikt kunde väntas innebära ökade
svårigheter för den egna verksamheten? Av de olika typer av förklaringar som
brukar användas vid regimförändringar tycks en kombination av funktionella och
strukturella förklaringar bäst besvara den frågan. Funktionella förklaringar be-
traktar regimförändring som resultat av anpassning till nya förutsättningar, t.ex.
ekonomisk och teknisk utveckling, medan strukturella förklaringar snarare beto-
nar den internationella maktstrukturens betydelse. Att döma av nedanstående ci-
tat från televerkets treårsplan för perioden 1992–1994 var det just bilderna av
accelererande teknisk utveckling och förskjutningar i den politiska maktstrukturen
i förening som förmådde verket att tidigt börja inrikta sig på en anpassning till
ökad konkurrens och avreglering:

”Bakgrunden till liberaliseringen är den nya tekniken (optiska fibrer, satelliter och
radiolänkar), som gör det möjligt att relativt snabbt och till överkomliga priser
etablera alternativa nät som konkurrerar med de ’gamla’ telebolagens. Men libera-
liseringen är också uttryck för en politisk vilja att skapa mångfald och valmöjlighet
för telekonsumenterna och ge nya aktörer tillfälle att etablera sig i den expansiva
telekommunikationsbranschen.”151

Ilsham.doc-1 Korr 6.5. -11.50 02-05-06, 14.58291



292

Förkortningar:
ADB – automatisk databehandling
ADSL – Asymmetrical Digital Subscriber Line
AK – andra kammaren
AXE – system för digitala, datorstyrda telefonväxlar
BARK – Binär Aritmetisk Räkne-Kalkylator
BESK – Binär Elektronisk Sekvens-Kalkylator
CBF – centralt befolkningsregister
CFR – centralt företagsregister
CPR – centralt personregister
DAFA – datamaskincentralen för administrativ databehandling
DAK – dataarkiveringskommittén, 1967–1976
DASK – datasamordningskommittén, 1971–1976
DI – datainspektionen
Ds – departementsserien
EES – europeiskt ekonomiskt samarbetsområde, omfattar förutom EU:s

medlemsländer också Island, Norge och Liechtenstein.
EU – Europeiska unionen
FK – första kammaren
FoB – folk och bostadsräkning
HD – högsta domstolen
IT – informationsteknik
JK – justitiekanslern
JO – justitieombudsmannen
MMK – massmediekommittén, 1982–1984
MMN – matematikmaskinnämnden
NO – näringsfrihetsombudsmannen
NTK – Näringslivets telekommitté
KB – kungliga biblioteket
KU, – konstitutionsutskottet
KUU – kreditupplysningsutredningen, 1969–1972
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development
OSK – offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén, 1969–1972

(1975)
PAI – personaladministrativt informationssystem
PK – Publicistklubben
prop. – proposition
prot. – riksdagsprotokoll
PRV – patent- och registreringsverket
PTS – post- och telestyrelsen
PTU – post- och teleutredningen, 1998–1990
PuL – personuppgiftslagen (1998:204)
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RF – regeringsformen
RI – rättsväsendets informationssystem,
RRV – riksrevisionsverket
RPS – rikspolisstyrelsen
rskr. – riksdagens skrivelse
RSV – riksskatteverket
RTB – register över totalbefolkningen
SCB – statistiska centralbyrån
SFS – svensk författningssamling
SIBOL – samarbete för ett integrerat betalningssysten on line
SIS – Standardiseringen i Sverige
SJF – Svenska Journalistförbundet
SON – statens organisationsnämnd
SOU – statens offentliga utredningar
SOSAB – SOS Alarmering AB
SPAR – statens person- och adressregister
SPK – statens pris- och kartellnämnd
SR – Sveriges Radio
TF – tryckfrihetsförordningen
TU – Svenska tidningsutgivareföreningen
YGL – yttrandefrihetsgrundlagen
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Fotnoter
1 Historiskt hade televerket haft till uppgift såväl att erbjuda teletjänster (operatör) och administrera
det allmänna telenätet (nätförvaltare) som att ansvara för myndighetsutövning genom att precisera
regler för anslutning av utrustning till telenätet, fördelningen av radiofrekvenser m.m. (regulatör),
inklusive uppdraget att företräda Sverige i transnationella samarbetsorgan som Internationella Tele-
unionen (ITU). Dessutom fungerade verket som expertorgan till regeringen.
2 Kaijser (1994), s. 217.
3 Kaijser (1994), s. 232 f.
4 Se t.ex. 90-talsprogrammet, s. 205.
5 Kaijser (1994), s. 217 f. Se även Karlsson (1998), passim.
6 Med teknisk utveckling avsågs vanligen nya distributionsformer som kabel och satellit samt ett
vidgat utbud av olika apparater, men också nya tjänster som videotex, personsökning, elektronisk
post, telefax, datapak och mobiltelefoni. Vidare påpekades ofta att gränserna mellan tele och data
suddats ut så att de tidigare separata tele- och datasektorerna börjat smälta samman, s.k. konvergens.
7 I grönboken rekommenderade EG-kommissionen ett antal åtgärder för att liberalisera telesektorn i
medlemsländerna. åtgärderna borde vara genomförda före 1992. Se t.ex. Kaijser (1994), s. 206 f och
Karlsson (1998), s. 128. Den inre marknaden innebär fri rörlighet för människor, varor, tjänster och
kapital. I samband med att den inre marknaden trädde i kraft antogs också Maastrichtavtalet som
innebar att EG formellt ombildades till den europeiska unionen, EU.
8 Se t.ex. prop. 1987/88:118, s. 7. Enligt OECD var Sverige år 1994, tillsammans med Nya Zeeland,
det land som hade den mest avreglerade telemarknaden i världen. I princip rådde fri konkurrens såväl
för anläggning och drift av nät, som för att sälja och ansluta telekommunikationsutrustning. Se vi-
dare Status of Telecommunications Regulation in OECD.
9 Magnus Karlsson menar att 1980 års telepolitiska proposition under Ulf Adelsohns (m) tid som
kommunikationsminister blev det första större steget från statsmakternas sida för att liberalisera den
svenska telesektorn och bryta upp den traditionella telekommunikationsregimen. Karlsson (1998), s.
103.
10 Se t.ex. prop. 1987/88:118, s. 1, 4 f. samt Karlsson (1998), s. 199. När det gällde anslutning av
utrustning till det allmänna telenätet inskränktes televerkets monopol dels genom beslut av riksdag
och regering, dels genom verkets egna beslut. Se vidare DsK 1987:9, s. 13.
11 Nilsson (2001), s. 81–90.
12 Telepolitik inför 1990-talet, s. 6 f, 15. Med begreppet tredjepartstrafik avsågs fristående teleoperatör-
ers möjligheter att sälja vidare kapacitet i ledningar som hyrdes av televerket till en tredje part. NTK
bestod vid denna tid av representanter för Försäkringsbranschens Service AB, Lantbrukarnas Riks-
förbund, Riksdataförbundet, Svenska Handelskammarförbundet, Svenska Tidningsutgivareförening-
en, Sveriges Grossistförbund, Sveriges Industriförbund samt Svenska Bankföreningen.
13 Journalisten Per Andersson har ingående skildrat den politiska kampanjen för ”fri radio” under
slutet av 1980- talet och början av 1990-talet i ett undersökande reportage i tidskriften Media i
fokus. Se vidare Andersson, Per (2002), passim.
14 De interna stridigheterna inom socialdemokratin har bl.a. skildras av förre TV2-chefen Oloph
Hansson i memoarboken ”Intresset ljuder aldrig”. Medan statsminister Olof Palme fruktade en pri-
vat ”4-oktoberkanal” styrd av SAF och näringslivets tankesmedja Timbro, och därför föredrog re-
klam inom ramen för någon av Sveriges Televisions kanaler, hävdar Hansson att kulturminister Bengt
Göransson drev en strategi som gick ut på att inför reklam i en ny fristående tredje TV-kanal. Se
vidare Hansson (1998), s. 436–449. Oloph Hansson hade tidigare varit expert i MMK.
15 Lena Ewertsson har utförligt beskrivit tillkomsten av TV3 i sin avhandling om det svenska TV-
systemet. Ewertsson lägger bl.a. stor tonvikt på att TV3 möjliggjordes av en ny systemkombination
där satellit- och kabelsystemen kopplades samman. Se Ewertsson (2001), s. 277–363.  Om Kinneviks
och Jan Stenbecks mediestrategi, se också Andersson, Per (2000), s, 243–272.
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16 Begreppen användes synonymt i propositionen.
17 Prop. 1987/88:95, s, 3 ff, 15. Huvuddelen av propositionen ägnades dock åt informationstekniken
som instrument för ökad effektivitet och rationalisering i förnyelsen av den offentliga sektorn. året
därpå anordnade civildepartementets forskningsdelegation och statskontoret ett seminarium om hur
modern informationsteknik kunde utveckla och fördjupa demokratin. Se vidare Ds 1989:37.
18 Teleområdet i Sverige har historiskt sett varit förhållandevis lite formellt reglerat jämfört med
andra industriländer. Så t.ex. hade Sverige ingen särskild telelagstiftning före 1988. Se t.ex. DsK
1987:9, s. 15. ff. Kaijser m.fl. menar att telepolitik inte varit ett politikområde av samma dignitet som
t.ex. transport- och energipolitik eftersom det sedan 1918 i praktiken inte förekommit någon konkur-
rens inom telesystemet. Därför har det inte heller funnits några motsättningar att tala om, och tele-
systemets utformning har i huvudsak kunnat överlämnas till televerkets experter. I och med den ökande
konkurrensen under 80-talet kom dock behovet av nya spelregler i förgrunden och ledde till att en
formaliserad telepolitik utformades. Se vidare Kaijser (1994), s. 227.
19 Referensgruppen bestod i huvudsak av politiska tjänstemän inom regeringskansliet, representanter
för fackliga intressen samt ett par socialdemokratiska riksdagsledamöter, DsK 1987:9, s. 1.
20 DsK 1987:9, s. 22.
21 DsK 1987:9, s. 22 f.
22 DsK 1987:9, s. 24 f.
23 DsK 1987:9, s. 24.
24 DsK 1987:9, s. 25 f. För perioden 1988–1990 beräknades televerket investera totalt 17 miljarder
kronor i telenätet.
25 DsK 1987:9, s. 7.
26 Prop. 1987/88:118. Bilaga 3, s. 41 ff. NO ansåg t.ex. att intresset av konkurrens borde framgå klart
i målen. SAF menade att fri konkurrens borde tillämpas på alla områden där det var möjligt. Lands-
tings- och kommunförbunden betonade det fördelnings- och regionalpolitiska målet. Konsumentver-
ket ansåg att konsumenternas intressen inte hade kommit fram tillräckligt. Även om televerkets roll
och uppgifter fanns olika uppfattningar. Verket menade själv att telemarknaden i första hand borde
organiseras genom kommersiella avtal direkt mellan televerket och andra operatörer, där det all-
männa telenätet utnyttjades av alla. Man föreslog också att det skulle bli tillåtet med tredjeparts-
trafik. SPK, Tjänsteförbundet, Riksdataförbundet och NTK m.fl. ville på olika sätt dela upp telever-
ket i en operatörsdel och en myndighetsdel. SPK ansåg också att televerket borde åläggas kostnadsan-
passad prissättning på alla monopoltjänster, medan kommunförbundet och LO avrådde från fullstän-
dig kostnadsanpassning respektive vinstmaximering. Enligt LO borde prissättningen istället syfta till
maximal användning av teletjänster.
27 Till de mera konkreta förslagen hörde att teleanslutningsnämnden skulle ombildas till statens tele-
nämnd och få ökade befogenheter att besluta om föreskrifter för anslutning av utrustning till all-
männa telenätet, samt att televerkets monopol på kontorsväxlar och myntapparater skulle upphöra.
Prop. 1987/88:118, s. 1, 20, 25.
28 Prop. 1987/88:118, s. 8.
29 Prop. 1987/88:118, s. 8.
30 Prop. 1987/88:118, s. 14 f. Magnus Karlsson menar att den grundläggande inriktningen av svensk
telepolitik genomgick en fundamental förändring mellan 1987 och 1988. Televerket började förbe-
reda sig för full konkurrens inom det infrastrukturella området sommaren 1987. Nästa avgörande
steg blev den socialdemokratiska regeringens teleproposition våren 1988. Här angavs konkurrens,
valfrihet och efterfrågan från kunderna som telepolitikens viktigaste mål. Karlsson (1998), s. 271.
31 Prop. 1987/88:118, s. 25.
32 Prop. 1987/88:118, s. 14 ff.
33 Prop. 1987/88:118, s. 4, 13. I propositionen hyllade regeringen samarbetet mellan televerket och
Ericsson som en nyckelfaktor bakom att Sverige hade lyckats bevara sin ställning ”som ett av värl-
dens mest framgångsrika länder på telekommunikationsområdet”. AXE-systemet och mobiltelefon-
systemet NMT togs som exempel på som stora exportframgångar. Jämför Ioannidis (1998), s. 216.
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34 Prop. 1987/88:118, s. 18 f. Ulf Dahlsten, då statssekreterare på kommunikationsdepartementet
och senare generaldirektör för posten, har i en intervju givit en något annorlunda bakgrund till utred-
ningens tillkomst: ”Som statssekreterare i Kommunikationsdepartementet förde jag efter samråd med
Bertil Zachrisson 1987 fram förslaget om att avreglera posten. Resultatet blev Post- och teleut-
redningen...” Enligt denna version skulle initiativet ha snarare ha kommit från postsidan. Se vidare
Ivarsson och Mathsson (1994), s. 41. Regeringen meddelade också att man parallellt skulle låta se
över principerna för fördelning av radiofrekvenser, särskilt vilken eller vilka myndigheter som borde
utfärda tillstånd istället för televerke.t Prop. 1987/88:118, s. 24 f. En särskild utredare, som arbetade
parallellt med referensgruppen, hade tidigare föreslagit att statens telenämnd skulle överta en del av
televerkets uppgifter på radioområdet. Se vidare DsK 1987:10, s. 8 f.
35 Dir. 1988:11, s. 1, 6. Förutom det skriftliga källmaterialet bygger följande avsnitt på personliga
intervjuer med Curt Andersson, Anders Ehnmark, Margareta Gard, Arne Mellqvist, Dick Ramström
samt Claes-Göran Sundelius.
36 Dir. 1988:11, s. 4.
37 Dir. 1988:11, s. 4 f. Med tredjepartstrafik avsågs uthyrning till andra än televerket av överförings-
kapacitet i det allmänna telenätet.
38 Riksdagsledamöterna Anders Andersson (m), Ingrid Hasselström-Nyvall (fp), förre riksdagsleda-
moten Claes Rensfeldt, (s) riksdagsledamoten Hans Rosengren (s), John-Olof Persson (s), riksdags-
ledamöterna Margit Sandéhn (s) samt Anna Wohlin-Andersson (c). Se vidare SOU 1990:27, s. 3.
39 SOU 1990:27, s. 3. John-Olof Persson hade tidigare bl.a. utrett frågan om televerkets abonnent-
växelmonopol åt kommunikationsdepartementet. Ringborg hade tidigare varit adjungerad ledamot i
kommunikationsdepartementets referensgrupp för telefrågor. Se vidare DsK 1987: 9, s. 1, 30 samt
Karlsson (1998), s. 117 f, 249.
40 I denna grupp ingick representanter för fackförbund, Posten och televerket, Industriförbundet,
NTK, men även kommunalrådet Egon Gröning (s) i Norberg, professorerna Peter Bohm och Dick
Ramström samt författaren Anders Ehnmark. SOU 1990:27, s. 3 f. Stig-Arne Larsson, blev sedermera
koncernchef i Telia AB och vice VD i Telia-Telenor under den kortvariga sammanslagningen av bolagen.
41 SOU 1990:27, s. 3.
42 SOU 1990:27, s. 3. Zachrisson hade tvingats lämna Posten 1988 i samband med en lägenhetsaffär.
Han efterträddes som generaldirektör av Ulf Dahlsten, tidigare statssekreterare (s) på kommunika-
tionsdepartementet.
43 SOU 1990:27, s. 3 f. Omedelbart efter utredningens slutförande anställdes Sundelius på televerket.
Till nya ledamöter i utredningen utsågs förre riksdagsledamoten Gösta Andersson (c) samt riksdags-
ledamöterna Margareta Gard (m), Jarl Lander (s) och Arne Mellqvist (s). Lander var ledamot av
trafikutskottet och hade tidigare varit ledamot i kommunikationsdepartementets referensgrupp för
telefrågor. Se vidare DsK 1987: 9, s. 1.
44 SOU 1990:27, s. 27.
45 Sammanträdesprotokoll, 1988-06-07.
46 Sammanträdesprotokoll, 1989-01-30.
47 SOU 1990:27, s. 26 f. Flera av de interna promemoriorna har inte bevarats i något arkiv.
48 Sammanträdesprotokoll 1988-10-27.
49 Se t.ex. skrivelse från televerket till regeringen 1988-01-21, PM 88-10-10 Televerkets syn på fris-
läppande av tredjepartstrafik och fri konkurrens på nättjänster, Televerket 89-11-07 Kommentar
med anledning av Kinneviks presentation i Post- och Teleutredningen samt PM Televerket 90-01-15
Ang enhetstaxa för samtal – underlag för Post- och Teleutredningen.
50 Göran Hallin/Andreas Sandberg. Tele- och datakommunikation i icke-digitaliserade områden. En
studie av företags nyttjande, behov och åtkomstmöjligheter av avancerad teleteknik, s. 34 f. I rappor-
ten redovisades flera fall där mindre företag hade behov av att kommunicera data med hög överförings-
kapacitet och/eller i kopplade förbindelser. Om principen om full kostnadstäckning tillämpades skulle
detta innebära att anskaffningskostnaderna för hård- och mjukvaran blev mellan 10 och 30 procent
dyrare.
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51 Diskussions-PM 88-10-19 Bohm/Ringborg. Socialt respektive regionalpolitiskt ansvar på tele-
området – några tänkbara utgångspunkter och definitioner.
52 Diskussions-PM 88-10-19 Bohm/Ringborg Socialt respektive regionalpolitiskt ansvar på teleområdet
– några tänkbara utgångspunkter och definitioner. Med korssubventionering avsågs överföring av
medel från lönsamma verksamhetsområden till olönsamma områden, t.ex. från företags- till hushålls-
sektorn.
53 Revisionsrapport Televerkets regionala och sociala ansvar RRV 89-01-25, s. 9 f. En liknande av-
gränsning hade även televerket föreslagit. Skrivelse från televerket till regeringen 1988-01-21.
54 Revisionsrapport Televerkets regionala och sociala ansvar RRV 89-01-25, s. 10.
55 Revisionsrapport Televerkets regionala och sociala ansvar RRV 89-01-25, s. 10.
56 Revisionsrapport Televerkets regionala och sociala ansvar RRV 89-01-25, s. 12.
57 Kinnevik intensifierade sina politiska och kommersiella aktiviteter på teleområdet under slutet av
1980-talet och början av 1990-talet. Tidigare hade man konkurrerat med televerket främst när det
gällde mobiltelefoni och satellitkommunikationer. 1991 startade man ett nytt bolag, Tele2 AB, med
ambitionen att bli en fullvärdig operatör inom alla slags telekommunikationer. Karlsson (1998), s. 284.
58 Skrivelse från televerket till regeringen 1988-01-21.
59 PM 88-10-10 Televerkets syn på frisläppande av tredjepartstrafik och fri konkurrens på nättjänster.
60 Sammanfattning av synpunkter framförda av den nya teleoperatören AB Kinnevik den 12 oktober
1989, s. 2 f.
61 Sammanfattning av synpunkter framförda av den nya teleoperatören AB Kinnevik den 12 oktober
1989, s. 3 f. Kinnevik beskyllde också televerket för att utnyttja sin dubbelställning som operatör och
regulatör för att försvåra konkurrens, bl.a. genom att förmå Ericsson att hindra leveransen av ett
digitalt mobiltelefonsystem till Kinneviks dotterbolag Comvik. I en kommentar menade televerket att
Kinneviks problem förmodligen hade mera att göra med att det tar lång tid att bygga upp kompetens,
skapa förtroende på marknaden och uppnå lönsamhet, och mindre med att verket i sin myndighets-
roll skulle försvåra Kinneviks ambitioner. Televerket 89-11-07 Kommentar med anledning av Kinne-
viks presentation i Post- och Teleutredningen.
62 Televerket 89-11-07 Kommentar med anledning av Kinneviks presentation i Post- och Teleut-
redningen. Parallellt med PTU arbetade en särskild arbetsgrupp inom kommunikationsdepartemen-
tet, den s.k. ONP-gruppen, med frågan om konkurrerande operatörers tillgång till det allmänna tele-
nätet. Arbetet presenterades för PTU av Claes-Göran Sundelius på ett sammanträde i april 1990. Se
sammanträdesprotokoll, 1990-01-16. ONP stod för Open Network Provision och var också namnet
på ett EG-direktiv från juni 1990 om ökad konkurrens inom telesektorn. Direktivet baserade sig i sin
tur på grönboken från 1987. Karlsson (1998), s. 295.
63 Sammanträdesprotokoll, 1989-10-12 samt 1989-12-04 – 05.
64 Tvisten gällde huruvida ett sådant ”Statsnät” skulle förverkligas genom televerkets publika Datapak-
nät eller genom skräddarsydd särlösningar. Se PM 89-12-04 Statskontoret/Ann-Marie Nilsson. Alter-
nativa lösningar för att förverkliga ett gemensamt datakommunikationsnät i statsförvaltningen samt
vissa förtydliganden med anledning av televerkets skrivelse 1989-11-20, samt Televerket 89-11-27
OFFENTLIGA SEKTORNS TELENÄT – Egna nät eller publika lösningar? Frågan om Statnät disku-
terades på flera utredningssammanträden. Se även sammanträdesprotokoll, 1989-10-12, 89-11-17
samt 89-12-04 och 05.
65 SOU 1990:27, s. 27. Det svenska materialet kompletterades med enkätfrågor till det japanska post-
och telekommunikationsministeriet samt till Public Service Commission i den amerikanska delstaten
Nebraska. PTU diarenr. 4/89 och 5/89.
66 SOU 1990:27, s. 27.

Ilsham.doc-1 Korr 6.5. -11.50 02-05-06, 14.58297



298

67 LKD 1989-01-23 betr. Tredjepartstrafik, Internationella Handelskammarens Svenska National-
kommitté 99-01-26 betr. ICCs syn på frisläppande av tredjepartstrafik, NTK 99-01-26 betr. Tredje-
partstrafik, Svenska kommunförbundet 98-03-01 betr. Televerkets ändrade taxestruktur samt Norr-
landsförbundet 99-06-16 betr. Skrivelse angående televerkets regionala ansvar. PTU hade också ut-
byte med 1987 års regionalpolitiska utredning (REG -87). I slutbetänkandet ”Fungerande regioner i
samspel” föreslogs bl.a. att obalanserna i taxorna för rikssamtal och lokalsamtal borde minska, att
PTU borde klargöra televerkets ansvar att tillhandahålla service till företag på villkor som inte miss-
gynnade vissa landsdelar, samt att grundservice för datakommunikation borde täckas av den fasta
kostnaden för ett telefonabonnemang, vilket skulle innebära en överföringshastighet på 9 600 bps.
Företag med högre krav på datakommunikation borde i särskilda fall kunna få regionalpolitiskt stöd.
SOU 1989:55, s. 153–158.
68 SOU 1990:27, s. 29 f.
69 SOU 1990:27, s. 29 ff, 34.
70 SOU 1990:27, s. 31-34.
71 SOU 1990:27, s. 34 f.
72 SOU 1990:27, s. 17.
73 SOU 1990:27, s. 18.
74 SOU 1990:27, s. 18.
75 SOU 1990:27, s. 19 f.
76 SOU 1990:27, s. 21.
77 SOU 1990:27, s. 21 f.
78 SOU 1990:27, s. 20 ff. Ändringar borde ske först efter samråd med respektive kommun, och utgå
från bedömningar av både den tekniska utvecklingen och samhällsutvecklingen. Samtal till larm-
numret 90 000 skulle särbehandlas och aldrig kosta mer än en markering. Kommittén ville också se
över det statliga ägarskapet i SOS Alarmering AB (SOSAB).
79 Det var också motiverat med relativt stora forskningsinsatser inom telekommunikationer och han-
dikapp, samt med ett fortsatt samarbete med handikapprörelsen. Ytterligare ett krav var att telever-
ket skulle vidta beredskapsåtgärder för att ge telenätet en motståndskraft och flexibilitet som upp-
fyllde högt ställda krav på funktion även i krig. Utredningen föreslog till sist att televerket i sin årliga
treårsplan skulle redovisa de ekonomiska effekterna av statsmakternas regionalpolitiska och sociala
krav samt informera länsstyrelser och kommuner om sina nätutbyggnadsplaner. SOU 1990:27, s. 20,
22 ff.
80 SOU 1990:27, s. 16 ff. Enligt televerkets beräkningar gick hushållens telefoni med ett underskott
på 1,7 miljarder kronor om året, medan företagens användning gav ett överskott på 2,2 miljarder
kronor. Glesbygdsabonnenter subventionerades av tätortsabonnenter med ca 1 miljard kronor om året.
81 SOU 1990:27, s. 19. Sådana samtrafikvillkor borde ha karaktären av avtal.
82 SOU 1990:27, s. 19.
83 SOU 1990:27, s. 23 f.
84 SOU 1990:27, s. 166.
85 SOU 1990:27, s. 167 f.
86 SOU 1990:27, s. 170 f. Ett konsortium med bl.a. televerket planerade att inleda en satsning på
Videotex till hushåll 1991.
87 SOU 1990:27, s. 171 f.
88 SOU 1990:27, s. 172 ff.
89 Letzén omkom i flygolyckan den 8 maj 1989 och ersattes senare med Larsson.
90 Remisser utskickades 1990-05-03, remisstiden utgick 1990-09-17.
91 Jag har tagit del av samtliga remissvar hos regeringskansliets arkiv- och dokumentcenter. Till skill-
nad från de övriga fallstudierna har jag inte haft tillgång till någon remissammanställning.
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92 Remissvar från Industri AB Kinnevik, utarbetat av advokatfirman Vinge, 1990-10-03.
93 Se t.ex. remissvar från SPK, 1990-09-13.
94 Remissvar från SPK, 1990-09-13.
95 Remissvar från RRV, 1990-09-14.
96 En sådan utredning borde inriktas på tele- och datakommunikationernas betydelse för hela landets
utveckling, inte på hur televerket som vinstdrivande företag skulle kunna överleva. Idén om en ny
utredning stöddes bl.a. av de mindre kommunernas planerings- och samordningsgrupp. Remissvar
från Svenska kommunförbundet 1990-09-07, samt de mindre kommunernas planerings- och samord-
ningsgrupp, 1990-09-12.
97 Remissvar från transportrådet, 1990-09-07. Transportrådet menade också att det inte var rimligt
att posten och televerket på eget ansvar skulle göra regionalpolitiska bedömningar och ta ett socialt
ansvar samtidigt som de också skulle göra marknadsmässiga bedömningar. Länsstyrelsen i Malmö-
hus län ifrågasatte utredningens grundläggande utgångspunkt om att marknadsmässighet och lön-
samhetstänkande inte stod i motsättning till samhälleligt bestämda uppgifter. Utvecklingen inom an-
dra affärsverks områden hade snarast visat på svårigheten att förena samhällsekonomiska och kom-
mersiella intressen, menade länsstyrelsen. Remissvar från länsstyrelsen i Malmöhus län, 1990-09-25
98 Remissvar från glesbygdsdelegationen, 1990-09-21, statskontoret 1990-09-17, samt de mindre
kommunernas planerings- och samordningsgrupp, 1990-09-12.
99 Remissvar från televerket, 1990-09-21.
100 Remissvar från LO, 1990-09-15 samt JUSEK, 1990-08-13.
101 Remissvar från Statstjänstemannaförbundet, 1990-08-08.
102 Det har i flera fall varit svårt att av remissvaren direkt utläsa en bestämd uppfattning om vad som
borde definieras som grundläggande telekommunikationer. I sådana fall har en tolkning av remiss-
organens intentioner gjorts.
103 Remissvar från länsstyrelsen i Jämtlands län, 1990-09-14.
104 Se t.ex. remissvar från de mindre kommunernas planeringsgrupp, 1990-09-12.
105 Remissvar från Svenska kommunförbundet, 1990-09-07.
106 Remissvar från Konsumentverket, 1990-09-13. Verket menade att det t.ex. kunde röra sig om
olika typer av informations-, beställnings- och betalningssystem.
107 Remissvar från länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1990-09-11 samt RRV, 1990-09-14.
108 Remissvar från televerket, 1990-09-21.
109 Remissvar från Sveriges Industriförbund, 1990-09-18.
110 Remissvar från statskontoret, 1990-09-17 samt RRV, 1990-09-14. Även televerket delade denna
ståndpunkt, som hade förts fram redan av experten Stig-Arne Larsson i hans särskilda yttrande till
PTU:s betänkande.
111 Remissvar från statens handikappråd, 1990-10-10 samt av De handikappades riksförbund,
1990-09-25.
112 Prop. 1990/91:87, s. 32.
113 Propositionens bekännelse till ekonomisk effektivitet och konkurrensutsättning av offentlig verk-
samhet speglades i socialdemokraternas s.k. 90-talsprogram, där det bl.a. hette: ”Verksamhets- och
finansieringsansvaret bör, där så är möjligt, skiljas åt. Den som beställer tjänsten ska vara en annan
än den som utför den.” 90-talsprogrammet, s. 205.
114 Prop. 1990/91:87, s. 69.
115 Prop. 1990/91:87, s. 3.
116 Prop. 1990/91:87, s. 6. Som Dimitrios Ioannidis konstaterar var SJ och vägbyggande de politiskt
kontroversiella frågorna under denna tid, inte telekommunikationer. Ioannidis (1998), s. 174.
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117 Prop. 1990/91, s. 72 f, 140. Som Kaijser påpekar innebar överföringen av medel från televerket till
infrastrukturfonden att resurser drogs undan från ett område som befann sig i snabb expansion både
kvantitativt och kvalitativt till ett område som av allt att döma befann sig i en stagnationsfas. Kaijser
(1994), s. 239. Enligt en analys i tidningen Affärsvärlden hade överföringen allvarligt försvagat det
nybildade Telias finansiella ställning: ”Risken med ett underkapitaliserat inhemskt telebolag på en
starkt konkurrensutsatt marknad är naturligtvis att man tappar utvecklingskraft.” Affärsvärlden 16
juni 1993, s. 39. Se även Ioannidis (1998), s. 286.
118 Prop. 1990/91:87, s. 77. I en proposition våren 1990 hade regeringen konstaterat att det inte
skulle vara möjligt under överskådlig tid att anslå nödvändiga resurser till infrastrukturen över stats-
budgeten. Man tillsatte därför en utredning för att ”finna former för avgiftsfinansiering och en ökad
direkt medverkan av näringslivet i finansieringen av infrastrukturen”. Det var denna utredning som
ursprungligen föreslog inrättandet av en infrastrukturfond. Fonden skulle få medel bl.a. genom att
omvandla televerket till börsnoterat bolag. Ett viktigt syfte med fonden var att underlätta samfinan-
siering mellan stat, kommuner och privata finansiärer av angelägna infrastrukturinvesteringar. Ut-
redningens ordförande var televerkets generaldiektör Tony Hagström. Se vidare Prop. 1989/90:88, s.
231 samt Kaijser (1994), s. 237. Magnus Karlsson har gjort en detaljerat studie av televerkets age-
rande för bolagisering och privatisering i sin avhandling om liberalisering av de svenska telekommu-
nikationerna. Se Karlsson (1998), s. 125–140.
119 Prop. 1990/91:87, s. 11 f, 144 f. Bedömningen utgick delvis från televerkets treårsplan för 1992–
1994, i vilken teleinvesteringarna beräknades uppgå till 31 miljarder kronor under perioden.
120 För televerkets del förväntades en avkastning på 13–15 procent av totalt kapital, jämfört med 8–
11 procent under de föregående åren. Det skulle uppnås genom att effektivisera den ekonomiska
styrningen, anpassa kapitalstrukturen till vad som gällde för aktiebolag och sänka soliditeten till 30
procent. Så länge verket drivs som affärsverk ville regeringen också att det skulle betala in en motsva-
righet till bolagsskatt på 30 procent till statskassan. Samtidigt var man beredd att avskaffa sär-
redovisningen av televerkets konkurrensutsatta verksamhet. Prop. 1990/91:87, s. 129 f, 138 ff, 141 f.
121 Prop. 1990/91:87, s. 135, 146–149. Fram till den 1 juli 1992 skulle bolagsliknande villkor succes-
sivt införas i televerket. För postens och SJ:s del ville regeringen göra förutsättningslösa utredningar
om möjligheterna att ombilda dem till bolag.
122 Prop. 1990/91:87, s. 149 f.
123 Prop. 1009/91:87, s. 142 f. Regeringen hade tidigare beslutat om hushållens abonnemangsavgifter,
samtalsmarkeringsavgiften samt samtalsmarkeringarnas längd för lokalsamtal, medan televerket be-
slutat om övriga avgifter.
124 Prop. 1990/91:87, s. 143.
125 Regeringen hade redan tidigare i ett särskilt beslut 1991-01-24 ställt sig bakom förslaget att tillåta
tredjepartstrafik på ledningar som televerket hyrde ut. Prop. 1990/91:87, s. 137.
126 Prop. 1990/91:87, s. 137 f. Enligt Dimitrios Ioannidis var det paradoxalt att regeringen samtidigt
ansåg att det statliga ansvaret skulle inriktas på att möjliggöra en snabb teknisk utveckling av tele-
tjänster. Ioannidis (1998), s. 202 f.
127 Prop. 1990/91:87, s. 138.
128 Prop. 1990/91:87, s. 137 f.
129 Prop. 1990/91:87, s. 138.
130 Prop. 1990/91:87, s. 137.
131 Prop. 1990/91:87, s. 150 f. Vissa undantag gjordes för totalförsvarets behov, som enligt regeringen
kunde komma att föranleda ändringar av statens ansvar, samt för handikappområdet där televerket
ålades ett särskilt ansvar för att anpassa olika teletjänster.
132 Prop. 1990/91:87, s. 136.
133 Prop. 1990/91:87, s. 140 f. Som exempel på samhällskrav som inte självklart rymdes inom tele-
verkets affärsmässiga verksamhet nämndes beredskapsåtgärder, telefonautomater i glesbygd, åtgär-
der på handikappområdet samt verkets andel i SOSAB.
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134 Motionerna 1990/91 T39 (mp) T60 (c), T61 (fp), T62 (m) samt T71 (mp). Samtliga utom de två
förstnämnda innehöll kortfattade hänvisningar till yrkanden i partimotioner inom näringsutskottets
område, som väckts med anledning av regeringens tillväxtproposition. Se även 1990/91:TU28, s. 1 f,
3–6.
135 Motion 1990/91 T54 (v).
136 Motionerna 1990/91 T39, T57 (s) samt T60.
137 Motion 1990/91 T60.
138 Motionerna 1990/91 T39, T54 samt T60.
139 Motion 1990/91 T39.
140 Motion 1990/91 T60.
141 Motion 1990/91 T54.
142 1990/91:TU28, s. 2.
143 1990/91:TU28, s. 9.
144 1990/91:TU28, s. 36 f.
145 1990/91:TU28, s. 31 f.
146 Prot. 1990/91:128, s. 166 ff.
147 Prot. 1990/91:128, s. 168 ff. Rosqvist betonade att socialdemokraterna helt stod bakom utveck-
lingen mot ökad konkurrens på teleområdet. Därför var det viktigt att televerket fick arbeta på samma
villkor som sina medtävlare. Men även en fri marknad krävde vettiga spelregler, och de svenska
reglerna borde i huvudsak stämma med EG:s: ”Folkpartiet och moderaterna är i andra sammanhang
snabba att påpeka det angelägna i att Sverige undviker lösningar som i onödan avviker från EGs. På
teleområdet byter man plötsligt fot och driver en linje som helt avviker från övriga Europas.” Var
fanns logiken? undrade Rosqvist.
148 Prot. 1990/91:129, s. 8, voteringsprotokoll, votering 696, 1991-06-11.
149 Prot. 1990/91:129, s. 55.
150 Dimitrios Ioannidis refererar i sin avhandling ett uttalande av kommunikationsminister Sven Hulter-
ström om att regeringen hade alltför svaga instrument att följa statligt ägda verksamheten som tele-
verket. På hela kommunikationsdepartementet fanns en handläggare som sysslade med televerks-
frågor. Ionannidis (1998), s. 180.
151 Treårsplan för televerkskoncernen för perioden 1992–1994.
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avslutande diskussion:
offentlighetens nya rum

”Utvecklingen kan i bästa fall styras, men den
kan knappast hejdas. Den nya kommunika-
tionsteknologin kommer att bryta igenom även
om statsmakterna avstår från en på ingående
kunskap om teknologin grundad styrning. Ut-
vecklingen kommer då att styras av marknad-
slagarna... ett relativt litet antal bolag, som
besitter de unika och tekniska resurserna kom-
mer att skumma av grädden... de kommer att
samarbeta med en rad offentliga institutioner
och myndigheter som inte har anledning att
bekymra sig över konsekvenserna av verksam-
heten på områden utanför deras behörighet.”

Harry Schein, Inför en ny mediapolitik, 1972
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I detta avslutande kapitel ska undersökningens resultat sammanfattas och disku-
teras, utifrån de syften och frågor som ställdes i inledningen. Avhandlingens över-
gripande syfte har varit att undersöka hur och varför det offentliga rummets insti-
tutionella villkor kom att förändrad under perioden 1969–1999, vilka aktörer
och intressen som var drivande eller tillbakahållande i förändringsprocessen, samt
vilka strukturella faktorer som påverkade aktörernas handlande. En huvudfråga
var hur och varför den ömsesidiga legitimering som medborgarna och de politiska
representanterna i det offentliga rummet skänker varandra, har kommit att för-
svagas i nya IT-baserade kommunikationsmedel som Internet.

Min utgångspunkt bestod av en paradox: Informationsteknikens framväxt har
ofta omgetts av utopiska föreställningar. Det gäller inte minst när dess möjligheter
att bidra till demokratiska värden som förbättrad insyn i myndigheternas verk-
samhet samt vidgat tillträde till fora där gemensamma beslut diskuteras. Samti-
digt tycktes det politiska handlandet i huvudsak ha vägletts av andra övervägan-
den, framför allt föreställningen om en nödvändig anpassning till olika ”tving-
ande” omvärldsfaktorer som den internationella avregleringsvågen på teleområdet,
den europeiska integrationen och den tekniska utvecklingens till synes självgå-
ende, autonoma rörelseriktning.

Undersökningen har fokuserats på vad jag kallar det offentliga rummets legala
och tekniska infrastrukturer. Därmed har det politiska systemet i vid mening och
dess aktörer stått i centrum för forskningsintresset. Fyra fallstudier av institutio-
nella förändringar under formativa moment i den legala respektive den tekniska
infrastrukturens utveckling har utgjort avhandlingens empiriska underlag. Fall-
studierna har koncentrerats till utredningsarbetet i det statliga kommittéväsendet
samt den följande behandlingen av kommittéernas betänkanden i regering och
riksdag. Med hjälp av teorier om stora tekniska system och regimer har jag stude-
rat hur olika föreställningar om ny teknik tar form under den politiska förändrings-
processen, och hur föreställningarna leder till att intressekoalitioner växer fram
eller förändras.

Sammanfattning
Informationstekniken har i den här undersökningen beskrivits som ett nytt och
expanderande sociotekniskt system, framdrivet av tekniska såväl som sociala, eko-
nomiska, politiska och kulturella utvecklingsfaktorer, sammanvävda i ett komplext
växelspel: ”Den sömlösa väven”. Den ”tekniska” utvecklingen har därför varit
lika mycket en fråga om konstruktion och omkonstruktion av institutioner som
lagar och regelverk, organisationer och kulturella föreställningar, som av appara-
ter och nätverk. I utvecklingsarbetet har aktörer med tekniska sakkunskaper haft
ett försteg framför de politiska aktörerna. Genom att uppträda som opolitiska
kunskapsförmedlare har de kunnat definiera utvecklingshindren, peka ut de kri-
tiska problemen och föreslå lämpliga politiska lösningar utifrån systemkulturens
rådande logik.
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Konvergensens viktiga roll
Genom en successiv sammansmältning eller konvergens mellan olika äldre tekni-
ker och tekniska system, framför allt datorteknik, telekommunikationer och medie-
teknik, har tillämpningar och användningsområden för IT uppstått och föränd-
rats. Samtidigt har nya delsystem, som mobiltelefoni, kabel- och satellit-TV, Inter-
net etc., tillkommit. Dessa delsystem både kompletterar och konkurrerar med var-
andra, och med de äldre systemen. Konvergensen har också inneburit ett möte
mellan olika kulturer, institutionella regelverk och regimer, med konsekvenser för
ägarform, organisation och politiska normsystem.

Omfattande regimförändringar
Inom den legala infrastrukturen har en nationell datalagsregim uppstått och se-
nare förändrats genom att inkorporeras i den expanderande europeiska inte-
gritetsskyddsregimen. Statliga myndigheter, framför allt SCB, spelade aktiva rol-
ler i tillkomsten av datalagsregimen, men intog passiva eller tillbakahållande posi-
tioner under den nya integritetsskyddsregimens formering. Den dominerande
systembyggaren var olika EU-institutioner. På den tekniska infrastrukturens om-
råde har en traditionell telepolitisk regim, centrerad kring televerkets monopol-
ställning, efterträtts av en utpräglad konkurrensregim. Den pådrivande aktören
bakom regimförändringen var televerket självt.

De omfattande regimförändringarna har framför allt lett till en reviderad syn
på statens roll. Inom den legala infrastrukturen fungerar staten mindre som en
garant för medborgarnas yttrandefrihet och insyn i myndigheternas verksamhet,
och mera som värnare av den enskildes integritet och myndigheternas behov av
sekretess. På den tekniska infrastrukturens område tar staten inte längre ansvar
för utbyggnaden av allomfattande kommunikationsnät, och inte heller för med-
borgarnas tillträde till demokratiska mötesplatser.

Därmed har den traditionella arbetsdelningen på det offentliga rummets om-
råde i praktiken brutit samman, trots att det under hela undersökningsperioden
funnits en parallell diskurs om informationsteknikens stora möjligheter att för-
djupa demokratiska värden som just insyn och tillträde. Denna diskurs har åt-
följts de institutionella förändringarna utan att någonsin kopplats ihop med dessa
i övergripande beslut.

Systemsamhället från utopi till dystopi
Informationsteknikens snabba utveckling och dess spridning till nya användnings-
områden och samhällssektorer har samspelat med omfattande politiskt/ideolo-
giska omställningar i omvärlden, samt med mera svårfångade men betydelsefulla
förändringar av tidsandan. Dessa sammansatta utvecklingsfaktorer har tillsam-
mans lett till att tekniken genomgått upprepade faser av tolkningsflexibilitet-sta-
bilisering-stängning-destabilisering tolkningsflexibilitet. Den förändrade teknik-
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förståelsen under 1900-talets andra hälft kan sammanfattas med frasen ”från elek-
tronhjärna till globalt kommunikationsmedel”.

De relativt stabila perioderna har avlösts av skeden när tekniken utsatts för en
turbulent omtolkning, i regel i samband med större samhällsförändringar. Därige-
nom har datorn kommit att tillskrivas nya meningar, t.ex. i slutet av 1960-talet
när efterkrigstidens utvecklingsoptimism och socialdemokratins starka samhälls-
bygge utsattes för en växande kritik, och i slutet av 1980-talet samt 1990-talets
början då den politiska högervågen kulminerade.

När datortekniken blev kontroversiell i samband med FoB 1970 var det inte
datorn som artefakt som i första hand kritiserades, utan det stora tekniska system
där datorn hade kommit att utgöra en komponent. Omvärderingen av dator-
tekniken ingick i ett större ifrågasättande av hela det storskaliga systemsamhället,
där också massbilismen, kärnkraften etc. var viktiga beståndsdelar. På liknande
sätt var 1980- och 1990-talens omvärdering av informationstekniken inte bara en
konsekvens av nya tillämpningsområden, utan också ett utslag av politiska för-
ändringar med starka ideologiska övertoner, där IT blev symbol för individualism
och avkollektivisering; ”IT-ismen”.

fig. 27. Förenklad bild av den förändrade förståelsen av datorer/IT under 1900-talets andra
hälft. Periodiseringen ska ses enbart som en grov indelning. I själva verket har olika förståelser
och användningar naturligtvis existerat parallellt under långa perioder.

Växande politisk osäkerhet

Den omfattande tolkningsflexibiliteten har bidragit till en stor och växande osä-
kerhet i den politiska processen, framför allt från politikernas sida. Fallstudierna
genomsyras av en oro för informationsteknikens snabbhet och föränderlighet, vil-
ket tycks ha bidragit till att riktningsgivande beslut i realiteten överlåtits till olika
experter. Därigenom har starka aktörer med teknisk sakkunskap kunnat agera
som systembyggare och påverka politiken i önskvärd riktning, genom att i formativa
moment teknifiera frågorna och ge IT en mening som överensstämt med deras
egen agenda. Teknifieringen har varit särskilt påtaglig inom den tekniska infra-
strukturen, vars institutionella regelverk förändrats helt i enlighet med televerkets
önskemål om ökad konkurrens och marknadsmässighet. Den tekniska kunskapen
etablerades här som en neutral politisk norm.

Fallstudierna har också visat att flera av de undersökta kommittébetänkandena
avvikit väsentligt från regeringens direktiv. Kommittéerna har kunnat ta sig stor
frihet, genom att hänvisa till ”tvingande” utompolitiska förändringsfaktorer som
den tekniska utvecklingen, marknaden eller skeenden i omvärlden. Ett annat ge-
nomgående drag är att de frågeställningar som varit föremål för utredning inte
tycks ha betraktats som särskilt politiskt viktiga.  De har inte heller erövra en plats
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i den offentliga debattens fokus. De politiska partierna och deras ledningar har
t.ex. i regel inte engagerat sig i kommittéernas arbete.

Här bildar MMK ett undantag, antagligen därför att massmedieområdet tradi-
tionellt har tillhört politikens kärnämnen. MMK:s arbete följdes relativt noga från
regeringskansliet och flera statsråd var direkt eller indirekt engagerade i utred-
ningens frågeställningar. Jämfört med PTU, den kommitté som står i fokus för
min andra fallstudie på den tekniska infrastrukturens område, hade MMK betyd-
ligt större politiska och ekonomiska resurser till sitt förfogande. Kommittén kunde
också utarbeta ett fylligare, mera detaljerat och preciserat betänkande.

Analys och diskussion
De institutionella förändringarna har således haft dels tekniska, dels politiska och
ideologiska orsaker. I fallstudierna är det emellertid genomgående informations-
teknikens utveckling och förändrade användning som fått motivera det politiska
beslutsfattandet. De politiska aktörerna har sällan betraktat vägvalen som poli-
tiska eller ideologiska, utan som naturliga anpassningar till externa faktorer. Den
avgörande förändringskraften tyckts ha komma utifrån.

Tekniska experter som bedrivit politik genom sin praktik har inte heller uppfat-
tats som politiska agenter, vare sig av andra aktörer eller i sin egen självbild. Istäl-
let har de sett sin roll som att röja väg för en nödvändig och ohejdbar teknikut-
veckling genom föråldrade politiska strukturer och institutioner. Här aktualiseras
frågan om politikens teknifiering, eller vad Habermas kallar det teknokratiska
medvetandet.

Den teknologiska politikformen
IT-politiken rymmer en mängd ideologiska och värderingsmässiga ställningsta-
ganden, även om aktörerna inte alltid varit medvetna om det. Vad som görs och
hur det görs speglar en syn på medborgaren, samhället, demokratin o.s.v. Det
ideologiska innehållet har dock sällan formulerats explicit, eller använts för att
styra den praktiska politiken. IT-frågorna har istället hanterats som om deras ut-
fall enbart var ett resultat av objektiv teknisk sakkunskap och teknikens innebo-
ende möjligheter. Jag har här gjort samma erfarenheter som statsvetaren Peter
Gustavsson redovisar i en kommande studie av ”e-demokratins diskursiva ord-
ning” i några svenska kommuner.1

En begränsad debatt
För det första har IT-politiken formats under ett minimum av offentlig insyn. Med
ett par undantag (FoB 1970, PuL) har den politiska debatten varit mycket begrän-
sad, såväl inom det politiska systemet som i media och bland allmänheten. När
olika aspekter på IT-utvecklingen väl kommit upp på dagordningen har det ofta
varit som supplement till eller konsekvens av andra politiska frågor, t.ex. behoven
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av ökad tillväxt, avreglering, internationalisering etc. Avsaknaden av samhällelig
diskussion kan ha flera förklaringar, men slutsatsen att IT-frågorna inte har be-
traktats som politiskt laddade eller konfliktskapande ligger nära till hands. Där-
med skulle det helt enkelt inte ha funnits någon anledning till ideologiskt menings-
utbyte, politiska utspel eller kampanjer i media.

För det andra har de intervjuade genomgående betraktat IT som ett område
utanför höger-vänsterskalans vanliga partipolitiska konfliktlinjer. I regel verkar
de inte ens ha reflekterat över det politiska samtalets apolitiska innehåll. För det
tredje finns det en påtaglig frånvaro av ideologiskt grundade visioner, målbeskriv-
ningar och problemställningar i de motioner, interpellationer, propositioner, pro-
gram etc. som trots allt behandlar IT-frågor. Vad som politiskt bör eller inte bör
göras har i regel uppfattats som identiskt med vad som tekniskt kan eller inte kan
göras. En delförklaring kan vara föreställningen om att teknikutvecklingens snabb-
het inte har medgivit någon djupare demokratisk genomlysning.

En icke värderingsberoende fråga
Även om jag  i ett par fallstudier, har funnit antydningar till partipolitisering tyder
ingenting på att utfallet av de politiska processerna skulle ha blivit väsentligt an-
norlunda med en annan majoritetsställning i riksdagen. Detta breda partipolitiska
samförstånd tar sig form i en likartad syn på och relation till tekniken, dess möj-
ligheter och problem. IT tycks inte ingå i den partipolitiska ordning där ideologi
och värderingar traditionellt spelar en stor roll för utformningen av budgetförslag,
och reformpaket. Informationstekniken framträder här som en icke värderings-
beroende fråga, i överensstämmelse med Habermas’ definition av det teknokrati-
ska medvetandet. Det gör det berättigat att som Gustavsson tala om IT-politik
som ”den teknokratiska politikformen”.2

Bilden av en teknifierad IT-politik förstärks av att de politiska aktörerna många
gånger visat ett begränsat intresse för, eller haft begränsade kunskaper om, de
frågor som stått på dagordningen. För sitt aktiva kunskapsinhämtande har de
regelmässigt förlitat sig på experter utanför det politiska systemet. Därmed har
den tekniska, och i fallstudierna som rör den legala infrastrukturen även juridiska,
sakkunskapen fått tolkningsföreträdet, medan det aktiva politiska tänkandet mesta-
dels kommit i efterhand.

Experternas tolkningsföreträde
Olika experter har alltså haft ett mycket stort inflytande när det gällt att peka ut
utvecklingshinder, definiera kritiska problem och föreslå lösningar. Fallstudierna
visar att dessa lösningar ofta styrts av tänkesätt och föreställningar från den rå-
dande systemkulturen eller från den överstatliga nivån, medan avvikande förslag
haft svårt att göra sig hörda. Experterna lyckades skapa sig en position där de
betraktades som opartiska förmedlare av teknisk och juridisk sakkunskap, vari-
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från de kunde styra samhällets anpassning till vad som uppfattades som nödvän-
diga institutionella förändringar.

Man kan dock fråga sig om den starka dominansen av experter egentligen re-
presenterat någonting nytt i den svenska politiska kulturen. Som Per Blomkvist
m.fl. visat är rollsammanblandning, nätverksorganisationer och informella kon-
takter mellan privata och offentliga aktörer något som existerat länge, och ofta
betraktats som en effektiv och rationell samarbetsform.3 Snarare än att utgöra ett
fundamentalt nytt politiskt inslag kan experternas tolkningsföreträde betraktas
som utslag av en kvarlevade korporatism, och därmed institutionellt stigberoende.

Det demokratiska underskottet
Undersökningen har inte bara påvisat ett demokratiskt underskott i själva besluts-
processerna. Den har också tydliggjort att diskussionerna om demokrati/offent-
lighet respektive legal och teknisk infrastruktur har förts parallellt, men i separata
fora, och därför aldrig kommit att mötas. De politiska processerna och deras ak-
törer har varit väl avgränsade från varandra och sammankopplades i regel inte.

I mina fallstudier har demokrati, medborgarskap, det offentliga rummet etc.
aldrig varit några aktörskategorier, trots att det under hela undersökningsperio-
den funnits aktuella diskurser där de frågor som varit föremål för utredning har
kopplats till insyn och/eller tillträde till det offentliga rummet. Man kan som Ved-
ung och Brandel fråga sig om denna särkoppling skett medvetet, för att främja
olika dominerande aktörernas intressen och önskemål.4

Undantaget är diskussionerna i OSK och datalagskommittén om att utvidga
offentlighetsprincipen till att också omfatta datorlagrad information, som dock
aldrig kom att stå i fokus för utredningsarbetet och inte heller ledde till några
politiska resultat. Det intresse för att betrakta informationstekniken som en möj-
lighet att utvidga det offentliga rummets institutionella ramar som trots allt fram-
skymtat, överskuggades av den uppblossande integritetsdebatten respektive beho-
vet av att anpassa den svenska lagstiftningen till dataskyddsdirektivets strängare
syn på integritetsfrågan. På den tekniska infrastrukturens område underordnades
de institutionella förändringarna först en mediepolitisk och senare en närings/
tillväxtpolitisk agenda.

Avsaknaden av teknikpolitik
Bristen på en övergripande teknikpolitik grundad i demokratiska perspektiv och
visioner är påfallande i materialet. De aktörer som hävdat betydelsen av tillgäng-
lighet till det offentliga rummet har befunnit sig i nästan konstant underläge, och
aldrig lyckats erövra problemformuleringsprivilegiet i debatten. Därmed kunde
man inte heller definiera de kritiska problemen, eller föreslå lösningar som fram-
stod som neutrala eller rationella. Med en lätt överdrift kan det hävdas att dessa
aktörer har betraktats som ett särintresse, medan de tekniska systembyggarna
framstått som representanter för det breda allmänintresset.
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Så långt står det klart att diskursen om informationstekniken och det offentliga
rummet trängdes ut av den framgångsrika teknifiering som framför allt anknöt till
en diskurs där tillväxt, avreglering och internationell integration stod i centrum.
En annan förklaring till att demokratiintresset aldrig lyckades hävda sig är dock
politikens tilltagande fragmentisering, utan sammanhang eller helhetssyn mellan
olika sakområden. Intresset har i regel inte heller haft stöd i några formella insti-
tutioner på myndighetsnivå.

Staten som icke är
Undersökningen har visat att de dominerande aktörerna i de politiska förändrings-
processerna i huvudsak har rymts inom statsförvaltningen själv. Ändå innehåller
fallstudierna flera exempel på att olika statliga organ inte känt till vad andra gör
eller direkt motarbetat varandra. DI och SCB har varit ett sådant par med motstå-
ende intressen. I andra fall har aktörer inom den statliga sfären identifierat statens
institutionella regelverk som ett utvecklingshinder. Staten har därmed blivit en
spelplan för olika rivaliserande aktörer och intressen. Den främsta aktören i de-
konstruktionen av staten har varit televerket.

Det reser frågor om televerkets identitet och statens aktörsroll(er) i den poli-
tiska förändringsprocessen. Utgångspunkten kan formuleras som en fråga: Vad är
televerket? I början av undersökningsperioden måste svaret bli att verket ännu
framträder i rollen som statlig agent. Mot periodens slut är det lika tydligt att det
har utvecklats till någonting annat. Televerket tycks under slutet av 1970-talet
och 1980-talet successivt upphöra att betrakta sig som en del av staten och istället
börja identifiera sig som aktör på den framväxande privata telemarknaden.

Vid en omvärldsdag i Örebro i april 2002 berättade Telias VD Marianne Nivert
en episod från sin tid som teledirektör i Göteborg: ”Vi pratade om att slippa, inte
släppa, monopolet.”5 Att det till stor del kunnat ske med riksdagens och regering-
ens gillande, eller i alla fall passiva samtycke, är förmodligen talande för de fak-
tiska maktrelationerna mellan den politiska nivån och den statliga förvaltnings-
apparaten på teleområdet. Om televerket i praktiken varit den aktör som både har
definierat och verkställt svensk telepolitik, blir det måhända logiskt att ansvaret
för den tekniska infrastrukturen privatiseras när verket själv genomgår en meta-
morfos från myndighet till marknadsaktör.

Offentlighetens nya rum
Till sist har det blivit dags att besvara frågan om hur det nya offentliga rummet
skiljer sig från offentlighetens traditionella rum med det talade och tryckta ordet
samt radio och TV som sina viktigaste kommunikativa kanaler. Det nya offentliga
rummet är för det första en svag offentlighet inte bara i Nancy Frasers mening,
d.v.s. i avsaknad av formell beslutsmakt, utan framför allt genom att det politiska
systemets legitimering av offentligheten har försvagats. Ett praktiskt uttryck för
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detta är att de institutionella ramarna blivit mera begränsande för tillgängligheten
till det offentliga rummet, jämfört med en ordning som rådde fram till under-
sökningsperiodens början.

Genom förändringarna i den legala infrastrukturen har yttrandefrihetens grän-
ser krympt och möjligheterna till insyn i myndigheternas verksamhet kringskurits
i nya IT-baserade kommunikationsmedel. Den syn på medborgaren som social
varelse och politiskt subjekt som speglas i 1766 års tryckfrihetsförordning, fram-
står därmed paradoxalt nog som radikalare och mera offentlighetsvänlig än mot-
svarande betraktelsesätt under 1900-talets sista decennier. I nyare rättskällor som
datalagen och PuL framträder medborgaren uteslutande som enskild individ med
omsorgen om sin egen integritet som främsta prioritet.

Från medborgare till kund
Det politiska systemskiftet på den tekniska infrastrukturens område har samtidigt
inneburit att tillträdet till demokratiska mötesplatser och arenor inte längre be-
traktas som någon självklar medborgerlig rättighet, lika för alla. Marknadsrela-
tionernas framryckning, med avreglering och privatisering av den tekniska infra-
strukturen framför allt inom teleområdet som kännetecken, har lett till att platsen
både ökat och minskat i betydelse. För den uppkopplade spelar geografiska fakto-
rer allt mindre roll, medan den som saknar tillträde till de nya elektroniska kom-
munikationsnäten av geografiska eller ekonomiska skäl, eller den vars uppkopp-
ling håller alltför låg teknisk kvalitet, riskerar att bli utestängd från offentlighet-
ens nya arenor.

En kommersiell offentlighet
Långt ifrån att leda till ”geografins död” tycks den politiska nyorientering som
har åtföljt informationsteknikens utbredning bidra till en värld som blir både större
och mindre, framför allt beroende på faktorer som bostadsort och ekonomiska
resurser. När det handlar om nya IT-baserade kommunikationsmedel grundas till-
trädet till gemensamma mötesplatser inte längre på demokratins kungstanke om
medborgarskapet, utan på marknadens grundprincip om utbud och efterfrågan.

Det betyder att det nya offentliga rummet för det andra är en kommersiell of-
fentlighet, där insynen och tillträdet allt mindre betraktas som en social eller poli-
tisk rättighet och alltmera bestäms av den enskildes betalningsförmåga.

När insyn prissätts, information produktifieras och tillträde görs beroende av
en kundrelation, har det offentliga rummets tillgänglighet genomgått en funda-
mental omvandling i formell mening. Vad de förändrade institutionella ramarna
innebär i praktiken är förstås svårare att veta. Kanske bryr sig medborgarna lika
lite om att följa PuL som den gamla datalagen. Kanske hittar man nya innovativa
sätt att lösa tillträdets problem när statens vilja att bygga ut den nya tekniska
infrastrukturen. Uppkomsten av en rad lokala ”bredbandsöar” i regi av koopera-
tiva och ideella föreningar, liksom kommunala stadsnät m.m., antyder detta.
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Legitimeringens symboliska värde
Å andra sidan ska den symboliska betydelsen av statsmakternas förändrade an-
svarskänsla inte underskattas. Legitimering är inte bara en fråga om lagar och
regler, utan också i hög grad om vilka signaler som det politiska systemet sänder
ut till medborgarna. Ett exempel på sådana signaler var dåvarande justitieminister
Laila Freivalds kommentarer i nyhetsprogrammen Tvärsnytt och Rapport den 26
augusti 1998 till det faktum att PuL i princip visade sig förbjuda publicering av
namn på Internet:

”Jag tycker alla oberoende av om det är arbetstagare eller arbetsgivare eller ungdo-
mar som chattar, att dom ska fundera på hur dom hanterar uppgifter om andra
människor. Det är ju helt okej om de människorna är med på det, och så är det ju i
en del sammanhang, men om dom inte är med på det, då måste man fundera på om
man verkligen kan hantera uppgifter om andra människor utan deras tillstånd.”6

Här tycktes Freivalds likställa legitima, och oftast helt harmlösa, personomdömen
med en kriminell handling som i vanliga fall går under beteckningen förtal. Om
man överför resonemanget från Internet till att gälla tryckta medier som tidningar
och böcker framstår det antagligen för de allra flesta som absurt. Den psykolo-
giska effekten av sådana signaler kan leda till en stämning av rädsla och osäkerhet
som i sig försvårar tillgängligheten till det offentliga rummet när det i allt högre
grad baseras på IT-baserade kommunikationsmedel.

Statens många röster
I takt med att staten skriver ner sitt ansvar för medborgarnas insyn och tillträde,
har tillgängligheten till det offentliga rummet begränsats. Det får konsekvenser
för folkstyrelsen i alla dess former, men i synnerhet för den starka eller deliberativa
modellen. Statsmakterna talar här med flera röster. Å ena sidan framhåller man
värdet av en deltagardemokrati byggd på samtal och dialog, t.ex. i demokrati-
propositionen vintern 2002.7  Man vill också främja dialogen med hjälp av IT:
”Medborgarnas förmåga att söka och hitta information, skaffa sig kunskap lik-
som att föra en dialog på Internet kommer att ha en stor betydelse för medborgar-
nas deltagande i den politiska processen i framtiden.”8 Å andra sidan vill staten
inte längre stå fast vid sin traditionella legitimering av det offentliga rummets
åsiktsutbyten när de äger rum i nya elektroniska fora.

Vilka långsiktiga konsekvenser får det när staten bryter mot flera av grund-
villkoren i sitt informella kontrakt med medborgarna? Kommer medborgarna ändå
att hålla sig till sin del i den ömsesidiga legitimering som har skett i och genom det
offentliga rummet? Hur kommer nya deloffentligheter att uppstå och gestaltas?

Om detta kan man förstås ännu bara spekulera. Ett inte alltför långsökt anta-
gande är att de problem med demokratins funktionssätt i form av marginalisering,
utanförskap och passivitet som regeringen uppmärksammar i demokratipro-
positionen, i alla fall inte kommer att minska i framtiden omt det offentliga rum-
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met fortsätter att försvagas och kommersialiseras.9 En annan förmodan är att
många av de framväxande deloffentligheterna kommer att ha en alternativ eller
autonom karaktär, snarare än att fungera som traditionella mötesplatser mellan
medborgare och politiska makthavare.10

Hur unikt är Sverige?
I vilken mån har den svenska politikutvecklingen på det offentliga rummets om-
råde varit unik? Skulle den här undersökningen ha kommit till väsentligt andra
resultat om den hade gjorts i t.ex. Storbritannien eller Italien? Troligen inte. Till
stora delar har förändringsprocesserna följt ett internationellt mönster, styrt av
överstatliga beslut och överenskommelser, eller påverkat av de stora tekniska sys-
temens utvecklingsfaser, särskilt deras expansion över nationsgränserna. I den
meningen framstår det nya offentliga rummet snarast som en nödvändig och ound-
viklig anpassning till ändrade strukturella och institutionella förhållanden i om-
världen.

Samtidigt har fallstudierna klart visat att Sverige ofta gått före det övriga Eu-
ropa, t.ex. i avregleringen av telesektorn och implementeringen av dataskydds-
direktivet. Det tolkningsutrymme till förmån för en mera vidsträckt yttrandefrihet
på Internet som faktiskt existerade vid införandet av PuL utnyttjades t.ex. aldrig.
Det svenska förhållningssättet till EU:s direktiv och regelverk framstår därför som
mera bokstavstroget än andra länders. Här avspeglas antagligen ett specifikt
institutionellt stigberoende som anknyter till en lång tradition av byråkratisk kor-
rekthet och respekt för lagarna.

Med hänsyn till en annan svensk specialitet, den traditionellt positiva synen på
insyn, öppenhet och delaktighet i samhällslivet, bidrar de båda traditionerna till
att skapa en större kontrastverkan än i många andra länder när Sverige ansluts till
en europeisk institutionell ordning.
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Exkurs: Världens bästa it-land?

”We are creating a world that all may enter
without privilege or prejudice accorded by race,
economic power, military force, or station of
birth.”

John Perry Barlow, A Declaration of the
Independence of Cyberspace, 1996

Hittills har slutdiskussionen följt en ganska traditionell uppläggning. Jag skulle
alltså ha kunnat sätta punkten här. Men det är också en samtidshistorikers privi-
legium och plikt att problematisera sin egen tid. Jag kommer därför att avsluta
avhandlingen med några mera fristående reflexioner, som knyter an till, men inte
i alla enskildheter rundar sig på, undersökningen och dess resultat.

Snabbhetens tyranni
Informationsteknikens utveckling och spridning sker med en hastighet som för-
modligen aldrig tidigare förekommit.11 Sedan 1960-talet har datorerna fördubblat
sin beräkningskapacitet var artonde månad, ett fenomen känt som ”Moores lag”12.
Internet har under 20 år expanderat med i genomsnitt 100 procent om året. Även
som kommunikationsmedel representerar IT en oöverträffad hastighet, och tycks
därför leda till både snabbare informationsspridning och snabbare beslutsfattande.
Snabbhet kan dock på flera sätt stå i konflikt till demokrati som ideal och praktik.
En konkret aspekt av motsättningen rör det demokratiska inflytandet över teknik-
utvecklingen, en annan och mera övergripande handlar om hur snabbheten påver-
kar demokratins funktionssätt.

Ett genomgående drag i många av de utredningar, propositioner och andra of-
ficiella dokument som jag studerat är en ökande osäkerhet i den politiska proces-
sen. Den hastighet som IT utbreder sig med tycks inte lämna utrymme för att
utreda och bereda gemensamma beslut på traditionellt sätt, långt mindre för nå-
gon bred förankring bland medborgarna. Funderar man alltför länge finns risken
att ”utvecklingen” rusar vidare och lämnar folkviljan bakom sig.
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Teknostress på samhällsnivå
Osäkerheten, ofta kombinerad med en uppgivenhet inför anspråken från den nya
tekniken och dess uttolkare, förefaller stå i mer eller mindre direkt förhållande till
teknikutvecklingens ökande hastighet och komplexitet. Det rör sig om en form av
”teknostress” på samhällsnivå. De diskussioner som förts i kommittéerna har präg-
lats av en känsla av brådska och en föreställning om att politiken varit på väg att
hamna på efterkälken. Den snabba teknikutvecklingen, särskilt på IT-området,
uppfattades både som möjlighet och hot. Tekniken framställs ofta som en självgå-
ende, ohejdbar kraft, som de politiska aktörerna tvingas anpassa sig till.

På så sätt upphöjd till norm, har den teknikrelaterade snabbheten blivit motorn
i en höghastighetskultur som genomsyrar allt fler aspekter av politiken. ”Snabb-
heten är budskapet”, kunde Marshall McLuhan ha sagt.13 Det tekniska utveck-
lingsimperativet står i kontrast till demokratin som den gestaltats under 1900-
talet, och till det traditionella noggranna, och ibland pedantiska, svenska kom-
mittéväsendet som kunde ta nödvändig tid på sig för att finna optimala lösningar
på varje samhällsproblem.

Från lågfrekvent till högfrekvent samhälle
Ett sätt att beskriva denna utveckling är som övergången från ett lågfrekvent till
ett högfrekvent samhälle. Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren har myntat begrep-
pen för att fånga den känsla av stegrad snabbhet, flexibilitet och ”timing” som
präglar politik och samhällsliv kring millennieskiftet. I det högfrekventa samhäl-
let råder instabilitet. Perspektiven bakåt och framåt är mycket korta. Beslutsfat-
tare har ingen nytta av sin erfarenhet, och för framtiden finns bara sannolikheter:
”Det högfrekventa samhället är nervöst, instabilt och av den sort där alla männis-
kor är världsberömda i åtta minuter...”.14

Demokratin i det högfrekventa samhället, om vi med demokrati menar genom-
tänkta beslut av aktiva medborgare efter diskussion med andra, kommer att få
stora problem på det nationella planet, hävdar Ljunggren. Den starka typen av
demokrati är nämligen av naturen lågfrekvent och beroende av en viss långsamhet
som inte låter sig komprimeras utan vidare. Därför är den svår att anpassa till en
högfrekvent logik, som dels innebär snabba anpassningar utan tid för reflexion
eller demokratisk förankring och dels uppmuntrar populistiska metoder: s.k.
hyperdemokrati15.

I det högfrekventa samhället är staten inte längre en neutral normgivare, utan
måste förhandla med andra aktörer för att sy ihop improviserade lösningar på
samhällsproblem. När staten på grund av höghastighetssamhällets ständiga för-
ändringar inte klarar att ge långsiktiga direktiv, delegeras politikens utformning
till företag och organisationer, vilket leder till en slags korporativism där starka
särintressen använder staten för att gynna sig själva.16
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Det teknologiska imperativet
Tidsfönstret för politiskt handlande, och därmed för demokratiskt inflytande över
teknikens utveckling och användning, har alltså krympt dramatiskt. Det politiska
systemet tvingas till allt snabbare beslut på allt tunnare underlag, alternativt att
överlåta åt andra aktörer att göra de strategiska vägvalen, vilket ger en intressant
infallsvinkel på debatten om utredningsväsendets förfall. Politiker, oavsett parti-
färg, måste böja sig för det teknologiska imperativet på bekostnad av demokratisk
genomlysning, eftersom den innehåller ett nödvändigt moment av tröghet och ef-
tertanke som inte tycks kompatibelt med det högfrekventa samhällets tempo.

Snabbheten omformar och utmanar villkoren för demokratin, och bidrar där-
med till politikens komplexitet och fragmentisering. Samtidigt påverkar den de
politiska beslutens konkreta innehåll, genom ge ökat inflytande åt målmedvetna
och resursstarka aktörer som med hjälp av sin ekonomiska, juridiska eller tek-
niska ”sakkunskap” kan måla upp en önskvärd bild av framtiden.

IT för ökad globalisering
Medan demokratin ännu i första hand är förankrad på nationalstatsnivå, bidrar
informationsteknikens snabbhet också till en snabb globalisering av ekonomin. IT
har t.ex. blivit det viktigaste hjälpmedlet för internationella valutaspekulanter att
blixtsnabbt föra över stora penningsummor mellan olika länder17. Därmed kan
nationella regeringar försättas i en tvångssituation liknande den som Sverige upp-
levde i början av 1990-talet. Informationsteknikens omedelbara genomslag har i
några fall förlett ”marknaden” till panikreaktioner som i efterhand framstått som
överspända.

Även den internationella organiserade brottsligheten profiterar på informations-
teknikens snabbhet och nätverkens organisatoriska logik. Sociologen Manuel
Castells menar i sitt trebandsverk om ”informationsåldern” att framväxten av en
global kriminell ekonomi, det ”kriminella produktionssättet”, är ett av vårt sam-
hälles centrala karaktäristika:

”På samma gång har också brottsliga aktiviteter och maffialiknande organisationer
i hela världen blivit globala och informationella. De tillhandahåller medel för sti-
mulans av mental hyperaktivitet och förbjuden njutning i kombination med varje
form av illegal handel som våra samhällen efterfrågar, från sofistikerade vapen till
mänskliga kroppar.”18

Ett logiskt problem
Om informationstekniken tycks stimulera en snabbhet som är större än vad den
traditionella demokratin har förutsättningar att hantera, ska vi då uppfatta det
som i första hand ett tekniskt eller ett socialt problem? Även om det inte kan
förnekas att flera egenskaper hos informationstekniken, framför allt dess be-
räkningskapacitet i kombination med lättrörligheten hos digital information, be-
fordrar ett högfrekvent samhälle, bör förklaringen i första hand sökas i en kom-
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plex interaktion mellan tekniska, sociala och ekonomiska utvecklingsfaktorer. Den
accelererande snabbheten tycks vara ett logiskt problem, som svårligen kan lösa
med enbart tekniska eller politiska medel.

Informationsprotektionismen
En av de viktigaste följderna av samhällets digitalisering är att det uppstått en
strid om vilka offentlighetsregler som ska råda. Informationstekniken ger myn-
digheter och politiker en möjlighet att se till att allmänheten kan ta del av hand-
lingar, siffror och beslut snabbare och enklare än tidigare. Ändå har offentlighets-
principen hittills bokstavligen bara gällt på papperet. Eftersom myndigheterna
numera sköter i stort sett all informationshantering digitalt är det i praktiken de
regler som styr tillgången till hårddisken, som bildar den egentliga ”offentlighets-
principen”.

Den historiska ironin är att samma teknik som tycks avpassad för ökad öppen-
het används som argument för att inskränka samma öppenhet. I takt med att ny
teknik införs hänvisar man allt oftare till risken för allt för stor öppenhet och för
offentlighet, som skäl att demokratiska principer inte längre ska gälla. Lägg till
detta scenario att det finns politiska som av ideologiska skäl vill inskränka all-
mänhetens insyn till förmån för den enskildes integritet.19

Konsekvenserna av PuL
Det successiva införandet av PuL har redan avsatt en rad uppmärksammade rätts-
fall och normkonflikter. I det s.k. Ramsbrofallet fälldes en företagare av tingsrätt
och hovrätt för brott mot PuL. Företagaren ville väcka debatt om bankkrisen på
1990-talet och hade därför kritiserat namngivna representanter för banker, myn-
digheter och företag på sin hemsida, utan att först be de utpekade om lov. Till
grund för domarna låg utlåtanden från DI. I juni 2001 friades företagaren emeller-
tid av högsta domstolen, som slog fast att PuL:s undantag för ”journalistiska än-
damål” var tillämpligt i fallet, och alltså inte enbart gäller professionella journa-
lister.20

I skrivande stund pågår en tvist mellan DI och KB, vars utfall kan få principiella
följder för tillgängligheten till det svenska kulturarvet. KB har inom ramen för
projektet ”Kulturarw3” två gånger om året samlat in samtliga svenska webbsidor
med hjälp av en s.k. sökrobot. Syftet med projektet är att dokumentera samtiden,
och sedan 1997 har ca 65 miljoner sidor lagrats på hårddiskar. Hösten 2001 för-
bjöds dock verksamheten av DI. Lagringen ansågs strida mot PuL, eftersom käns-
liga personuppgifter kunde komma att behandlas i mycket stor omfattning utan
begränsning i tiden och utan de registrerades samtycke. Enligt KB var det första
gången sedan 1661 som en annan myndighet försökt hindra biblioteket från att
samla in material för framtida forskning.21
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Informationsmarknadens framväxt
Till bilden kan fogas en tendens från svenska myndigheter att betrakta offentlig
information i elektronisk form, inte främst som en medborgerlig rättighet, utan
som en ekonomisk tillgång som bör kapitaliseras när den efterfrågas av aktörer på
den offentliga ”informationsmarknaden”. Inte minst har försäljning av offentlig
information börjat användas som inkomstkälla i besparingstider.22 Kommersiali-
sering och produktifiering av vad som av tradition betraktats som en allemansrätt
till information har sin främsta grund i uppbyggnaden av de stora offentliga data-
registren på 1960- och 1970-talen.23

Vidare har sekretesslagen, där undantagen från offentlighetsprincipen förteck-
nas, fått allt fler tillägg. Enligt en undersökning i DN våren 2002 hade lagen skärpts
eller utökats minst 50 gånger sedan 1997. Allt fler handlingar och verksamheter
har därigenom blivit hemliga, trots utfästelser om ökad öppenhet och kampanjer
som ”Öppna Sverige”. Det rör sig bl.a. om sekretess för i princip hela krono-
fogdemyndighetens verksamhet, sekretess för nedlagda förundersökningar hos
polisen samt ökad sekretess för upphovsrättsskyddad litteratur (efter fallet med
den s.k. Scientologbibeln). DN konstaterar att ”Antalet tillfällen då offentligheten
har utökats och insynen stärkts är mycket litet.”24 En framtid där sekretessen vin-
ner terräng och undantagen från offentlighetsprincipen närmast blir regel tycks
därmed inte helt osannolik.25

En strängare upphovsrätt
Vad som kan tilläggas är att flera viktiga förändringar i den s.k. immaterialrätten
har stått i fokus under slutet av 1990-talet. Bl.a. har en ny upphovsrättslagstiftning
diskuterats inom EU. Ett förslag har varit att biblioteken skulle tvingas köpa en
särskild licens från upphovsrättsägaren, för att besökare ska kunna studera texter
och bilder som redan köpts in på cd-rom, i databaser, på vissa kommersiella
webbplatser m.m.26 Förslaget hade, om det gått igenom, gett upphovsrättsägarna
ett inflytande som saknar motsvarighet i pappersvärlden.

Den grundläggande frågan var här om det skulle råda principiell skillnad mel-
lan att läsa en text i bok eller på bildskärm. Bibliotekens krav, framförda genom
den europeiska samarbetsorganisationen EBLIDA, var att man skulle få behålla
de rättigheter som man redan hade.27 Genom det nya upphovsrättsdirektiv som
antogs av EU-parlamentet i februari 2001 har biblioteken till stor del fått gehör
för sin ståndpunkt.28 Redan tidigare hade lagen om upphovsrätt dock ändrats så
att skyddstiden för konstnärliga och litterära verk utökades från 50 till 70 år.29

The fate of the commons
Den nya personuppgiftslagen, tendensen att avgiftsbelägga eller begränsa tillgången
till offentlig information, sekretesslagens utvidgning och förslaget om ny upphovs-
rätt, kan se ut som några tämligen oväsentliga förändringar betraktade var och en
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för sig. Men lagda sida vid sida bildar de ett mönster. Vad som kan iakttas är hur
en rad särintressen samverkar för att inskränka det offentliga rummet, just när
den nya tekniken tycks utlova att det skulle kunna utvidgas. Information om de-
mokratiska beslut och processer ska beläggas med upphovsrätt, kosta pengar, kan-
ske hemligstämplas.

På ett djupare plan går det att se ett tydligt mönster av tilltagande informations-
protektionism. Detta mönster går på tvärs mot de möjligheter att bidra till en
ökad demokratisk öppenhet som många tolkat in i informationstekniken, men
passar däremot in i en bredare utveckling där marknadsrelationerna har kolonise-
rat allt fler aspekter av samhällslivet.

Den moderna historien visar bl.a. hur resurstarka aktörer systematiskt inhäg-
nar och proklamerar äganderätt till gamla allmänningar. Fenomenet, som på eng-
elska kallas ”the fate of the commons”, visar hur kapplöpningen om att utvinna
ekonomisk nytta ur det som tidigare varit fritt och gemensamt har infogat sektor
efter sektor i den globala marknadsekonomins logik. Den till synes oundvikliga
processen har idag nått vår senast tillkomna allmänning: Internet, länge betraktad
som en frizon från ekonomisk kolonisering.30 Ingen naturlag säger dock att över-
gången till ny teknik måste innebära en brytning med grundläggande öppenhets-
principer.

Konvergens som möjliggörare och problem
En viktig drivkraft i fallstudierna har varit konvergensen mellan telekommunika-
tioner, datorteknik och massmedier som radio och TV. Den komplexa och fler-
dimensionella konvergensprocessen kan observeras i form av apparatkonvergens,
nätkonvergens, tjänste- eller mediekonvergens samt branschkonvergens.31 Genom
konvergensen har förståelsen av IT genomgått en kontinuerlig omtolkning under
den studerade perioden, med följder för undersökningens förändringsprocesser.
Om nätkonvergensen har följts av en politisk avreglering av den tekniska infra-
strukturen är motsvarande förhållande emellertid bara delvis giltigt när det gäller
tjänste- eller mediekonvergensen.

Kommunikationsmedel som traditionellt räknas till data- och IT-området (som
Internet) eller berör personlig kommunikation (telefoni, fax etc.) regleras inte alls,
eller endast rudimentärt, i enlighet med TF och YGL respektive radio- och TV-
lagen, medan massmedier som etersänd radio och TV sedan länge är föremål för
en omfattande politisk styrning, såväl när det gäller innehåll som utbyggnad av
den tekniska infrastrukturen.32 Den liberalisering som har skett på det senare
området begränsar sig till att ett antal nya reklamfinansierade radio- och TV-
kanaler med privata ägare har tillåtits etablera sig under 1990-talet. Någon gene-
rell etableringsfrihet liknande den som gäller för tryckta medier eller på Internet
har dock inte varit aktuell.
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Två sorters IT-politik
Detta institutionella stigberoende har fått till följd att Sverige och andra jämför-
bara länder i praktiken bedriver två skilda former av statlig IT-politik. Den ena
typen administreras i Sverige av kulturdepartementet (tidigare utbildningsdeparte-
mentet) och berör radio och TV eller andra kommunikationsmedel som kan sorte-
ras in under rubriken ”massmedier”. Den andra typen hanteras av näringsdeparte-
mentet (tidigare kommunikationsdepartementet), och handlar framför allt om
Internet samt tele- och datakommunikationer, samlat under den nyare etiketten
”IT”.

Den första politikformen förutsätter att samhället äger distributionsnäten och
fördelar sändningsrättigheter till medieföretag som ägnar sig åt vad som kallas
”public service” eller radio och TV i allmänhetens tjänst. Programmen ska bl.a.
spegla demokratins grundvärderingar och kunna tas emot i hela landet. Enligt
politik två är det däremot upp till privata aktörer att bygga ut den tekniska
infrastrukturen och bestämma vem som ska fylla den med vilket innehåll. Stats-
makterna lägger sig i princip inte i vilken information som förmedlas, och bekym-
rar sig inte heller för någon geografisk rättvisa.

De båda IT-departementen
Sverige har därmed i praktiken två ”IT-departement” med sinsemellan motstri-
diga program. De båda departementen ansvarar vidare för olika statliga eller halv-
statliga medie- och distributionsförtag (Banverket, Svenska kraftnät, SVT/SR,
Telia, Teracom, Vattenfall etc.) som direkt eller indirekt konkurrerar med varan-
dra. Konvergensen, i kombination med politikens fragmentisering, har lett till att
helt skilda regelsystem kommit att gälla för dessa företag.

Samma informationsinnehåll kan därför omfattas av olika regelverk, eventuellt
samtidigt, enbart beroende på vilket medium eller vilken distributionskanal som
används, eller på vilket sätt mottagaren tar del av informationen. Orsaken är att
lagstiftningen har utformats med olika politiska utgångspunkter, olika motiv och
traditioner och olika myndigheter som ansvariga.33 Till bilden ska läggas att den
tekniska utvecklingen också ger upphov till nya medier, som kan vara svåra att
sortera in i gällande regelsystem. Därmed förändras inte bara möjligheten för nu-
varande lagstiftning att fylla sin uppgift; de förutsättningar som en gång styrde
utformningen av rättspraxis påverkas också.34

Teknisk konvergens, politisk divergens
Medan nätverk, tjänster, medieformer och branscher smälter ihop går IT-politiken
således en annan väg. Den tekniska, mediala och ekonomiska konvergensen är på
väg att integrera tidigare separata tjänster och medieformer i en digital domän,
samtidigt som politiken förblir uppsplittrad och fragmentiserad; olika statliga fö-
retag konkurrerar om publik och distributionsnät, olika lagar och regler utformas
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för samma informationsinnehåll, beroende på vilken distributionskanal som an-
vänds. När Internet (eller mera korrekt www) alltmer får karaktär av ett nytt
massmedium med stora likheter med radion och TV, står det klart att avsaknaden
av en enhetlig politisk syn på det nya konvergerade medielandskapet innebär ett
växande demokratiskt problem.

Att demokratifrågor i huvudsak administreras från ett tredje departement, jus-
titiedepartementet, skapar förstås ytterligare en komplikation när demokrati och
informationsteknik ska placeras på den politiska agendan. Här aktualiseras återi-
gen frågan om demokratins begränsningar i en allt mer fragmenterad politisk miljö.
IT-politiken är ett komplext område med många inblandade aktörer och aktörs-
grupper på olika nivåer. Dessa aktörer ingår i olika nätverk och regimer som styrs
av skilda politiska normer och bara undantagsvis kommer i kontakt med varandra.

Därmed sönderfaller diskursen om demokrati och IT i minst tre isolerade be-
ståndsdelar; en diskurs om den legala infrastrukturen, en diskurs om den tekniska
infrastrukturen samt en diskurs om demokratins förnyelse. Utan någon kommu-
nikation eller samsyn mellan dessa områden och deras respektive aktörer är det
inte förvånande om det uppstår svårigheter när demokratiska processer blir allt-
mer beroende av IT-baserade kommunikationsmedel.

En bubbla av gränslöshet?
Den här undersökningen har visat att staten, jämfört med den klassiska arbets-
delningen på det offentliga rummets område, intresserar sig allt mindre för till-
gången till kommunikationsmedel, och blandar sig alltmer i medborgarnas infor-
mationsförsörjning. Förutsättningarna för att bevara den svenska offentlighets-
traditionen har därför kommit att förändrats på ett negativt sätt. Nu skulle någon
kunna invända att sådana farhågor bygger på gamla tankegångar, just de före-
ställningar som t.ex. John Perry Barlow vänder ryggen åt, när han i ett av det här
kapitlets inledande citat hyllar den totala jämlikheten i den nya elektroniska värl-
den: cyberspace.

Finns det alltså någon orsak att idag ge andra svar på frågan om vad staten bör
göra? Ger informationstekniken själv anledning att ompröva den gamla arbets-
delningen? Är det t.ex. inte sant att den nya tekniken i sig är så snabb, och billig,
att alla medborgare inom bara några få år automatiskt kommer att vara anslutna
till nätet, politiska beslut och regleringar förutan?

IT kan tyckas vara en expanderande bubbla av gränslöshet, med befriande
möjligheter för oss som råkar ha turen att befinna oss inuti bubblan. Den mera
problematiska sidan av saken, som Barlow och andra sällan diskuterar, är att
expansionen inte sker harmoniskt, lika åt alla håll. Snarare visar bubblan en ten-
dens att forma sig efter samma strukturer som kännetecknar den gamla världs-
ordningen. Informationstekniken utmanar, men föds samtidigt ur industrisam-
hällets logik. En rad undersökningar visar redan att förutsättningarna för att kunna
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ansluta sig till IT-baserade kommunikationsmedel är mycket ojämlikt fördelade
såväl globalt som inom enskilda länder.

Den digitala klyftan
Retoriskt har regeringar och internationella samarbetsorgan försäkrat att ökad
grad av marknadsanpassning och konkurrens låter sig väl förenas med traditio-
nella politiska mål som rättvis fördelning och generell tillgång till kommunika-
tionsmedel. I praktiken har dessa motstridiga ambitioner inte visat sig lika lätta
att sammanföra. Insikten om att den fria marknaden inte ensam kan skapa såväl
snabb ekonomisk tillväxt och välfärd som social rättvisa manifesteras i begreppet
”den digitala klyftan” (The Digital Divide), som fått ökad uppmärksamhet inom
olika internationella fora. Denna klyfta yttrar sig framför allt i att tillgång till och
användning av datorer och Internet, och därmed vet offentliga rummets tillgäng-
lighet, varierar mycket mellan olika länder och samhällsgrupper.

Den digitala klyftan bestäms av variabler som etnicitet, ålder, kön, klass och
bostadsort. Statistiken på området är fortfarande bristfällig, men förutom köns-
aspekten tycks klyftan inte visa några tendenser att minska. I förhållande till län-
der i tredje världen innebär den digitala klyftan att ojämlikheter i grundläggande
tillgång till information och kommunikationsmedel snarare riskerar att förstär-
kas. Det är de traditionella industriländerna som har överlägset flest datorer,
Internetförbindelser, mobiltelefoner etc. per invånare.

Ny världsordning, gamla ritningar
Statsvetaren Pippa Norris urskiljer i sin nya bok ”Digital Divide?” vad hon kallar
en global klyfta mellan rika och fattiga länder, en social klyfta mellan olika grup-
per inom enskilda länder samt en demokratisk klyfta inom gruppen Internet-
användare mellan dem som använder respektive inte använder nätets politiska
resurser.35 När IT-bubblan växer tycks den samtidigt reproducera gamla obalanser.
Om en ny världsordning tar form vid millennieskiftet så sker det i huvudsak efter
kända ritningar, ett mönster som också går igen i mindre skala inom enskilda
länder.

Inbyggd motvind, eller vals i baktakt
Det sades om en särskilt klumpig och långsam flygplanstyp som användes för
passagerartrafik i början av 1930-talet att den hade ”inbyggd motvind”. Som den
här undersökningen visat, handikappas diskussionen om offentlighet, yttrandefri-
het och demokrati i informationssamhället på liknande sätt av en inbyggd mot-
vind.

För att ta två steg framåt kan man därför tvingas att först ta ett steg tillbaka.
Med det påståendet vill jag hävda att den primära uppgiften i ett demokratiskt
reformarbete inte är att leta tekniska ”e-demokrati”-lösningar för att kortsiktigt
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höja valdeltagandet. Istället borde uppdraget vara att försvara det offentliga rum-
mets legala och tekniska infrastrukturer, särskilt när de ifrågasätts med hänvis-
ning till diverse ”tvingande” nödvändigheter.

Fyra utmaningar
Konkret kan fyra angelägna utmaningar urskiljas. Den första, och viktigaste, är
att slå vakt om den öppna svenska offentlighetstraditionen och hävda offentlighets-
principens okränkbarhet, vid den övergång till elektronisk dokumenthantering
som pågår i hela samhället. Det bör inte vara svårare för medborgarna att få ut
offentliga uppgifter hos stat och kommun i elektronisk form än på papper. På
motsvarande sätt borde det inte vara besvärligare att publicera personuppgifter i
IT-baserade medier än i press, radio och TV. I idealfallet skulle detta kunna åstad-
kommas genom en medieoberoende lagreglering som behandlar alla budskap och
opinionsyttringar lika, oavsett vilket medium som används. Om det möjliga eller
omöjliga i en sådan lagstiftning pågår en omfattande lagteknisk diskussion, som
jag inte tänker gå djupare in på här.36

Att värna svensk öppenhetstradition handlar dock inte bara om att skapa den
bästa möjliga lagtekniska konstruktionen. Minst lika väsentligt borde vara att
motverka den tendens till informationsprotektionism som vuxit sig stark under de
senaste 15 åren. På detta fält råder en obalans mellan å ena sidan de många, och
välorganiserade aktörer, både offentliga och privata, som samverkar för att på
olika sätt och i olika syften inskränka det offentliga rummet, och å andra sidan en
betydligt glesare och resurssvagare aktörsgrupp som uppträder till försvar för den
svenska öppenhetstraditionen. Det är t.ex. anmärkningsvärt att ingen myndighet
har uppdraget att driva offentlighetsfrågor samlat och aktivt, medan många arbe-
tar för att utifrån sina olika egenintressen begränsa eller kringgå den offentliga
insynen.37

Utmaning: Ett offentlighetsverk
Den utveckling mot renodling och strikt uppdelat sektorsansvar som pågått inom
stat och kommun tycks ha bidragit till att ingen av dessa myndigheter haft intresse
att se och ta ansvar för konsekvenserna av förslag utanför sina egna snäva revir-
gränser. Ett undantag är kampanjen ”Öppna Sverige” som under 2001 och första
halvåret 2002 har drivits gemensamt av stat, kommun och landsting på justitiede-
partementets initiativ. Syftet har varit att förbättra tillämpningen av offentlighets-
principen inom den offentliga sektorn, verka för en större öppenhet på offentliga
arbetsplatser samt sprida kunskap om öppenhetsfrågor i samhället.38

Öppna Sverige har dock varit av en tillfällig och extraordinär karaktär, och
saknat myndighetsutövande roll t.ex. när det gäller offentlighetsprincipens tillämp-
ning.39 Inte heller massmedia verkar förmögna att klara av bevakningen av en
fråga som i hög grad berör deras egna arbetsvillkor, vilket den alltför sent upp-
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komna debatten om PuL gav tydliga belägg för. Det saknas alltså starka institutio-
ner med mandat att värna om det offentliga rummet och den svenska offentlighets-
traditionen, samt på sikt även att driva öppenhetsfrågorna mera offensivt. Att ge
offentlighetsintresset en fastare institutionell förankring skulle vara ett sätt att
avhjälpa bristen. Detta kan säkert ske i olika organisatoriska former.

Det väsentliga borde vara att myndigheterna får hjälp med att tillämpa offent-
lighetsprincipen i det dagliga arbetet, att medborgarna får hjälp att ta vara på sin
rätt till insyn i myndigheternas verksamhet, samt inte minst att offentlighets-
traditionen kan försvaras med kraft och auktoritet när den ifrågasätts i politiska
eller andra sammanhang. Därför krävs förmodligen någon form av beslutsmakt
för att bl.a. utöva tillsyn över offentlighetsprincipen.

Vad som kan tilläggas är att det inte har inneburit några principiella problem
att anpassa tidigare informationstekniska landvinningar (ljudinspelningar, film,
video etc.) till den svenska öppenhetstraditionen.

Utmaning 2: Ett allomfattande kommunikationsnät
Den andra utmaningen består i att belysa sambandet mellan yttrandefrihet, demo-
kratiskt deltagande och en allomfattande teknisk infrastruktur. Demokrati, i samt-
liga sina mångfaldiga skepnader, utgår från medborgartanken, som i sin tur förut-
sätter att alla kan delta i det samhälleliga beslutsfattandet, oavsett faktorer som
bostadsort eller inkomst. Att basera demokratiska processer som informations-
sökning, rådslag eller regelrätta omröstningar på tekniska system som inte når ut
till alla medborgare, eller som uppvisar stora skillnader i pris och kvalitet, kan
därför aldrig bli demokratiskt tillfredsställande.40

En välutbyggd teknisk infrastruktur bidrar också till fler samhälleliga värden
än demokratiskt deltagande. Även i rollen som mediepublik, kunder och brukare
av den offentliga sektorns tjänster gynnas medborgarna av en generell tillgång till
kommunikationsmedel. Som Anders R. Olsson har påpekat finns det stora samord-
ningsvinster att hämta för samhället i att alla medborgare kan anslutas till Internet
inom några år: ”Det fordrar betydande investeringar – mera i utbildning än i
teknisk utrustning – men ger inte bara förutsättningar för en starkare demokrati
utan också för ekonomisk utveckling...”41

Utmaning 3: Ett utvecklat internationellt samarbete
Utmaning nummer tre är att utveckla det internationella politiska samarbete, grun-
dat på överstatliga överenskommelser och rättsystem, som krävs för att skapa den
formella legitimitet som ett framväxande globalt offentligt rum behöver. Att den
nya politiska aktivism som snabbt breder ut sig i början av 2000-talet är organise-
rad i nätverksform, och ofta använder sig av Internet som sin primära mötesarena
och kommunikationskanal, är knappast någon slump.
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I en tid när politisk och ekonomisk makt koncentreras i anonyma och svår-
genomträngliga nätverk eller överlämnas till nykorporativa allianser mellan stat
och näringsliv erbjuder nätet en dynamisk arena för folkligt inflytande. Genom de
nya alternativa nätverk som spontant växer fram vid sidan av demokratins for-
mella institutioner tar sig människor rätten att sprida sina åsikter och organisera
sig i nya former utanför de gamla folkrörelsernas, partiernas och nationalstaternas
ramar. Elektronikens snabbhet ger nätverken stor räckvidd och skapar förutsätt-
ningar för folkligt inflytande också i en värld där den politiska och ekonomiska
makten blivit alltmer fragmenterad och diffus.

Precis som 1800-talets nationella system var centrala i konstruktionen av den
moderna demokratin och nationalstaten, tyder mycket på att Internet och andra
gränsöverskridande kommunikationssystem som satellit-TV, är västentliga för ett
framväxande globalt politiskt medvetande. På denna nivå saknas dock formella
rättigheter till skydd för yttrande- och informationsfrihet, lika för alla människor,
oavsett nationalitet eller medborgarskap.42 Medan ekonomin, liksom massmedier
och kommunikationsmedel, får allt mer gränslös karaktär, är demokratin och rät-
tsordningen fortfarande till största delen grundade i föreställningen om nationell
autonomi inom den traditionella nationalstatens ramar.43

En konstitution för det globala offentliga rummet
När äldre nationsbundna lagar och andra institutioner konfronteras med nya in-
ternationella kommunikationsmedel uppstår förvirring, med negativa följder för
yttrandefriheten. Problematiken har aktualiserats både av satellitsända TV-kana-
ler som TV3, som sänder program på svenska från England för att kringgå de
strängare svenska reklamreglerna, och framför allt av Internets gränsupplösande
karaktär. En webbplats finns kanske fysiskt på en server i USA, redaktionen i
Sverige medan innehållet i princip kan studeras var som helst i världen. Vilket
lands lagstiftning är det då som gäller? Vidare: Hur ska eventuella yttrandefrihets-
brott som hets mot folkgrupp beivras, och av vem?44

På detta fält råder stor oklarhet, vilket öppnar för godtycke från både företag
och myndigheter.45 Internet är i princip ett laglöst territorium, där den ekonomiskt
och tekniskt starke råder. Nätet kan liknas med en framväxande nation, vars med-
borgare fortfarande saknar grundläggande fri- och rättigheter. Att starta diskus-
sionen om hur en ”konstitution” för det nya globala offentliga rummet skulle
kunna skapas borde därför vara en angelägen politisk uppgift.

Utmaning 4: En högre forskningsambition
Utmaning fyra, sist och slutligen, handlar om en höjt ambitionsnivån när det gäl-
ler forskning och utveckling inom det tämligen nya området demokrati och infor-
mationsteknik. En kartläggning av pågående forskning som gjordes på uppdrag
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av IT-kommissionen hösten 2000 visade att demokrati och IT inte är något sam-
manhållet och väldefinierat forskningsfält.

Den forskning som trots allt bedrivs har en mycket spridd ämnestillhörighet,
sker i blygsam omfattning och saknar tillräckliga ekonomiska resurser. Som en
indirekt konsekvens riskerar viktiga men svårfångade demokratiaspekter att komma
i skymundan, till förmån för mera avgränsade och tekniknära forskningsfrågor:

”Ansatsen i flertalet pågående forskningsprojekt är att studera – empiriskt – hur
människor, organisationer eller samhälle tar i anspråk en ny ’framväxande’ teknik.
De samhälleliga förutsättningarna – etablerade demokratiska strukturer/processer
för beslutsfattande, medborgarnas kunskaper och livsvillkor i övrigt – tas för givna.
Forskaren söker svar på frågor om/hur IT ’påverkar’ detta givna. Att med små
ekonomiska resurser bedriva någon annan slags forskning är naturligtvis svårt, men
därmed riskerar också kunskapsuppbyggnaden att bli konserverande snarare än att
öppna för förändring.”46

Världens bästa IT-land?
Så här långt har bilden av det nya offentliga rummet varit i huvudsak dyster. Det
bör dock sägas att utvecklingen inte på något sätt är entydigt negativ. Framväxten
av nya radio- och TV-kanaler, utökade sändningstider och de helt nya digitala
medier som uppstått inom massmedieområdet innebär t.ex. att information och
kunskap åtminstone i teorin har blivit tillgängliga för betydligt fler människor.
Tack vare informationsteknikens snabba spridning är Sverige idag också världens
datortätaste land. Även när det gäller antalet Internetanslutningar per capita lig-
ger Sverige i topp internationellt.

För närvarande finns det en persondator med Internetabonnemang i mer än
vartannat svenskt hem, och antalet uppkopplade fortsätter att växa i relativt snabb
takt.47 Utvecklingen ledde till att Sverige i analysföretaget IDCs globala index över
IT-användning våren 2000 gick om USA som det främsta IT-landet i världen.48

Vad som ligger bakom det svenska s.k. IT-undret är till stor del en politiskt beslu-
tad reform; skatterabatten för personaldatorer som infördes årsskiftet 1997/1998.
Genom reformen får anställda skattefritt hyra en datorutrustning av sin arbetsgi-
vare för privat bruk. Efter några år kan utrustningen köpas loss för en symbolisk
summa.49

Den s.k. personaldatorreformen har fått stort genomslag och innebär att hund-
ratusentals arbetstagare kunnat skaffa dator och Internetabonnemang till starkt
reducerade kostnader. Enbart mellan 1997 och 1998 ökade andelen anställda med
dator i hemmet från 48 till 67 procent, motsvarande ca 1,5 miljoner nya datorer.50

Få politiska insatser i modern tid har varit så betydelsefulla för att sprida ny tek-
nik till breda medborgargrupper, som nu står bättre demokratiskt rustade än de
skulle ha gjort annars.51
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Kunniga och kritiska användare
En viktig effekt av informationsteknikens snabba spridning är att användarna blir
kunnigare och mera kritiska. Här finns en välkänd logik från tidigare epoker när
mäktiga kommunikationstekniker gjort sitt intåg, som säger att när den nya tekni-
ken blir vardaglig kommer den att ”avmärkvärdiseras” och på ett osynligt sätt
smälta i det dagliga livet. Med dator och Internetanslutning i mer än vartannat
svenskt hem är IT inte längre något utopiskt som skimrar av löften om en helt ny
värld, utan på väg att bli en lika självklar del av hemmets tekniska standard som
stereoanläggningen, TV:n och videon.

I takt med denna utveckling växer användarnas krav på funktionalitet och till-
gång till olika tjänster, inte minst offentlig service, information om samhällsfrå-
gor, möjligheter att kommunicera och diskutera med andra samt snabbare och
mera tillförlitliga Internetuppkopplingar än en modemförbindelse via det vanliga
telenätet.52 De hundratusentals nya datorägarna och Internetanvändarna skapar
därmed ett tryck underifrån på generell tillgänglighet till det offentliga rummet,
även i IT-baserade kommunikationsmedel.
Människans trögrörliga vanor
Till denna positiva bild måste dock avslutningsvis läggas ett par reservationer. För
det första: Tillgång till ny teknik är en sak, användning något annat. Att drygt 50
procent av svenska folket för närvarande har tillgång till Internet i hemmet är inte
liktydigt med att nätet är på väg att konkurrera ut traditionella massmedier som
våra främsta nyhets- och informationsbärare, eller ersätta torg och möteslokaler
som demokratiska fora. Medan tekniken sprids i ett tempo som förmodligen är
historiskt oöverträffat, har människors vanor visat sig betydligt trögrörligare.

Enligt Nordicom vid Göteborgs universitet har den s.k. IT-revolutionen hittills
satt förvånansvärt få spår i vår medieanvändning. En svensk mellan 9 och 79 år
ägnade 35 procent av sin totala mediekonsumtion åt radiolyssnade under en van-
lig dag under år 2000. TV-tittandet svarande för 28 procent, medan motsvarande
siffra för Internet-användning endast var 6 procent.53 Detta antyder att utveck-
lingen av Internet som massmedium och mötesplats åtminstone inte kommer att
bli så hastig och genomgripande som det tekniska framåtskridandets grundläg-
gande snabbhet kan ge sken av.

De framåtlutade och de bakåtlutade
Visserligen finns stora skillnader i sättet att använda olika medier. Man kan t.ex.
anta att den framåtlutade nätsurfaren söker information aktivare än den mera
bakåtlutade TV-tittaren som i första hand vill ha underhållning eller kanske bara
har TV:n påslagen som bakgrund. Skillnaden i användning av ”frihetsskapande”
och ”förströelseskapande” tjänster är ändå intressant.

Politiskt beslutade satsningar för att förse medborgare med datorer till förmån-
liga villkor behöver följas upp med breda utbildningsinsatser, som kan underlätta
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och sprida IT-användningen bland grupper som annars har svårt att tillgodogöra
sig samhällets utbildningsutbud. Det finns således behov av insatser långt utöver
dem som rör lagstiftning och tekniktillgång om informationstekniken ska utveck-
las till ett verkligt redskap i demokratins tjänst, inte minst när det gäller upplys-
ning och utbildning.

En politisk fråga
För det andra: Trots satsningen på personaldatorer och andra politiskt beslutade
insatser för att sprida informationstekniken visar tillgänglig statistik att den digi-
tala klyftan är tydligt urskiljbar även i Sverige. Tillgång till och användning av
datorer och Internet varierar med faktorer som etnisk bakgrund, utbildning och
ålder, men även med inkomster och bostadsort. Trots Sveriges position som värl-
dens främsta IT-nation saknar många hem fortfarande såväl dator som Interne-
tuppkoppling, och kan därför inte utnyttja informationsteknikens möjligheter.54

Bland LO:s medlemmar var det år 2000 bara 68 procent som hade dator hemma,
medan motsvarande andelar för TCO-medlemmarna var 85 procent och för
SACO:s medlemmar 90 procent. På arbetet saknade så många som 56 procent av
LO-medlemmarna datorstöd.55

Tendenserna till ökade klyftor är förstås problematiska, inte minst ur ett demo-
kratiskt perspektiv. Om medborgarna inte har tillgång till den nya tekniken, eller
saknar kunskaper för att kunna använda den, är det svårt att tala om en fullvärdig
demokrati när demokratiska processer i ökande grad virtualiseras och blir bero-
ende av informationsteknik.

Att undvika nya samhällsklyftor och ge alla medborgare tillträde till det fram-
växande informationssamhällets möjligheter är därför i hög grad en fråga om att
utjämna obalanserna mellan olika medborgargrupper i tillgång till och använd-
ning av informationsteknik. Till detta krävs dock ekonomiska resurser, och där-
med blir frågan avgjort politisk.

”Den största infrastruktursatsningen i modern tid”
I slutet av januari 2002 signalerade Telias koncernchef Marianne Nivert drama-
tiska höjningar av priset för s.k. ADSL-abonnemang (en sorts rudimentärt bred-
band som utnyttjar det gamla telenätets koppartrådar). Hon ansåg att prisnivån
på bredbandsmarknaden var alldeles för låg, och att det fanns utrymme för en
rejäl höjning. Ett pris på över 600 kronor i månaden för vanliga hushållsan-
slutningar vore fullt rimligt, menade Nivert.56

Några upprörda protester från politiska beslutsfattare eller organiserade på-
tryckningsgrupper hördes inte. Det visar att mycket återstår innan de bestäm-
mande ramarna för det digitala samhället bemöts med samma självklara upp-
märksamhet från det politiska systemet som frågor om arbetsrätt, motorvägar
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och skatteskalor, högtidliga deklarationer om ”ett informationssamhälle för alla”
till trots.

Ett annat aktuellt exempel på hur olika statsmakterna betraktar gammal och
ny teknisk infrastruktur gäller regeringens infrastrukturproposition hösten 2001:
”Den största samlade satsningen på svensk infrastruktur i modern tid.” I proposi-
tionen föreslogs att 364 miljarder kronor skulle avsättas över statsbudgeten till
modernisering och utbyggnad av vägar och järnvägar de närmaste åren, att jäm-
föra med de ca åtta miljarder som staten dittills hade satsat på utbyggnad av bred-
bandsnät.57 Här är det proportionerna mellan olika angelägna samhällsinves-
teringar, snarare än de exakta summorna, som blir intressanta.

Bredband till Europa
Senare har statsminister Göran Persson och Storbritanniens premiärminister Tony
Blair gjort ett gemensamt utspel om bredband åt alla i Europa till år 2005: ”Vi
måste skapa förutsättningar för nästa generation av tjänster för företag och kon-
sumenter genom att bygga ut bredband över hela Europa... Det kan frigöra den
potential som den kunskapsbaserade ekonomin leder till för konsumenter, före-
tag, skolor och offentlig sektor. Vi anser att bredbandsutbyggnad har en avgö-
rande betydelse för Europas konkurrenskraft.”58

Det återstå att se vad utspelet innebär i praktiken. Värt att notera är också att
behovet av bredband genomgående motiveras med ekonomiska argument som
ökat tjänsteutbud och stärkt konkurrenskraft. Medborgaren framträder här i för-
sta hand som kund, konsument och klient.

Samhällets godtrogna långsamhet
I glappet mellan samhällets godtrogna långsamhet och teknikutvecklingens grund-
läggande snabbhet väntar en stor demokratisk utmaning. Och utfallet är minst
lika mycket en fråga om politisk vilja som om några inneboende egenskaper i
tekniken själv.

Vilket borde föra diskussionen bort från tekniska spörsmål och tillbaks till gamla
gråa, men nog så väsentliga maktfrågor. Därför känns det riktigt, och viktigt, att
låta avhandlingens sista ord gå till Harry Schein, som redan 1972 varnade för
konsekvenserna om det politiska systemet och dess aktörer inte tog denna diskus-
sion på allvar:

”Långt viktigare än att isolera enskilda media eller branscher är att utforma en
sammanhängande informations- och kommunikationspolitik, en ny mediapolitik.
[...] Såvida vi inte föredrar att en dag om fem, tio, femton eller tjugo år vakna,
upptäcka en miljö med vilken vi vantrivs, och fråga oss själva hur detta har kunnat
ske, varför ingen förstod vad som höll på att hända, varför samhället alltid ingriper
för sent.”59
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istället främja informationsfrihet och informationsåtkomst och hävdar att: ”Önskemålen om starkt
rättighetsskydd i förening med teknikens möjligheter att säkerställa detta kan leda i riktning mot en
situation där betalsystem och begränsningar snarare än fri åtkomst och fria nyttjanden präglar den
digitala miljön.”
30 Problematiken har behandlats utförligt bl.a. av den amerikanske juristen Lawrence Lessig i boken”
The Future of Ideas”. Se vidare Lessig (2001). Lessig är också aktiv i en gruppering med namnet
”Creative Commons” som bildats i USA av representanter för den s.k. Open Source-rörelsen, bibliotek-
arier och andra yttrandefrihetsförespråkare. Se vidare http://www.creativecommons.org/Information.
31 SOU 1999:55, s. 13–14. Även olika yrkesgrupper har konvergerat. Så t.ex. är det inte längre själv-
klart att enbart professionella journalister ska leverera innehåll i nya digitala medier.
32 Inte förrän 2001 har förslag lagts om att ge Internetbaserade kommunikationsmedel ett grundlags-
skydd enligt YGL. Se vidare SOU 2001:28, s. 15, samt prop. 2001/02:74.
33 Se t.ex. Westman (1999).
34 Mot den här bakgrunden har den s.k. konvergensutredningen utrett behovet av en samordning av
lagstiftningen. Utredningen analyserade 17 olika regelverk. Analysen visar att konvergensen ger
gränsdragnings- och tolkningsproblem vid rättstillämpningen, vilka i sin tur skapar osäkerhet om
vilka regler som gäller för respektive tele-, radio- och TV-verksamhet. Kollisioner mellan YGL, radio-
och TV-lagen samt telelagen innebär att samma typ av tjänster och samma innehåll kan komma att
regleras på olika sätt beroende på vad som förmedlas vid tillfället, på vilket sätt förmedlingen sker,
vilken mottagningsutrustning som används och vem som sprider tjänsten. En och samma verksamhet
kan också både växelvis och samtidigt omfattas av flera regelverk som övervakas av olika myndighe-
ter. Utredningen konstaterar i sitt betänkande ”Konvergens och förändring – Samordning av lagstift-
ningen för medie- och telesektorerna” att problemen kan ledas tillbaka till de begrepp, definitioner
och avgränsningar som genomsyrar de olika lagarna. Se vidare SOU 1999:55, s. 16 f.
35 Norris (2001), s. 4–14.
36 För en översikt av denna diskussion, se t.ex. Brinnen (1999).
37 Sommaren 1997, medan datalagskommitténs förslag ännu befann sig på remiss, vände sig TU, PK
och SJF till regering och riksdag i ett gemensamt brev med rubriken ”Värna tryckfriheten”. Man
oroades över att värnet av viktiga principer för svensk tryck- och yttrandefrihet var i avtagande, och
över att kraven på långtgående ingrepp i TF tilltog. Under den senaste tiden hade ett stort antal
utredningar, bl.a. datalagskommittén, haft i uppdrag att föreslå lagändringar som berörde centrala
tryck- och yttrandefrihetsprinciper. TU, PK och SJK uppmanade nu regering och riksdag att ”hävda
en yttrandefrihetens försiktighetsprincip. Förslag till ingrepp i TF och YGL skall aldrig övervägas
annat än som en lösning i allra sista hand”. Man ville också ”uppmärksamma risken för att till synes
små ingrepp i sak kan innebära stora principgenombrott”. Värna yttrandefriheten, 1997-06-04.
38 Wållgren (2001).
39 Även en verksamhet som ”SverigeDirekt”, den offentliga sektorns gemensamma ingång på Internet,
har haft svårt att motivera sin existens och hittills drivits i provisoriska former med små ekonomiska
resurser. Se vidare SOU 2002:20, passim.
40 Det enda parti som aktivt har drivit frågan om utbyggnad av den tekniska infrastrukturen för
elektroniska kommunikationsmedel ur ett jämlikhets- och delaktighetsperspektiv är centern. Under
rubriken ”digital allemansrätt” lanserade man i slutet av 1990-talet kravet att staten skulle ta huvud-
ansvar för att bygga ut en ”digital infrastruktur” för alla i hela landet. Se t.ex. motion 1998/99:T808.
41 Olsson (1999b). Man ska inte heller underskatta den rationaliseringspotential som ökat IT-använd-
ning kan innebära för kommunala och statliga myndigheter. Enligt en analys från näringsdeparte-
mentet sparade de statliga företagen år 2001 ca. 12 miljarder kronor genom att ersätta personal-
krävande manuell service med Internetbaserade lösningar. Wessman (2002).
42 Undantaget är förstås FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den har dock mera karak-
tär av allmän rekommendation än bindande internationell lagstiftning.
43 Ett intressant förändring är dock den politiska och legala samordning på överstatlig nivå som sker
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inom EU. Manuel Castells driver tesen om EU som den första nätverksstaten. Han menar att EU inte
ersätter existerande nationalstater, ”utan tvärtom är ett grundläggande instrument för deras överlev-
nad, på villkor att de uppger en viss suveränitet i utbyte mot ett större inflytande på världens och
hemlandets angelägenheter i globaliseringens epok. [...] nätverksstaten, med dess geometriskt vari-
abla suveränitet, är de politiska systemens svar på globaliseringens utmaningar. Och EU torde vara
den hittills tydligaste manifestationen av denna framväxande statsform som förmodligen är karaktä-
ristisk för informationsåldern.” Castells (2000), s. 373 ff.
44 Det oklara internationella rättsläget har utnyttjats av bl.a. nazistiska, rasistiska och högerextrema
grupper. Medan det i t.ex. Sverige räcker att publicera en bild eller text som mera allmänt uttrycker
förakt mot andra folkgrupper, måste det i USA finnas ett omedelbart hot om fysiskt våld för att någon
ska kunna dömas för brott som motsvarar hets mot folkgrupp. Därför har många svenska och euro-
peiska ”hatsajter” med rasistiskt eller annat extremistiskt innehåll emigrerat till amerikanska webb-
hotell, där de i likhet med bl.a. Radio Islam kan sprida sin propaganda utom räckhåll för rättsväsen-
det i hemlandet. Ilshammar och Larsmo (1998), s. 18–25.
45 En del försök har dock gjorts att precisera rättsläget. Högsta domstolen slog t.ex. sommaren 2001
fast att YGL:s ansvarssystem är tillämpligt på informationsöverföring på Internet som redaktionen
för en tryckt skrift i Sverige stod bakom, trots att innehållet rent tekniskt fanns på en utländsk server.
Högsta domstolen dom i mål Ö 3448-00. Se också Westman (2001b), s. 4.
46 Forskning om IT och demokrati, s. 76. Till denna rapports tillkomst har författaren varit medskyl-
dig som ledamot i IT-kommissionens från hösten 1998 samt ordförande i dess observatorium för IT,
demokrati och medborgarskap. Även demokratiutredningen har i sitt slutbetänkande uppmärksam-
mat behovet av större satsningar på FoU: ”En statlig och kommunal politik bör i första hand inrikta
sig på att utveckla tekniker och metoder för en sådan deltagardemokrati med IT-stöd.” Se vidare SOU
2000:1, s. 108.
47 Se t.ex. Bergström (2001), s. 284.
48 Wallström (2000), Prop. 1999/2000:86, s. 15.
49 Prop. 1997/98:173, s. 49–54, 1997/98:SkU04, prot. 1997/98:21, rskr. 1997/98:21. En förutsätt-
ning för skattefrihet är att erbjudandet riktar sig till hela personalen på en viss arbetsplats För en
utförlig beskrivning av personaldatorreformens tillkomst, se Pettersson, Carina (2001), s. 36–44.
50 Prop. 1999/2000:86, s. 15, Pettersson, Carina (2001), s. 45.
51 Personaldatorreformen föregicks dock av olika satsningar på företags-, fackförenings- och personal-
datorer. Den mest kända av dessa är förmodligen LO-datorn, som när den först introducerades inne-
bar att ungefär 50 000 LO-medlemmar på kort tid tecknade sig för att hyrköpa en dator. Se vidare
Pettersson, Carina (2001), s. 33–35, 45 f.
52 Cirka 1,4 miljoner personer i arbetsför ålder, eller närmare 30 procent, använde Internet för att
takontakt med eller uträtta ärenden hos statliga myndigheter, kommuner eller landsting i september
2000. Det motsvarade en uppgång med 800 000 personer eller 16 procentenheter sedan maj 1998. På
drygt två år hade användningen av den offentliga förvaltningens Internettjänster ökat med 145 pro-
cent. En undersökning ett halvår senare, i mars 2001, visade att 47 procent av Internetanvändarna
hade besökt någon statlig myndighets webbplats den senaste månaden. För kommuner och landsting
var motsvarande siffror 22 respektive 5 procent. Kvarnström (2002), s. 20 f. Statskontorets senaste
utvärdering av den s.k. 24-timmarsmyndigheten bekräftar att en stor och växande andel av dem som
har tillgång till Internet använder nätet för kontakt med den offentliga förvaltningen. Statliga myn-
digheters webbplatser hade i oktober 2001 1,6 miljoner besökare, medan kommunernas webbplatser
utnyttjades av närmare 1,5 miljoner och landstingens av drygt 0,3 miljoner besökare. Under en två-
årsperiod har den offentliga förvaltningen gott och väl hållit jämna steg med den allmänna tillväxten
av besökare på Internet. Statskontoret drar bl.a. slutsatsen att det finns ett växande krav från allmän-
heten att tillhandahålla tjänster på Internet: ”Man kommer inte att acceptera att den offentliga för-
valtningen inte lever upp till ungefär samma standard som privata aktörer i fråga service på Internet.”
Utvärdering av 24-timmarsmyndigheter – lägesrapport december 2001, s. 7 f.
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53 Mediebarometer 2000.
54 Det finns ett flertal undersökningar som belägger förekomsten av en digital klyfta i Sverige. Se t.ex.
IT i hem och företag, s. 8–11, 31 ff, Internetmarknaden i Sverige, s. 47, Andersson, Peter (2001), s.
189 ff och 209 ff, samt Kvarnström (2002), s. 48–52, 70–99.
55 Nelander m.fl. (2001), s. 4, 34.
56 Steneberg (2002).
57 Prop. 2001/02:20, s. 1 f, pressmeddelande från näringsdepartementet 2001-10-03.
58 Blair och Persson (2002).
59 Schein (1972), s. 180.
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Summary

Introduction
This is a study about the transformation of the public sphere in Sweden during the
period 1969–1999. The thesis analyzes the role of information technology (IT)
and politics in the transformation process. The well-known theory of Jürgen
Habermas concerning the structural transformation of the traditional public sphere
serves as a foundation for the understanding of the modern public sphere and its
impact on democracy.

According to Habermas, the public sphere is a prerequisite for democracy. In
the public sphere opinions are formed and debated freely. Ideally, the public sphere
is a zone free from both government control and commercial influence. At the
same time the public sphere and the political power are interdependent of each
other. This interdependence has two dimensions from a citizen point of view; firstly
access to information, secondly access to forums where a democratic discourse
can take place.

Although the thesis primarily focuses on political processes on the Swedish na-
tional level, significant emphasis is also placed on the technical dimension. New
infrastructure regulations are studied in the light of technological innovations and
progress.

Scope of the thesis
The overall scope of this thesis is to explain a paradox: how and why the public
sphere as defined by Jürgen Habermas seemingly has deteriorated during a period
of rapid technological and ideological change, although increasing political attention
has been given to information technology as a new tool for improving democracy
and empowering citizens.

The theoretical basis for the study
Theoretical inspiration is drawn from two perspectives within the modern history
of technology and sociology of technology, i.e. the Large Technical Systems (LTS)
and the Science, Technology and Society (STS) approaches. The theoretical frame-
work also relies on the Regime Theory Concept within political science. This
multidisciplinary framework provides the theoretical basis for the study, including
terms as socio-technical systems, system builder, technification, interpretative
flexibility, stabilization, closing and regime change. In addition, the analysis draws
upon previous research in economic history, where focus often has been on the
important role of institutions. The term path dependence is central in this tradi-
tion.
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Large Technical Systems (LTS)
During the 1980’s, research on Large Technical Systems (LTS) was inspired by the
American technical historian Thomas P. Hughes. In his work ”Networks of Power:
Electrification in Western Society 1880–1930” he claims that large scale technology
can be studied through the history of systems. Hughes emphasizes the importance
of social and cultural factors on technical advancement.

Five factors are important in the Hughes model:

1. System builders

2. Phases of development

3. Momentum

4. Technological style

5. Reverse salients

Critical opinions against LTS have been raised. Firstly, ambivalence between the
actor and system perspective has been observed. The notion that large technical
systems in later phases would develop more or less by themselves according to the
momentum idea has been considered a form of soft technological determinism.
Secondly, the LTS-approach has been criticized for placing too much focus on
heroic actors. LTS-researchers have often chosen to study great men, important
organizations or influential projects. The researcher then risks losing the critical
distance to the actors.

Science, Technology and Society (STS)
Science, Technology and Society, STS is the umbrella under which we find SCOT
and ANT. Social Construction of Technology (SCOT) and Actor Network Theory
(ANT) are two related theories. They both claim that science and technical
innovations do not spring from some sort of innate power or objective facts.
Instead, technical advancement is a part of social processes where actors and groups
make different interpretations. Common for both is the principle of symmetry.
According to this principle the role of the researcher should be to keep a neutral
approach to statements about the nature or technology. It is the perspective of the
actors concerning what is true/false, rational/irrational, and success/failure that is
of interest.

ANT is primarily connected with the work of French sociologist Bruno Latour.
It deals with the proliferation of innovations and ideas, and focuses, contrary to
SCOT, on individual actors. According to ANT it is up to the actors to mobilize
and link together necessary resources in large networks, so called actor networks.

SCOT and ANT have parallels with the LTS concept. A central point of view is
that technical systems and networks are socio-technical systems. Technology is
developed by negotiations, conflicts and struggles of power between different
actors. In this process are important actors.
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The Regime Theory Concept
The regime concept differs from the everyday use of the word regime. A regime is
an informal structure which is different from an official constitutional order but
includes more than the political majority. A regime is created in an informal way
and is therefore dependent on the consent of the silent majority. A regime is a
special social order and cooperates between political power and different parts of
society. In spite of its informal characteristics, a regime exists over at least several
mandate periods. It can historically be compared with long-term coalitions such
as the Swedish coalition between the Social Democratic Party and The Farmers
Party in the 1930’s.

Regimes on the national level in a modern democracy face at least three challenges;

1. The existence of political parties and an election process.

2. The necessity of supporting a capitalistic economy.

3. International occurrences, such as the state of the world economy.

This shows how regimes on the national level often are involved in three inter-
dependent, simultaneous processes, the political, the economical and the interna-
tional political processes.

Mutual legitimization between citizens and political actors
The starting point for the study is the process of a mutual legitimization between
citizens and political actors that traditionally has taken place within the public
sphere. In return for citizens support and trust political actors have granted for-
mat rights to the public space. Two aspects of this interdependence are addressed:
Freedom of speech and citizen’s access to public information, and their access to
arenas where an exchange of political ideas and opinions is taking place. In the
study, the former is basically a question of the legal system and the limits to free-
dom of speech in new medias such as the Internet, while the latter concerns the
citizen’s technical means and possibilities to connect to electronic networks.

The formal political system in Sweden
– four historical case studies
The research interest is concentrated on the formal political system, focusing both
actors and structural factors such as technological development, ideological change
and international integration in the transformation of the public sphere. Four his-
torical case studies of institutional changes during formative moments within what
it defined as the legal and the technical infrastructures are conducted, and represent
the empirical base of the thesis. The case studies are centered on Swedish govern-
mental commissions, as well as on the government itself and on proceedings in
parliament. The studies concern formation and transformation of computer law,
and the deregulation and privatization of the technical infrastructure.
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Case 1: The Data Act 1969–1973
The Data Act came about in a period of turbulent change when both computer
technology and the entire project of constructing a rational modern society came
under reevaluation.

Initially computers were regarded as an administrative tool, helping to build
the expanding welfare state. By the end of the 1960’s there was a dramatic shift in
sentiments, and computers were then seen as a tool for surveillance and control of
citizens, a symbol for a large-scale inhuman society reminding of George Orwells
“1984”. The Swedish government therefore initiated a commission in 1969 (OSK)
with the task of finding a way to enlarge the Swedish principle of public access to
information (offentlighetsprincipen) to also include documents stored in computers,
and at the same time create a protected zone for data concerning the privacy of
individuals. OSK proposed two things; an obligation to seek permission for all use
of data concerning individuals, and the establishment of a new governmental
agency which would supervise the storage of data.

There was a conflict of interest in OSK between different governmental re-
presentatives; primarily among actors who had a strong interest in easy access to
personal data in order to create statistical reports etc. and actors with a more
general perspective. The private sector showed little or no interest in OSK. The
government and the parliament followed the recommendations of OSK and the
final result was a new law that put all storage of personal data under the control
of a governmental agency, The Data Inspection Board (Datainspektionen). Thereby
the earlier practice of unregulated access to personal data was restricted, although
the usage and projection of large scale systems containing sensitive personal data
continued just as before. The propositions from OSK concerning the principle of
public access to information did not result in any legislative activities on the part
of the Swedish government or parliament.

A common factor for all actors in the political process was that the need for a
new Data Act was not seen an issue of political or ideological change, but an issue
which came about because of the seemingly unstoppable technical development of
large-scale computers.

In terms of the regime theory concept, the political process that resulted in the
new Data Act can be described as the emergence of a new regime in an area which
was previously unaffected by legal regulations. In the process of creating the new
law, SCB (Statistics Sweden) was the dominating actor. SCB was at the time the
most important user of personal data and the opinions of SCB were carefully
taken into consideration. SCB was a powerful actor with access to extensive
resources and networks.
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Case 2: The Personal Data Act (PuL) 1995–1999
The Personal Data Act came about during the time period when Sweden became a
member of the European Union and information technology, specifically Internet,
made a breakthrough as the new global tool of communication. The new legislation
was initially motivated by the fact that the old Data Act had since long been out-
dated. The legislation needed to be in phase with the technological development in
order not to obstruct IT-based handling of documents and communication.

After some time the adaptation and integration to the laws and regulations of
the European Union became the more important issue, more specifically the Data
Protection Directive that was decided by the EU in 1995.The adaptation meant a
collision between two traditional systems of law, the Swedish tradition and the
continental European tradition. On one hand was the traditional Swedish ambi-
tion to keep as much official information as possible accessible to the public, and
on the other hand the necessity to incorporate the restrictive EU-directive into
Swedish law.

The political process can be characterized as an attempt to wage a war to ”save”
the Swedish citizens right to access all public information. In the process the origi-
nal purpose, which was to update the Data Act Law in order to treat computerized
documents in the same manner as paper documents, became less important. It was
even politically possible to implement a rule formally forbidding export of perso-
nal data to countries outside of the European Union (EU) and EES.

The incorporation of the Data Protection Directive was decided in unity without
the traditional polarization in left/right political opinions. Perhaps one reason was
that several participants in the government commission had a sense of being less
knowledgeable than the computer experts. Later most of the experts, as well as
news media, and members of parliament in general were taken aback by the very
lively debate that broke out when the new Personal Data Act was implemented.

Internet had a global structure with an academic culture of free debate without
national bounderies or national governments who regulated the communication.
The EU Directive was in reality already outdated and reflected an older under-
standing of information technology. In spite of the fact that internet had its public
and commercial breakthrough during the law-making process, the boundlessness
of internet was still not apparent until after the parliament had passed the Perso-
nal Data Act in the spring of 1998.

The political process that incorporated the new EU Directive into Swedish law
can in terms of the regime theory concept be characterized as an alteration of the
existing regime, since rules, processes of decision-making and principles for the
function of the regime were altered.
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Case 3: Cable Television 1982–1985
The issue of constructing cable network for distribution of TV became politically
important in the early 1980’s. As a consequence of a build-up of political pressure
asking for privatization and deregulationon, cable-TV and satellite-TV seemed as
an attractive alternative to traditional TV. The cable network was also seen by
among others Televerket (Swedish Telecom) as the first step in the construction of
a completely new infrastructure for both tele- and data communication.

The Cable Television Act that came about on January 1, 1996 was primarily a
result of compromises between the actors in The Commission on Mass-media
(MMK). The Law proposal was easily passed in parliament with the only
controversial issue being whether TV-commercials should be allowed in the new
cable networks or not. The Cable Television Act was a historical document that
marked the end of an era, the Swedish model, when government took the main
responsibility for telecommunications and others parts of the technical infra-
structure. The new ”cable model” that came about with the new Cable Television
Act gave different legal and economic conditions for the projection of cable net-
work compared to the regular telephone network. Televerket played the role of
dominant actor and system builder in this process.

The study shows that explanations to the new ”cable model” can be found in a
combination of ideological change, technical development and international inte-
gration. At the time, the ruling Social Democratic Party was willing to compromise
in order to avoid being known as a party advocating prohibition of private owner-
ship of media. The party was therefore eager to create political unity regarding the
development of cable networks.

The new law was also the result of the marriage between telecommunication
systems and new technical solutions in media. It became a meeting of two diffe-
rent ways of thinking, the culture of the technical and bureaucratic telecommuni-
cation systems, and the free-spirited media culture. Furthermore, there was a fee-
ling of time running out due to the fast technical development. Another factor that
played an important role was the strong international integration in the area of
media. The political actors were forced to take the technical and legal development
in other countries into consideration, especially regarding issues of media such as
TV and distributional systems like satellites. The contradiction between the need
to make fast decisions and carefully studying a highly complicated issue, probably
contributed to the fact that aspects such as public access to cable network and
therefore to the public sphere were not debated.

In terms of the regime theory concept, the political process can be described as
a change of the old telecommunications regime in Sweden, and in a wider
perspective as the fundamental change of what has been called the Swedish model
of infrastructure. Since the right to establish cable networks was made free, it was
primarily the mechanisms for allocating financial resources that went from govern-
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ment to private control. The new distributional networks were not required to
reach a minimum of 99.98% of the population, which had been a requirement for
the development of radio and TV networks in the past.

Televerket was very active both in the traditional Swedish regime and in the
new regime. This is highly unusual. A number of reasons could be listed; Firstly,
government-owned Televerket had “systemic power” because of its position as
the dominating actor. Secondly, Televerket had “command power” as it was able
to mobilize resources like information, high status and economic strength in order
to reach a dominating position above other actors. Thirdly, it had “coalition
power” through its capacity to create compromises with actors with similar goals.
Lastly, Televerket also had “preemptive power” through an ability to offer
leadership and create a structure for problem – solving activities in coalition with
other actors.
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Case 4: The New Politics of Telecommunication 1988–1991
By following the political process through the work of the government, govern-
mental commissions and parliament during the years of 1988–1991 this case study
shows how the issue of public responsibility in terms of social and regional aspects
in the development of tele and data communications gradually diminished. A
discussion concerning the role of data communication and democratic values such
as public access of information, citizenship or democracy in general did not occur
at all throughout the process of change of the politics of telecommunication.

The fundamentally ideological choices that were made by PTU (Commission
on Postal and Tele communication 1998–1990), and later by the government and
parliament, were not discussed in terms of listening to a growing opinion in favor
of privatization but merely as technical necessities.

By actors favoring a social and regional aspect in the political process, data
communication was seen as a necessary tool for future welfare. By actors favoring
commercial competition and free enterprise on the other hand, data communi-
cation was seen as something uncertain and not important enough for the govern-
ment to get involved in. The group of actors favoring solutions geared towards
commercial competition rather than government intervention were able to get the
PTU, the government and parliament to listen to them.

The political process described in this chapter can in terms of the regime theory
concept be described as a continuation of the telepolitical regime in Sweden. As in
the previous case it was primarily the means of allocating financial funds that
went from government control into private hands. The dominating actor was, as
in case study 3, Televerket. In coalition with private actors such as AB Kinnevik, it
could mobilize resources that helped change the content of the regime.

Televerket has been an influential promotor of competition and institutional
separation between tele- and data communications, representing a major regime
change in favour of market relations in the technical infrastructure.
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Conclusions
Information Technology as political motivator
Information technology has in this study been described as a new and expanding
socio-technical system. The expansion of information technology has had social,
economical, political and cultural reasons. The technical development has therefore
been equally a question of construction and reconstruction of institutions, as of
laws, organizations, cultural conceptions, machines, appliances, and networks. In
the development process, actors with technical knowledge have been ahead of
political actors. By their appearance as non-political distributors of knowledge,
technical actors have been able to define reverse salients, point out critical problems
and suggest adequate political solutions.

In the area of legal infrastructure, the Swedish regime dominated by SCB was
incorporated into a joint European data protection regime, resulting in limitations
to the freedom of speech on the Internet. The technical infrastructure underwent
fundamental changes, transformed the role of the state and constituting a new
“net watchers state” under a strong influence of Televerket.

The development of information technology has often been surrounded by
utopian ideas, especially when it comes to subjects valuable to a democratic so-
ciety, such as the possibility for citizens to retrieve information about the govern-
ment and public institutions, increasing possibilities to participate in political
debate, and an easier access to meeting places on the net.

An important conclusion is that promotion of democracy and improvement of
access to the public sphere never were on the political agenda in the transforma-
tion processes studied. However, a parallel discourse on democracy and informa-
tion technology existed throughout the period. Swedish political activities seem to
have been guided by a wish to comply with new technical innovations, the globali-
zation of world economy, and a desire to integrate with the political agenda in the
European Union.

Technical experts have not been perceived as political agents, neither by them-
selves, nor by other actors. They have viewed themselves as those who should
spearhead the development of technology and clean up outdated, bureaucratic
institutions and structures.

Flexibility of interpretation
The rapid growth of information technology and its current use in many different
areas of Swedish society have coordinated with political/ideological changes in
the surrounding countries as well as with important changes in lifestyles and att-
itudes. The change of understanding of the information technology during the
latter part of the 1900’s can in short be described as “from an electronic brain to
a means of global communication”.
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When computer technology became controversial around 1970 it was not the
actual computer that was criticized but the large technical systems of which the
computer was an important part. The reevaluation of computer technology was
part of the criticism that directed itself against the entire large-scale industrial
complex with ingredients such as nuclear power, an increasing number of private
cars etc. Similarly, the reevaluation of information technology that took place
during the 1980’s and 1990’s was not only a result of the increased usage of
technology. It was also an effect of political changes with strong ideological over-
tones where IT became the symbol for individualism, deregulation, privatization
and an orientation towards the commercial market (“IT-ism”).

Growing political uncertainty
The flexibility of interpretation has contributed to a large and growing uncertainty
in the transformation process, especially from the point of view of the political
actors. The case studies show a fear of the rapid transformation of information
technology. The result seems to have been that important decision making has
been handed over to technical experts. Powerful actors with technical knowledge
have therefore been able to act as system builders and influence politics in a way
that corresponded with their own agenda. Technical knowledge has dominated as
the seemingly politically neutral solution. The move towards an increased use of
technical solutions i.e. technification, has been most obvious in the technical
infrastructure where the set-up of institutional rules has been totally changed in
accordance with the wishes of Televerket.

The case studies have also shown that several of the investigated governmental
commissions have to a large extent strayed from the guidelines presented to them
by the government. The commissions have been able to rather freely alter the
guidelines given to them by the government by referring to external factors beyond
their control, for example the rapid technical development, the wishes of the
commercial market or political changes in the nearby geographical area. The issues
that have been investigated by the commissions have not been considered very
important by the political parties, which explain why the political leadership has
not been very involved in the work of the commissions.

Even if a few case studies have shown signs of political parties positioning
themselves with different viewpoints, it does not follow that the political proces-
ses as a whole would have been much different given another political majority. IT
does not seem to be included in ordinary party politics. The views on technical
development, its problems and possibilities have been very similar from all politi-
cal parties represented in parliament.
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The new public sphere
How does the new public sphere with the Internet in its centre differ from the
traditional public sphere with the spoken and written word, radio and television
as its basic means of communications? One finding of this study is that the new
public sphere is weaker, since its legitimization from the political system has been
weakened. Through changes in the legal infrastructure there have been cut-backs
in the area which is defined as freedom of speech. In legal documents there view
has shifted from the citizen as a social and political subject to the citizen as an
individual whose primary concern is his or her own privacy. In the same time,
access to democratic meeting places and arenas are no longer viewed as a basic
right, equal for everyone. As a consequence, distance both increases and diminishes
in importance, depending on whether the individual citizen has access to the net
or not, can pay for a good connection etc. The citizen has become more of a
customer.

Final remarks
It may appear throughout this study that the public sphere is in a difficult trans-
formational process. It is however important not to forget that the current
development also has positive connotations. For example, the new radio and TV
channels, the increased air time and the new digital media that have emerged within
the area of mass-communication have made information and knowledge more
available for the larger public. Due to the rapid proliferation of information
technology in Sweden, about 70% of the households now have access to a perso-
nal computer, and over 50% of the households are connected to Internet. These,
of course, are positive factors in relation to the public sphere.
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Förteckning över figurer och diagram:

fig. 1, s. 68. Skeden och aktörer i tekniköverföringsprocessen enligt Hans De
Geer.

fig. 2, s. 84. Tre centrala demokratidimensioner och deras förhållande till olika
användningar av informationsteknik.

fig. 3, s. 122. Den datapolitiska ”termometern”: antal datapolitiska initiativ i
riksdagen 1960–1973.

Fig. 4, s. 126. Antal initiativ i integritetsfrågor i riksdagen under perioden
1960–1973.

fig. 5, s. 128. Sammanlagt antal initiativ i integritetsfrågor i riksdagen
1960–1973 fördelade på enskilda partier samt på de båda politiska blocken.

fig. 6, s. 129. Antal inlägg i mediedebatten om FoB 1970 i rikspressen under
oktober 1970.

fig. 7, s. 140. Viktigare remissinstanser och deras tekniksyn på offentlighetsom-
rådet.

fig. 8, s. 143. Viktigare remissinstanser och deras tekniksyn på integritetsom-
rådet.

fig. 9, s. 143. Jämförelse mellan några viktiga remissinstansers inställning till
datortekniken på offentlighetsområdet respektive integritetsområdet.

fig. 10, s. 159. Den IT-politiska ”termometern”: antal IT-politiska initiativ i
riksdagen 1990/91, 1994/95 samt 1998/99.

fig. 11, s. 160. Initiativ i IT-frågor under de tre riksdagarna 1990/91, 1994/95
samt 1998/99 fördelade på enskilda partier respektive på de politiska blocken.

fig. 12, s. 161. Index över de enskilda politiska partiernas samt de båda poli-
tiska blockens attityder till informationstekniken1990/91–1998/99.

fig. 13, s. 167. Allmänhetens förtroende för SCB:s verksamhet.
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fig. 14, s. 168. Antalet initiativ i integritetsfrågor i riksdagen 1990/91, 1994/95
samt 1998/98.

fig. 15, s. 169. Totalt antal initiativ i integritetsfrågor i riksdagen 1990/91–
1998/99 fördelade på enskilda partier samt på de politiska blocken.

fig. 16, s. 181. Några viktigare remissinstanser och deras remissvar på datalag-
sområdet.

fig. 17, s. 183. Några viktigare remissinstanser och deras remissvar på offent-
lighetsprincipens område.

fig. 18, s. 187. Resultatet i riksdagens votering om ny personuppgiftslag
den 16 april 1998.

fig. 19, s. 189. Antal inlägg i mediedebatten om PuL i rikspressen under
oktober 1998.

fig. 20, s. 192. Resultatet i riksdagens votering om ändringar i PuL den
25 november 1999.

fig. 21, s. 215. Svenska folkets inställning till den offentliga sektorn
1981–1991.

fig. 22, s. 236. Några viktigare remissinstanser och deras remissvar i frågan om
planmässig eller oreglerad utbyggnad av kabelnät.

fig. 23, s. 245. Utvecklingen av antalet hushåll anslutna till televerkets kabel-
TV-nät perioden 1983–1993.

fig. 24, s. 247. Schematisk bild av den politiska processen i frågan om utbygg-
nad av kabel-TV-nät.

fig. 25, s. 265. Svenska folkets inställning till förslag om privatisering av
offentlig verksamhet 1987–2000.

fig. 26, s. 282. Några viktigare remissinstanser och deras remissvar i frågan om
definitionen av grundläggande telekommunikationer.

fig. 27, s. 306. Förenklad bild av den förändrade förståelsen av datorer/IT
under 1900-talets andra hälft.
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