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Denne oppgaven ser nærmere på debatten rundt overvåking for å avverge og forebygge terrorisme i
Norge. Jeg har lagt vekt på hvordan nye tiltak på feltet legitimeres og kritiseres. En viktig del av
analysen er også personvernets og andre borgerrettigheters rolle i debatten, hvordan man kan
straffes i planleggingsfasen av et terrorangrep og en potensiell nedkjølingseffekt. Målet med
oppgaven har vært å se overvåkingsdebatten fra et samfunnsfaglig perspektiv.
Jeg har gjennomført seks intervjuer med personer som arbeider med dette temaet, og knyttet det
sammen med en dokumentanalyse av relevante forarbeider og rapporter. Sammen har dette gitt et
bredt bilde av situasjonen, og målet har vært å fremme nyansene i debatten.
Mine funn blir belyst og diskutert med bakgrunn i fire teoretiske perspektiver. Ulrich Beck sin teori
om risikosamfunnet, og da spesielt verdensrisikosamfunnet har blitt brukt for å se på hvordan
samfunnet organiseres med respons på risiko. Jeg har sett på hans skille mellom «surveillance states»
og «cosmopolitan states» og funnet tendenser mot at vi heller mer mot den første enn den andre.
Christie og Bruun beskriver narkotika som «den gode fiende». I denne oppgaven har jeg sett på om
terrorisme også kan være en slik god fiende. Selv om narkotika og terrorisme er to ulike ting,
representerer begge to kriger mot fenomener. Samfunnet og myndighetenes respons på disse to
fiendene har likhetstrekk, som at det forsvarer ekstraordinære metoder. Viktige prinsipper blir satt til
side for å håndtere den globale risikoen terrorisme representerer. Dette gjøres synlig gjennom den
økende bruken av overvåking og kontroll. Mine funn tyder på at terror er en god kandidat til å
erstatte narkotika som den gode fiende i dagens samfunn.
V

Garlands «Culture of control» er relevant for å se på kontrollaspektet i krigen mot terror, og hans
beskrivelse av «criminology of the other» har gjort seg spesielt gjeldende. Det synes som det er en
oppfatning om at det er «de andre» som blir overvåket. Mine funn tyder likevel på at overvåkingen
ikke nødvendigvis (i praksis) er så målrettet som den blir fremstilt. Sammenhengen mellom
overvåking og pre-aktiv strafferett blir også diskutert i denne sammenheng. Det er uenighet i mitt
datamateriale i hvor stor grad disse påvirker hverandre.
Foucaults beskrivelse av den panoptiske disiplin har blitt brukt som et teoretisk perspektiv på en
potensiell nedkjølingseffekt i samfunnet. Tanken om at man alltid kan bli sett, uten å vite når, kan
forandre hvordan befolkningen oppfører seg og kommuniserer. For mine informanter var dette en
potensiell svært negativ effekt ved for mye overvåking, da rettigheter og tillit blir satt under press.
Sikkerhet kan handle om individuell, kollektiv eller rikets sikkerhet, men det omtales ofte som ett
felles begrep. Menneskerettigheter og personvern går på flere områder også innunder begrepet
sikkerhet, selv om dette egentlig er ulike ting, som kanskje må sikres på ulike måter. I den
sammenheng har jeg funnet flere argumenter for at personvernet skal sikres av et større
samfunnsvern, noe som kan gå på akkord med personvernets egentlige definisjon. Det var ikke
enighet om personvernsbegrepet blant mine informanter. Frykt for terror fremstår som sentralt, og
er et viktig bakteppe for at myndighetene må vise handlekraft. Denne handlekraften gjøres tydelig
gjennom mer kontroll og mer overvåking. Det er mindre fokus på terrorens årsaker, noe som er et
viktig poeng i flere av mine teoretiske perspektiver. Terrortrusselen opptrer som reell, men
uoversiktlig og grenseoverskridende. Teknologiens utfordringer får stor oppmerksomhet i mitt
datamateriale, og dette har vært et sentralt argument for innføringen av dataavlesing, og en bakgrunn
for økende politisk vilje til å innføre digitalt grenseforsvar.
Det synes en tendens mot at befolkningen søker at deres rettigheter skal sikres av staten, og det er
en sterk tillit til at dette gjøres på en god måte i Norge. Inngrep i disse rettighetene fremstår ikke
som et stort problem, men som mine informanter har vært med på å belyse kan dette likevel være
mindre klart i noen tilfeller. Flere rettigheter har måtte vike i kampen mot terror, og jeg stiller i den
sammenheng spørsmålstegn ved om krigens kostander er større enn krigens gevinster. Det kan tyde
på at flere og flere unntak blir normen, fordi de potensielle skadene et terrorangrep medfører er så
store.
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1. INNLEDNING

BJØRN ERIK THON: Jeg tror nok det er en slags automatikk hos en del, altså ryggmargsrefleksen
hos en del mennesker er at terrortrussel nødvendiggjør mer overvåking. At vi nærmest kan overvåke
oss til trygghet.

T

errortrusselen er en risiko som preger det internasjonale samfunn. Når ulike terrorangrep
inntreffer, vies de stor oppmerksomhet i både medier og politiske kanaler. At fienden kan
være hvor som helst og er en trussel mot samfunnets infrastruktur og rikets sikkerhet, har

legitimert mer kontroll og mer overvåking i arbeidet med å forebygge terror (Aas, 2013, s. 115).
Undersøkelser viser at fordi befolkningen frykter terror godtas økende grad av overvåking, og
personvernet vies mindre oppmerksomhet (Se for eksempel Staksrud et al., 2014 og NRK, 2016). Vi
kan ikke overvåke oss til total trygghet (Hoffmann, 2014), men jeg ønsker gjennom denne oppgaven
å se på hvordan og hvorfor overvåking har blitt en så sentral del av debatten rundt terrortrusselen og
rikets sikkerhet. Jeg vil fokusere på Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) sin bruk av skjulte tvangsmidler
i forebyggende og avvergende øyemed, samt Etterretningstjenestens ønske om innføringen av et
«digitalt grenseforsvar». Disse to tjenestene samarbeider i kampen mot terror, blant annet med et
felles kontraterrorsenter. Jeg vil se på om overvåkingen kan true ulike borgerrettigheter, og om det
kan bidra til økende bruk av pre–aktiv strafferett, som innebærer at man kan straffe personer i
planleggingsfasen av et terrorangrep, altså før primærlovbruddet finner sted.
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1.1 Problemstilling
Hvordan legitimeres og kritiseres innføringen av nye overvåkingsmetoder for å hindre terror
i Norge?
Underproblemstillinger:
•

Hvilken rolle har personvern og andre borgerrettigheter i debatten?

•

Tar overvåkingsmetodene oss mer i retning av en pre-aktiv strafferett?

1.2 Fremgangsmåte og begrepsavklaringer
I denne oppgaven bruker jeg relevante offentlige dokumenter for å få et innblikk i hvordan det har
blitt slik det er i dag. Argumentasjonen og diskusjonen i de ulike arbeidene er knyttet sammen med
mine egne intervjuer av seks personer som jobber med dette temaet på ulike områder. Kombinert gir
disse to metodene et innblikk i hvorfor vi trenger overvåking, men også hva overvåkingen potensielt
kan utfordre i samfunnet. Jeg har fokusert på overvåking i Norge og hvordan dette blir legitimert og
kritisert. I «funn og analyse» vil jeg gå inn på denne argumentasjonen, i tillegg til de to
underproblemstillingene. I diskusjonskapittelet vil jeg i større grad diskutere funnene og belyse ulike
sider ved disse. Gjennom dette arbeidet har stadig nye spørsmål dukket opp, og jeg har fått innblikk
i hvor komplekst og vanskelig dette temaet faktisk er. Spørsmål knyttet til sikkerhet, personvern,
menneskerettigheter og en potensiell nedkjølingseffekt har gjort seg spesielt relevant.
I det følgende vil jeg presentere bakteppet for denne oppgaven. Jeg vil forklare sentrale begreper, og
kort redegjøre for situasjonen i Norge. Lovendringene, trusselvurderinger og det nyeste forslaget,
digitalt grenseforsvar blir belyst. Siste del av innledningen består av en kort presentasjon av noe
relevant forskning, som også blir brukt videre i oppgaven.
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1.2.1 Overvåking
Overvåking for PST vil i praksis være ulike former for informasjonsinnhenting om personer,
som kan variere sterkt over tid og i intensitet, og der det bare i de aller mest alvorlige tilfeller
dreier seg om å «følge» en person kontinuerlig (Hoffmann, 2014, s. 89).

Begrepet overvåking beskriver flere ulike metoder for å iaktta personer eller steder (Lyon, 2006).
Overvåking er en form for informasjonsinnhenting med et visst omfang, en viss varighet og en viss
systematikk (Bruce og Haugland, 2014, s. 47). I denne oppgaven brukes begrepet overvåking om en
praksis som i all hovedsak er teknologisk, altså elektronisk (data-)overvåking. Overvåkingen kan
være åpen (som synlige overvåkningskameraer) eller skjult (for eksempel kommunikasjonsavlytting
og dataavlesing). Den skjulte overvåkingen er fokuset i denne oppgaven. Denne kan være generell
(som innsamling av metadata) eller individuell (som dataavlesing av en bestemt datamaskin).
Overvåking kan bli sett på som en måte å samle inn informasjon for å ha kontroll (Lyon, 2015, s. 3).
I dagens teknologiske verden er ikke bare overvåkingen praktisert «mot oss» - vi er deltagere. Vi gir
fra oss svært mye informasjon helt frivillig, spesielt på internett. Lyon (2015) kaller dette for en slags
«overvåkingskultur» vi er en del av.
Dagens bruk av teknologi og internett har gjort at politiets tidligere metoder ikke lenger oppfattes
som tilstrekkelige (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, s. 260). Telefonavlytting er for
eksempel ikke like nyttig, da mye av dagens kommunikasjon foregår over internett. I juni 2016 ble
det vedtatt en utvidet lovgivning for bruk av skjulte tvangsmidler, og dataavlesing ble innført som ny
metode (Endringslov til straffeprosessloven mv., 2016). PST fikk utvidet adgang til å bruke skjulte
tvangsmidler i forebyggende og avvergende øyemed. Det ligger også et forslag under behandling hos
Stortinget om et digitalt grenseforsvar, som innebærer at E-tjenesten skal kunne overvåke
kommunikasjon som krysser den norske grensen (Lysne et al., 2016). Dette vil jeg komme tilbake til.
I Norge har befolkningen generelt sterk tillit til staten (Staksrud et al., 2014, s. 18). Undersøkelser
viser at befolkningen har tro på at informasjon som blir samlet inn ikke blir misbrukt, og at det ikke
vil gå ut over uskyldige (Staksrud et al, 2014). Likevel reiser utvidede overvåkingsmetoder komplekse
spørsmål i samfunnet.
Hvordan kom vi til et punkt hvor forslag om innskrenkinger i ytringsfriheten kan fremstå som sunn
fornuft, og hvor generell overvåking og registrering av befolkningens kommunikasjon i økende grad
fremstår som legitime, nyttige og relevante verktøy for forebygging av terror? Og til hvilken pris?
(Haagensen, 2014, s. 267-268).
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1.2.2 Nedkjølingseffekt
Nedkjølingseffekten, også kjent som «chilling effect», har lenge vært omtalt som en etablert sannhet
om at generell overvåkning i samfunnet gir lavere eller endret privat og offentlig meningsbrytning.
Antakelsen er at dersom man vet at myndighetene overvåker kommunikasjon, så vil man endre adferd
og unnlate å søke på eller skrive forhold som kan gi grunnlag for mistanke mot en selv (Lysne et al.,
2016, s. 34)

Samtlige av mine informanter, enten de var positive eller negative til ulike tiltak, omtalte dette som et
potensielt problem – om enn i noe ulik grad. Hvis det oppstår en nedkjølingseffekt i samfunnet, har
den sterke tilliten i Norge blitt svekket. En nedkjølingseffekt kan fungere som en slags selvsensur
fordi man vet man kan bli sett. Noen av informantene pekte på en positiv og en negativ
nedkjølingseffekt. Om kriminelle velger å avstå fra å gjennomføre eller planlegge kriminelle
handlinger, er dette en positiv effekt. Jeg vil kanskje ikke kalle dette en nedkjølingseffekt, men en
allmennpreventiv virkning. En nedkjølingseffekt slik jeg forstår det er når mennesker avstår fra å
gjøre legale handlinger i frykt for å bli overvåket. Dette kan sette rettigheter under press, og være
skadelig for samfunnet. Rettigheter som ytringsfrihet, religionsfrihet, personvern og retten til fri
meningsdannelse er avgjørende for et velfungerende demokrati (Høilund, 2010).

1.2.3 Personvern
Menneskerettighetene vies stor plass i overvåkingsdebatten. Et terrorangrep kan hevdes å direkte
påvirke menneskerettighetene (som retten til liv), men metodene som har blitt iverksatt for å stoppe
denne terroren kan også true de samme rettighetene (United Nations, 2008, s.1). Privatliv, personlig
integritet og personvern er en viktig del av dette. Personlig integritet handler om friheten til å kunne
tenke og bevege seg fritt innenfor sin private sfære, mens personvernet skal sikre at man ikke blir
observert eller overvåket i denne sfæren (NOU, 2009:15, s. 50). Personvern handler om retten til
privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Grunnloven § 102 lyder slik:
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon.
Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et
vern om den personlige integritet (Grunnloven, 1814).

Personvernet er viktig også for å sikre andre grunnleggende rettigheter i et fritt, demokratisk
samfunn. Goold (2010) påpeker at ytringsfrihet, retten til fri meningsdannelse,
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kommunikasjonsfrihet og religionsfrihet er avhengig av retten til privatliv. Nettopp denne politiske
verdien av personvernet gjøres relevant i denne oppgaven.
Det finnes ulike prinsipper for å sikre personvernet i Norge (Bruce og Haugland, 2010, s. 68-69).
Internasjonale forpliktelser gir tre hovedvilkår for inngrep i personers rettigheter (NOU, 2009:15, s.
62): 1) Inngrepet må kunne forsvares ved lov, 2) det må ivareta anerkjennelsesverdige formål og 3)
det må være nødvendig i et demokratisk samfunn.
Personvernsprinsippene kan stå i motsetningsforhold til andre interesser, slik som
kriminalitetsbekjempelse, der inngrep i den enkeltes personvern (kontroll, overvåkning og bruk av
tvangsmidler) er akseptert. Personvern eksisterer ikke i et vakuum, men må veies mot andre
samfunnsinteresser. Kriminalitetsbekjempelse som å forebygge og avverge terrorisme kan forsvare
inngrep i personvernet (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016). Demokratiske samfunn står
likevel ovenfor utfordringer når det åpnes for mer overvåking (Hausken, Yazdani og Haagensen,
2014). Kompleksiteten i dagens overvåkingssituasjon er stor. Et samfunnsperspektiv på overvåking
er mindre fremtredende i den offentlige debatt, og det er nettopp dette jeg ønsker å bidra med i
denne oppgaven. En sentral del av rettssosiologien er lovens effekt på samfunnet, og det gjør seg
spesielt gjeldende her.

1.2.4 Terrorisme
Terrorisme er et begrep som blir brukt på tvers av landegrenser. Kulturer er likevel forskjellige, og
derfor vil også begrepets innhold kunne variere. Ulike forsøk har blitt gjort for å skape en
internasjonal definisjon, og tidligere generalsekretær i FN Kofi Annan har foreslått en definisjon
som støttes av Norge:
Terrorisme oppstår dersom en person ulovlig og med vilje gjør en handling som fører til død eller
alvorlig skade på personer, eller alvorlig skade på offentlig eller privat eiendom, (inkludert offentlige
plasser, statlige bygninger, offentlig transportsystem og infrastruktur). Når en handling er gjort for å
skade befolkningen, eller for å tvinge en regjering eller en internasjonal organisasjon til å handle eller
avstå fra å handle, er dette å regne som terrorisme (FN-sambandet, 2013).

Selv om det ikke er enighet innad i FN om denne definisjonen er det enighet om at terrorisme er en
illegal kampmetode, og ikke en ideologi i seg selv (FN-sambandet, 2013). Norge har også en
utvidelse av definisjonen, som inkluderer:
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Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å
legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet forøvrig for å oppnå politiske,
religiøse eller ideologiske mål (FN-sambandet, 2013).

Uenigheten om en internasjonal definisjon kan skyldes at det er den underlegne parten i en konflikt
som tyr til terror. Andre handlingsalternativer kan fremstå som manglende for de involverte (FNsambandet, 2013). Det som for noen er terrorisme kan for andre fremstå som en frigjøringskamp,
noe som gjør det vanskelig for verdenssamfunnet og enes om en definisjon.
Lyon (2006) hevder krigen mot terror har legitimert tiltak som ikke kunne blitt gjennomført hvis det
ikke var på bakgrunn av risikominimering. Flertallet av tiltakene kom etter 11. september 2001, men
terrorangrepene i Madrid 2004 og London i 2005 var også sentrale. Selv om terror ikke var noe nytt,
kan omfanget av angrepene den 11. september 2001 sies å markere et skift rundt hvordan man
tenkte på terrorangrep. Det var et omfattende angrep der svært mange liv gikk tapt. Tiden etter
angrepet ble preget av en «oss-mot-dem»-politikk. (Lyon, 2006).

1.2.5 Pre-aktiv strafferett
En av mine underproblemstillinger er relasjonen mellom overvåking og pre–aktiv strafferett.
Myndighetenes oppgave med å sikre sine borgere har gjort at stadig flere tiltak og metoder har blitt
iverksatt for å stoppe terrorisme før det skjer. Flere forberedelseshandlinger har også blitt
kriminalisert. Det er forskjell på pre-aktiv strafferett og forebyggende arbeid. Forebyggende arbeid
skal ikke være straffende, men redusere mulighetene til å begå kriminalitet (McGulloch og Pickering,
2009). Pre-aktiv strafferett gjør planlegging av alvorlige lovbrudd straffbart.
Det er et ønske om å bruke strafferetten for å ta personer i planleggingsfasen slik at terrorangrep
ikke kan gjennomføres. Det at tvilen skal komme gjerningspersonen til gode, og at det er bedre å ha
ni kriminelle som går fri enn å straffe en uskyldig person, er prinsipper som kan bli utfordret ved
bruk av pre-aktiv strafferett (Pap, 2012).
Det viktigste er å forebygge, å slå ut terrormiljøene før noe skjer. […] Vi kan i dag lytte på
telefon når det er 51 prosent sannsynlighet for at mistenkte har begått alvorlig straffbare
handlinger. Det vi dessverre trenger, er metoder som sikrer at vi tar terroristen mens han
planlegger – lenge før han går mot målet. Gi oss gjerne all verdens strenge vilkår, men la oss få
stoppe ham før det er for seint (Lomell, 2011, s. 92).
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Sitatet over ble uttalt av PSTs sjef i 2005. Strafferetten har i all hovedsak vært re-aktiv (etter
primærlovbruddet), men beveger seg mer mot pre-aktiv (før primærlovbruddet) (Hausken, Yazdani
og Haagensen, 2014). Det er fokus på kalkulering av risiko og avverging av fremtidig kriminalitet
(Lomell, 2012). Hvis man kan forebygge og avverge et terrorangrep før det har skjedd vil det
antakelig spare både menneskeliv og ødeleggelser. Utfordringer kan likevel oppstå om man skal være
«føre var», og straffe personer man mistenker forbereder lovbrudd, selv om man ikke vet med
sikkerhet at de kommer til å begå handlingen (Lomell, 2011, s. 81).
«Forberedelsenes tid er over, nå skrider han til verket» – slik beskriver Andenæs (1997, s. 316)
overgangen fra planlegging til lovbrudd. Senere i oppgaven vil jeg vise at flere av informantene
påpeker at dette tidspunktet stadig blir mer ubestemmelig. Grensen for hvor i
forberedelsesprosessen handlinger blir straffbare vil variere fra sak til sak, men disse grensene har
forflyttet seg ganske drastisk de siste årene (Thon, 2014). Føre-var-prinsippet fungerer så lenge det
kun er de skyldige som stoppes, og straffes før de får muligheten til å gjennomføre kriminelle
handlinger. Det er imidlertid uunngåelig ifølge Lomell (2011, s. 96) at utviklingen i retning av en preaktiv strafferett vil føre til at også flere uskyldige blir straffet. Lomell (2014) hevder befolkningens
forventninger har endret seg etter at vi så et terrorangrep på norsk jord. Fra en forventning om
beskyttelse mot inngrep fra staten (rettsikkerhet) til et økende krav om beskyttelse fra staten
(sikkerhet).

1.3 Situasjonen i Norge
PST er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og skal beskytte samfunnet mot indre trusler.
E-tjenesten er underlagt forsvaret og skal beskytte samfunnet mot trusler utenfra. Begge tjenestene
har en egen lov knyttet til sitt arbeid (se Etterretningstjenesteloven, 1998 og Politiloven, 1995).
Fokuset i denne oppgaven er PSTs metoder for å forebygge og avverge terrorisme. De mest sentrale
er de som kalles skjulte tvangsmidler, som PST må ha hjemmel i lov for å kunne benytte seg av. Det
kalles skjulte tvangsmidler fordi det gjennomføres uten at personen det gjelder har kunnskap om det.
Inngrep i den personlige sfære og den personlige integritet gjør at tiltakene blir ansett som
tvangsmidler (NOU, 2009:15). Politiloven § 17 (1995) sier at PST skal forebygge og etterforske visse
lovbrudd. De skal utarbeide trusselvurderinger, samarbeide med andre lands politimyndigheter og
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sikkerhets- og etterretningstjenester og foreta personkontroll til bruk ved sikkerhetsundersøkelser.
Retten kan ved kjennelse gi PST tillatelse som ledd i sin forebyggende virksomhet å benytte
tvangsmidler dersom det er grunn til å undersøke om noen forbereder en handling som rammes av ulike
paragrafer, blant annet i terrorloven (Politiloven, 1995). Tillatelse skal bare gis når det er strengt
nødvendig, og når det vil gi opplysninger med vesentlig betydning. Det kan ikke gis tillatelse til å
romavlytte noens private hjem etter denne bestemmelsen, men det kan gis tillatelse til å ransake eller
ved dataavlesing å gjøre innbrudd i noens private hjem, når det er grunn til å undersøke om noen
forbereder en handling som nevnt i paragrafene (Politiloven, 1995). Ved stor fare kan sjef PST gi
beslutning istedenfor retten (bortsett fra romavlytting), men da skal det godkjennes av retten senest
24 timer senere (Politiloven, 1995).
I 2011 sendte PST ut forslag til lovendringer vedrørende terrorlovgivning og metodebruk (PST,
2011). Lovgivningen i Storbritannia brukes som «forbilde». I dette forslaget argumenterer PST for
hvorfor de trenger flere av lovendringene som nå er innført. Det fokuseres på faren for
soloterrorisme, og pekes i den sammenheng på terrorangrepet 22. juli 2011. PST bemerker at
tiltakene de da kunne iverksette i planleggingsfasen var mangelfulle, og at Norge burde tilstrebe et
mest mulig likt nivå for terrorbekjempelse som ellers i Europa (PST, 2011, s. 2). Hvis ikke, pekes det
på faren for at Norge kan bli en frihavn for terrorister. PST (2011) skriver at planlegging bør kunne
straffes uten forbundskrav, dette er nå innført. Det understrekes at det er behov for utvidede
fullmakter til å bruke skjulte tvangsmidler, og at dataavlesing (også innført), er nødvendig (PST, 2011,
s. 15-16). Målet for PST (2011, s. 19) er å bedre kunne beskytte demokratiet og vitale
samfunnsinteresser, og at det er «samfunnets beskyttelsesbehov som må være utslagsgivende for
hvilke verktøy tjenesten skal ha anledning til å benytte i sin oppgaveløsning» (PST, 2011, s. 19).
E-tjenesten skal bidra til å kartlegge og motvirke ytre trusler mot rikets selvstendighet og sikkerhet,
og andre viktige nasjonale interesser (Etterretningstjenesteloven, 1998). E-tjenesten skal innhente,
bearbeide og analysere informasjon som angår norske interesser sett i forhold til fremmede stater,
organisasjoner eller individer, og utarbeide egne trusselvurderinger. De skal ha
etterretningssamarbeid med andre land. De skal ikke overvåke på norsk territorium, og ikke innhente
informasjon om norske fysiske eller juridiske personer. Dette kan kun gjøres hvis det har direkte
tilknytning til ivaretakelsen av etterretningstjenestens oppgaver (Etterretningstjenesteloven, 1998).
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Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) er
uavhengig av Regjeringen, og har en egen kontrollov (EOS-kontrolloven, 1995). Formålet med
utvalget er at de skal kartlegge om det gjøres urett mot noen, passe på at det ikke brukes mer
inngripende midler enn nødvendig og at menneskerettighetene respekteres. De skal kontrollere at
tjenestene ikke utilbørlig skader samfunnslivet, og at tjenestene opererer innenfor gjeldende lov og
rett (EOS-kontrolloven, 1995). Utvalget fører regelmessige tilsyn med tjenestene, og skal undersøke
alle klager. Utvalget har innsynsrett, og avgir årlig melding til Stortinget om sin virksomhet. De kan
også avlevere særskilte meldinger om det er noe Stortinget straks bør kjenne til. Utvalget skal iaktta
hensynet til rikets sikkerhet, og forholdet til fremmede makter.

1.3.1 Skjulte tvangsmidler
Lovverket vedrørende skjulte tvangsmidler har blitt utviklet over tid, men det som spesielt ble
omdiskutert ved endringene i 2016 er dataavlesing. Hvordan man skal kunne forebygge alvorlig
kriminalitet i en globalisert, teknologisk verden er sentralt i debatten (Justis- og
beredskapsdepartementet, 2016). Metoder som telefonavlytting omtales som mindre effektive når
kommunikasjon i stor grad foregår over internett. Proposisjonen fra Justis- og
beredskapsdepartementet (2016) slik den er gjengitt i sammendraget er som følger:
Proposisjonen omhandler endringer i straffeprosessloven. Det foreslås at politiet gis en utvidet
adgang til å benytte skjulte tvangsmidler ved etterforskning, avverging og forebygging av
alvorlige lovbrudd. Utvidelsen omfatter kommunikasjonskontroll, ransaking, romavlytting,
teknisk sporing, kameraovervåking og tvangsmiddelbruk i avvergende og forebyggende øyemed.
Videre foreslås det at det åpnes for bruk av et nytt skjult tvangsmiddel, dataavlesing (Regjeringen,
2016).

Dataavlesing er nytt i Norge. Retten kan nå ved kjennelse gi politiet (herunder PST) tillatelse til å
foreta avlesing av ikke-offentlige tilgjengelige opplysninger i et datasystem, når noen med skjellig
grunn (grunn til å undersøke for PST), kan mistenkes for en handling, eller forsøk på en handling
som etter loven kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer, eller blir rammet av straffeloven ved
ulike paragrafer, blant annet deler av terrorloven med lavere strafferamme enn 10 år (Endringslov til
straffeprosessloven mv., 2016).
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1.3.2 Terrorpakke 1-5
Terrorloven omfatter i dag §§ 131–146 i Straffeloven (2005). Dette ble et eget kapittel (18) i 2008,
men flere av lovene ble vedtatt før den tid. Siden 2002 har det skjedd store endringer i lovgivningen
på terror og overvåkingsfeltet. I media refereres gjerne endringene til som ulike terrorpakker, og de
berører både straffeloven, politiloven og straffeprosessloven (se for eksempel Færaas, 2013). Å gå
inn på disse lovendringen i detalj er det ikke rom for i denne oppgaven, men sentrale endringer er at
det ikke lenger er krav om inngått forbund. Soloterrorisme har blitt en del av den nye
terrorlovgivningen. Grensen for straffri forberedelse og straffbart forsøk har blitt lagt lenger unna
primærlovbruddet, og det er utvidet adgang til å benytte skjulte tvangsmidler i avvergende og
forebyggende øyemed (Se Straffeloven, 2005, Politiloven, 1995 og Straffeprosessloven, 1981).

1.3.3 Trusselvurderinger
PST publiserer årlig en trusselvurdering om sitasjonen i Norge, der ulike risikovurderinger blir
presentert. PST vurderte det som en mulighet at ekstreme islamister ville forsøke å gjennomføre
terrorangrep i Norge i løpet av 2016, og nå i 2017 (PST, 2016, 2017). Når det vises til ekstreme
islamister er det hovedsakelig mennesker med tilknytning til IS (Islamsk stat) eller al Qaida. Norge
inngår i fiendebildet til begge disse grupperingene, og ansees som et legitimt mål (PST, 2016, s. 12).
Fokuset ligger på «mindre» angrep som det er vanskelig å stoppe fordi det er lite planlegging og kort
forberedelsestid. Et annet forhold som preger trusselbildet er det store antallet flyktninger og
asylsøkere som har ankommet Vest-Europa og Norge (PST, 2016). Denne faktoren kan også
forhøye aktiviteten i høyreekstreme miljøer.
Det er vanskelig å vurdere hvor mange som blir radikalisert, men PST (2016) mener at fengslinger
og flere dødsfall blant fremmedkrigere i Syria har svekket miljøene. Den mest sannsynlige
målgruppen for slik påvirkning er personer som har en svak tilknytning til det norske samfunnet,
spesielt ungdom (PST, 2016, s. 12). PST (2016, s. 13) mener at nasjonale mottiltak, inkludert
straffeforfølgning vurderes å ha en effekt på antall fremmedkrigere som reiser. I trusselvurderingen
for 2017 er det også lagt stor vekt på hackerangrep fra andre land og ulike former for «cyber-crime»
(PST, 2017). Terrorisme og cyberangrep vies stor oppmerksomhet også i E-tjenestens
trusselvurdering (Etterretningstjenesten, 2017).
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1.3.4 Den seneste utvikling – digitalt grenseforsvar
E-tjenesten skal ikke bedrive kriminalitetsbekjempelse da de ikke er et politiorgan (EOS-utvalget,
2016). Informasjonen de innhenter skal ikke brukes som bevismateriale i straffesaker. E-tjenesten og
PST har ulike metoder og lovhjemler, men med økende grad av grenseoverskridende, internasjonale
trusler er de avhengige av samarbeid.
26. august 2016 ble det avgitt en rapport fra Lysne II-utvalget om forslag til digitalt grenseforsvar
(DGF) i Norge (Lysne et al., 2016). Rapporten er nå under behandling hos Stortinget. Digitalt
grenseforsvar vil eventuelt gi E-tjenesten innsyn i digitale datastrømmer fra fiberoptiske kabler som
krysser den norske landegrensen (Lysne et al., 2016, s. 5). Utvalget peker spesielt på muligheten for å
fange opp utenlandsk kommunikasjon som problematisk med dagens metoder. E-tjenesten er en
viktig aktør for å møte trusselen om internasjonal terrorisme, og trusler i det digitale rom. PST
støtter at E-tjenesten får tilgang til grensekryssende digital kommunikasjon, men det vil ikke
innebære at PST eller Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) får større tilgang til E-tjenestenes
informasjon (Lysne et al., 2016).
Utvalget legger vekt på at E-tjenesten ikke vil få flere oppgaver ved innføringen av digitalt
grenseforsvar, men det skal sikre tjenesten tilgang til informasjonskilder som ikke er tilgjengelig i dag
(Lysne et al., 2016). Et viktig argument for innføringen er at vi ikke kan forvente at utenlandske
etterretningstjenester skal beskytte norske interesser (Lysne et al., 2016, s. 27). Flere land har allerede
innført dette, og utvalget hevder derfor at Norge står i en svekket posisjon i forhold til andre land.
Fokuset ligger også her på å stoppe personer i planleggingsfasen av et terrorangrep, og at dette er
nødvendige tiltak da terrorister ofte opererer på tvers av landegrenser (Lysne et al., 2016). Utvalget
mener i den sammenheng at hvis dette ikke blir innført må det kompenseres med økt innenlands
overvåking fra PST, noe de hevder vil øke den totale overvåkingen i Norge sammenlignet med
digitalt grenseforsvar:
PST må – for å finne de ukjente trusselaktørene i Norge – gå bredt ut og samle inn informasjon
om de mange for å identifisere de få som er av interesse. Det samlede overvåkingstrykket i
Norge kan derfor antas å bli større enn ved etablering av DGF, bl.a. som følge av at PST retter
seg mot innenlandske personer og forhold. Samtidig vil økt innenlandsk overvåkning neppe
evne og avdekke de mest alvorlige trusler og fenomener i utlandet som kommuniserer med og
mot ukjente personer og infrastruktur på norsk territorium (Lysne et al., 2016, s. 32).

Det vil være utfordringer ved en slik innføring. Store mengder data vil bli lagret, og mye av
informasjonen vil ikke være relevant. Formålsgliding er spesielt sentralt. Utvalget peker også på faren
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for en nedkjølingseffekt i samfunnet. En eventuell innføring av DGF er omfattende.
Telefonsamtaler, meldinger og e-poster som sendes mellom Norge og utlandet vil krysse kablene,
sammen med det meste nordmenn foretar seg på internett (Lysne et al., 2016). De fleste nettjenester
er eid og drevet av aktører som ikke er norske, og vil derfor fanges opp av DGF (Lysne et al., 2016,
s. 48). Utvalget mener likevel at DGF vil være nødvendig for at E-tjenesten skal kunne gjennomføre
sitt samfunnsoppdrag. Det legges vekt på domstolsgodkjenning, strenge begrensninger og tilsyn.
Utvalget påpeker at overvåking ikke skal rettes mot folk flest for sikkerhets skyld, men mot
handlinger og planlegging. Det skal ikke rettes generelt mot tanker og ytringer som er rettsstatens
kjerne (Lysne et al., 2016, s. 66). Det blir likevel stilt spørsmålstegn ved dette argumentet da
informasjon om og fra folk flest faktisk vil inngå i denne typen lagring (se for eksempel Datatilsynet,
2017).
Behovet kan endres over tid, og utvalget foreslår en evaluering etter fem år (Lysne et al., 2016).
Utvalget mener det bør gjennomføres en samlet gjennomgang av personvernet på hele området av
nye tiltak, men at det også er viktig at grundige personvernvurderinger innarbeides i hver utredning
til hvert tiltak. Balansen mellom sikkerhet og personvern bør ha en bred offentlig debatt knyttet til
konkrete problemstillinger, ikke kun generelle, teoretiske og verdibaserte betraktninger (Lysne et al.,
2016, s. 67). Utvalget påpeker at DGF ikke skal brukes i straffeforfølgingsspørsmål.
Datalagringsdirektivet blir trukket frem i debatten om en eventuell innføring av digitalt grenseforsvar.
Datalagringsdirektivet var et EU-direktiv som ble innført i Norge, men senere felt av EU-domstolen
(Sæbø og Gisle, 2015). Direktivet skapte stor samfunnsdebatt. Datalagrinsdirektivet påla tele- og
internettilbydere å lagre ulike data knyttet til lokalisering, trafikk og abonnement - såkalte metadata.
Metadata kan noe upresist kalles «data om data», og omhandler hvem som kommuniserer med hvem,
når, hvor og hva slags kommunikasjonsform som blir brukt (Sæbø og Gisle, 2015).
Datalagringsdirektivet skulle gjøre det lettere å fange opp alvorlig kriminalitet som terrorisme,
menneskehandel og barnepornografi. Datalagringsdirektivet hadde som krav at nasjonal lovgivning
var tvunget til å lagre trafikkdata (ikke innhold, men alt annet) fra alle borgeres bruk av tele- og
internettbaserte kommunikasjonstjenester (Wessel-Aas, 2010). Det var et forsøk på en lik lovgivning
over landegrensene, som svar på grenseoverskridende trusler.
EU-domstolen kjente datalagrinsdirektivet ugyldig fordi det brøt med menneskerettighetene, og da
spesielt retten til privatliv og retten til personvern (Sæbø og Gisle, 2015). Lagringstiden ble også
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kritisert for å være for lang i tillegg til at det var usikkert hvor trygt det var at tele- og
internettilbydere skulle lagre denne informasjonen. Når datalagringsdirektivet ble kjent ugyldig hadde
det allerede blitt vedtatt i Norge, tross stor samfunnsdebatt. Thon (2014) peker blant annet på
hvordan direktivet utfordret formålsprinsippet. Data skulle samles inn for et formål, men kunne bli
brukt til et nytt ikke-forenelig formål. Dette har vært med å forme debatten videre, og har vært viktig
for Lysne II-utvalget i utformingen av forslaget til digitalt grenseforsvar. Domstolen uttrykte at
datalagring for de formål datalagringsdirektivet bygget på, i seg selv ikke går på tvers av essensen i de
grunnleggende regler om privatliv og beskyttelse av persondata, men omfanget var for stort, og
lagring hos de aktuelle aktørene ble regnet som usikkert (Wessel-Aas, 2010).

1.3.5 Snowden-avsløringene – en viktig del av overvåkingsdebatten
Edward Snowden var ansvarlig for en av de største etterretningslekkasjene i USAs historie (Harding,
2014). Snowden har vært ansatt både hos NSA (National Security Agency) og CIA (Central
Intelligence Agency) Da lekkasjene fant sted i 2013 var han ansatt hos konsulentfirmaet Booz Allen
Hamilton (Harding, 2014). Snowden lekket klassifisert materiale fra blant annet NSA, CIA og
GCHQ (Storbritannias hemmelige etterretningstjeneste), til journalister fra avisen The Guardian og
filmskaperen Laura Portraits. Det var hovedsakelig avisen The Guardian som publiserte lekkasjene
(Harding, 2014). Dokumentene viste en svært omfattende overvåkingspraksis i USA og Storbritannia.
Motivet var ifølge Snowden at folket måtte få vite hva dette innebar, og at de selv måtte bestemme
om de syntes dette var greit. Ifølge Snowden var flere av disse praksisene brudd på den amerikanske
grunnloven (Harding, 2014). Denne lekkasjen har formet overvåkingsdebatten videre, og er derfor
relevant for denne oppgaven. Dette var informasjon som var skjult for offentligheten. Det viste at
overvåkingen ikke bare rettet seg mot kriminelle, men mot folk flest. Snowden uttalte at NSA ønsket
å vite om alle samtaler og alle former for oppførsel (Harding, 2014). Dette gikk også på tvers av
landegrenser, og nye spørsmål ble satt på dagsordenen i den offentlige debatten.
En rekke programmer med ulike kodenavn ble beskrevet. Snowden viste at NSA og GCHQ hadde
muligheten til å overvåke kommunikasjon over hele verden ved hjelp av datastrømmer fra
fiberoptiske kabler (Harding, 2014). NSA hadde tilgang til serverne til de store tjenestene som
Google, Facebook, Apple og Microsoft. Ifølge Snowden strider dette mot den amerikanske
grunnlovens rett til privatliv. Dokumentene viste blant annet hemmelige rettsavgjørelser, som gjorde
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at telefonselskaper måtte overlevere telefondata om millioner av brukere, og at USA og Storbritannia
hadde spionert på politiske ledere, som Angela Merkel (Harding, 2014). Det viste at NSA samlet inn
nettbrukernes metadata, blant annet hvilke nettsider man besøkte og det kom senere frem at det ble
samlet inn informasjon om alt man gjør på internett sammen med navn og IPadresser (Harding,
2014). Dette handlet ikke bare om overvåking for Snowden, det handlet også om spionasje. Det ble
vist til overvåking uten rettsordre, og at NSA kunne knekke digital kryptering (Harding, 2014).
Det er omstridt om Snowden er en kriminell eller en helt, men han har bidratt med ny kunnskap og
offentlig debatt. Snowden var nøye med at han ikke skulle publisere noe som kunne skade rikets
sikkerhet, men kun dokumenter som ga folket innsyn (transparency) i praksisen (Harding, 2014).
Dette er relevant for å se på hvor omfattende og grenseoverskridende overvåkingspraksis kan bli, og
hvordan terror i stor grad har vært med på å legitimere disse praksisene.

1.4 Tidligere forskning
Formålet med denne oppgaven er å se på argumentasjonen for og mot økende bruk av overvåking i
Norge. Annen forskning som ser på dette har vist seg vanskelig å finne. Derfor velger jeg å
presentere forskning som er relevant for mine problemstillinger og utviklingen på feltet. Først vil jeg
se på en undersøkelse om ytringsfrihet i Norge utført av Staksrud et al. (2014). Deretter vil jeg se på
to rapporter fra Datatilsynet (2014, 2016), som omhandler personvern og nedkjølingseffekt. Til slutt
vil jeg presentere en undersøkelse fra Danmark som handler om overvåkingens potensielle
kontraproduktivitet, spesielt knyttet til minoriteter (Pedersen og Rytter, 2012).
Staksrud et al. (2014) kartla befolkningens holdninger og opplevelser knyttet til ytringsfrihet på ulike
arenaer. Rapporten har et eget kapittel om folks holdninger til trusler om terror, overvåking og
kontroll. Undersøkelsen viser at befolkningen har lav tillit til at myndighetene faktisk kan avverge
terrorangrep, til tross for generelt høy institusjonell tillit. Forfatterne argumenterer for at dette kan
være noe av årsaken til at de også fant at befolkningen generelt er positive til økt overvåking og
kontroll for å hindre terrorangrep. Den dominerende gruppen det fryktes terrorangrep fra er
religiøse grupperinger (Staksrud et al., 2014). 22. juli-rapporten pekte på at det ikke nødvendigvis var
behov for mer overvåking og kontroll, men diskusjonen rundt myndighetenes systemsvikt kan ha
ført til at befolkningen har større aksept for slike tiltak (Staksrud et al., 2014). Datalagringsdirektivet,
større fokus på overvåking og Snowden-avsløringene kan ha gjort befolkningen mer skeptisk til
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overvåking. Likevel viser undersøkelsen at når terrortrusselen kommer nært, kombinert med den
manglende tilliten til at myndighetene kan forhindre angrep, kan flertallet trekke i retning av økt
aksept for slike tiltak (Staksrud et al., 2014, s. 62).
«Har du ikke noe å skjule, har du heller ikke noe å frykte.» Budskapet har vært sentralt i den
amerikanske etterretningens forsvar av den omfattende overvåkingspraksisen, som ble avslørt av
Snowden-dokumentene. Men er det virkelig slik at folk flest ikke behøver å bekymre seg over at
nærmest all deres sporbare aktivitet kan bli samlet inn og kartlagt? (Datatilsynet, 2014, s. 17).

Datatilsynets rapport om personvern fra 2016 påpeker at flertallet i deres undersøkelse mener de har
dårlig oversikt over hva som skjer med deres personopplysninger (Datatilsynet, 2016). I en rapport
fra 2014 skriver de om begrepet nedkjølingseffekt. Et flertall i undersøkelsen mener at godt
personvern er en forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn (Datatilsynet, 2014).
En nedkjølingseffekt kan bidra til at ytringsfriheten innskrenkes, som igjen kan svekke demokratiet,
fordi borgerne tilpasser sin deltagelse i åpen meningsutveksling. Dette handler også om tillit. Det er
vanskelig å finne ut av hva folk har unnlatt å gjøre, noe som gjør dette vanskelig å forske på
(Datatilsynet, 2014). Datatilsynet peker likevel på en generell (om enn svak) nedkjølingseffekt i
Norge – spesielt hos unge (Datatilsynet, 2014, s. 28). En vesentlig andel av befolkningen har unnlatt
å gjøre enkelte ting fordi de er usikre på hvordan opplysningene kan bli brukt senere. Selv om tallene
om nedkjølingseffekt er lave, understreker Datatilsynet (2014) at det er viktig at vi tar tallene på alvor.
Et fritt og åpent demokrati innebærer at ingen skal ha frykt for å ytre seg.
Pedersen og Rytter (2012) beskriver en konflikt mellom integrering og sikkerhet i Danmark. De
beskriver et paradoks ved at man på den ene siden har en målsetting om å fremme innvandreres
deltagelse og stilling i samfunnet, mens det på den andre siden er et stort fokus på nødvendigheten
av å overvåke og kontrollere religiøse (muslimske) grupper, for å verne om det danske samfunn og
dets verdier (Pedersen og Rytter, 2012). Forfatterne viser til forskningseksempler på ungdom som
føler seg fremmedgjort i det danske samfunn (Pedersen og Rytter, 2012). Dette er mennesker som
egentlig var en del av det danske samfunn, men som nå har søkt annerkjennelse blant likestilte og
likesinnede i en islamsk politisk organisasjon. De mener eksemplene viser at minoritetene
internaliserer majoritetens dominerende kategorier og forståelse om minoritetsgrupper når de blir
eksponert for dem (Pedersen og Rytter, 2012).

15

16

2. TEORETISKE PERSPEKTIVER

F

ire teoretiske perspektiver har vært mitt rammeverk i denne oppgaven. Disse teoriene kan
på mange måter knyttes sammen, men belyser likevel ulike sider av temaet. Becks teori om
risikosamfunnet beskriver et samfunn som blir organisert av respons på risiko (Beck, 2001).

Christie og Bruun (2003) beskriver den gode fiende, som i deres fremstilling er narkotika. Jeg vil i
denne sammenheng se på om terrorisme også kan omtales som en god fiende innenfor deres
rammeverk. Garlands «Culture of Control» (2001) brukes for å belyse kontrollsiden ved
terrortrusselen, og som et perspektiv på «oss» og «de andre». Foucaults teori om den panoptiske
disiplin (1977) blir her først og fremst brukt som et perspektiv på hva det kan gjøre med samfunnets
borgere om man vet at man kan bli sett til enhver tid. De fire teoriene har til felles at de beskriver en
endring i måten samfunnet håndterer og reagerer på trusler og uønskede handlinger.

2.1 Risikosamfunnet
Ulrich Beck ga ut boken om risikosamfunnet i 1986. I sin opprinnelige teori om risikosamfunnet
beskriver Beck (2001) hovedsakelig risikoer knyttet til miljø, kjernefysiske våpen og klima. Han har
senere brukt teorien i en fremstilling av risikoen knyttet til terrorangrep (Beck, 2002a, 2002b). Den
opprinnelige boken kom samme år som Tsjernobylulykken, og Beck tok den økologiske
dimensjonen inn i den samtidsdiagnostiske debatten (Aakvaag, 2008).
For Beck (2001) handler risiko om skader som ennå ikke har skjedd, men som truer med å bli reelle.
I risikosamfunnet har ikke lenger fortiden sin determinasjonskraft ovenfor nåtiden – fremtiden blir
årsaken til aktuelle opplevelser og handlinger (Beck, 2001, s. 46). Dette i motsetning til det
tradisjonelle samfunn, hvor fremtiden ble oppfattet som noe utenfor menneskers kontroll, og styrt
av fortiden. Industrisamfunnet var fremtidstroens epoke, spesielt med en økende tro på at man
kunne styre sin egen fremtid. Dette har blitt videreført, men med et større fokus på at fremtiden ikke
kan kontrolleres fullt ut, og at det kan gå galt (Aakvaag, 2008, s. 267). Beck (2001) beskriver
risikosamfunnet som en ny modernitet vi nå er inne i. Forventede katastrofer, inkludert tiltakene for
å unngå dem, blir en avgjørende sosial kraft.
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Risikosamfunnet, eller den nye moderniteten, skiller seg fra tidligere tider fordi risikoer ikke er
bundet til ett land alene (Beck, 2001). Det kan diskuteres om dette er så nytt. For eksempel ulike
sykdommer (som «svartedauden») var også en risiko, som ikke var bundet til ett land – i en helt
annen tid. I globaliseringens tid påvirker derimot risikoene alle land og alle sosiale klasser (Beck,
2001). Konsekvensene er globale og ikke nødvendigvis personlige. For Beck (2001, s. 28) handler
det om prisen vi må betale for industrisamfunnets voldsomme suksess, nemlig industrisamfunnets
latente dysfunksjoner, og han anvender risikobegrepet på alle typer problemer
moderniseringsprosessen fører med seg. Moderne risikoer er menneskeskapte (Aakvaag, 2008, s.
266), og risikosamfunnet vokser frem når håndteringen av modernitetens konsekvenser blir en større
utfordring enn de naturskapte farene. De moderne risikoene er ofte usynlige og skaper et inntrykk av
at alt potensielt er farlig. Som Beck beskriver det: «jeg har angst» har erstattet industrisamfunnets
«jeg er sulten» (Aakvaag, 2008, s. 267).
Beck (2001) mener det er viktig å skille mellom det kulturelle og politiske fokuset på risiko, og den
faktiske utbredelsen av risiko. Massemediene er en viktig aktør når det kommer til å skape
risikodefinisjoner, og her er trusselen om terror et godt eksempel. Medias fokus og fremvisning av
terrorangrep kan ha en stor effekt på publikummet som mottar denne informasjonen. Beck (2001, s.
63) beskriver det som en definisjonskamp om risikoenes omfang, grad og intensitet. Ifølge Beck
(2001) kan risikosamfunnet beskrives på bakgrunn av hvordan samfunnet organiseres gjennom
respons på risiko. Han beskriver industrisamfunnet som organisert etter rikdomsfordelingens logikk,
nemlig produksjonslogikk. Det var en stor suksess, men suksessen har sin pris. I stedet for sult må vi
nå forholde oss til de uintenderte og uforutsette bivirkningene av den industrielle moderniseringen
som kjemiske gifter i jord, global oppvarming, atomavfall og lignende (Aakvaag, 2008, s. 266). Fra
rikdomsfordelingens logikk har risikofordelingens logikk overtatt. Dette er klasseoverskridende
konflikter om produksjon og fordeling av risikoer. Beck (2001) beskriver hvordan risiko systematisk
skapes i den høyt utviklende moderniseringsprosess. Dette er et viktig poeng, da moderniseringen i
seg selv har skapt risikoene som nå må håndteres. Den nye moderniteten går vekk fra
nasjonalstatens fastsatte grenser, kollektiv bevissthet, kulturell homogenitet og et felles «vi» (Aakvaag,
2008). Beck (2001) mener vi har forlatt industrisamfunnet til fordel for en modernitet som stadig
moderniserer seg selv – en prosess vi står midt oppe i (Aakvaag, 2008, s.265).
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2.1.1 Verdensrisikosamfunnet
I 2002 videreførte Beck teorien om risikosamfunnet til det han kaller «World risk society» (Beck,
2002a, 2002b). I verdensrisikosamfunnet er terrorisme sentralt. Terrorisme skiller seg fra andre
risikoer fordi målet er å oppnå de effekter som andre kriser oppnår uten at dette er intensjonen
(Beck, 2002b, s. 44). Verdensrisikosamfunnet skaper globale konsekvenser som trigger problemer og
farer. Disse utfordrer autoriteter gjennom katastrofale hendelser som synliggjøres over hele verden
(Beck, 2002a). En global fare ble ifølge Beck født etter terrorangrepet 11. september 2001. Den
globale faren et terrorangrep representerer skaper allianser, konflikter og forandring i
verdenspolitikken. Verdensrisikosamfunnet har ikke oppstått fordi hverdagen har blitt mer farlig,
men risikoene fremstår som mer uklare og ukontrollerbare (Beck, 2002a). Ukontrollerbare risikoer er
ikke linket til gitte steder, og kan vanskelig kontrolleres innenfor nasjonalstaten. Det sentrale
problemet i verdensrisikosamfunnet er nettopp hvordan man skal få kontroll over det
ukontrollerbare. Som et resultat av risiko trenger vi også løfter om sikkerhet, og disse løftene må
stadig bekreftes ovenfor en våken og kritisk offentlighet (Beck, 2001, s. 28). Det oppstår et politisk
potensiale i risikosamfunnet, og dette er knyttet til katastrofer (Beck, 2001, s. 33). Staten skal gi
borgerne sikkerhet, og blir sterkere når befolkningen legger sin tillit til at myndighetene skal beskytte
de mot terrorangrep (Beck, 2002a). Dette er sentralt i Norge der den institusjonelle tilliten er sterk
(Staksrud et al., 2014). Samtidig påpeker Beck (2002b) at staten ikke blir sterkere i sin tradisjonelle
form, fordi den er avhengig av globale allianser.
Beck (2002b) mener terrortrusselen gir aktiv mistillit til medborgere, mennesker fra andre land og
myndigheter over hele verden. Mindre tillit gir igjen høyere risiko, og terrortrusselen utløser dermed
«[…] a self-multiplication of risk by the de-bounding of risk perceptions and fantasies» (Beck, 2002b,
s. 44). Forsøket på å avverge og styre risiko kan medføre reorganisering av makt og ansvar. Risiko er
formidlet gjennom argumenter, og spesielt med fokus på hva som må gjøres for å fjerne denne
risikoen. Dette er relevant i forhold til hvordan det blir argumentert for at de hemmelige tjenestenes
metoder er nødvendige blant annet for å forebygge og avverge terrorisme. Risiko er et viktig begrep i
denne argumentasjonen. For å kunne forebygge og avverge et terrorangrep har blant annet PST
(2011) argumentert for at de har vært avhengig av lovendringene de siste årene, slik at de nå kan
bruke flere metoder og straffeforfølge på planleggingsstadiet. Dette er et eksempel på at
risikovurderinger blir politikk.
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Globaliseringen er en viktig faktor for Beck (2002a, 2002b), og han hevder den eneste måten å
opprettholde nasjonal sikkerhet når internasjonal terrorisme truer landet, er internasjonalt samarbeid.
Terrorangrep forsterker ikke nasjonalstaten alene. Nasjonal sikkerhet i verdensrisikosamfunnet er
avhengig av globale allianser, ikke bare for ekstern, men også intern sikkerhet. Et paradoks blir da at
stater må denasjonalisere og transnasjonalisere seg selv. Dette betyr at stater må ofre aspekter ved
deres autonomi for å overkomme nasjonale problemer i en globalisert verden (Beck, 2002b, s. 48).
Videre argumenterer Beck (2002a) for at fiendebildet er misvisende i terrorsammenheng. Det er ikke
en krig mellom stater, men heller en krig mellom individer og staten. Beck (2002b, s. 45) påpeker
også at USA i stor grad har vært de som har definert denne fienden. Samarbeidene land har fått en
felles fiende, noe som gjør at nasjonene står sammen mot denne risikoen global terrorisme
representerer. Beck (2002a) understreker hvor viktig det er at dette ikke blir en krig mot islam, noe
som kun vil skape mer konflikt og demonisere «cultural others». Derfor er det viktig å skille mellom
fiendebilder. Det er forskjell på stater i konflikt og den transnasjonale terroristfienden som består av
individuelle grupper og personer. Det transnasjonale og hybride ved terrorfienden gjør at allerede
mektige stater får større hegemoni (Beck, 2002b, s. 44). Beck stiller spørsmålstegn ved de som
definerer transnasjonale terrorister. Det er ikke dommere eller internasjonale domstoler, men
myndigheter og stater med betydelig makt:
They empower themselves by defining who is their terrorist enemy, their bin Laden. The fundamental
distinctions between war and peace, attack and self-defence collapse. Terrorist enemy images are
deterritorialized, de-nationalized and flexible state constructions that legitimize the global intervention of military powers
as ‘self-defence’. (Beck, 2002b, s. 44, original utheving).

2.1.3 Surveillance society versus Cosmopolitan states
Beck (2002b) beskriver to idealtyper for transnasjonalt samarbeid mellom stater, og skiller mellom
overvåkingssamfunnet på den ene siden, og det han kaller «cosmopolitan states» på den andre. Beck
(2002b, s. 49) mener overvåkingssamfunnet truer med å bruke det internasjonale samarbeidet til å
bygge seg selv til «fortress states» der sikkerhet og militær står sterkt, på bekostning av frihet og
demokrati. Han mener rettigheter her må vike for sikkerhetens skyld. Målet er å konstruere en
vestlig festning mot «de andre».
«Cosmopolitan states» er basert på annerkjennelse av «de andres» annerledeshet (Beck, 2002b, s. 50).
Sentralt er solidaritet med utenlandske borgere innenfor og utenfor nasjonale grenser. «They do this
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by connecting self-determination with responsibility for (national and nonnational) others» (Beck,
2002b, s. 50). Kampen er ikke bare mot terrorisme, men også mot dens årsaker. Globale løsninger
kan ikke oppnås av individuelle nasjoner alene. Grunnsteinen i internasjonalt samarbeid ligger i
menneskerettigheter og global rett (Beck, 2002b). Flere nasjonale og religiøse identiteter lever
sammen gjennom prinsippet om konstitusjonell toleranse.
Beck (2002a) sier at den globale alliansen mot terrorisme må være basert på loven. Målet må være at
terrorisme blir straffet som en kriminalitet mot mennesker over hele verden. Stater som ikke vil være
med på dette, må møte sanksjoner fra alle stater. Militære løsninger kan ikke vinne denne kampen
alene. Det må være en «policy of dialogue», først og fremst mot den islamske verden, men også mot
andre kulturer som ser deres verdier truet av globalisering (Beck, 2002a).
Det er flere kritiske innvendinger mot Becks teori. Hovedsakelig går det ut på at teorien mangler
empirisk forankring, og er for spekulativ. Abstraksjons- og generaliseringsnivået er for høyt
(Aakvaag, 2008, s. 285). En innvending er også at han underspiller hvordan flere elementer i den nye
moderniteten også var å finne i den gamle. Et eksempel er hvordan landegrenser tidlig fikk mindre
betydning gjennom medlemskap i FN, NATO og handels- og migrasjonsavtaler (Aakvaag, 2008, s.
286). Det er kanskje ikke et brudd mellom disse to modernetitene, men mer en gradvis overgang.

2.2 Den gode fiende
Christie og Bruun (2003) beskriver krigen mot narkotika som en krig som ikke kan vinnes bare føres.
Krigen mot narkotika er for forfatterne et eksempel på en god fiende, og boken forklarer dermed
hva en god fiende er. Christie og Bruun (2013, s. 18) beskriver fienden som en motstander som
oppfattes som forklaring på andre uønskede tilstander som ungdomsproblemer, fattigdom og
kriminalitet. Denne forklaringen gjør igjen at maktsentra og det store flertallet får være i fred fordi
det er mindre presserende å gå løs på de andre samfunnsproblemene. I denne oppgaven bruker jeg
forfatternes beskrivelse av hva som kjennetegner den gode fiende, og hva det kan gjøre med
samfunnet. Jeg vil se på om terrorisme kan opptre som en slik fiende i dagens samfunn. Krigen mot
narkotika og krigen mot terror kan ha likhetstrekk når det kommer til politiske beslutninger og
politiets arbeid.
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Christie og Bruun (2003, s. 56) argumenterer for at fiender ikke nødvendigvis bare er en trussel, men
at de kan også være nyttige. En felles fiende forener «oss» og gjør det mulig å samle
oppmerksomheten om en liten del av virkeligheten, og glemme det andre. Både Beck (2002b) og
Garland (2001) hevder at årsakene til terrorisme og kriminalitet ikke er i fokus, men dens
konsekvenser. Min empiri tyder på at ønsket om å forebygge og avverge terrorisme i stor grad skjer
gjennom økende overvåking og kontroll. Terrorisme skal forebygges blant annet for de potensielle
ofrene, og de potensielle materielle skadene dette kan medføre.
«En stor del av den ideologiske og politiske kamp kan ses som en strid om hva som allment skal
defineres som de sentrale sosiale problem.» (Christie og Bruun, 2003, s. 57). En god fiende er ifølge
forfatterne preget av syv kjennetegn. Ingen fiende er perfekt ut fra alle disse hensyn, men noen
fiender er bedre enn andre.
1. Det første punktet gjelder definisjonen av fienden (Christie og Bruun, 2003, s. 57).
Terroristene er fienden i krigen mot terror, men som det kommer frem gjennom denne
oppgaven kan terroristene være ulike grupper eller personer.
2. Det andre punktet gjelder det faktum at fienden må kunne betegnes som farlig, gjerne
djevelsk og umenneskelig. Enten hele fienden, eller for eksempel lederen (Christie og Bruun,
2003, s. 57). Terror er farlig, spesielt for uskyldige mennesker. Narkotika kan for eksempel
bare være farlig for personene det gjelder. I forstadiene av krigen argumenterer Christie og
Bruun (2003, s. 57) for at overdrivelser og skrekkbilder brukes, og at dette blir verre etter
hvert som krigen utvikler seg. Det ideelle er om man har en gruppe individer som har alt det
verste ved fienden. Et eksempel i denne sammenheng kan være terrorgruppen IS (Islamsk
Stat). Dette kan bli fremmet som erkerepresentanten for det onde.
3. Det tredje punktet gjelder de som har ansvaret for kampen mot fienden. I denne
sammenheng er det myndighetene og ulike politi/etterretningsorganer (nasjonalt og
internasjonalt). Disse må kunne kjenne seg trygge i sin kamp. Om de skal ha folkets støtte
må de få være i fred, og fremstå som troverdige også om de skulle gripe til visse
overdrivelser i beskrivelsen av fienden eller problemets karakter (Christie og Bruun, 2003, s.
58). Fienden må fremstå som så sterk at ekstraordinære fullmakter godtas. Når tryggheten
skal sikres kan samfunnets vanlige kontrollforanstaltinger for å forebygge maktmisbruk i
noen grad settes ut av kraft.
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Lederne får selv i stor utstrekning definere om det skjer fremgang eller tilbakegang i kampen. I
krigstid gjør sensuren det vanskelig for landets borgere å vurdere hvordan slagene utvikler seg. For
den vanlige befolkning blir det vanskelig å vurdere framgang eller motgang. Jo hardere krig, jo
mindre intern diskusjon om krigens mål og krigens midler. (Christie og Bruun, 2003, s. 58).

4. Gode fiender er de som aldri dør (Christie og Bruun, 2003, s. 58). Det argumenteres for
fremgang og delseirer, men fienden er mektig og derfor stadig en trussel mot landet. Det blir
derfor argumentert for at den fremgangsrike kampen kan bli enda bedre, og de ansvarlige for
kampen får mer ressurser både i form av materiell og ekstraordinære fullmakter.
5. Folket kan ikke blandes for mye inn i krigføringen, og derfor kan fienden defineres såpass
vagt at det ikke blir lett å kontrollere om den blir sterkere eller svakere (Christie og Bruun,
2003, s.58). Den kan defineres slik at man etter behov både kan inkludere og ekskludere
ulike grupper som har eller har hatt tilknytning til fienden. Den perfekte fiende kan
bekjempes når den synes, men den er uklar nok til at man aldri kan være sikker på at det ikke
skjuler seg flere. Den perfekte fiende kan både overvinnes og beholdes (Christie og Bruun,
2003, s. 58).
6. Det sjette punktet tilsier likevel at fienden ikke kan være for uklar. «Skal den ytre fienden
kunne ivareta de indre behov, må denne fienden ha symbolverdi som et motstykke til det
gode og det riktige. Jo sterkere symbolverdi, jo mer kan en slik fiende samle og oppheve
andre motsetninger.» (Christie og Bruun, 2003, s. 58).
7. Det siste punktet går på at fienden ikke må reduseres til det absurde. Skadene og farligheten
er der. Fienden finnes, og kan erfares (Christie og Bruun, 2003, s. 58).
Det internasjonale samarbeidet er viktig også i krigen mot narkotika (Christie og Bruun, 2003, s. 96).
Det vises blant annet til at det ofte er internasjonale hendelser og oppfatninger som finner mer eller
mindre gunstige vekstbetingelser i Norden. Forfatterne peker spesielt på akselerasjon i det norske
straffenivået i krigen mot narkotika som eksempel på dette. Da får kontrollsiden større fullmakter,
og vi står i fare for å miste viktige rettssikkerhetsgarantier (Christie og Bruun, 2003). Dette er synlig
også i krigen mot terror. Større overvåkingsfullmakter og økende kriminalisering av
forberedelseshandlinger er eksempler på dette. Christie og Bruun (2003, s. 159) peker likevel på at
viktigst er faren for at samfunnet mister seg selv av syne. I deres eksempel blir stoffbruk en
forklaring på dårlige samfunnstilstander. Alternative forklaringer som klassekritikk og medfødte
privilegier behøver derfor ikke analyseres. Dette kan være et problem også i krigen mot terror.
Undersøkelsen jeg har vist til fra Danmark (Pedersen og Rytter, 2012) er et eksempel på dette, der
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ungdommers inngang til ekstreme grupperinger blant annet skyldtes at de følte seg fremmedgjort i
det danske samfunn.
Christie og Bruun (2003) argumenterer for at krigen mot narkotika er med på å binde samfunnet
sammen. For forfatterne er narkotika noe som bidrar til å opprettholde bilde av «oss selv» som
«velfortjente borgere i et rettferdig samfunn» (Christie og Bruun, 2003, s. 226). I krigen mot terror
kan dette være en måte «vi» samles mot en felles fiende. Noen av velferdsstatens problemer havner i
skyggen av dette, men det blir ikke like sentralt da «de andre» forsøker å ødelegge «våre» verdier og
goder. Christie og Bruun (2003) mener dermed at en god fiende tar fokuset vekk fra alternative
forklaringer på problemet.
Mer kontroll av «de andre» kan også føre til «de andres» motstand mot myndighetene, og det
politiske system bruker avvergingsmekanismer som økte straffer. Det er effektivt og det letter det
politiske presset (Christie og Bruun, 2003, s. 164). Når myndighetskontroll utøves er det grenser for
hvilke midler som er akseptable i kontrollutøvelsen. Ulike tiltak vokser frem som for eksempel
kontroll av kontrollørene. I overvåkingssammenheng hos de hemmelige tjenestene har som sagt
EOS-utvalget denne kontrollfunksjonen. Når formålet er ekstraordinært viktig, kommer alle disse
grensene likevel også under ekstraordinært press (Christie og Bruun, 2003, s. 166). Eksemplene
forfatterne bruker på dette er overvåkingsmetoder som skjulte tvangsmidler. Tvil eller kritikk av
egne styrker og standpunkter kan i denne sammenheng bli sett på som indre fiender.
Christie og Bruun (2003, s. 170) beskriver noe Per Ole Träskmann kaller dragens egg. Hovedpoenget
er at lovgivningen som blir ført i krigen mot narkotika er i ferd med å ødelegge hovedprinsippene
for den nordiske kriminalpolitikken. Det snakkes ikke om at man forsøker å løse et
samfunnsproblem med strafferettens hjelp, men om en kamp mot lovbrudd og lovbryter. Problemet
formes ikke ut fra en sosial velferdsmodell med vurdering av sosial vinning og tap, men med
formuleringen om at narkotika er et onde som skal bekjempes av det gode (Christie og Bruun, 2003,
s. 170). Kampen legitimerer bruk av sterke midler. Det blir derfor legitimt å legge sikkerhetsrutiner
til side som legalitetsprinsipp og rettferdig rettergang. Målet er et narkotika (her terror) fritt samfunn.
Det er forskjell på narkotika og terrorisme, men poenget her er at det kan synes noen likhetstrekk
ved hvordan ekstraordinære tiltak argumenteres for, og legitimeres.
Krigens gevinst må veies mot krigens kostnader (Christie og Bruun, 2003, s. 173). Hvis
kontrollsystemet vokser ut av kontroll, og får egenskaper som ikke er forenelige med rettstatens
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grunnleggende prinsipp argumenterer forfatterne for at kostnadene ved krigen er for store. Det
samme gjelder om det er en krig som ikke kan vinnes, bare føres. Dette er svært relevant i krigen
mot terror. Det blir diskutert om pre-aktiv strafferett ikke er forenelig med rettstatens
grunnleggende prinsipp om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist (Lomell, 2011). Flertallet
i Metodekontrollutvalget (NOU, 2009:15, s. 152) stiller spørsmålstegn ved om noen skjulte
tvangsmidler i forebyggende øyemed, som for eksempel dataavlesing kan stride mot Grunnloven §
102. Flere av høringssvarene til digitalt grenseforsvar påpeker at denne måten å samle inn
informasjon på både strider med E-tjenestens rettsgrunnlag og menneskerettighetene (se for
eksempel Datatilsynet, 2017). Christie og Bruun (2003) mener ikke at vi ikke skal ha kontroll, men
den skal ikke være så sterk at den truer andre grunnleggende verdier i samfunnet.
Kontroll og styring er skapt av at vi har noe vi nødig vil miste (Christie og Bruun, 2003, s. 186). De
som har mest å tape er de som styres best, og ustyrligst blir de fattigste. Forfatterne mener krigen
mot narkotika er ført så kraftig og så følelsesladet at forsøk på å si at problemet er noe annet, og
derfor bør løses på andre måter vil ta lang tid å trenge gjennom. Fattigdom forklares for eksempel
med narkotikabruk (Christie og Bruun, 2003, s. 226). Vi kan ikke straffe oss ut av de store
samfunnsproblemene, fordi kollektive løsninger ikke trives i skyggen av straffeloven. Dette kan
knyttes sammen med Becks (2002b) beskrivelse av «cosmopolitan states», der han mener vi ikke kun
kan føre en krig mot terror, vi må forstå og overvinne årsakene til terror. Hvis det kan gjøres,
minsker kanskje også faren for å tape det sivile samfunn (Christie og Bruun, 2003, s. 226).

2.3 Culture of Control
The new field of crime control and criminal justice was shaped not by the programmes of reformers or
by criminological ideas but by the character of late twentieth-century society, its problems, its culture
and its technologies of power (Garland, 2001, s. 72).

I Garlands bok «Culture of control» beskriver han et skift i kriminalitetskontroll og strafferett siden
1970tallet (Garland, 2001). Dette skiftet innebar at idelogien og kulturen omkring «penal welfarism»
forsvant. «Penal welfarism» handlet om en sterk tro på at lovbrytere skulle rehabiliteres, og komme
tilbake til samfunnet (Garland, 2001, s. 27). Det var en overordnet tro på en velferdsorientert straff,
og alternativer til fengsel ble brukt fordi fengselet ble sett på som uproduktivt. Kriminologi ble sett
på som viktig for å forstå kriminaliteten, og dens årsaker. Fokuset lå på individet, avvik og kriminelle
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karaktertrekk. «Penal Welfarism» er et barn av sin tid, nemlig etterkrigstiden. Det å gå vekk fra denne
måten å tenke på er også preget av sin tid. Etterfulgt av «penal welfarism» kom ideen om at
ingenting virker («nothing works») (Garland, 2001, s. 61). Selv om Garland hovedsakelig beskriver
utviklingen i USA og Storbritannia, spredte politikken seg også til andre land. Negative rapporter og
økende kriminalitet gjorde at ulike institusjoner som fengselet og politiet ble sett på som lite
produktive. Systemet tapte i kampen mot kriminalitet. Garland (2001, s. 63) stiller spørsmålstegn ved
hvordan det kunne ha seg at disse kritiske intervensjonene skulle få så store konsekvenser, da annen
type kritikk fra forskningsmiljøer omtrent ble oversett.
Garland (2001) mener samfunnet har gjennomgått en rask endring og utvikling siden seksti- og
syttitallet. Straffens mål har forandret seg, og det har medført endringer i straffesystemet. Viktige
faktorer for dette er massemedienes inntog, mer velstand, mer forbruk og et generelt større fokus på
velstand og suksess. Dette gjorde at andre problemer enn det som var gjeldende tidligere ble
synliggjort. Endringene skyldes ifølge Garland (2001, s.77-78) flere årsaker. Sosiale, økonomiske og
kulturelle endringer på den ene siden og det politiske landskapet på den andre. Fra 70tallet var
politiske idealer som det frie marked, kapitalisme og neoliberalisme sentralt. Ny avansert teknologi
preget samfunnet, og massemediene spilte en viktig rolle for meningsdannelsen i befolkningen.
Familien og husholdet sto sterkt, det var en betydelig demokratisering av sosiale og kulturelle liv og
byen ble sentral. Dette skapte nye kriminalitetsformer, usikkerhet og nye klasse- og raserelasjoner.
Denne nye moderniteten har skapt en sosial deling mellom de som har tilgang til disse godene og de
som ikke har det (Garland, 2001). Forestillingen om at alle hadde midlene til å nå målet om velstand
og suksess ble utfordret ved at disse midlene faktisk varierte i ulike samfunnslag. Dette bidro til at
nye kriminalitetsformer ble sentrale. Økonomisk frihet og sosial kontroll har vært viktige aspekter
ved det Garland (2001, s. 77) kaller «late twentieth-century modernity». I denne senmoderniteten har
det tilsynelatende blitt mer kriminalitet. Det har gjort at kriminalitetsbekjempelse har blitt en viktig
politisk kampsak. Politiet har fått flere, og mer omfattende oppgaver. Fokus på kriminalitet og
bekjempelse av denne har også gjort at folk er mer redde for kriminalitet (Garland, 2001, s. 10). Den
teknologiske utviklingen har gjort at politiet og myndighetens metoder har måtte tilpasse seg, noe
som er et viktig argument i dagens overvåkingsdebatt. Når kriminalitet og bekjempelsen av denne
ble et så stort politisk tema ble det også en sterk meningsdannelse i befolkningen (Garland, 2001). I
et samfunn preget av en konstant kilde av usikkerhet, fare og urettferdighet blir det sentralt hvordan
politikere reagerer og handler på dette området. Garland (2001, s. 13) mener det har gått fra en
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logisk og forskningsbasert tilnærming til en mer politisk og populistisk stil (som for eksempel «three
strikes», «prison works» og «zero tolerance»).
Rehabilitering er ikke lenger et ideal ifølge Garland (2001). Kriminologiske teorier fra 70tallet som
handlet om sosiale forhold som ledet til kriminalitet, er ikke like akseptert i senmoderniteten. Straff
er hovedfokuset i dette skiftet. USA og Storbritannia har en ganske annen kriminalpolitikk enn
Norge. Det kan likevel tyde på at noen av de samme tendensene også kan ses her. En ny
følelsesladet tone, og frykt for kriminalitet er synlig i dagens samfunn. Offerperspektivet er svært
sentralt, noe som gjenspeiles i min empiri. Det er sterke argumenter som omhandler skaden som
potensielt kan bli påført ofre, og samfunnet forøvrig. Om straffen er for offer eller gjerningsperson
blir da sentralt. Som nevnt tidligere er det et stort fokus på at folket må beskyttes, og at dette er
statens oppgave. Det er mindre fokus på at befolkningen skal beskyttes mot staten, noe som også er
et viktig poeng for Garland (2001). Fengselet fremstår som en viktig institusjon, og for Garland
(2001) viser dette at sikkerhet er et viktig element i dagens samfunn. Hvordan dette skal oppnås er
sentrale politiske prosesser.
Kriminaliteten og samfunnet har endret seg. Det har også tankene og de kulturelle meningene rundt
kriminalitet. Garland (2001) beskriver hvordan det går mot en kultur preget av kontroll. En sentral
endring er at fokuset er på konsekvensene av kriminalitet istedenfor dens årsaker (Garland, 2001, s.
121). Offerets rolle i strafferetten, og at det skal gjenopprettes rettferdighet ovenfor disse er sentralt
også i Norge. Et viktig moment i moderne kriminalitetskontroll er ifølge Garland (2001) å redusere
frykten for kriminalitet. Tiltak kan bli satt i gang med dette som formål, ikke nødvendigvis fordi det
bekjemper kriminalitet. Dette gjenspeiles i argumentasjonen knyttet til rikets sikkerhet og terrorisme,
da frykten og usikkerheten dette medfører er noe man forsøker å redusere. Mediene og politisk
retorikk kan igjen påvirke frykten for kriminalitet (Garland, 2001).
Det er fokus på forebygging, og at alvorlig kriminalitet må stoppes før det skjer. Dette for å redusere
frykt, skade, tap og kostnader. Sikkerhet er viktigere enn utdanning og rehabilitering for de som
faller utenfor samfunnet i Garlands (2001) fremstilling. Rehabilitering er fortsatt et ideal (spesielt i
Norge), men det er et stort fokus på å sikre fremtidige ofre. «Vår» sikkerhet avhenger av kontroll av
«dem». Garland (2001, s. 136) beskriver i den sammenheng «criminology of the other» som kan være
relevant i diskusjonen om terrorisme, da «vi» må beskyttes mot «de farlige andre». «De andre» hører
typisk til andre kulturelle grupper, og har lite til felles med «oss». Rase og kriminalitet kan da
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assosieres med hverandre. Garland (2001, s. 136) bruker eksempelet om krigen mot narkotika som
han mener i realiteten har blitt en krig mot minoriteter. Dette viser til en rettspolitikk som er
følelsesladet, og ikke velferdsfundert. Frykt blir igjen et sentralt element for å gjennomføre ulike
tiltak.
Bull og Craig (2006) beskriver hvordan Garlands «culture of control» er relevant i diskusjonen
omkring terrorisme, selv om han omtaler kriminalitet mer generelt. De viser flere eksempler på
hvordan politikere bruker «expressive punitivism» for at staten skal kunne beskytte sine borgere mot
terrorisme, og hvordan det fremmes at en sterk stat er viktig. Terrorister fremstilles som farlige
medlemmer av andre raser og sosiale grupper som har lite til felles med «oss» (Bull og Craig, 2006, s.
215). De er onde, en fiende vi ikke kan ha sympati for. For forfatterne er den eneste praktiske
responsen på deres tilstedeværelse å «take them out of circulation» (Bull og Craig, 2006, s. 215). Det
vises for eksempel til å sende terrorister til Guantanamo Bay uten dom. Forfatterne påpeker ulike
kulturelle effekter gjennom en politikk preget av utestengelse. Det skaper en «Arab Other» som «the
folk devil» i vår tid (Bill og Craig, 2006, s. 215).

2.4 Panoptisk disiplin
Foucault (1977) beskriver et skift fra førmoderne til moderne straff, der panoptisk disiplinering er
hovedformen for moderne makt (Aakvaag, 2008, s. 314). Fra offentlig tortur og lidelse som den
førmoderne straff, til disiplinering og kontroll av massene som den moderne straff. For Foucault
«bres det et fint fengselsaktig nett av overvåking og kontroll over samfunnet – og slik gjenopprettes
den sosiale ordenen som gikk tapt med det tradisjonelle samfunnets kollaps.» (Aakvaag, 2008, s. 314).
For Foucault (1977) handler overvåking om å bli sett, og at man vet at man kan bli det til enhver tid.
Han tar utgangspunkt i Benthams beskrivelse av det panoptiske fengsel som hadde en spesiell
arkitektur. Cellene skulle plasseres rundt et sentrert vakttårn, og i vakttårnet skulle betjentene sitte.
Det skulle ikke være mulig å se inn i dette vakttårnet, bare ut. Alle fangene kunne ses. De innsatte
skulle disiplineres ved tanken om at de alltid kunne bli sett, selv om de ikke visste når eller hvor ofte
dette fant sted. Fangene er synlige hele tiden, vokterne er det ikke (Aakvaag, 2008, s. 316).
Hovedhensikten med panoptikon er å skape en situasjon hvor de innsatte selv danner grunnlaget for
den disiplinen de lever under (Foucault, 1977, s. 181). De innsatte vet de kan bli sett, og dermed
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fungerer makten automatisk (Foucault, 2008, s. 175). Foucault tar denne tankegangen ut av fengselet,
og inn på et samfunnsnivå. Han beskriver den panoptiske disiplin gjennom ulike institusjoner i
samfunnet, som skolen, arbeidslivet og fengselet. Fokuset ligger på det enkelte individ, og
selvdisiplinering. Han beskriver hvordan mennesker tar makten i samfunnet inn i seg, og handler
deretter. Fordi man vet man kan bli sett, handler man slik de som kan se oss vil at man skal handle.
Da har man ikke noe å skjule. For Foucault (1977) betyr dette at det skjer en internalisering av
herskeforholdet, og at det er kilden til alles egen undertrykkelse. Panoptikon reduserer antallet
mennesker som utøver makten, men det øker samtidig tallet på de makten utføres på. Panoptikon er
for Foucault det ideelle systemet på en maktmekanisme (Foucault, 1977, s. 184).
Denne maktmekanismen er en form for overvåking. For Foucault (1977) er det panoptiske
fengselssystemet en modell for disiplineringen av 1800- og 1900tallets samfunn mer generelt. Disse
disiplinerende metodene skulle få orden på befolkningen. I denne oppgaven belyser denne teorien
en potensiell nedkjølingseffekt, altså om befolkningen handler annerledes fordi de vet de kan bli sett.
Økende fokus på overvåking, både gjennom Snowden-avsløringene og innføring av nye metoder,
kan ha gjort at det er en større bevissthet rundt dette temaet. Bruk av skjulte tvangsmidler og
eventuelt et digitalt grenseforsvar er hemmelig overvåking. Det er kun de som bruker metodene som
vet når det blir brukt. Terskelen er lavere enn tidligere for om den eller de berørte parter skal få vite
om inngrepet i ettertid (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016). Digitalt grenseforsvar vil
eventuelt lagre store deler av befolkningens kommunikasjon og databruk, men befolkningen vet ikke
når og hvordan det eventuelt blir brukt. I denne typen saker er det fravær av offentlig debatt (når det
gjelder faktisk bruk), og mediedekning. Selv om tjenestene må handle etter gitte lover, er det med så
inngripende metoder viktig at denne makten ikke blir misbrukt. Kontroll av kontrollørene blir derfor
sentralt.
Gjennom beskrivelsen av skiftet i straffegjennomføringen fokuserer også Foucault på
introduksjonen av farlighetsbegrepet på kriminelle (Foucault, 2013). Farlighetsbegrepet innebærer at
samfunnet må fokusere på individers potensiale, ikke bare deres handlinger. «[…] ikke på niveauet
for de forhåndenværende overtrædelser af en given lov, men på niveauet for det adfærdsmæssige
potentialiteter, det repræsenterede» (Foucault, 2013, s. 464). Gjennom dette skiftet har det ifølge
Foucault (2013) dannet det seg et helt nettverk av overvåkings- og forbedringsinstutisjoner. Politiet
skal ta seg av overvåkingen, mens andre institusjoner som for eksempel skolesystemet skal ta seg av
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forbedringen. Nivået for farlighet har gjort at det dannes en «ramme om individers liv fra vugge til
grav» (Foucault, 2013, s. 464).
Foucault (1977) beskriver hvordan disiplineringen tidligere ble sett på som en unntakstilstand, til at
det nå er den allmenne bevokting. Det er ikke lenger kun i nødvendighetens navn, det er for
sikkerhetens skyld. Han beskriver på mange måter total masseovervåking noe som ikke
nødvendigvis er tilfelle i Norge (eller verden forøvrig). Foucault har et meget negativt syn på dette,
nærmest et dystopisk ett, og jeg ønsker å diskutere om det egentlig er så dramatisk som Foucault
hevder. Foucault presenterer ikke gevinster ved det moderne prosjekt, som menneskerettigheter og
rettssikkerhet (Aakvaag, 2008, s. 325). Han har på mange måter en aktørløs samfunnsforståelse, og
ingen alternativer til det disiplinerte, føyelige mennesket (Aakvaag, 2008, s. 327). Aakvaag (2008, s.
327) stiller spørsmålstegn ved om panoptisk disiplin passer til «vår» modernitet, eller kun
industrisamfunnet som var preget av mer sosial kontroll. Menneskene i dagens samfunn pålegges i
større grad å utforme sine egne liv.
Det viktigste aspektet ved Foucaults teori i denne oppgaven er likevel det at man vet man kan bli
sett, og om det gjør at man handler annerledes. Det er spesielt interessant at alle informantene, i
større eller mindre grad påpekte at dette kan være en negativ side ved for mye overvåking. Hva som
er for mye var det likevel uenighet om. Det skal også påpekes at noen av informantene mente det
kan oppstå en positiv nedkjølingseffekt. Dette kommer jeg tilbake til når jeg presenterer mine funn.
Et viktig aspekt er også om befolkningen faktisk ønsker mer overvåking, for sikkerhetens skyld. Om
dette bunner i kunnskap, og tro på at dette virker, kan det svekke Foucaults (1977) argument om en
befolkning som disiplinert handler innenfor svært kontrollerende maktmekanismer. Simon (2014)
påpeker positive sider ved overvåkingen. Et eksempel er at kontrollørene også blir overvåket (for
eksempel ved at politiet har med seg kamera som dokumenterer arbeidet), og at det da blir lettere for
de kontrollen utøves på å fremme sine rettigheter, si og gjøre det de vil uten frykt. Han kaller dette
en potensiell «warming effect». I denne oppgaven er fokuset på hemmelige tjenester, og da er ikke
dette argumentet like sentralt. Selv om det kanskje er datamaskiner som analyserer data (som Simon
(2014) mener reduserer sjansen for rasediskriminering eller sosiale stereotypier), er det likevel
mennesker som har programmert inn hva det skal fokuseres på, og som går gjennom dataene etter
de er samlet inn. I min diskusjon av en potensiell nedkjølingseffekt er heller ikke fokuset på hvordan
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befolkningen reagerer på det ordinære politiets arbeid, men de hemmelige tjenestene, nettopp fordi
det er hemmelig.
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3. METODE

I

dette kapittelet vil jeg presentere hvordan jeg har innhentet min empiri, og hvordan jeg har
arbeidet med problemstillingene i denne oppgaven. Flere sentrale spørsmål har gjort seg
relevante gjennom hele prosessen, og min hovedutfordring har vært å begrense og

konkretisere oppgaven. Det er et stort tema som kunne blitt skrevet om på ulike måter. En kvalitativ
metode gjorde at jeg både kunne komme i direkte kontakt med personer som arbeidet med temaet,
og analysere sentrale forarbeider og rapporter. Dette viste seg raskt å være et omfattende materiale.
Jeg bestemte meg for å se på hvordan overvåkingsmetodene i Norge blir legitimert og kritisert.
Hovedfokuset er på PSTs arbeid, men jeg har som nevnt også sett på det siste forslaget til Etjenesten. En rettssosiologisk analyse av dette fremsto for meg som både viktig og interessant. Jeg
har ikke sett på det ordinære politiets arbeid, men fokusert på PSTs overvåking i forebyggende og
avvergende øyemed. I argumentasjonen for hvorfor det er behov for dette, omtales flere typer
alvorlig kriminalitet. Jeg har valgt å fokusere på terrorisme fordi det er en sentral del av utviklingen
på feltet, spesielt etter terrorangrepet i USA 11. september 2001. I den sammenheng har jeg også sett
på terrorlovgivningen, spesielt kriminalisering av forberedelseshandlinger og soloterrorisme.
En kvantitativ studie kunne vært relevant for denne problemstillingen. Det kunne for eksempel vært
spørreundersøkelser med et større antall personer som arbeider innenfor feltet, eller en
spørreundersøkelse om befolkningens holdninger til overvåking. Et kvantitativt prosjekt ville likevel
ikke gitt den dybden og nyansene jeg her var ute etter, da spørsmålene må være enklere og med
korte svaralternativer. En kvalitativ undersøkelse ble det naturlige valget for meg nettopp fordi jeg
søker disse nyansene. Mine funn er til en viss grad sett i sammenheng med undersøkelser i
befolkningen. Holdninger til temaet, og om det har endret seg i nyere tid er spesielt interessant.
Samspillet mellom samfunnet og loven er relevant, og det virker som at dette har påvirket hverandre
i stor grad når det gjelder dette temaet. Det har vært sentralt å problematisere temaet, men også å se
på hvorfor vi kan trenge denne type lovgivning i Norge.
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3.1. Eliteintervjuer
Jeg har intervjuet det Kvale og Brinkmann (2015) omtaler som elitepersoner. I denne oppgaven er
det personer som arbeider med ulike problemstillinger knyttet til overvåking og terrortrusselen.
Elitepersoner er personer som er ledere eller arbeider høyt oppe på viktige samfunnsområder (Kvale
og Brinkmann, 2015). Målet har fra starten av vært å få et bredt bilde av hvordan disse
kontrolltiltakene blir argumentert for, legitimert og kritisert. Eliteintervjuene har åpnet døren til slik
informasjon.
Smith (2005) beskriver hvordan det i samfunnsfagene er mindre tradisjon for å studere «opp» enn å
studere «ned», blant annet fordi det kan være vanskeligere å komme innenfor elitegrupper enn andre
grupper. Smith (2005, s. 645) problematiserer skille mellom elite (powerfull) og ikke-elite (powerless),
og argumenterer for at det ikke nødvendigvis er enten/eller. Hun beskriver flere antatte
problemstillinger ved et eliteintervju som blant annet vanskelig tilgang, men mener dette likeså godt
kan gjelde alle typer intervjuer. Elitepersoner er heller ingen homogen gruppe, det er kanskje like
stor variasjon her som hos andre grupper. Denne antatte problemstillingen var ikke et stort problem
for meg under rekrutteringen. De fleste jeg kontaktet svarte raskt og var positive til mitt prosjekt.
Kvale og Brinkmann (2015) beskriver et asymmetrisk maktforhold i en intervjusituasjon, der
forskeren har makt gjennom sin posisjon ovenfor intervjupersonene. I et eliteintervju kan dette snus.
Det asymmetriske maktforholdet kan bli oppveid av elitepersonens maktstilling. Personen som blir
intervjuet fungerer som en ekspert på temaet, og forskeren kommer dit for å lære (Kvale og
Brinkmann, 2015). Dette varierte noe i de ulike intervjuene for min del. Noen av informantene var
mer skeptiske mot meg, og det kan kanskje bunne i at de visste hva jeg studerte, og hadde en ide om
hva jeg mente om temaet. Disse personene hadde muligens noe mer «makt» over meg enn de som
viste stor interesse for mitt studiefelt. Jeg forsøkte hele veien og opptre så nøytralt som mulig. Jeg
fokuserte på at det var positivt at de stilte til intervju, det viste et ønske om å bidra med deres
budskap. Målet med intervjuet var at jeg kom dit for å lære.

3.1.1 Planlegging
Jeg startet med å undersøke hvem som kunne være aktuelle å intervjue til denne problemstillingen.
Det var mange muligheter. Jeg bestemte meg for å intervjue personer som jobber med dette temaet
på ulike områder i samfunnet. Dette for å få et bredt bilde av situasjonen, og argumenter fra de ulike
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sidene i debatten. Jeg planla intervjuene ved å sette meg inn i hva de jeg skulle intervjue arbeider
med, og deres standpunkt i debatten. Jeg var godt forberedt til intervjuene da kunnskap om temaet
er viktig for å stille riktige spørsmål, ikke minst oppfølgingsspørsmål (Kvale og Brinkmann, 2015).
Jeg har aldri studert jus, og mye av det jeg skulle sette meg inn i var juridisk arbeid. Flertallet av
informantene er også jurister. Dette så jeg på som en utfordring, men ikke nødvendigvis noe
negativt. Jeg forsøkte derfor å gjøre det til noe positivt ved at mine informanter måtte forklare og
svare utenfor juridiske termer.
Jeg tok utgangspunkt i Kvale og Brinkmanns (2015, s. 137) beskrivelse av intervjuundersøkelsens syv
stadier i planleggingen. Tematisering – jeg startet planleggingen med å finne ut av undersøkelsens
hvorfor (formålet med studien) og hva (innhente forhåndskunnskap om emnet jeg skulle undersøke).
Jeg hadde ulike tanker om hvordan jeg ville gjennomføre oppgaven metodisk, men bestemte meg
tidlig for å gjøre det slik det er presentert her. Deretter planla jeg hvordan jeg skulle gjennomføre
dette. Intervjuene fulgte deretter, samtidig med en kontinuerlig lesing av dokumentene. Alle
intervjuene mine ble så transkribert og deretter analysert på grunnlag av undersøkelsens formål og
emneområdet. Jeg planla deretter at jeg skulle verifisere og rapportere undersøkelsen (Kvale og
Brinkmann, 2015, s. 137).
Kvale og Brinkmanns (2015, s. 47-48) beskrivelse av det kvalitative forskningsintervjuet var også
nyttig. De legger vekt på intervjupersonens livsverden. Det var ikke hovedsakelig informantenes
livsverden jeg var interessert i, men deres arbeid, og hva de mente om ulike relevante
samfunnsspørsmål. Kvale og Brinkmanns (2015) oversikt var likevel nyttig. Temaet for intervjuet ble
presentert på forhånd. Fokuset lå på hans eller hennes forhold til temaet som ble diskutert, og deres
arbeid knyttet til dette. Målet var å få frem deres mening, og sentrale temaer ble diskutert med
bakgrunn i intervjupersonens syn på saken. Kvalitativ kunnskap gir åpne og nyanserte beskrivelser
av ulike sider ved temaet basert på intervjupersonens meninger og erfaringer (Kvale og Brinkmann,
2015, s. 47). Jeg forsøkte å vise åpenhet for nye og uventede argumenter, og unngikk derfor
ferdigoppsatte kategorier eller fortolkningsskjemaer. Fokuset lå på bestemte temaer, men jeg planla
ikke stramt strukturerte og standardiserte spørsmål. Jeg forsøkte likevel å styre intervjuet, noe som
stort sett fungerte godt. Jeg hadde med meg en intervjuguide som jeg forholdt meg til under alle
intervjuene. Temaene som ble tatt opp var temaer disse personene mente mye om, og jeg la opp til
oppfølgingsspørsmål underveis.
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Intervjuguiden var basert på både faktaspørsmål og meningsspørsmål. Jeg var likevel forberedt på at
ikke alle kunne svare på meningsspørsmål i like stor grad. Intervjuet hos EOS-utvalget bar preg av
dette. EOS-utvalget er et uavhengig organ som ikke deltar i debatter, de skal være nøytrale. I dette
intervjuet forberedte jeg meg i større grad på å spørre om deres arbeid. Noen informanter kan også
ha hatt et slags bias ved intervjusituasjonen. Et eksempel kan være informanten hos Justis- og
beredskapsdepartementet. Forslagene til lovendringer kommer fra departementet, og de
videreformidler PSTs ønsker. Det kan derfor ha vært et mål for denne informanten å overbevise
meg om at dette var riktig, uten å fokusere like mye på nyansene. Nå er det ikke nødvendigvis slik at
de andre intervjuene ikke bar preget av dette.

3.1.2 Rekruttering
I planleggingsfasen var det flere personer jeg ønsket å intervjue. Målet var fem til syv intervjuer.
Totalt har jeg intervjuet seks (åtte hvis man regner de to intervjuene der også en jurist var til stede)
personer. I rekrutteringsfasen opplevde jeg ikke så mange av problemstillingene som ofte blir nevnt i
forbindelse med eliteintervjuer. De fleste jeg kontaktet var positive til prosjektet, og stilte til intervju
på kort varsel. Jeg ønsket å intervjue noen fra PST, men dette lot seg ikke gjøre da ingen der hadde
mulighet eller tid til å stille til intervju. Jeg slo meg likevel til ro med at jeg antagelig ikke kunne fått
noen andre svar enn det PST allerede har uttalt offentlig. Derfor har jeg lest flere av deres
dokumenter og uttalelser om temaet. Intervjupersonene ble valgt for å få et bredt bilde av
situasjonen med ulike innfallsvinkler. Hvilke overvåkings og kontrolltiltak som finnes og
problemstillinger knyttet til dette, har vært et tema som disse personene har belyst på ulike måter.
Jeg har hatt et ønske om å koble dette sammen for og se nyansene i debatten, ikke enten/eller.
Intervjupersonene blir omtalt som informanter, og de har godkjent at jeg bruker deres fulle navn.
Jeg har intervjuet Bjørn Erik Thon som er direktør i Datatilsynet, og aktiv i debatten knyttet til
personvern og overvåking. Datatilsynet har sentrale høringsuttalelser ved lovforslag og endringer på
dette området, og er en viktig aktør i saker som omhandler personvernet. Eva Jarbekk er leder for
personvernnemda, advokat og har vært med i Lysne 2-utvalgets arbeid med digitalt grenseforsvar.
Hun er også en person som ofte deltar i debatter knyttet til temaet. Petter F. Wille er direktør i
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, og intervjuet ble også gjennomført med
Kristian Reinert Haugland Nilsen (seniorrådgiver). De arbeider med menneskerettigheter, og hadde
oversikt over internasjonalt lovverk og relevante problemstillinger på dette området. Jon Wessel-Aas
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er advokat og en sentral kritisk stemme i overvåkingsdebatten. Han er også medlem av den
internasjonale juristkommisjonen (norsk avdeling), og har vært sentral i høringsrunder og saker
knyttet til media, ytringsfrihet, personvern og menneskerettigheter. Ove Andre Vanebo er jurist og
politiker. Når intervjuet fant sted var han statssekretær for daværende justisminister Anders
Anundsen. Han har arbeidet med politiske spørsmål knyttet til overvåking, og var med i
avslutningsprosessen ved utformingen av den nyeste proposisjonen om skjulte tvangsmidler sendt
fra Justis- og beredskapsdepartementet. Til slutt intervjuet jeg Eldbjørg Løwer som er leder for
EOS-utvalget (Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings-, og sikkerhetstjeneste).
Løwer hadde med seg en jurist, men det blir ikke brukt sitater fra juristen i oppgaven. Det er kun
utvalgsleder som uttaler seg på vegne av utvalget.
Informantene ble kontaktet på mail, foruten en av informantene jeg kom i prat med etter en debatt
om temaet. Jeg opplevde positiv respons på mailene jeg sendte, og måtte sjeldent «mase». Nesten alle
stilte opp på kort varsel, og tok imot meg på sine kontorer. Jeg opplevde ingen store problemer
knyttet til rekrutteringen hvis man ser bort fra PST. Jeg tilpasset meg informantenes timeplan, og
møtte de når det passet best for dem. Jeg sendte tidlig ut informasjonsbrev med signaturfelt så
informantene kunne se på dette før intervjuet. En av informantene ba også om intervjuguide før
intervjuet noe jeg diskuterte med veileder. Vi kom fram til at det ikke var problematisk, og jeg sendte
dermed hovedspørsmålene og strukturen i intervjuet.
Jeg vurderte å ha en intervjuguide som var utformet til hvert enkelt intervju, men bestemte meg for å
bruke en på alle intervjuene. Temaene i intervjuguiden ble likevel vektlagt ulikt. Målet var at
informantene skulle bidra til å gi meg svar på min problemstilling, og det ble derfor naturlig å bygge
en intervjuguide rundt dette. Jeg hadde likevel såpass åpen intervjuguide at det fungerte som en måte
å styre intervjuet og tematikken på, heller enn en streng gjennomføringsplan. Dette fungerte godt.

3.1.3 Gjennomføring
Intervjuene ble gjennomført på informantenes arbeidsplass. Jeg sendte som sagt ut
informasjonsskriv før intervjuet så alle var informert om prosjektet, og at jeg ønsket å bruke
båndopptaker. Samtlige godkjente dette. Der godkjente de også at jeg kunne bruke deres fulle navn.
De ble informert om at de selv skulle få godkjenne sitatene jeg ønsket å bruke før levering. Jeg gikk
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likevel ikke for nøye inn på hva intervjuene skulle handle om på forhånd da jeg var opptatt av at
informantene skulle snakke noenlunde fritt.
Intervjuene startet med at jeg presenterte prosjektet, og de fortalte om deres bakgrunn og arbeid. Jeg
har hele veien gått inn for å stille åpne spørsmål som ikke indikerer for mye. Dette var likevel en
utfordring da jeg på mange måter var forberedt på hva disse personene mener om temaet. Jeg hadde
på forhånd lest ulike publikasjoner de har skrevet, og lest om deres arbeidsplass. Jeg fikk ofte
interessante svar når jeg ba de utdype forskjellige ting som de kanskje tok litt for gitt, eller om jeg
hadde relevante oppfølgingsspørsmål. Intervjuet besto av tre hovedtemaer. 1) Overvåking i Norge
for å forebygge og avverge terrorisme, 2) personvern og menneskerettigheter og 3) pre-aktiv
strafferett. Intervjuene varte fra 45 minutter til litt over en time. Dette fulgte jeg med på i og med at
informantene stort sett hadde satt av en time til å prate med meg. Jeg forsøkte å holde en viss
struktur i intervjuet, og informerte om når vi beveget oss over på et «nytt» tema. Intervjuene kan på
mange måter kalles et semistrukturert intervju, da det hverken var en åpen samtale eller en
spørreskjemasamtale (Kvale og Brinkmann, 2015). Hvert intervju ble avsluttet med spørsmål om de
hadde noe mer de ville legge til, eller om det var noe de følte vi ikke hadde snakket om. Jeg fikk som
regel noen gode svar her. Eliteintervjupersoner kan ifølge Harvey (2011) ofte prøve å styre intervjuet
mer enn andre, og disse tingene er viktig for å unngå det. Jeg tok ingen notater underveis, men
hadde med meg båndopptaker. Det virket ikke som om noen var plaget av dette, og jeg følte
intervjuet ble mer naturlig enn om jeg skulle forsøkt å notere det de sa. Jeg kunne konsentrere meg
om svarene jeg fikk, og hvordan jeg skulle følge opp dette videre.
Intervjuene var noe konfronterende med en gjensidig relasjon der begge parter stilte spørsmål og ga
svar. Dette fordi mine informanter ofte ønsket å vite hva jeg kunne om de ulike temaene. I noen
situasjoner fikk jeg også et inntrykk av at de prøvde å utfordre meg litt. Jeg sto likevel for
hovedspørsmålene. Jeg kritiserte ikke deres utsagn som Kvale og Brinkmann (2015) påpeker at man
kan gjøre i et eliteintervju. For meg føltes ikke dette riktig, og jeg vet ikke om jeg hadde fått bedre
svar av dette. For meg var det viktig at informantene opplevde dette som et positivt bidrag, og
fokuset var deres synspunkter på saken. Intervjuene handlet mer om fakta enn opplevelser, og var
mer deskriptive enn emosjonelle. Fokuset var på å produsere kunnskap gjennom intervjuet, og det
handlet mer om samfunnsspørsmål og verdier enn private opplevelser og meninger (Kvale og
Brinkmann, 2015, s. 123).
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Det var viktig for meg å være godt forberedt, ha kunnskap om deres arbeid og ikke minst om temaet
vi skulle snakke om. Intervjuene fant likevel sted i ulike deler av skriveprosessen, og jeg var bedre
forberedt på de siste intervjuene enn de første. Jeg var ærlig på dette, spesielt i mitt første intervju
som ble gjennomført allerede i august. Det er mulig å utfordre uttalelsene i større grad enn med
andre intervjuer fordi noen av svarene kan være noe forhåndsbestemt (Kvale og Brinkmann, 2015).
Selv om jeg ikke gikk spesifikt inn for dette så stilte jeg kritiske oppfølgingsspørsmål underveis, uten
å kritisere selve utsagnet. Spesielt hvis de var svært bestemte på et tema. Jeg forsøkte også å lede
personene inn igjen på temaet hvis det oppsto lange digresjoner.

3.1.4 Førforståelser
Jeg har valgt et stort tema som jeg kunne gått inn i på ulike måter. Det er et tema jeg er engasjert i,
og som jeg har opparbeidet meg holdninger til. Det var viktig for meg at dette ikke ble for synlig i
intervjusituasjonen. Debatten bærer preg av en enten/eller retorikk, som frihet versus sikkerhet og
personvern versus overvåking. Nyansene i debatten er det jeg ønsker å få frem. Som nevnt tidligere
hadde jeg opparbeidet meg kunnskap om informantenes arbeid, bakgrunn, uttalelser i media og
tidligere publikasjoner. Dette gjorde at jeg hadde en ide om hva de kom til å svare på de ulike
spørsmålene. Åpne spørsmål, og relevante oppfølgingsspørsmål ble derfor viktig. Jeg forsøkte å få
informasjon som de ikke allerede hadde sagt eller skrevet, i alle fall med en utdypning. Jeg opplevde
at jeg noen ganger gikk ut ifra at informantene hadde kunnskap om noe de ikke nødvendigvis kunne
så mye om. Da forsøkte jeg å forklare bakgrunnen for spørsmålet, og svarene ble mer en dialog enn
andre spørsmål. Dette varierte ut ifra hva de enkelte jobbet med. Det føltes unaturlig og kun stille
spørsmål da flere viste stor interesse for mitt prosjekt og bakgrunn. Jeg svarte så godt jeg kunne uten
å legge opp til en diskusjon, eller fremme mine synspunkter i for stor grad.
Jeg opplevde også at dette gikk andre veien. De gikk ut ifra at jeg kunne ting jeg ikke kunne, og da
spesielt juridisk terminologi, lovtekster og lignende. Flere hadde inntrykk av at rettssosiologi er mer
juridisk enn hva det faktisk er. Da dette skjedde spurte jeg rett og slett hva de viste til, og om de
kunne utdype det. Jeg opplevde ikke dette som et stort problem under intervjuene, heller en
klargjøring, kanskje for begge parter. Jeg fikk heller ikke inntrykk av at de så på meg som lite
kunnskapsrik fordi jeg ikke hadde kunnskap om akkurat det. Min kunnskap og egne synspunkter ble
utfordret underveis. Intervjuene ble en viktig metode for å se saken fra ulike sider, som det faktisk er
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svært mange av. Jeg fikk et nytt innblikk i problemstillingen, og mange av spørsmålene som har
dukket opp underveis i dette arbeidet er takket være intervjuene.

3.1.5 Min rolle
Kvale og Brinkmann (2015) beskriver forskerens rolle som et usikkerhetsområde. Det er noe man
må forholde seg til, og reflektere over gjennom hele intervjuundersøkelsen. Min rolle varierte noe i
de ulike intervjuene, og jeg fikk kjent på dette. Det som fungerte godt i noen intervjuer fungerte ikke
like bra i andre. Jeg har som Harvey (2011) poengterer viktigheten av gitt informantene informasjon
om hvem jeg er, hvor jeg hører til og tematikken rundt oppgaven på forhånd. Jeg informerte også
om hvor lang tid intervjuet ville ta, hvordan dataene skulle oppbevares, bli brukt og om det skulle
anonymiseres eller ikke. Harvey (2011) påpeker det er viktig å være forberedt når man skal
gjennomføre et eliteintervju for å utjevne maktbalanse, og motta respekt som forsker. Dette var
viktig for meg. Som sagt skilte de siste intervjuene seg fra de første på dette området, da jeg naturlig
nok hadde kommet lengre i prosessen og arbeidet.
Det at jeg ga informantene informasjon før intervjuet kan ha farget intervjuene noe. Svarene kan
bære preg av hva de mente jeg ville høre. Jeg har likevel inntrykk av at dette er et mindre problem i
eliteintervjuer enn i andre intervjuer. Informantene var nøye med å fremme hva de mente var viktig,
og sin kunnskap. Berry (2002, s. 2) påpeker at man kan se den ene siden av saken som mer riktig
fordi en informant var mer kunnskapsrik eller mer detaljert i sine svar, heller enn å innrømme at
man likte den personen bedre enn andre, eller at den personens historie var nærmere eget syn på
saken. Dette forsøkte jeg å være bevisst på. Harvey (2011) understreker også at det er viktig å
beholde selvtilliten selv om intervjusituasjonen kan bli ubehagelig. Det kan for eksempel være at den
man intervjuer stiller spørsmålstegn ved hvor relevant dette er, og at spørsmålene er for vage. Dette
opplevde jeg spesielt i de to intervjuene der en jurist var til stede sammen med informanten. Det
kunne til tider virke som de var mindre villig til å svare på spørsmål der mer «synsing» var aktuelt.
Jeg opplevde å få spørsmål om hvorfor dette var relevant. Noen ville heller snakke om arbeidet de
gjorde, hvilke lover de måtte forholde seg til og ikke så mye om samfunnsdebatten mer generelt. For
meg var dette uvant da jeg kommer fra et fag der vi drøfter ganske mye. Selv om jeg har forståelse
for at noen av informantene ikke kunne gjøre dette da de faktisk ikke uttalte seg som privatpersoner,
så er det kanskje denne utfordringen som gjorde seg mest relevant. Jeg hadde likevel såpass åpne
spørsmål at jeg kunne konkretisere det mer mot deres arbeid under intervjuet. Hvis jeg hadde hatt en
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strengere intervjuguide kunne kanskje dette blitt en større utfordring. Dette var nyttig læring, og en
viktig utfordring for meg. Jeg har aldri har gjennomført slike intervjuer tidligere, og det er første
gang jeg samler inn data i dette omfanget til et eget prosjekt.
Jeg fungerte til tider som en deltager i intervjuet, ikke kun en intervjuperson som var en passiv
tilskuer til intervjupersonenes liv (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 120). Jeg deltok på mange måter
aktivt i samtalen. Ytringene ble samprodusert i intervjuetsituasjonen, og utfordret i løpet av samtalen.
Jeg opptrådte likevel styrende og mer profesjonelt enn om det hadde vært en vanlig samtale, og
forsøkte å finne en god balansegang på dette området.

3.1.6 Refleksjoner
En utfordring var at jeg ikke kunne farge intervjuene for mye selv om informantene stilte meg
mange spørsmål. En samtale med eksperter på temaet som også var interessert i hva jeg jobbet med,
og mine perspektiver på ting (gjerne før intervjuet) var en utfordring. Selv om vi hadde en samtale
om temaet før intervjuet, forsøkte jeg og ikke si for mye om mine synspunkter og forventninger. Jeg
hadde hele veien et ønske om at personene jeg intervjuet skulle snakke så fritt som mulig innenfor
gitte rammer. I ettertid ser jeg at noen av spørsmålene (spesielt oppfølgingsspørsmålene) kanskje var
noe ledende. Jeg har likevel inntrykk av at de jeg intervjuet var klare i sin mening uavhengig av dette.
I og med at de er vant med å svare for seg når det gjelder dette temaet er det heller ikke sikkert at de
oppfattet spørsmålene som ledende. I eliteintervjuer kan man i større grad fremme egne meninger
for å gi ny innsikt da noen av svarene kan være godt forberedt (Kvale og Brinkmann, 2015).
En annen utfordring var som nevnt tidligere at flere av intervjupersonene var jurister, og kunne til
tider bruke mange juridiske termer. Gjennom transkripsjonen var det flere begreper jeg møtte søke
opp underveis som jeg ikke visste hva var. Det gjorde at selve poenget til tider kom tydeligere fram
under transkripsjonen. Hvis jeg hadde spurt underveis i intervjuet kunne jeg kanskje hatt bedre
oppfølgingsspørsmål, men jeg føler på en annen side at dette kunne ha ødelagt noe av flyten i
intervjuet. Jeg spurte der det var naturlig, men om de var midt i et poeng så avbrøt jeg ikke
informantene for å stille slike spørsmål. Den største utfordringen var likevel i de to intervjuene der
informantene hadde med seg en egen jurist (EOS-utvalget og Norges nasjonale institusjon for
menneskerettigheter). Som nevnt tidligere var de mer opptatt av å holde seg til det juridiske.
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Overvåkingsdebatten bærer preg av å være en debatt mellom jurister og politikere. En av mine
informanter påpekte at dette kunne bidra til at befolkningen ikke får med seg viktige aspekter fordi
det blir for omfattende og vanskelig språk. Det kan jeg kanskje si meg enig i. Spesielt med tanke på
lesing av proposisjoner og andre dokumenter, som kan være skrevet med vanskelig språk. Det skal
likevel sies at de er skrevet med det formålet at de i hovedsak skal leses av politikere og jurister. Jeg
håper jeg kan bidra med å belyse denne debatten fra et annet ståsted, selv om det juridiske også er
sentralt i min oppgave. Et så stort tema krever tverrfaglig og tverrpolitisk samarbeid. Det kan også
være en svakhet når jeg fremmer dokumentene. Jeg kan ha oversett ting, tolket noe feil eller mistet
viktige tilleggsopplysninger fordi jeg ikke er trent på å forholde meg til denne type dokumenter.

3.2 Dokumentanalyse
Dokumentanalyse er en systematisk måte å analysere og evaluere dokumenter (Bowen, 2009).
Dataene må analyseres for å gi de mening, forståelse og empirisk kunnskap. Dokumenter inneholder
tekst og eventuelt bilder uten en forskers innblanding. Analysen skal gi mening til dataene i
dokumentene. Dokumentanalyse gjøres gjerne sammen med andre kvalitative metoder, noe jeg også
har gjort i denne oppgaven. Intervjuene tillegges stor vekt, men dokumentene har vært et viktig
bidrag for å se på dataene kombinert med andre datasett.
En dokumentanalyse tar stilling til dokumentenes type, opprinnelse, hensikt, begrepsbruk, valg og
dokumentenes representasjon og virkning (Duedahl og Jacobsen, 2010, s. 54). Dette er noe jeg har
hatt som mål å gjøre i min analyse. Informasjonen man samler i dokumenter kan sette fokus på noen
spørsmål det er behov for å stille, og situasjoner som bør observeres i en undersøkelse. En viktig
tanke å ha med seg er at dokumentene er lagd og presentert for et annet formål enn forskning.
Kildene må derfor vurderes i forhold til konteksten de er utformet i (Thagaard, 2003). Jeg har
forsøkt å få frem hva som er meningen med dokumentene, hvorfor de har blitt publisert og hvem de
er ment for (Bowen, 2009). Jeg bestemte meg for å organisere informasjonen i kategorier relatert til
forskningsspørsmålet, noe jeg vil presentere under delkapittelet om innholdsanalyse.
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3.2.1 Avgrensning
Forarbeider og ulike rapporter om dette temaet tilsvarer et stort materiale, og jeg måtte derfor velge
ut hva som var mest relevant for å belyse problemstillingen. Jeg har sett på Metodekontrollutvalgets
rapport «Skjult informasjon, åpen kontroll» (NOU, 2009:15) og Prop. 68 L - «Endringer i
straffeprosessloven mv. skjulte tvangsmidler» (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016).
Proposisjonen bygger til dels på rapporten fra Metodekontrollutvalget. I disse to dokumentene blir
det gjort rede for nye ønsker, gjeldene rett og prosessen fram til dagens metoder. Det har vært
relevant å søke opp sekundærkilder underveis, men disse to har vært mitt utgangspunkt. Jeg har
fokusert på forslagene for endringer hos PST, og innføringen av dataavlesing. Jeg har som beskrevet
i innledningen også sett på rapporten som er avgitt til Stortinget om digitalt grenseforsvar (Lysne et
al., 2016).
Metodekontrollutvalget ble satt sammen for å etterkontrollere lovgivningen om inngripende
etterforskningsmetoder, og eventuelt foreslå bedre regelverk. Utvalget skulle se på den samlede
effekten av nye etterforskningsmetoder (Regjeringen, 2009). Jeg har fokusert på utredningen om
skjulte tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed, og en eventuell innføring av
dataavlesing som metode. Personvern og rettssikkerhet er en sentral del av rapporten. Utvalget besto
av jurister, personer i politiet, og en politiker. Det har noe å si for resultatet. Dette har jeg tatt i
betraktning når jeg anvender og analyserer rapporten. Kildekritikk er vesentlig også her.
Proposisjonen jeg har brukt er fra Justis- og beredskapsdepartementet. Som avsender kan noen av
de samme spørsmålene gjøres relevante som de under intervjuet med samme departement.

3.2.2 Gjennomføring
Jeg har lest dokumentene i sin helhet, og organisert det i fargekoder satt til ulike kategorier for å se
det i sammenheng med intervjuene. Disse kategoriene vil bli presentert under delkapittelet om
innholdsanalyse. Dette gjorde jeg for å strukturere et stort materiale, og lettere knytte det sammen
med andre dokumenter og intervjuer. Jeg har forsøkt å se på sekundærlitteratur som blir henvist til,
selv om det av tidsmessige grunner ikke har latt seg gjøre fullt ut. Det å begrense materiale har vært
en utfordring hele veien, og resultatet kunne blitt annerledes om jeg hadde fokusert på andre
områder. Dette kunne for eksempel vært hvis jeg hadde fokusert mer på politiets arbeid i forhold til
de hemmelige tjenestene, da de også bruker de samme metodene. Politiet bruker metodene i
etterforskningsarbeid, altså med skjellig grunn til mistanke om at noe kriminelt har skjedd. Dette
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reiser også relevante problemstillinger, men jeg har valgt å fokusere på de hemmelige tjenestenes
arbeid.
Dokumentene er ingen objektiv kilde (Duedahl og Jacobsen, 2010). Metodekontrollutvalgets rapport
kunne hatt andre resultater hvis det satt andre personer i utvalget. Proposisjonen er sendt ut fra
Justis- og beredskapsdepartementet, og PST ligger under dette departementet. Hvis noe skulle skje
kan departementet motta kritikk. Deres arbeid ligger da i å sikre samfunnet, og arbeide for de
nødvendige lovhjemler for dette. Proposisjonen må derfor leses i denne konteksten, noe jeg har
gjort. Proposisjonen bærer også preg av terrorangrepet som fant sted på norsk jord, da blant annet
PST mottok kritikk i ettertid (NOU, 2012:14).

3.2.3 Førforståelser og min rolle
Jeg har aldri analysert denne type dokumenter tidligere. Det gjorde at lesingen av dokumentene var
noe vanskelig, spesielt i forhold til juridiske termer og måten de er skrevet på. Jeg møtte flere av de
samme utfordringene her som jeg gjorde under noen av intervjuene. Selv om jeg gikk inn i dette
arbeidet med forkunnskaper var det ikke alltid like lett å navigere seg gjennom disse dokumentene.
Ved bruk av sekundærkilder og økende kunnskap om temaet, både gjennom skriving og intervjuer
ble likevel denne prosessen noe enklere. Det kan være viktige ting jeg har oversett, og det kan være
noe jeg har misforstått. Jeg bruker flere utdrag fra dokumentene slik det er gjengitt, og omformulerer
bare deler av dataene med egne ord. Dette for at poenget skal komme tydelig frem. For meg var det
viktig å forstå disse dokumentene da denne prosessen er en viktig del av min oppgave.
Det at jeg hadde en del kunnskap om dette temaet fra før kunne potensielt farge hvordan jeg leste
dokumentene. Dette var jeg bevisst på, og jeg forsøkte å holde mine holdninger i bakgrunnen, men
det faglige i forgrunnen. Innenfor de vitenskapelige tekstene på områdene er det en generell skepsis
mot økende overvåking og mer kontroll i samfunnet. Jeg har ikke kommet over mange
vitenskapelige tekster som argumenter for dette, noe som også gjenspeiler debatten på området. Fra
mitt ståsted er det lettere å finne argumenter mot enn for. Disse dokumentene ble derfor min
hovedkilde for nettopp dette ståstedet, og uten disse kunne oppgaven blitt mer ensidig.
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3.2.4 Refleksjoner
Dokumentene er hovedsakelig skrevet til politikere og lovgiver. Tekstens hensikt er ikke det jeg har
brukt den til. Dokumentene er lest med dette i bakhodet. Metodekontrollutvalgets rapport skiller seg
ut som en kritisk gjennomgang av eksisterende metoder, mens de andre dokumentene jeg har brukt
har som formål å overbevise lovgiver om hva man burde gjøre. Slik må de også leses. Det betyr ikke
at det ikke er riktig, men at det er interessant å sette det i sammenheng med flere sider av debatten.

3.3 Analyse
Alle intervjuene har blitt transkribert av meg. Jeg har kuttet ut alle pauser og transkribert i en mer
formell, skriftlig stil. Det skal likevel understrekes at intervjuene gjengis i muntlig form. Jeg har ikke
analysert intervjuene med en bestemt metodisk tilnærming som narrativ analyse eller diskursanalyse,
men som en representasjon av informantenes uttalelser. I og med at alle intervjuene også skulle
godkjennes av informantene var det viktig for meg å representere informantene på en måte som
fremmet deres poeng uten alle pauser, fyllord og digresjoner.
Jeg har analysert intervjuene og dokumentene med fargekoder som tilhører problemstillingen, og de
to underproblemstillingene. Fargekodene ble satt sammen for å skape et bilde av de ulike sidene av
saken. Det som blir brukt av intervjuene i oppgaven er sitater for å understreke viktige poenger og
diskusjon, samt å sette det opp imot dokumentene. Sammen har dette skapt et bilde av situasjonen
jeg ikke kunne se på forhånd. Noe er kritikkverdig, og noe gjør det mer forståelig. Dette hadde jeg
som Kvale og Brinkmann (2015) poengterer viktigheten av bestemt meg for i planleggingsfasen av
intervjuene, og spørsmålene ble utformet med dette som mål. Etter hvert som jeg arbeidet med
dokumentene fant jeg mer jeg kunne spurt informantene om, men som jeg ikke var bevisst på da.
Informantene har likevel vært nøye i sine beskrivelser av de ulike temaene, og omtalt mye jeg ikke
hadde sett for meg på forhånd som jeg har fulgt opp i ettertid. Eksempler på dette er tidligere
forskning, analyser av temaet på ulike måter og politiske prosesser.

3.3.1 Innholdsanalyse
Fargekodene jeg brukte under analysen av datamateriale var basert på hvilke argumenter som brukes,
hvordan de brukes og argumentene for og imot. Argumentene som har hatt sine egne fargekoder er:
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1) Hvorfor vi bør ha de ulike tiltakene. 2) Potensielle problemstillinger som går ut over rettighetene
til borgerne i samfunnet. 3) Personvern. 4) Pre-aktiv strafferett. 5) Kritikk mot tiltakene. 6)
Nedkjølingseffekt. 7) Generelt, redegjøring og hvordan det skal brukes.
Alle intervjuene er som sagt transkribert, og sammen med dokumentene har jeg hatt et omfattende
skriftlig materiale. Det har vært til stor hjelp og bruke fargebaserte koder for å se de ulike sidene opp
mot hverandre. Det har også gjort det enklere å sammenligne intervjuene og dokumentene.

3.4 Etikk
I og med at jeg ikke har intervjuet noen sårbare grupper, eller noen som skal anonymiseres har jeg
ikke hatt så mange etiske problemstillinger som et intervju potensielt kan ha. Hvordan jeg
representerer de ulike informantene mine har vært viktig for meg, men det er på mange måter mer et
spørsmål om validitet enn en etisk problemstilling. Hvordan jeg representerer de som personer, og
hvordan jeg representerer deres utsagn har vært viktig gjennom hele prosessen. For å unngå
misrepresentasjon har jeg sendt alle sitatene jeg har brukt til godkjenning hos informantene. Dette
har både positive og negative sider. Noen av sitatene jeg ønsket å bruke fikk jeg ikke bruke, og noen
av informantene ytret ønske om å skrive om egne sitater. Dette valgte jeg å si nei til fordi et skriftlig
svar er noe helt annet enn et intervju. For meg virket det ikke riktig om noen skulle gjøre dette, og
ikke andre. Dette skjedde heldigvis ikke med så mange, og det har derfor ikke vært et stort problem
selv om det er noen sitater jeg gjerne skulle ha brukt. Jeg har forklart i hvilken kontekst jeg ønsker å
bruke det for deretter å vise til sitatet. Det positive med dette er at informantene selv føler jeg har
representert deres utsagn på en god måte.
Det at alle mine intervjuer er transkribert, men uten lange pauser og fyllord gjør sitatene både mer
lettleselige, og informantene blir fremmet på en god måte. Det har vært viktig for mine informanter
at jeg bruker gode sitater, og ikke nødvendigvis fokuserer på lange pauser, eller hvis de har brukt litt
tid på å komme fram til et poeng. Sitatene fremmes likevel i muntlig form. Alle har signert et
informert samtykkeskjema som er utformet på bakgrunn av NSDs anbefaling. Skjemaet inneholder
all denne informasjonen, samt informasjon om prosjektet og hvordan jeg skulle oppbevare
materialet før det ble godkjent.
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Lydopptak og transkripsjoner har blitt holdt konfidensielt på min passordbeskyttede PC til sitatene
ble godkjent. Alle lydopptak har blitt slettet ved ferdigstillingen av oppgaven. Informantene har ikke
ønsket å bli anonymisert, men jeg har forsikret meg om at det ikke lå noe tilgjengelig før de selv
hadde godkjent sitatene. Jeg har tatt høyde for de samme problemstillingene som i intervjuene når
jeg representerer utdrag fra dokumentene. Duedahl og Jacobsen (2010, s. 74) påpeker at det er viktig
å være oppmerksom på egne bias og fordommer når man analyserer dokumenter. Jeg har hele veien
forsøkt å lese dokumentene med et åpent sinn, og interesse for alle sidene av saken.

3.5 Til slutt
Det er mange måter denne oppgaven kunne blitt løst metodisk, men for meg var det tidlig klart at
jeg ønsket å gjøre det på denne måten. Både fordi det virket overkommelig tidsmessig, men også
fordi jeg syntes det virket interessant å fremme debatten på denne måten. Det var skuffende at jeg
ikke fikk intervju med PST, men jeg har innsett at det ikke nødvendigvis er så mye de kunne sagt om
saken som ikke allerede er tilgjengelig andre steder. Det hadde likevel vært interessant å få et større
innblikk i hvorfor de mener de trenger disse metodene om de kunne svart på det.
I «funn og analyse» kapittelet er det mange sitater. Flere av sitatene har vært vanskelig å kutte i uten å
miste verdifull informasjon. Jeg har forsøkt å legge opp til en god flyt i kapittelet med både sitater og
egen tekst. Mye har blitt kuttet ut, men jeg har forsøkt, så godt det lar seg gjøre innenfor rammene
for oppgaven å få frem de viktige nyansene i debatten.
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4. FUNN OG ANALYSE

I

dette kapittelet vil jeg vil presentere funn, gjøre egne analyser og belyse funnene med de valgte
teoretiske perspektivene. Dette blir videreført i diskusjonskapittelet der jeg vil se nærmere på
hvordan funnene kan belyse, eller stå i konflikt med hverandre. Den første delen handler om

argumentasjonen for og mot økende bruk av overvåking for å stoppe terror. Andre del handler om
rettigheter (spesielt personvern) og pre-aktiv strafferett.
Funnene vil bli presentert gjennom sitater fra intervjuene, og utdrag fra de valgte dokumentene.
Noen av funnene fra dokumentene er skrevet som direkte sitat, mens andre er skrevet inn i teksten.
Dette for å få en god flyt i kapittelet.

4.1 Overvåking for å hindre terrorisme i Norge
Terrortrusselen er et viktig argument for den økende bruken av overvåking både når det gjelder
skjulte tvangsmidler i forebyggende og avvergende øyemed, og en mulig innføring av digitalt
grenseforsvar. Ønsket om å stoppe terrorangrep før de inntreffer, er blant hovedårsakene til at disse
lovene og metodene har blitt vedtatt. Som et resultat av dette har også terrorloven blitt utvidet til å
ramme flere forberedelseshandlinger og soloterrorisme (Straffeloven, 2005). Kombinert har dette
gitt PST større overvåkingsfullmakter. Disse endringene, og det iboende totale potensiale er et viktig
bakteppe for analysen.

4.1.1 For sikkerhetens skyld
ELDBJØRG LØWER: Avveiningen mellom at det ikke skal gjøres urett mot noen, og hensynet til
rikets sikkerhet er krevende. Noen sier at det å ivareta rikets sikkerhet også er en individuell sikkerhet.

Sikkerhet er et viktig begrep når det argumenteres for nye overvåkingsmetoder og utvidet
terrorlovgivning. Samfunnssikkerhet og personlig sikkerhet er to begreper som omtales om
hverandre, noe Løwer også bemerker. Et terrorangrep representerer en katastrofe, og Beck (2002b)
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påpeker at myndighetene må være «føre var» om fremtiden skal sikres mot dette. Retten til sikkerhet,
og frihet fra frykt blir på mange måter argumentert for som rettigheter i seg selv (Mitsilegas, 2012, s.
200).
BJØRN ERIK THON: Vi har sett eksempler på situasjoner som oppstår der du må vise handlekraft,
og du må gjøre et eller annet, selv om det kanskje har vært mer i andre land. Det kontinuerlige fokuset
på terror, terrorhandlinger og at «nå er det farligere enn det har vært noen gang», som jo sannsynligvis
ikke er riktig, det er ikke flere terrorhandlinger nå enn tidligere, men da legitimerer man å innføre
terrortiltak.

Thon snakker om et kontinuerlig fokus på terror, som igjen legitimerer innføringen av terrortiltak.
Høilund (2010, s. 15) mener terror gjør at det kreves hurtige politiske inngrep (signalpolitikk), noe
Thon også bemerker. Dette kan ses i sammenheng med Becks (2002b, s. 45) beskrivelse av hvordan
terrortrusselen blir reprodusert gjennom mediene, som igjen øker fokuset på at staten må sikre sine
borgere. En sammenligning av internasjonal terrorisme i Europa fra 1970-2015 viser at det ikke er
flere terrorangrep enn tidligere (NOU, 2017:9, s. 116). Lysne et al. (2016) skriver det samme, men
samtidig «tilsier de særegne forhold ved terrortrusselen samt utviklingen i hvorledes terrorangrep
gjennomføres og hvilke mål som rammes at denne trusselen står i en særstilling som må møtes med
robuste virkemidler» (Lysne et al., 2016, s. 28). Etter 2015 har det også vært flere jihadistiske
terrorangrep som ikke er med i denne fremstillingen (NOU, 2017:9, s. 116).
Justis- og beredskapsdepartementet (2016, s. 23) argumenterer for at samfunnets behov for
beskyttelse defineres av risikoen for kriminalitet. Denne risikoen er ifølge departementet i større
grad enn tidligere grenseoverskridende, mer kompleks og organisert. Risikoen for terrorangrep
kommer blant annet frem i PSTs trusselvurderinger som sendes ut hvert år. Risikoen for at det skal
skje et terrorangrep på norsk jord har blitt vurdert som mulig og sannsynlig i ulik grad det siste året
(PST, 2017, 2016). Beck (2001, s. 28) påpeker at risiko gir behov for løfter om sikkerhet. Risikoen
for terror har fungert som en viktig faktor for økende bruk av overvåking, som igjen godtas hos
flertallet av befolkningen fordi det gir disse løftene (Staksrud et al., 2014).
OVE ANDRE VANEBO: Terrortrusselen er en viktig faktor. PST mener, det var vel i fjor og året før
hvor de da kom inn på at det i løpet av året var større sjanse enn tidligere for at det skulle skje et
islamistisk terrorangrep. Så har vi nå, det er vel det siste året hvor man ser at det er enkelte
høyreekstreme miljøer som forhøyer sin aktivitet i kjølevannet av at vi har fått, eller fikk et veldig stort
antall asylsøkere i fjor.
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Vanebo uttaler at det er angrep fra islamistiske grupper og høyreekstreme miljøer som vurderes som
mest sannsynlig, etter PSTs egne vurderinger (PST, 2016, 2017). Når PST konkluderer med at det er
mulig eller sannsynlig at det kan skje et terrorangrep på norsk jord, fremstår myndighetenes
handlekraft som sentral for å kunne gi løfter om sikkerhet. Beck (2001, s. 31) mener de senmoderne
risikoer er usynlige før de plutselig slår til, dermed blir alt potensielt farlig. Når alt potensielt er farlig,
kan feltet utvides for hva som godtas av kontrolltiltak.
Omfanget av politiets oppgaver med å beskytte samfunnet mot kriminalitet, avhenger i stor grad av
den til enhver tid gjeldende kriminalitetsutviklingen. De senere år har det vokst frem former for
kriminalitet som i seg selv er egnet til å true stabiliteten i samfunnet. Terrorisme er straffbare
handlinger som har som formål nettopp å skape frykt og undergrave stabiliteten i samfunnet og
grunnlaget for den demokratiske rettsstaten (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, s. 22).

Departementet skriver at terrorens formål er å skape frykt og undergrave stabiliteten i samfunnet.
Det pekes på at terrorisme og soloterrorisme stiller andre krav til sikkerhetstjenestene enn tidligere
(Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, s. 26), og at 22. juli-kommisjonen bemerket at:
Det vil være situasjoner der det er legitimt å ta i bruk inngripende tiltak for å beskytte det som
terrorister ønsker å ramme – demokratiet som styreform og verdier som individets frihet og
grunnleggende menneskerettigheter. (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, s. 26).

Kriminalisering av forberedelseshandlinger kombinert med økte overvåkingsfullmakter skal blant
annet gjøre at PST i større grad skal kunne sikre samfunnet mot terrorisme. Det er strenge krav for å
kunne ta i bruk skjulte tvangsmidler i forebyggende og avvergende øyemed, men med økende
kriminalisering av forberedelseshandlinger er fullmaktene utvidet. PST argumenterer for at de har
lovpålagte oppgaver som skal ivareta rikets sikkerhet, og at de dermed må ha de nødvendige
metodene for å kunne gjøre dette (PST, 2011).
ELDBJØRG LØWER: Det er viktig å finne det balansepunktet som til enhver tid er akseptert mellom
den individuelle frihet og rikets sikkerhet. Det er det balansepunktet som tjenestene skal ivareta. Det
punktet vil flytte seg litt avhengig av hva slags trusselbilde man beveger seg inn i. Så jeg tror vi kan si at
hvis trusselen føles å være økende, eller å være til stede i en større grad enn tidligere så er befolkningen
også mer aksepterende til metoder som er inngripende i sin sfære enn i motsatt situasjon. Det syns jeg
vi ser, og det påvirker selvfølgelig lovgiver.

Utviklingen de siste årene tyder på at balansepunktet som Løwer omtaler har flyttet seg i retning av
ønsket om mer sikkerhet og kontroll. Dette kan ses i lys av Garlands (2001) poeng om at i et
samfunn preget av en konstant kilde av usikkerhet og fare, vil det være sentralt hvordan politikere
reagerer og handler på dette området. Fokus på kriminalitet gjør at folk også er mer redde for
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kriminalitet (Garland, 2001, s. 10). I denne situasjonen tyder det på at befolkningen er mer
aksepterende til metoder som er inngripende i sin sfære (se for eksempel NRK, 2016), hvis det blir
argumentert for at det er nødvendig, for sikkerhetens skyld. Medias rolle er sentral da bilder, film og
beskrivelser kommer tydelig frem. Det har vært ulike terrorangrep i Europa de siste årene på steder
hvor mange nordmenn ofte ferdes, og det kan oppleves som at terroren har kommet «nærmere». Et
eksempel er terrorangrepene i Frankrike, England og Sverige - det kan plutselig ramme «oss».
Det tyder på at sikkerhet i denne sammenheng omfatter både individet, det kollektive og riket i sin
helhet, selv om dette kan innebære tre svært ulike behov for sikkerhet. Samtidig ser det ut til at det er
større aksept for å godta inngripende metoder hvis det argumenteres for at det er nødvendig for
rikets sikkerhet – som igjen oppfattes som personlig sikkerhet.

4.1.2 Kontroll i risikosamfunnet
Det sentrale er å oppdage mulige trusler mot samfunnssikkerheten tidligst mulig, helst lenge før
hendelsesforløpet har kommet så langt at grensen for det straffbare er nådd. Departementet slo fast at
det var et misforhold mellom de forventningene som stilles til PSTs forebyggende arbeid og de
virkemidlene tjenesten har lovlig tilgang til som ledd i sin forebyggende virksomhet. (Justis og
beredskapsdepartementet, 2016, s 202.)

Sitatet viser til en tidligere uttalelse fra departementet om hvorfor PST har behov for skjulte
tvangsmidler i forebyggende øyemed. Bakgrunnen for at det ble åpnet for tvangsmiddelbruk også i
forebyggende øyemed var at PSTs virksomhet i stor grad skal være forebyggende (Justis- og
beredskapsdepartementet, 2016, s. 202). Metodekontrollutvalget diskuterte om romavlytting og
dataavlesing i forebyggende øyemed strider med Grunnloven § 102 (NOU, 2009:15), altså om det da
går under «kriminelt tilfelle». Utvalgets flertall mente at «Grunnloven § 102 innebærer at det på det
forebyggende stadiet ikke kan gis adgang til å gå inn i privat bolig for å plassere utstyr for å
gjennomføre dataavlesingen» (NOU, 2009:15, s. 27). Flertallet mener derimot at PST kan gjøre
innbrudd i et datasystem uten at dette strider med Grunnloven. Utvalget mente derfor at PST også
skulle kunne bruke dataavlesing i det forebyggende sporet, men at det ikke burde innføres som en
selvstendig metode, noe det likevel har blitt. Utvidet kriminalisering av forberedelseshandlinger gjør
også at flere handlinger regnes som «kriminelt tilfelle» enn da Metodekontrollutvalget leverte sin
rapport i 2009.
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Beck (2001, s. 33) beskriver risikosamfunnet som et katastrofesamfunn der unntakstilstanden truer
med å bli normaltilstanden. Hvis man ser på utviklingen i krigen mot terror er det flere trekk som
tyder på dette. De potensielle skadene er store, det dukker stadig opp nye trusler og flere tiltak blir
da innført for å håndtere risikoen. Justis- og beredskapsdepartementet (2016, s. 11) argumenterer på
en slik måte da de ikke støtter Metodekontrollutvalgets forslag om å fjerne forberedelseshandlinger
til terror som grunnlag for å iverksette bruk av tvangsmidler i avvergende øyemed:
Disse er i seg selv alvorlige lovbrudd og har dessuten et så omfattende avledet skadepotensiale at
hensynet til kriminalitetsbekjempelse bør veie tyngre enn hensynet til personvernet. […] Det anses
nødvendig å kunne benytte tvangsmidler allerede for å avverge de opprinnelige, forberedende
lovbruddene (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, s. 11).

Departementet foreslår i denne sammenheng at flere forberedelseshandlinger som opplæring og
rekruttering til terrorhandlinger, bør inntas i listen over lovbrudd som gir denne tilgangen.
Bevæpningsutvalgets rapport beskriver en positiv utvikling i kriminalitetsbildet basert på statistikk,
og at terrornivået er på et lavt nivå i Europa sammenlignet med tidligere tider (NOU, 2017:9, s. 127128). De påpeker at mediedekningen er med på at man glemmer at bildet var verre for noen tiår
siden. Madsen (2017) mener det er et paradoks at trusler fra IS høsten 2014 gjorde at politiet var
bevæpnet i over 14 måneder. Et sentralt spørsmål blir da om terrortrusselen legitimerer
unntakstilstander som normaltilstander over lengre tid enn den konkrete trusselen tilsier. Høilund
(2010) beskriver i den sammenheng det han kaller «fryktens rett». Terrorisme kan legitimere det han
kaller «nødvendighetens lov», og dermed unntakstilstand (Høilund, 2010, s. 21). Fokuset ligger ikke
på å finne lovgivning som institusjonene kan bruke til å løse problemene som utløser frykten, men
det sentrale er å sende hurtige signaler (Høilund, 2010, s. 16).
BJØRN ERIK THON: Terrortrusselen er annerledes nå enn før. Selv om det ikke er flere bomber enn
før, eller flere som dør nå enn før. Muligheten for å rekruttere er annerledes på grunn av internett, og
det er trusler som man på ingen måte skal bagatellisere. Så jeg underkjenner ikke motivene, og jeg ser
også at lovgivningen må tilpasse seg den tiden vi lever i. Det at de tar justeringer, og sånn som i det
siste lovforslaget at de kriminaliserte noen flere forberedelseshandlinger, at de skrudde opp noen
strafferammer, det er fornuftige justeringer. Samtidig er vi veldig opptatt av at det skal dokumenteres,
og det skal begrunnes godt. Det skal balanseres.

Thon mener terrortrusselen er annerledes nå enn før, og argumenterer for at noen av justeringene er
legitime og fornuftige, men at det likevel må balanseres. Justis- og beredskapsdepartementet (2016)
argumenterer for at utvidede overvåkingsfullmakter kan bidra til å forhindre en potensiell katastrofe.
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Dette er i tråd med Becks (2001, s. 46) poeng om at risikoen er en del av en fremtid som skal
forhindres, noe som igjen kan medføre økende fokus på kontroll.
Garland (2001, s. 12) skriver at staten har i oppgave å beskytte borgerne, men at det er mindre fokus
på at borgerne skal beskyttes mot staten. I Norge har befolkningen generelt sterk institusjonell tillit
(Staksrud et al., 2014, s. 18), men dette kan forandre seg. Thon hevder at om tilliten først blir
svekket, kan det være vanskelig å få den tilbake:
BJØRN ERIK THON: Jeg tror ikke det er sånn at vi nå kan slå fast at overvåkingsnivået har kommet
så langt i Norge at folk er redde for å kommunisere, det er en overdrivelse. Men det er viktig å ha den
pulsen hele tiden på hvor fritt folk kommuniserer, og jeg tror at når man først kommer til et punkt
hvor man har fått en nedkjølingseffekt så er det vanskelig å snu den tilbake igjen, for da har folk mistet
tillit. […] Noen grupper kan rammes ekstra sterkt. Folk med en spesiell politisk oppfatning, en seksuell
legning eller en hobby/interesse, noen rare venner. De har spesiell nytte av at ytringsfriheten og
kommunikasjonsfriheten står sterkt. Det kan også være innvandrerbefolkningen som har en annen
holdning til politiet.

Thon mener det er viktig å ta pulsen på hva overvåkingsnivået gjør med hvor fritt folk
kommuniserer, og at noen mennesker i samfunnet kan ha spesiell nytte av at ytringsfriheten og
kommunikasjonsfriheten står sterkt. Han påpeker også at en potensiell nedkjølingseffekt tilsier at
folk har mister tillit. Dette kan ses i sammenheng med Becks (2002a) beskrivelse av
«overvåkingsstater», der han poengterer at for mye overvåking og kontroll kan være en seier for
terroristene, fordi de moderne samfunn svekker nettopp det som gjør de attraktive og overlegne,
nemlig frihet og demokrati. Det kan derfor være viktig og stadig ta den pulsen på overvåkingsnivået
som Thon påpeker.
Det fokuseres i stor grad på konsekvensene av terrorisme fremfor dens årsaker, noe som er et viktig
poeng for Garland (2001) når det gjelder kriminalitet i senmoderniteten. Kontrollaspektet fremmes
dermed i stor grad. Dette er sentralt også for Christie og Bruun (2003, s. 226) som understreker at
det politiske fokuset er på kontroll, ikke hva som ligger bak, noe som igjen kan ta fokuset vekk fra
andre sosiale problemer. Det blir nevnt i PSTs trusselvurdering (2016) at Norges rolle i
internasjonale konflikter og den sterke alliansen med USA kan være en faktor når Norge regnes som
et legitimt terrormål, men dette er ikke nødvendigvis «årsakene» til terrorisme.
Mer kontroll reiser spørsmål knyttet til personers rettigheter:
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Departementet mener at det reiser særlige personvernmessige og rettssikkerhetsmessige betenkeligheter
å tillate bruk av tvangsmidler i forebyggende øyemed, det vil si uten at det er grunnlag for å iverksette
etterforskning, og dette tilsier at adgangen bør være snevrere i slike tilfelle (Justis- og
beredskapsdepartementet, 2016, s. 208).

Departementet skriver likevel at en økt kriminalisering av forberedelseshandlinger «gjør det enklere,
som ledd i etterforskning, å benytte tvangsmidler for å avverge lovbrudd, slik at behovet for å
benytte tvangsmidler i forebyggende øyemed blir mindre» (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016,
s. 208). Gjennom økt kriminalisering går altså flere tilfeller som ledd i etterforskning for å avverge
lovbrudd, og færre innunder forebyggende virksomhet.
Det at unntaket kan bli normen fordi et terrorangrep bringer med seg så store potensielle
ødeleggelser, er et funn i seg selv. Det tyder på at unntakstilstanden kan vedvare så lenge
terrortrusselen oppfattes som reell. Flertallet av befolkningen ønsker at myndighetene skal gjøre
forberedelser, og at det innføres mer overvåking og kontroll hvis det er behov for det (Staksrud, et
al., 2014). Dette viser en sterk institusjonell tillit og statsvennlighet i Norge. En interessant
observasjon er at «støtten til PST, en instans som forvalter myndighet når det gjelder overvåking og
kontroll med borgerne, er langt høyere enn tilliten til mediene» (Staksrud et al., 2014, s. 18). Det
argumenteres for at flere overvåkingsfullmakter og kriminalisering av forberedelseshandlinger bedre
skal kunne sikre befolkningen både mot frykten (som Garland (2001, s. 10) hevder blir sett på som
et problem i seg selv), og skaden potensielle terrorangrep fører med seg. Men, som Thon uttalte, er
balanse og forsiktighet kritisk.

4.1.3 Verdensrisikosamfunnet
OVE ANDRE VANEBO: Det er vanlig i den type arbeid (forslag om innføring av metoder - min anm.) at
man ser på hva for eksempel Danmark, Sverige og Finland gjør. Jeg tror ikke det er noe press, men det
blir fort oppfattet som problematisk hvis si Danmark, Sverige, Finland og Tyskland for den saks skyld
har en del muligheter for tvangsmidler som Norge ikke har. Det kan føre til at enkelte grupper
etablerer seg i Norge, eller opererer fra Norge. Så jeg tror nok det blir en viss smitteeffekt, eller i alle
fall inspirasjon. Samtidig er dette implementeringer og forpliktelser som Norge og norske politikere
med åpne øyne sier ja til, eller går inn for uten at det er noe press sånn sett.

Vanebos uttalelse viser en tankegang jeg har inntrykk av går igjen i det politiske landskap. En viktig
del av argumentasjonen for innføringen av nye og utvidede metoder, er at Norge ikke kan ha en mye
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mildere lovgivning enn andre land. Dette argumentet fremmes både når det er snakk om overvåking
og kriminalisering av forberedelseshandlinger.
BJØRN ERIK THON: Det er sånn at vi må ha etterretningsinformasjon for å gi bort
etterretningsinformasjon, for igjen å få det. Dette er en trade. Man er avhengig av internasjonalt
samarbeid, og da er man også avhengig av internasjonal utveksling av informasjon.

Thons uttalelse kan ses i lys av Becks (2002a, 2002b) beskrivelse av verdensrisikosamfunnet. For å
møte den globale risikoen terror representerer er man avhengig av internasjonalt samarbeid. I
dokumentene blir det vist til andre lands rett, spesielt de andre nordiske landene slik Vanebo
påpeker. PST (2011, s. 10) skrev at de fryktet Norge kunne bli en «safe haven» for terrorgrupper og
terroristceller hvis ikke deltakelse i terrororganisasjoner ble kriminalisert (noe det det nå er), og at det
kunne sette det internasjonale samarbeidet på prøve.
JON WESSEL-AAS: Den retorikken som går på at hvis vi ikke har de samme midlene som de andre så
blir vi en «frihavn» for kriminelle, da vil alle komme hit, her er vi så liberale. Jeg tror den er litt
overdrevet for å si det mildt. Det er en mekanisme i debatten, både psykologisk og politisk.

Wessel-Aas hevder derimot at retorikken som går på at Norge kan bli en «frihavn» for kriminelle er
overdrevet. Lysne et al. (2016) skriver at:
Norge kan ikke forvente at andre lands etterretningstjenester skal ha et primærfokus på å beskytte
norske interesser. Det er i dag en alvorlig utfordring for rikets sikkerhet at de mest avanserte trusler i
det digitale rom – statlig spionasje og forberedelse til digitale angrep, samt kommunikasjon mellom
kjente terrorister i utlandet og ukjente personer i Norge – i de fleste tilfeller ikke kan avdekkes med
dagens kapasiteter (Lysne et al., 2016, s. 29).

Lysne et al. (2016) argumenterer for at det kan være skadelig for Norge hvis ikke digitalt
grenseforsvar blir innført. Informasjonen E-tjenesten mottar fra andre land er ofte samlet inn på en
slik måte digitalt grenseforsvar vil gjøre, og utvalget hevder informasjonen allerede er der, men at vi
ikke kan stole på at andre land gir oss all den informasjonen vi trenger (Lysne et al., 2016, s. 27). I
verdensrisikosamfunnet gjør de globale risikoer at staten blir sterkere, men staten står ikke alene
(Beck, 2002b). Det medfører at nasjonal sikkerhet er avhengig av globale allianser, ikke bare for
ekstern men også for intern sikkerhet.
Et av spørsmålene jeg stilte informantene gjaldt det internasjonale samarbeidet, og om det kan være
et slags press mot Norge om å innføre lignende lovgivning på området som våre samarbeidspartnere
har.
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BJØRN ERIK THON: Terroren er internasjonal, og det er kanskje en del av det nye trusselbilde selv
om det ikke smeller flere bomber. Man er avhengig av internasjonalt samarbeid, og da er man også
avhengig av internasjonal utveksling av informasjon. Det blir et press mot Norge hvis vi har mye
mindre strenge terrorlover enn andre. Selv om det ikke har vært så påfallende kanskje, foruten
datalagringsdirektivet. Jeg synes politiet i Norge sånn jevnt over er gode til å ta egne vurderinger, og
ikke la seg hause opp for mye av en stemning. Det er bra.

Thon uttaler at det internasjonale aspektet ved terrortrusselen er sentral, både når det gjelder angrep
og mottiltak, og at det kan bli et press mot Norge hvis vi har mindre strenge terrorlover enn andre.
Han bemerker likevel at politiet i Norge er gode til å ta egne vurderinger.
PETTER WILLE: Det er et veldig omfattende samarbeid. Politisamarbeid, PSTsamarbeid. Det som
skjer i andre land, det kommer nærmere oss alle. Så det tror jeg er viktig. Det blir brukt av alle sider
egentlig. Både i politikken og i menneskerettighetsmiljøet. At nå må vi stramme inn fordi andre land
gjør det, eller nå må vi gjøre det fordi andre land gjør det. […] Det er veldig viktig det med prosessen
og at rettsikkerhetsgarantiene utvikles. Fordi noe av regjeringens begrunnelse for å øke adgangen til å
bruke skjulte tvangsmidler var at «de andre» nå har mer avanserte metoder, da må vi også få det. Svaret
er ja på at terror legitimerer nye former for overvåking, men at det da også er viktig at
rettsikkerhetsgarantiene for de som overvåkes er solide.

Wille hevder det internasjonale samarbeidet er omfattende, og at hva «de andre» gjør er sentralt på
flere områder. Han understreker at det er viktig at rettsikkerhetsgarantiene utvikles i takt med
overvåkingen. Samarbeidene land opererer ulikt, både når det gjelder etterretningstjenestene, politiet
og strafferetten. Hvis det innføres et digitalt grenseforsvar i Norge vil det være en ny måte å samle
inn informasjon på der landegrensene blir mindre tydelige. Kommunikasjon og informasjon som
krysser den norske grensen er som vist tidligere omfattende. Det meste av vår elektroniske
kommunikasjon krysser denne grensen, fordi vi bruker tjenester som er plassert i andre land.
Et konkret eksempel på internasjonale føringer mot Norge er fra FNs sikkerhetsråd etter 11.
september 2001 (Husabø, 2012, s. 5). Målet var en global allianse mot terrorisme.
Den 28. september påla Sikkerhetsrådet i Resolusjon 1373 alle verdas statar ei rekkje plikter i kampen
mot terrorisme, mellom anna å kriminalisera terrorisme, finansiering av terrorisme og «planning and
preparation». Som medlem av Sikkerhetsrådet på den tida hadde Norge hatt mindre enn 24 timar til å
ta stilling til resolusjonen. Etterpå gjekk det berre vel ei veke før regjeringa Jagland hadde vedteke ei
provisorisk anordning som inneheldt ein definisjon av terrorhandlingar, ei kriminalisering av
finansiering av terrorisme og reglar om bandlegging av midlar til mistenkte terroristar. (Husabø, 2012,
s. 5).

57

Noen problemstillinger
JON WESSEL-AAS: Det er sagt helt åpent av blant annet Etterretningstjenesten og PST, at det er ikke
nødvendigvis vi selv som har så behov for det her (nye metoder – min anm.), men vi trenger noe å bidra
med hvis vi skal få de opplysningene vi er avhengige av. Den handelen der, det er en realitet. Vi er
avhengig av det samarbeidet på mange områder.

Wessel-Aas uttaler at behovet nye metoder også er for at vi skal ha noe å bidra med hvis vi skal få
opplysninger vi er avhengig av, og at vi på mange måter er avhengig av det internasjonale
samarbeidet. Dette kan også by på utfordringer. Gjennom Snowden-avsløringene kom det frem at
Norge mottok informasjon fra samarbeidende land som ikke nødvendigvis hadde vært lov å samle
inn her (Thon, 2014). Thon (2014) mener det er et paradoks når PST kan motta informasjon fra
andre land, og ikke nødvendigvis setter spørsmålstegn ved om den informasjonen er samlet inn
ulovlig, eller om det hadde vært ulovlig i Norge. Et annet eksempel fra Snowden-avsløringene er at
det kom frem at Norge er med i det som blir kalt «nine eyes alliance» som er et
etterretningssamarbeid mellom ni ulike land, blant annet USA og Storbritannia (MacAskill og Ball,
2013).
JON WESSEL-AAS: I større eller mindre grad har det langt på vei blitt systematisert at man overvåker
andre nabolands ting, og så bytter man informasjon. Norge er med i dette ni øyne samarbeidet. Som er
den nest innerste kretsen, uten at noen av oss egentlig har fått vite helt hva det innebærer. Vi vet at fem
øyne innebærer at de har full tilgang til hverandres databaser. Så ni øyne som ikke engang tyskerne er
med i, det er mange store NATO land som ikke er med i ni øyne, de er med i fjorten. Ni øyne, vi må
gå ut i fra at det er ganske åpen utveksling der. Derfor blir det på mange måter litt naivt og bare
fokusere på den norske lovgivningen.

Dette blir ikke omtalt i dokumentene jeg har gått gjennom, heller ikke DGF-rapporten. Jeg har ikke
funnet noe særlig informasjon om dette fra norske kilder. Det blir nevnt i ulike debattinnlegg (se for
eksempel Wessel-Aas, 2013), men hva dette faktisk går ut på, og hvilken rolle Norge har i dette
samarbeidet er hemmelig.
Når etterretningstjenester opererer gjelder lovgivningen i det landet det opereres fra (Thon, 2014).
Mye av etterretningen foregår på tvers av landegrenser, og etterretning deles mellom land. En sentral
problemstilling er også hvordan informasjon som deles er samlet inn. CIA har blant annet brukt
tortur i avhør av mistenkte terrorister (McCoy, 2007 og Ignatieff, 2004, s. 138). Dette er det generell
motstand mot i Norge, og ulovlig i henhold til menneskerettighetene (Menneskerettsloven, 1999).
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Informasjon som er mottatt fra for eksempel CIA kan da være samlet inn under forhold som er
ulovlig i Norge.
Hensynet til internasjonalt samarbeid kan være et moment i vurderingen av om en straffbar handling
bør gi grunnlag for bruk av skjulte metoder. Det er imidlertid begrenset hvilken vekt andre lands rett
kan tillegges, siden både strafferammene og anvendelsesområdet for metodene varierer en del mellom
de ulike land (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, s. 44).

Departementet skriver at det er begrenset hvilken vekt som tillegges andre lands rett når man ser på
om en straffbar handling bør gi grunnlag for bruk av skjulte metoder. Ifølge Wille, Thon og WesselAas er likevel selve samarbeidet omfattende. Dette er i tråd med Becks (2002a, 2002b) beskrivelse av
den globale risikoen terrorisme representerer, og at effektene ikke er territorielle. For Beck (2002b)
er dette en effekt av globaliseringen.
I et risikoperspektiv heller vi mer mot «overvåkingsstater» enn «cosmopolitan states», selv om dette
ikke er enten/eller. Beck (2002b) mener det representerer to idealtyper. Det fremstår som viktig å se
på hva andre land gjør, både for at Norge ikke skal bli en «frihavn», og fordi rikets sikkerhet er
avhengig av det internasjonale samarbeidet.

4.1.4 Den gode fiende
Christie og Bruun (2003, s. 57-58) har som beskrevet syv kjennetegn på den gode fiende, selv om
ingen fiende er perfekt ut i fra alle disse hensyn. Justis- og beredskapsdepartementet (2016, s. 29)
skriver at terrorister kan være ulike grupper eller enkeltpersoner som utøver politisk eller religiøst
motivert vold, og enkeltpersoner som handler med inspirasjon fra andre. Dette tyder på at fienden
ikke er en klar størrelse, og definisjonen blir derfor vag. Det blir argumentert for at det er
grupperinger eller enkeltpersoner som truer demokratiet og samfunnssikkerheten, derfor fremstår
fienden både som farlig og umenneskelig (Christie og Bruun, 2003, s. 57).
Terrorvirksomhet er en svært alvorlig kriminalitetsform, som ofte har forgreninger på tvers av
landegrenser og som i stor grad rammer det sivile samfunnet. Gjennom den frykt og utrygghet
terrorhandlinger skaper, rammer de dessuten bredere enn tap av menneskeliv og materielle skader.
(Justis og beredskapsdepartementet, 2016, s.117).

Departementet skriver at terrorvirksomhet er en svært alvorlig kriminalitetsform og at frykten og
utryggheten terrorhandlinger skaper, går ut over mer enn tap av menneskeliv og materielle skader.
Terrorisme fremstår som en svært farlig fiende. Medias fremstilling kan spille en viktig rolle for hvor
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stor denne trusselen oppleves som, noe Bevæpningsutvalget (NOU, 2017:9, s. 128) påpeker. De som
står for kampen mot fienden får et stort ansvar. Fienden fremstår som så sterk at ekstraordinære
tiltak og fullmakter godtas (Christie og Bruun, 2003, s. 58). Det blir argumentert for at tidligere tiltak
og metoder ikke kan håndtere omfanget av de katastrofale utfallene ved disse truslene (Justis- og
beredskapsdepartementet, 2016):
Et endret trusselbilde har ledet til at politiet og påtalemyndigheten ved ovennevnte lovendringer (som
flere metoder og bruk av tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed – min anm.) har fått adgang til å benytte
flere og mer inngripende tvangsmidler i etterforskningen av terrorhandlinger og annen alvorlig
kriminalitet. […] samtidig med utvidelsene av adgangen til å anvende skjulte tvangsmidler, har det
skjedd en utvikling av kontrollmekanismer og rettssikkerhetsgarantier (Justis og
beredskapsdepartementet, 2016, s. 13-14).

EOS-utvalget er et eksempel på en slik kontrollmekanisme. Departementet skriver at det endrede
trusselbilde har åpnet døren for flere og mer inngripende tvangsmidler når det gjelder
terrorhandlinger og annen alvorlig kriminalitet, men at kontrollmekanismene og
rettssikkerhetsgarantiene også har blitt utviklet.
ELDBJØRG LØWER: Vi sier oftere og oftere nå at når politikerne lager lover som skal ramme inn
hvilke muligheter de hemmelige tjenestene har til å utføre jobben sin, så sier vi da at de også må tenke
på at det er et kontrollaspekt ved den loven dere gir. Så når vi vet hvor grensen går, for vi kan ikke
kritisere tjenestene for at de har gått over en grense hvis vi ikke vet hvor grensen går.

Løwer uttaler at det også må legges til rette for kontrollen. Christie og Bruun (2003, s. 58) påpeker i
den sammenheng at ekstraordinære metoder også kan gjøre kontrollen vanskeligere, nettopp fordi
det gjøres flere unntak. Dette kan knyttes sammen med forfatternes poeng om at gode fiender er de
som aldri dør (Christie og Bruun, 2003, s. 58). Den fremgangsrike kampen kan bli enda bedre og
derfor får de ansvarlige mer ressurser og ekstraordinære fullmakter. Inngripende tiltak legitimeres for
å beskytte det terroristene ønsker å ramme. En viktig del av debatten er at tiltak som blir satt i gang
nettopp for å forsvare «vårt levesett» også kan true verdier og rettigheter som allerede er til stede.
Christie og Bruun (2003, s. 173) mener i den sammenheng at den gode fiende kan skape
kontrollsystemer som vokser ut av kontroll, og får egenskaper som ikke er forenlig med
grunnleggende prinsipper. Flere overvåkingstiltak og økt kriminalisering kan true nettopp dette. Et
velfungerende demokrati, verdier som individets frihet og grunnleggende menneskerettigheter, det er
dette terrorister ønsker å ramme ifølge 22. juli-kommisjonen, og det må forsvares (NOU, 2012:14, s.
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390). Det blir derimot ikke lagt like stor vekt på hva økende overvåking og kontroll kan gjøre mot
nettopp disse verdiene. Wessel-Aas uttalte at hele overvåkingsfeltet kan fremstå som uoversiktlig:
JON WESSEL-AAS: Det er veldig uoversiktlig for folk (overvåkingsfeltet – min anm.). Derfor funker det
når justisminister sier «slapp av, det er bare kjeltringene vi skal ta». Selv om mange kanskje ikke helt
kjøper den, så er det litt deilig og bare slå seg til ro med det.

Wessel-Aas sitt poeng kan ses i sammenheng med Christie og Bruuns (2003, s. 58) beskrivelse av at
fienden defineres som vag, og at det derfor ikke er lett å definere om fienden blir sterkere eller
svakere. Fienden synes, men er uklar nok til at man aldri kan være sikker på om det skjuler seg flere.
Terrorisme kan være ulike handlinger og gjerningspersoner/grupper. Forskjellen på store
terrororganisasjoner og soloterrorisme er et eksempel på dette. Den uklare fienden kan også ha ulike
mål. Fienden er likevel ikke for vag, da det stadig skjer nye terrorangrep. Mediedekningen og det
politiske fokuset rundt dette er stort. Fienden reduseres dermed ikke til det absurde, fordi skadene
og farligheten er der (Christie og Bruun, 2003, s. 58). At terror har store potensielle skadefølger er
det enighet om, og frykten for dette er sentralt. Wollebækk, Enjolras og Ødegård (2013) viser at
befolkningen er mer villig til å gi myndighetene større fullmakter i retning av mer overvåking i en
fase preget av stor oppmerksomhet om terrorberedskap og samfunnssikkerhet.
I dagens samfunn opptrer trusselen om terror som en av de største risikoene vi må sikre oss mot.
Tidligere ville kanskje andre kriminalitetstyper vært hovedargumentet for innføring av nye metoder,
for eksempel narkotika som er fokuset til Christie og Bruun (2003).
OVE ANDRE VANEBO: En relevant diskusjon er om terskelen er for lav (for å bruke skjulte
tvangsmidler – min anm.). Det synes jeg kanskje er en mer spennende og relevant diskusjon, om den
burde vært høyere. Når de nye lovendringene ble vedtatt så vi at fra departementet sin side at den
kanskje ble lagt for lavt. Derfor gjorde man at for eksempel simpel narkotikaovertredelse og
narkotikaheleri ikke kan underlegges dataavlesingskontroll.

Det kan ut ifra Vanebos uttalelse tyde på at narkotika ikke lenger er det som legitimerer de videste
fullmaktene. Christie og Bruun (2003, s. 57) skriver at «en stor del av den ideologiske og politiske
kamp kan ses som en strid om hva som allment skal defineres som de sentrale sosiale problem», og
at det derfor må velges en fiende. Terror kan forstås som en fiende som samler «oss» mot «dem», og
samtidig ivaretar de indre behov fordi det har symbolverdi som et motstykke til det gode og riktige
(Christie og Bruun, 2003, s. 58). Fokuset ligger ikke på å forstå årsakene, men å kontrollere
effektene (Garland, 2001).
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4.1.5 Teknologiens utfordringer
ELDBJØRG LØWER: Tjenestene må legitimere overfor Stortinget hvorfor de ønsker seg nye
metoder, og det er blant annet teknologidrevet.

Løwer uttaler at tjenestenes ønsker om nye metoder blant annet er teknologidrevet. Dette er et viktig
argument i proposisjonen, og det argumenteres for at dataavlesing er nødvendig i denne
sammenheng (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016). Dataavlesing vil blant annet fange opp
informasjon før den blir kryptert. Et sentralt problem med tidligere metoder er at mye foregår over
internett, og man fanger ikke nødvendigvis opp viktig informasjon med for eksempel romavlytting
og telefonavlytting (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, s. 259-260).
OVE ANDRE VANEBO: Den teknologiske utviklingen har gjort at veldig mange av de tidligere
tiltakene som var virkningsfulle har mistet sin betydning. Det gjelder for eksempel telefonavlytting. Et
annet problem er hvis man ser på grupperingene som utfører kriminalitet så er det slik at tidligere så
hadde man mer oversikt over gruppene fordi det var nasjonalt eller lokalt orientert. Nå er det svært
godt organiserte grupper som opererer grenseoverskridende. Det innebærer at man ikke har den
samme oversikten fordi det kan være personer som kommer utenfra. I tillegg er de godt organiserte og
har en sterk form for internjustis.

Vanebo argumenterer for hvorfor den teknologiske utviklingen gjør at det er behov for nye metoder.
Han hevder også at grupperingene som utfører kriminalitet nå opererer grenseoverskridende, og det
gjør at man ikke har den samme oversikten som tidligere. Justis- og beredskapsdepartementet (2016)
mener dataavlesing vil være nyttig i denne sammenheng, og derfor bør innføres som en selvstendig
metode, selv om det strider med Metodekontrollutvalgets forslag. Det er mistenktes bruk av
datasystemet, smarttelefon mv. som skal kontrolleres gjennom dataavlesing (Justis- og
beredskapsdepartementet, 2016, s. 216). Det skal ikke kunne fange opp informasjon som ikke er et
resultat av mistenktes bruk. Hvis man eventuelt skal slå på mikrofoner tilknyttet datasystemet for å
fange opp lydsignaler, må det skje ved romavlytting.
BJØRN ERIK THON: Jeg kan ikke si sånn med bred penn at dataavlesing skal være helt ulovlig i alle
sammenhenger. Så det vi foreslo i høringen på Stortinget var at det innføres som en såkalt
solnedgangslov. Den loven om dataavlesingen gis en gyldighet på to år, eller tre år og så faller den bort.
Med mindre politiet da klarer å dokumentere at det er et behov for det. For jeg følte at den
argumentasjonen som kom fra politiets side, det at de møter kryptert kommunikasjon, det er det ikke
noe tvil om, det aksepterer jeg fullt ut. Men gjør det at de trenger dataavlesing?

Thon aksepterer politiets argumentasjon om at de møter kryptert informasjon, men påpeker at
Datatilsynet foreslo at dataavlesing skulle innføres som en «solnedgangslov», en lov med en
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tidsmessig gyldighet. Hvis det da ikke er dokumentert behov, så faller den bort. Dette ble ikke
vedtatt.
JON WESSEL-AAS: Vi har ingen store eksempler på at noe har blitt trukket tilbake. Det er mulig for
politikere å holde igjen, men det er vanskelig nok. Hvis presset blir stort nok og vedkommende
politimyndigheter er veldig aktive og sier at «hvis vi ikke får dette så klarer vi ikke å beskytte dere», den
er vanskelig å stå imot. Det å ta fra dem virkemidler som de har for en politiker som skal stå til ansvar
for velgerne, og tenker hva hvis det skjer noe og den metoden blir påstått og kunne avverget det, det er
ikke veldig sannsynlig. Det som eventuelt må skje er at domstolene må si at det går for langt.

Wessel-Aas hevder det ikke er tradisjon for å ta fra tjenestene metoder de først har fått. Han
argumenterer for at hvis noe er innført, for så å bli tatt bort, kan det bli et problem for politikere
hvis noe skjer der det blir påstått at en gitt metode kunne ha forhindret dette.
En eventuell innføring av digitalt grenseforsvar reiser nye problemstillinger i debatten.
JON WESSEL-AAS: Man sier nå at det er ikke bare analog krig vi må beskytte oss mot, men det kan
skje angrep på viktige samfunnsinstitusjoner og infrastruktur digitalt. Det er ikke galt, men da må man
også snakke om, altså du har krigens folkerett på bakken. Det er noen grenser, det er noen ting man
ikke gjør. Du har proporsjonalitetsprinsipper. Du bomber ikke nødvendigvis for å ta ut en fiende hvis
det går ut over tusen sivile uskyldige liv. Vi kunne tenke og overføre det på den digitale verden også. At
tiltak for å sikre oss mot russere eller andre angrep på vår infrastruktur, du kan ikke bruke tiltak som
går ut over hele befolkningen samtidig. Men der er vi ikke enda.

Wessel-Aas uttaler at forsvar mot digitale angrep kan gå ut over hele befolkningen samtidig. Det blir
hevdet at en innføring av DGF kan stride mot menneskerettighetene, at formålsutglidning vil skje og
at dette er et for stort inngrep i personvernet til de aller fleste da det meste av vår kommunikasjon
faktisk krysser den norske grensen (se for eksempel Datatilsynet, 2017). E-tjenesten skal etter loven
ikke overvåke norske borgere på norsk jord (Etterretningstjenesteloven, 1998), noe DGF potensielt
kan utfordre.
ELDBJØRG LØWER: Det reiser noen juridiske problemstillinger (DGF – min anm.). Men
kontrollprinsippet vil være det samme. Så blir det jo spørsmål om utvalget (EOS-utvalget – min anm.)
trenger å styrke seg med mer teknisk kompetanse. Prinsippet for legalitetskontrollen vil være det
samme. Da tror jeg eventuelt det er sekretariatet som blir styrket, ikke utvalget. Det er et spørsmål om
hva slags utvalg vi skal være. Hvis vi på en måte skal være generalister og bare bygge på vår erfaring og
vårt samfunnsskjønn så kan vi ikke ha for mange teknologer der. Da bør de være i sekretariatet.

Løwer stiller spørsmålstegn ved om kontrollørene også må styrkes med mer teknisk kompetanse når
metodene stadig blir mer teknologiske. Lysne et al. (2016, s. 7) skriver at digitalt grenseforsvar er
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nødvendig blant annet fordi informasjon som følge av den teknologiske utviklingen i stor grad
flytter seg til informasjonskilder der E-tjenesten ikke har tilgang i dag.
Det overordnede formålet med DGF er å sikre at den nasjonale COMINT-tjenesten - det vil i Norge si
E-tjenesten - i lys av den teknologiske utviklingen i fremtiden skal ha tilgang til utenlandsetterretningsrelevant informasjon, der slik informasjon finnes og kommuniseres. Dette er viktig for Norges evne til
å kartlegge, varsle og motvirke alvorlige trusler, både i fredstid og i sikkerhetspolitiske krisesituasjoner.
(Lysne et al., 2016, s. 10).

Det argumenteres for at den teknologiske utviklingen krever nye metoder både hos PST og Etjenesten, og Jarbekk hevder at dette også kommer til å skje fremover:
EVA JARBEKK: Politimyndighetene kommer nok til å ønske seg nye tiltak også framover, og noe må
de sikkert få av nye tiltak fordi teknologien flytter seg. Ikke nødvendigvis terroren, men teknologien.

Internett utfordrer også tradisjonelle former for hvor strafferetten kan gripe inn (Aas, 2015, s. 156).
Nasjonalstaten og dens territorielle grenser har vært klare grenser her, men dagens bruk av teknologi
har gjort disse grensene mindre tydelig. Nasjonalstatens grenser svekkes i tråd med Becks (2001)
poeng når det er snakk om teknologi, og kan i denne sammenheng skape risiko. Det at metoder må
tilpasses tiden vi lever i er det gjennomgående enighet om, men hvor grensen skal gå er en sentral
del av debatten. Teknologiens utfordringer er et spesielt viktig argument for innføringen av
dataavlesing og eventuelt digitalt grenseforsvar. Det tyder også på at teknologien kan bidra til at
fienden blir såpass vag at den kan finnes hvor som helst (Christie og Bruun, 2003, s. 58).

4.1.6 Målrettet overvåking
EVA JARBEKK: Jeg tror at det som er viktig, det er at man har spisse tiltak som går mot få personer.
Nettopp dette med skjulte tvangsmidler kan det. Det er en god ting. Det er noe med å være realist.
Hvordan ser samfunnet og kommunikasjonsmetodene ut? Hva skal vi ha for å beskytte oss i landet?
Jeg tror at kontrollen av kontrollørene blir viktigere.

Jarbekk uttaler at skjulte tvangsmidler er spisse tiltak som går mot få personer, og at det kan være
nødvendig for å beskytte oss i landet. Hun poengterer likevel at kontroll av kontrollørene blir
viktigere. De hemmelige tjenestene i Norge er underlagt demokratisk kontroll. Det er et viktig
argument for at tjenestene ikke misbruker sin posisjon og makt. EOS-utvalget bestemmer hva de
skal se, foruten det E-tjenesten kategoriserer som «særlig sensitivt» (EOS-Utvalget, 2015, s. 35). Hvis
det avdekkes større problemstillinger eller kritikkverdige forhold blir dette særmeldinger som sendes
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til Stortinget (se for eksempel EOS-utvalget, 2016 og 2011 som er relevante særmeldinger i denne
sammenheng).
OVE ANDRE VANEBO: Alle lovendringene som ble gjort nå er egentlig det stikk motsatte av
masseovervåking og den debatten om datalagringsdirektivet og sånt. For her må det enten være grunn
til å gjøre det for å avverge eller forebygge for eksempel terror. Eller det må være skjellig grunn til
mistanke etter at det har skjedd i etterforskningssporet. Så det gjør at det er mindre betenkelig i og med
at det er mer målretta og spissa mot visse typer aktiviteter.

Denne uttalelsen fra Vanebo er et sentralt argument for lovendringene vedrørende skjulte
tvangsmidler. Justis- og beredskapsdepartementet (2016) skriver ved flere tilfeller at overvåkingen er
inngripende, men målrettet. Det skal ramme få personer som PST har grunn til å tro at planlegger
for eksempel terrorisme. Vanebo understreker at dette er en viktig forskjell fra for eksempel
datalagringsdirektivet som var lite målrettet.
JON WESSEL-AAS: Det er forskjell på målrettet bruk av tvangsmidler og for eksempel
datalagringsdirektivet som ikke var målrettet i det hele tatt. Det var bevissikring i alle sine
kommunikasjonsdata hele tiden. Jeg er opptatt av akkurat det begrepet, for det er det du ville kalt det
hvis det skjedde i etterforskning. Hvis du pålegger noen å fryse og lagre data på noen så ville du kalt
det bevissikring. Der fikk jeg kritikk da. Om at dette ikke var bevissikring, det var bare lagring.

Wessel-Aas omtaler datalagringsdirektivet som «ikke målrettet i det hele tatt». Direktivet ble av flere
av informantene omtalt som et dårlig eksempel på overvåking i nyere tid, men at dette også var
drevet frem av terrortrusselen.
BJØRN ERIK THON: Nå er det sånn at etterforskningsmetodene endrer seg hele tiden, så hvor viktig
IP-adressene er nå det vet jeg ikke. For fire år siden var det kjempe viktig, men det var ikke det de
valgte å gjøre, de valgte å kjøre fram dette (datalagringsdirektivet – min anm.) som en pakke. Med alle
mulige virkemidler, og alle mulige kommunikasjonsmåter skulle lagres i seks måneder. Så det var pakka
i det som var ille. Sånn retorisk er denne datalagringsdirektivdebatten veldig interessant fordi der så vi
litt av det å legitimere et forslag ved å hause opp stemningen. Det er et ektefødt barn av
terrorhandlinger. Begrunnelsen for forslagene (skjulte tvangsmidler - min anm.) som har kommet senere
har vært bedre, særlig det siste forslaget så er det lagt mye arbeid i å argumentere for at de trenger disse
virkemidlene. Det er mer spissa og mer målrettet.

Thon mener de siste forslagene har bedre begrunnelser enn datalagringsdirektivet. Han hevder også
at datalagringsdirektivet var et ektefødt barn av terrorhandlinger, og at det ble legitimert litt ved å
«hause» opp stemningen. Dette kan ses i sammenheng med Garlands (2001) beskrivelse av
kriminalitetsbekjempelse som en viktig politisk kampsak. Det blir argumentert for at overvåking som
skjulte tvangsmidler er et viktig virkemiddel for å stoppe terrorisme, og at folkets forventing om
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beskyttelse skal sikres uten at det går ut over «alle». Dette er også i tråd med Foucaults (2013, s. 464)
beskrivelse av fokuset på å kontrollere de farlige individers fremtidige adferd. Målrettet overvåking
for å forebygge og avverge terrorisme fokuserer på hva individer potensielt kan gjøre, ikke bare
deres handlinger.
Justis- og beredskapsdepartementet (2016, s. 265) argumenterer for at dataavlesing er mer målrettet
informasjonsinnhenting enn de eksisterende hjemlene for kommunikasjonsavlytting og hemmelig
ransaking og beslag:
Ved «tradisjonell» avlytting av elektronisk kommunikasjon vil avlyttingspunktet ofte være på
internettforbindelsen (i transportfasen), hvor politiet samler inn materialet med bistand fra tele- eller
internettilbyder. Ved avlytting av ipbasert kommunikasjon innebærer dette at politiet i utgangspunktet
kontrollerer all kommunikasjon over internettforbindelsen. Mistenkte kan dele både
kommunikasjonsanlegget (for eksempel datamaskin) og internettforbindelsen med familiemedlemmer
eller andre utenforstående husstandsmedlemmer, som dermed også kan bli kontrollert. Bruk av
dataavlesing åpner for å rette avlyttingen mot for eksempel en spesifikk datamaskin eller smarttelefon
som det er grunn til å tro at mistenkte benytter, eller en bestemt brukerkonto (for eksempel til e-post
eller en annen kommunikasjonstjeneste) som disponeres av vedkommende. Tredjepersoner kan
dermed i en del tilfeller skjermes bedre mot personverninngrep (Justis og beredskapsdepartementet,
2016, s. 265).

Wessel-Aas argumenterer derimot for at skillet mellom målrettet- og masseovervåking ikke
nødvendigvis er så tydelig:
JON WESSEL-AAS: Jo tidligere i et tenkt hendelsesforløp mot en tenkt kriminell handling du setter
kriminalitetsgrensen, sånn som nå da forberedelse av soloterrorisme kombinert med overvåkingsfullmakter
som gir adgang til, i forebyggende øyemed, å overvåke der det er grunn til og undersøke om noen
forbereder og forberede en fremtidig terrorhandling alene. Da kan du si at «jaja, det er ikke
masseinnsamling», men den kretsen av personer som teoretisk sett en sånn fullmakt kan brukes på blir
ganske vid. Så du kan godt kalle det målrettet fordi det er mot noen som det er grunn til, men når
vilkårene for det blir så vage åpner jo det for en delvis masseovervåkning. Der kan du bruke pålegg til
teleselskaper om å lagre fremover, metadata eller hva som helst. Så du kan si at gjennom bakveien så får vi
litt av den samme type overvåking som datalagringsdirektivet var.

Wessel-Aas hevder at vi gjennom «bakveien» får litt av den samme type overvåking som
datalagringsdirektivet var. Han mener dette blant annet er tilfelle fordi kriminalitetsgrensen er satt
tidlig i et tenkt hendelsesforløp. Datalagringsdirektivet er også relevant i debatten om digitalt
grenseforsvar:
EVA JARBEKK: Vi så mye på datalagringsdirektivet i forbindelse med rapporten om digitalt
grenseforvar. Det som er interessant er hvis du ser på premissene til domstolen, så står det ikke der at
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enhver overvåking av det volumet, bulkinnsamling, er ulovlig i henhold til menneskerettighetene. Det
står at sånn som det var gjort, blant annet med at dataene skulle lagres hos teleoperatørene og at det
var veldig usikker lagringstid var problematisk. Det var også ganske elementær kriminalitet man var ute
etter å ta. Tar du vekk de premissene så står den dommen igjen med å si at det kan faktisk hende dette
er helt forholdsmessig.

Jarbekk hevder at det ikke er enhver overvåking av det volumet som er ulovlig i henhold til
menneskerettighetene, men måten informasjonen skulle lagres på, lagringstid og at det var rettet mot
«ganske elementær kriminalitet». Det argumenteres i den sammenheng for at digitalt grenseforsvar er
noe annet enn datalagringsdirektivet, blant annet fordi DGF er rettet mot
utenlandsetterretningsformål (Lysne et al., 2016, s. 46).
Det fremstår på den ene siden som at de nye metodene er målrettede, mens andre stiller
spørsmålstegn ved om det er tilfelle i praksis. I den sammenheng kunne det vært relevant med en
gjennomgang av alle metodene samlet, og hva dette innebærer kombinert med økende
kriminalisering av forberedelseshandlinger.
Gjennom svarene jeg fikk på spørsmål om overvåkingen var målrettet, ble det også argumentert for
at dataavlesing ikke nødvendigvis er en mer inngripende metode enn tidligere.
OVE ANDRE VANEBO: Dataavlesing har et veldig bredt anvendelsesområde. Det kan brukes på alt
fra datamaskiner til mobiltelefoner. Det er problematisk å diskutere det som et enhetlig fenomen. Jeg
ser absolutt dilemmaene og utfordringene. Det er som justisministeren har sagt så kommer du på en
måte «litt nærmere sjelen». Altså nærmere folks tankeverden. Samtidig tror jeg ikke at det er så opplagt
at det er veldig mye mer dramatisk enn det var før. For det første så er det sånn at den
kommunikasjonen man fanger opp med dataavlesing er den man tidligere snakket om på telefon. Eller
som man ville sendt på e-post. Alt i alt kan man si at det er mye av den samme informasjonen som
man nå fanger opp på en ny måte. Dermed er det ikke en vesensforskjell, eller en mer
integritetskrenkende form for overvåking.

Vanebo argumenterer for at dataavlesing ikke nødvendigvis er en mer inngripende metode, men en
ny måte å fange opp den samme informasjonen som tidligere. Justis- og beredskapsdepartementet
(2016) hevder som nevnt at metoder som telefonavlytting ikke er like nyttige i dag da det meste av
kommunikasjonen ikke nødvendigvis foregår over telefon, men via internett. Dataavlesing vil etter
min oppfatning likevel fange opp mer enn det Vanebo antyder. Det kan også potensielt gi politiet
(her PST) tilgang til informasjon som aldri var ment for en tredjepart, slik som hva man leser eller
søker på via internett og personlige notater.
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Metodekontrollutvalget (NOU, 2009:15, s. 244) skriver at det ikke er dokumentert et tilstrekkelig
behov for å innføre dataavlesing som et nytt selvstendig tvangsmiddel. De mener derimot at det kan
innføres som «en mulig gjennomføringsmåte for kommunikasjonsavlytting og hemmelig ransaking,
slik at politiet settes i stand til å sikre informasjon som er kryptert eller på andre måter gjort
utilgjengelig» (NOU, 2009:15, s. 26). Som vist mener utvalgets flertall at Grunnloven § 102 setter
begrensninger for bruk av dataavlesing i forebyggende øyemed. Utvalget mener at dataavlesing kan
innføres for å gjøre de teknologiske problemene knyttet til kommunikasjonsavlytting mindre, men at
det ikke burde innføres som en metode med det formål å gi politiet mulighet til «fortløpende å
overvåke all aktivitet i et datasystem» (NOU, 2009:15, s. 26). Justis- og beredskapsdepartementet
(2016, s. 264) mener derimot at politiet og PST bør gis adgang til å benytte dataavlesing i videre
utstrekning enn det utvalget foreslår, og at det bør innføres som ny selvstendig metode, slik det også
har blitt.
JON WESSEL-AAS: En ting er en metode som det i seg selv (dataavlesing – min anm.). En annen ting er
når det skal brukes og ikke minst på hvilket stadium i en eller annen sak. Det å bruke det som metode i
en sak hvor det har skjedd noe, kanskje fortsatt foregår noe og ovenfor en med skjellig grunn til
mistanke om at er gjerningspersonen i noe alvorlig kriminalitet, er noe helt annet enn å gjøre det i
såkalt forebyggende øyemed som PST har hjemmel til. Ovenfor noen som forutsetningsvis kanskje
ikke engang har tenkt tanken på å gjøre noe galt. For å undersøke om de er i ferd med, eller om de
forbereder og forberede noe fremtidig. Det i seg selv er jo viktige nyanser som ikke alltid kommer frem
i debatten. Man er liksom enten for eller mot.

Nyansene Wessel-Aas peker på er til en viss grad gjort rede for i proposisjonen fra Justis- og
beredskapsdepartementet (2016), men det blir argumentert for at å forebygge for eksempel terror er
så viktig at metoden også må kunne brukes i forebyggende øyemed. Et annet poeng er
kriminalitetens karakter:
OVE ANDRE VANEBO: Hvis vi ser på kriminalitetens karakter så kan vi peke på for eksempel
barnepornografi, menneskehandel eller drap for den saks skyld. Det er en situasjon der det er veldig
vanskelig å få ofrene til og si noe. Til sammen gjør alt dette at du får en del utviklingstrekk som gjør at
man må fange det opp.

Ofrene vies plass i argumentasjonen om å innføre flere og utvidede metoder, og det er i tråd med
Garlands (2001) beskrivelse av offerets fremtredende rolle i kriminalitetsbekjempelsen. Skaden disse
alvorlige kriminalitetsformene potensielt kan påføre ofrene er viktige argumenter for at andre
rettigheter må vike. For flere av informantene var det i den sammenheng viktig å understreke at
tiltak likevel må evalueres:
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BJØRN ERIK THON: Jeg er opptatt av at tiltak evalueres og oppheves hvis de ikke virker, og vi ikke
trenger de. Det har vel aldri vært gjort tror jeg, at noe har blitt evaluert og man har funnet ut at det ikke
har noen effekt lenger, eller at det går for langt. Metodekontrollutvalget hadde en gjennomgang, men
det har ikke blitt fulgt opp så veldig. Noe av det ble fulgt opp nå da.

Noe ble fulgt opp i proposisjonen fra Justis- og beredskapsdepartementet (2016) der rapporten fra
Metodekontrollutvalget vies betydelig plass, selv om departementet som vist ikke nødvendigvis er
enige med utvalgets konklusjoner.

4.1.9 Nedkjølingseffekt
ELDBJØRG LØWER: Så skal vi se til at tjenestene ikke bryter menneskerettighetene. I det så ligger
også alle de enkeltspørsmålene om ytringsfrihet, trosfrihet og alt det som vi oppfatter og mer, det er
våre menneskerettigheter. Så har vi et annet punkt som er litt krevende, og det er å se til at tjenestene
ikke utilbørlig skader samfunnslivet.

Løwer uttaler at EOS-utvalget skal se til at tjenestene ikke utilbørlig skader samfunnslivet, noe en
nedkjølingseffekt vil kunne gjøre.
ELDBJØRG LØWER: Det er viktig å fortelle at de hemmelige tjenestene er under demokratisk
kontroll. Hvis de hemmelige tjenestene i Norge, og da spesielt PST utfører tjenesten sin og oppfører
seg sånn at folk begynner å oppføre seg annerledes av redsel for å bli registrert eller overvåket, så er det
en begrensning på vår frie rettighet til å snakke og være hvor vi vil. Tro hva vi vil, og si hva vi vil. Vi
skal sørge for at tjenesten bare registrerer personer som det er grunnlag for å registrere i forebyggende
øyemed.

Det kan likevel være vanskelig å peke på hva folk lar være å gjøre. Det finnes noen undersøkelser på
temaet, og Datatilsynet peker på en svak nedkjølingseffekt i Norge (Datatilsynet, 2014).
En nedkjølingseffekt kan belyses med Foucaults (1977) beskrivelse av den panoptiske makt og
disiplin. På samfunnsnivå betyr dette at man tar makten i samfunnet inn i seg, og handler deretter.
Det er ikke nødvendigvis slik at man føler seg overvåket hele tiden, men man vet at man kan bli det.
BJØRN ERIK THON: Jeg har ingen problemer med å forstå at politiet ønsker å bruke dataavlesing
som metode. Det kommer av at mer data krypteres nå enn tidligere. Da møter man lukket dør når man
i dataverdenen forsøker å komme inn og se på informasjon, og det ser jeg er en utfordring. Samtidig så
er det da et hensyn som må avveies mot det, og det er hensyn som jeg vektlegger veldig tungt. Hva gjør
egentlig at man kan gå inn å lese ting i utboksen som ikke er sendt, og hva du skriver på tastaturet?
Hva gjør det med folks vilje til å kommunisere? Det er det som er den store frykten vår oppi dette. Det
er et litt større spørsmål kanskje, men det tar bort noe av vår mulighet til å være rasjonelle, etisk
tenkende mennesker. De fleste har en moralsk ryggrad, en etisk ryggrad og tenker, «kanskje det å
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sprenge den broen eller skyte disse menneskene ikke er så veldig lurt». Man kan gå å tenke på ting, man
kan være irritert, men man gjør det likevel ikke. Hvis du skal begynne å straffe folk på grunn av noe de
har tenkt, da tar vi bort en veldig viktig side av det menneskelige, ja det å være et menneske, og det er å
angre seg.

Thon argumenterer for at det kan gjøre noe med folks vilje til å kommunisere at for eksempel
dataavlesing er innført som metode. Befolkningens vilje til å kommunisere og tilegne seg kunnskap
er viktig for et velfungerende demokrati. Personvern er viktig for flere av rettighetene i et
demokratisk samfunn. Husabø (2010, s. 174) hevder at en privat sfære, der man kan tenke og utfolde
seg fritt, og der det også er et fravær fra offentlig innblanding og overvåking er en forutsetning for
selvstendig meningsdannelse. Begrepet nedkjølingseffekt blir ikke omtalt i stor grad i dokumentene
jeg har lest, foruten rapporten om digitalt grenseforsvar (Lysne et al., 2016, s. 34). Der omtales
nedkjølingseffekten som en utvikling vi ikke ønsker oss i Norge. Utvalget skriver at undersøkelser
viser at fenomenet eksisterer, og bruker også panoptikon som forklaringsmodell:
Fengslene som ble bygget etter Panoptikon-modellen gikk ut på at fangers oppførsel endres når de vet
at fengselsbetjenten har mulighet for å overvåke dem på ethvert tidspunkt, selv om fangene vet at
overvåkningen ikke er konstant. Poenget er at fangene da til enhver tid oppfører seg som om de var
overvåket. Det er grunn til å tro at prinsippet også vil gjelde for digital overvåkning. I DGFsammenheng vil dette bety at selv om innsamlingen ikke er konstant, så kan det medføre at borgernes
oppførsel endres (Lysne et al., 2016, s. 34, original utheving)

Her synliggjøres en bekymring knyttet til at prinsippet om panoptikon også vil kunne gjelde digital
overvåking. Store deler av dagens kommunikasjon og tilgang til informasjon foregår gjennom
digitale kanaler. I denne sammenheng synliggjøres også den den politiske verdien av personvernet.
Hvis man vet at man kan bli sett (Foucault, 1977), kan dette medføre en form for selvsensur som
igjen kan skape begrensninger for andre rettigheter, som ytringsfrihet og fri meningsdannelse. Disse
rettighetene er viktige for et velfungerende demokrati. Hvis det oppstår nedkjøling på dette området
kan vi i verste fall se en reduksjon av den offentlige debatten.
JON WESSEL-AAS: Jeg synes det er rart hvis vi skulle være immune mot denne type effekter. Jeg har
noen eksempler fra mine klienter fra pressen, som en journalist fra Aftenposten som gjennom mange
år har bygget seg opp et bra kildenettverk blant muslimer i Norge. Det var en periode for ikke så lenge
siden hvor det begynte å florere ISproduserte DVD-er som skulle oppfordre folk til Jihad og rekruttere
folk. Da var det en av hennes kilder i det muslimske miljøet i Norge, som absolutt ikke er for det der,
men som ønsket å fortelle henne dette og hvem det var som delte det ut. Hun turte ikke gå til politiet
fordi hun var redd for at ved å være kilden til politiet kunne det komme fram at det var hun som hadde
tystet. Det har noe med tillit å gjøre. Hun turte heller ikke å kommunisere elektronisk med journalisten
fordi hun hadde kontakt med de miljøene, og tenkte at sannsynligheten for at hennes kommunikasjon
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kunne fanges opp var stor. Den kommunikasjonen ble utrolig vanskelig. Journalisten synes dette var
trist fordi dette er informasjon politiet gjerne ville hatt. Det er et eksempel på kontraproduktiviteten.

Wessel-Aas peker på et eksempel på kontraproduktivitet ved overvåkingen, som også forskningen
fra Danmark viser (Pedersen og Rytter, 2012). Dette kan ses i lys av Becks (2001) poeng om at
kontroll av risiko kan generere mer risiko. Overvåkingen har et slags paradoks som gjøres synlig her,
og det gjelder hva vi er villige til å miste i forhold til hva vi kan vinne.
OVE ANDRE VANEBO: I den grad det hindrer personer fra å få tak i ulovlig straffbart innhold på
nettet, og forebygger at organisasjoner kan spre ulovlig virksomhet, så tenker jeg det (nedkjølingseffekten
– min anm.) kan være positivt. Det er samtidig likeså klart at hvis vanlige folk eller personer som har
høyst legitime ønsker og preferanser lar være å gjøre det de vil, og lar seg hemme i hverdagen så kan
det være et problem. […] Jeg tror det er ganske liten fare for at det er problematisk, og det sier også
PST. Hadde folk visst hva de (PST – min anm.) har lov og ikke lov til så hadde man kanskje ikke vært så
bekymret, men folk er nervøse for mye rart.

Vanebo argumenterer etter min forståelse for en positiv og en negativ nedkjølingseffekt. Det er
likevel viktig å bemerke at som nevnt tidligere handler nedkjølingseffekt om at man avstår fra å gjøre
legale handlinger, noe Vanebo bemerker kan være et problem. Hvis overvåkingen hindrer personer i
og for eksempel få tak i straffbart innhold på nettet, kan dette heller omtales som en
allmennpreventiv virkning av overvåkingen.
BJØRN ERIK THON: Det er noen vanskelige grenseganger når religion og politisk oppfatning blir en
del av vurderingen. Jeg er redd noen kan føle seg mer sett i kortene enn andre. Noen miljøer kan bli
reddere enn andre. Begrunnet eller ubegrunnet.

Thon uttrykker en bekymring knyttet til at noen miljøer kan bli reddere enn andre, og føle seg mer
sett i kortene enn andre ved økende bruk av overvåking. Selv om tillitsnivået i Norge er høyt, er det
ikke sikkert denne tilliten er like sterk for alle i samfunnet. Dette synliggjøres også i sitatet fra
Wessel-Aas ovenfor. Det kan for eksempel være personer som kommer fra land der denne
statsvennligheten ikke er like fremtredende. Fokuset på islamistisk terror kan muligens også gjøre at
muslimer føler seg mer utsatt.
EVA JARBEKK: Hjelpemidlene man har hatt i mange år fungerer ikke med mindre man gjør den type
ting (nye metoder – min anm.). Så er det selvfølgelig et forferdelig inngripende potensielt overgripende
tiltak. Det må behandles som det. Vi må lage offentlige instanser og kontrollorganer som klarer å
håndtere veldig inngripende beskyttelsesmetoder på en måte som gjør at det ikke ødelegger de gode
tingene vi har i samfunnet. Det er veldig vrient. Det som ligger under, og som kanskje er min største
bekymring, det er «chilling effect». […] Nedkjølingseffekt har lenge vært litt sånn at vi hører at det
finnes, men ingen har klart å peke på den. Nå begynner vi å få noen tall. De er ikke veldig store, men
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de peker i retning av at det finnes. Jeg har ikke sett noen analyse så langt på hvilke grupper det er som
føler seg nedkjølt, men det er sannsynligvis minoritetsgrupper. Jeg vet ikke.

Tallene peker i retning av at en nedkjølingseffekt finnes (Datatilsynet, 2014). Jarbekk tror også
minoritetsgrupper kan føle seg mer nedkjølt enn andre, noe for eksempel Ekholdt (2016) fant tegn
til. Som Thon bemerket tidligere i oppgaven kan dette utfordre tillitsnivået i samfunnet. På spørsmål
om tilliten i samfunnet kan svekkes ved den økende bruken av overvåking svarte for eksempel
Jarbekk:
EVA JARBEKK: Ja, det tror jeg. Hvis ikke dette håndteres klokt så tror jeg det kan skje. Helt klart.

Wille uttalte:
PETTER WILLE: Tillit kan gå begge veier. De som er utsatt for politiets aksjoner vil kanskje miste
tillit, mens folk som er redd for terror kan få økt tillit. Det kan snus begge veier.

Willes argument avhenger av at det er «de andre» overvåkingen går ut over, og ikke oss selv. En
panoptisk disiplin, slik Foucault (1977) beskriver den vil gjøre at befolkningen generelt blir
«disiplinert» fordi man vet man kan bli sett, og at makten derfor vil fungere automatisk. Et annet
sted det kan være skadelig for demokratiet at vi ser en nedkjølingseffekt er hos pressen, som WesselAas også argumenterte for i sitatet om journalisten fra Aftenposten.
JON WESSEL-AAS: Hvis dette fører til at det for eksempel kommer mindre informasjon til pressen
om hva myndighetene selv driver med av kritikkverdige forhold så er det et tap for alle. Men det er
ikke så lett å peke på hva vi går glipp av av informasjon. Den nedkjølende effekten, den er vanskelig å
dokumentere. «Det du ikke vet har du ikke vondt av» på en måte.

Wessel-Aas mener den nedkjølende effekten er vanskelig å dokumentere. EOS-utvalget skal være
med å kontrollere at dette ikke skjer. Utvalget forholder seg likevel til gjeldende lovverk, og er ikke
med å mene noe om metodene og lovgivningen i seg selv. Det er myndighetene som skal sikre at
forslagene ikke går for langt. Foucault (1977) mener vi har gått fra at ekstraordinære tiltak settes inn
ved unntakstilstander, til den allmenne bevoktning.
Nedkjølingseffekt var en reell bekymring hos mine informanter, om enn i ulik grad. Begrepet nevnes
ikke i proposisjonen eller i Metodekontrollutvalgets rapport. Lysne II-utvalget vier fenomenet plass,
og det gjør at denne rapporten skiller seg ut fra andre dokumenter jeg har brukt ved å se på denne
potensielle svært negative effekten av for mye overvåking.
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4.2 Personvern og andre borgerrettigheters rolle i debatten
Straffeprosesslovens regler om skjulte tvangsmidler bygger på vanskelige vurderinger hvor hensynet til
effektiv kriminalitetsbekjempelse må avveies mot hensynet til personvern og rettssikkerhet (Justis og
beredskapsdepartementet, 2016, s. 7).

Hausken (2014, s. 45) skriver at det kan synes en tendens både i Norge og internasjonalt fra at man
søker beskyttelse i menneskerettighetene mot staten (som retten til privatliv, ytringsfrihet og
rettssikkerhet), til en økende tendens mot at man søker beskyttelse i menneskerettighetene hos
staten (mot andre borgere, retten til sikkerhet og beskyttelse). Dette er tendenser også jeg har funnet
i min undersøkelse. Retten til sikkerhet er som beskrevet et sentralt argument når flere
overvåkingsmetoder innføres. Flere av informantene omtaler rettigheter som må vike i kampen mot
terror, og da spesielt personvern.
PETTER WILLE: Dette (kampen mot terrorisme – min anm.) kan gå ut over andre rettigheter
befolkningen har. Så da er det viktig at man utformer tiltakene slik at personvernet ikke rammes. Altså
det legitime personvernet. Internasjonale konvensjoner gir oss adgang til å gjøre inngrep i
personvernet. […] Personvernet er ikke absolutt i menneskerettighetene, men det er viktig at man ser
på at vilkårene for å gjøre inngrep følges. Der er det omfattende praksiser etter artikkel åtte (EMK –
min anm.). Hva er nødvendig i et demokratisk samfunn? Det er ofte den vanskeligste vurderingen for å
finne legitime formål. Altså hjemmel i lov.

Personvernet er som Wille uttaler ikke absolutt, og det er beskrevet i artikkel åtte i den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen om retten til respekt for privatliv og familieliv
(Menneskerettsloven, 1999). Dette er lovfestet i Norge. Det kan skje inngrep i privatlivet av offentlig
myndighet når det er i samsvar med loven, og nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til
blant annet nasjonal sikkerhet.
PETTER WILLE: Vi jobber med mange av de utfordringene som kampen mot terrorisme setter
menneskerettighetene i.

Wille sier at Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter jobber med utfordringer som
kampen mot terrorisme setter menneskerettighetene i. Menneskerettighetene er ikke absolutt, og
gjennom kriminalitetsbekjempelse er det legalt at noen får mindre rettigheter for å beskytte andres
(Menneskerettsloven, 1999). Hvor denne grensen skal gå, og hva som er «nødvendig i et
demokratisk samfunn» er det likevel uenighet om også blant mine informanter.
JON WESSEL-AAS: De politikerne som vil ha det gjennom i Norge (dataavlesing – min anm.), når de
blir konfrontert med det så sier de «slapp av, det skal være skjellig grunn til mistanke og
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domstolskontroll». Da må man inn å korrigere. Det gjelder bare straffeprosessloven det. PST trenger
ikke skjellig grunn til mistanke, der har det ikke nødvendigvis skjedd noe en gang, de har
hastekompetanse og alt mulig. Det vil de ikke snakke om. Justisministeren sa også at «slapp av, det er
bare kjeltringene». Du er ikke kjeltring når det skjer i forebyggende øyemed. Det er retorikk. I beste fall
så er det veldig tilslørende retorikk, og i verste fall er det ren usann og ufullstendig informasjon. For
flesteparten av velgerne så er det det de får med seg. De leser ikke lovproposisjoner på mange hundre
sider. Det er vanskelig nok å lese som jurist, selv når du allerede er inne i materien. Politikerne vet jo
ikke selv hva de vedtar.

Wessel-Aas er kritisk til hvordan temaet blir fremmet i det offentlige, og at velgerne kan få tilslørt
informasjon når det kommer til hvilke rettigheter som kan bli satt under press med nye
overvåkingsmetoder og utvidet kriminalisering. Wessel-Aas hevder også at lovproposisjoner er
vanskelige å lese, og at det kan være med på at selv politikere ikke helt vet hva de vedtar. De
forventede virkninger som presenteres i lovtekster, forarbeider og partenes egne opplevelser og
oppfatninger av lovens virkninger, er ikke nødvendigvis det samme som hvilke reelle virkninger
loven vil få (Lomell og Smith, 2017, s. 192).
Justis- og beredskapsdepartementet (2016, s. 11) skriver at det reiser særlige personvernsmessige
spørsmål ved å tillate bruk av skjulte tvangsmidler i forebyggende øyemed. Det viktigste argumentet
for å legitimere inngrep i personvernet er likevel at vernet ikke er absolutt, og hvis man kan hindre
alvorlig kriminalitet veier dette tyngre enn personvernet (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, s.
11). Dataavlesing er spesielt en metode som blir kritisert for å være inngripende i personers
rettigheter, men Justis- og beredskapsdepartementet (2016) understreker som vist at det ikke
nødvendigvis er mer alvorlig enn tidligere (og nåværende) kommunikasjonskontroll.
Wessel- Aas hevder det internasjonale samarbeidet kan være vanskelig når for eksempel personvern
tillegges ulik vekt i ulike land:
JON WESSEL-AAS: Det som blir litt den onde sirkelen der er at i den logikken så blir det på en måte
det motsatte av det som er idealet med menneskerettigheter, sivile og politiske rettigheter hvor det er
«best practice» som skal være idealet. Her blir det «worst practice» som setter standarden. Særlig når det
kanskje er de mektigste aktørene i alliansene våre som også har «worst practice». Et eksempel er et
notat som ble lekket til Wikileaks fra ambassaden i Berlin hjem til Washington, der de amerikanske
diplomatene beklaget seg over at tyskerne hadde så oppheng på personvern. At det var veldig vanskelig
å få til et bra samarbeid.

Det internasjonale samarbeidet ble problematisert i større grad hos mine informanter enn hva jeg
har funnet i de offentlige dokumentene, slik som her da Wessel-Aas mener «worst practice» setter
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standarden, mye fordi det kanskje er de mektigste aktørene i våre allianser som også har dette. Beck
(2002b, s. 41) skriver at staten blir sterkere når befolkningen legger sin tillit til at staten skal beskytte
de mot terrorangrep. Når myndighetene argumenterer for at inngrep i personvernet er nødvendig
for å forhindre en så stor risiko terror representerer, kan det tyde på at befolkningen godtar dette
fordi faren for misbruk oppleves som mindre enn faren for å bli rammet av terror (Se for eksempel
Staksrud, et al., 2014). Høilund (2010, s. 13) mener i den sammenheng at «fryktens rett» etablerer seg
raskere enn normal lovgivning fordi politikere og media fremmer det som nødvendig.
«[...] det ligger mye personvern i god kriminalitetsbekjempelse» skriver Storberget (2010, s. 358).
Mens noen av informantene omtalte personvernet som retten til en privat sfære, uten innblanding
fra utenforstående og med kontroll over personlig informasjon, omtalte andre det som et større
samfunnsvern slik Storberget gjør i sitatet over.
OVE ANDRE VANEBO: Man kan tenke på personvernet i en litt større sammenheng. Man kan
tenke på personvern som summen av alt vi har av lovverk og mekanismer, folks trygghetsfølelse og
kontroll av personvernopplysninger i stort. Da kan man anlegge en slags vinkling til det knyttet til
samfunnsnivå, en samfunnsstørrelse hvor det er summen av alle krenkelser. Så da er det vanskelig å si
at de nye metodene truer personvernet. […] Hvis man underlegges konkret mistanke og blir overvåket
så er det inngrep i personvernet. Det kommer man ikke bort ifra. På en annen side så kan man da si at
deler av det man forsøker å gjøre med disse nye metodene er også å hindre kriminalitet som utvilsomt
er en trussel mot personvernet. Det er lite som er mer integritetskrenkende enn terrorvirksomhet, at
det spres pornografisk materiale om en, at man utsettes for overgrep og så videre.

Vanebo argumenterer etter min oppfatning for at de nye metodene nærmest kan være positive for
personvernet. Dette er slik jeg ser det en diskutabel definisjon, da personvern og
menneskerettigheter skal sikre borgerne mot urettmessige inngrep fra myndighetene og
maktmisbruk. Metodekontrollutvalget påpeker at:
Selv om personvernet og den personlige integritet har en felles kjerne, har de også til dels ulike
virkeområder. Sistnevnte retter seg mot friheten til å kunne tenke og bevege seg fritt innenfor sin
private sfære, mens personvernet sikter til frihet fra å bli observert eller overvåket i denne sfæren.
(NOU, 2009:15, s. 50).

Personvernet har en sentral rolle i debatten, men terror fremstår som en så stor risiko at
personvernets rolle til tider erstattes med fokus på et større samfunnsvern. Dette er ikke hva
personvernet egentlig er. Beck (2001, s. 31) mener at samfunnet skaper nye risikoer gjennom å
«modernisere» seg selv. I denne sammenheng kan det settes spørsmålstegn ved om en fremtidig
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risiko kan være nettopp et svekket personvern som denne nye moderniteten har skapt.
Metodekontrollutvalget skriver i den sammenheng at:
Dersom det offentliges kunnskap om borgernes privatliv øker, for eksempel ved at statens mulighet til
å overvåke borgerne utvides, vil mulighetene til maktmisbruk øke. Dette vil kunne påvirke den tillit
borgerne har til de offentlige myndigheter og vil også kunne forstyrre maktbalansen mellom borgerne
og myndighetene, noe som igjen vil kunne virke ødeleggende for demokratiet (NOU, 2009:15, s. 50).

Politiloven § 17d (1995) gir PST adgang til å bruke skjulte tvangsmidler som ledd i sin forebyggende
virksomhet dersom det er grunn til å undersøke om noen forbereder en terrorhandling. Det er ikke
et vilkår om at det skal være mistanke om at noen har utført en straffbar handling, heller ikke en
straffbar forberedelseshandling. Metodekontrollutvalget (2009:15) diskuterer som vist om adgangen
til romavlytting og dataavlesing strider mot Grunnloven § 102. Slik det nå er innført, med at PST
kan foreta innbrudd for å plassere eller fjerne tekniske innretninger eller dataprogram som er
nødvendig for å gjennomføre dataavlesingen strider ifølge utvalget mot Grunnloven § 102:
Metodekontrollutvalgets flertall mener Grunnloven § 102 innebærer at det på det forebyggende stadiet
ikke kan gis adgang til å gå inn i noen av de vernede områder (privat bolig) for å plassere utstyr, for
eksempel hardware, som er nødvendig for å gjennomføre innbrudd i et datasystem. Dette gjelder
tilsvarende for plassering av utstyr til å foreta romavlytting. (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016,
s. 246).

I proposisjonen legges det større vekt på at myndighetene skal sikre et vern mot den personlige
integritet:
OVE ANDRE VANEBO: I den bestemmelsen (Grunnloven § 102 – min anm.) er det også innforstått at
det innebærer en forpliktelse til å bekjempe kriminalitet som går på integritetskrenkelser. Jeg mener du
kan argumentere for det at man åpner for at politiet i noen avgrensede tilfeller kan overvåke, og
selvfølgelig krenke personvernet i den relasjonen også kan hindre integritetskrenkelser andre steder. Så
hvis man igjen ser på dette som en samfunnsstørrelse så kan man kanskje si at det sentrale her er at
summen av inngrep blir minst mulig. I en sånn forståelse tror jeg ikke det er noen trussel mot
personvernet i stort da.

Vanebo argumenterer for at overvåking er et inngrep i personvernet til de det gjelder, men hvis man
ser på dette som en samfunnsstørrelse, så hevder han at man kanskje kan si at summen av inngrep
blir minst mulig. Personvernet blir i dette argumentet også en samfunnsstørrelse.
BJØRN ERIK THON: Ethvert overvåkingstiltak vil være et inngrep i den enkeltes personvern. Jeg vil
forsvare at man kan romavlytte i enkelte tilfeller hvor det er ordentlig gjerdet inn, rettsikkerhetsgaranti i
form av domstolskontroll og etterkontroll fra EOS-utvalget. Personvernet er litt annerledes på denne
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sektoren enn på andre sektorer. Det er viktig med krystallklare lovhjemler, klare formål,
domstolskontroll, etterkontroll og at du kan få innsyn kanskje etter en stund. Det viktigste er
proporsjonalitet, at det er balanse i det, at de kan dokumentere at det hjelper. Så må man se på
hensynet til personvernet. Det er en av grunnene til at datalagringsdirektivet røk. De kunne ikke påvise
noe proporsjonalitet.

Thon mener inngrep i personvernet blant annet er avhengig av klare lovhjemler, etterkontroll og
balanse. Personvernet må vike der risikoen blir vurdert som stor nok (noe terrorisme gjør). Jarbekk
er en av mine informanter som uttalte nettopp dette, og at det er en nyanse som kan bli noe
underkommunisert i debatten:
EVA JARBEKK: Her må det vike. Jeg blir litt irritert når jeg hører folk si at «her har vi fått en god
balanse og tatt hensyn til alt», og ikke si at her må personvernet gi. Det blir litt naivt og feil, og litt sånn
mediemessig god PR. Dette er vanskelige ting, rett og slett. Du får ikke av det ene uten å gi på det
andre.

Jarbekk mener at du ikke kan få av det ene (flere tiltak) uten å gi av det andre (personvernet).

4.2.2 Spesielt om dataavlesing
Dataavlesing ble av flere informanter spesielt trukket frem i forbindelse med personvern.
JON WESSEL-AAS: Det som er betenkelig med den metoden (dataavlesning – min anm.) i seg selv, eller
som jeg syns gjør at det er en mer alvorlig metode enn å avlytte kommunikasjonen som foregår mellom
to mennesker, er at du dels beveger deg inn på tankefriheten egentlig. Fordi du da har teknisk adgang
til alt noen foretar seg på maskinen. Det foregår mye på den som aldri på en måte forlater den, eller
som kanskje ikke blir liggende en gang. Det slettes, du skriver kanskje ting som bare er tanker.

Wessel-Aas mener dataavlesing går dypt inn i den private sfære, og dels beveger seg inn på
tankefriheten. Metoden var nylig innført da jeg gjennomførte intervjuene, og flere av mine
informanter har vært sentrale stemmer i debatten. Justis- og beredskapsdepartementet (2016) gikk
som vist inn for å innføre dette i en mer utvidet grad enn det Metodekontrollutvalget foreslo.
Utredningen og høringen (etter Metodekontrollutvalgets rapport – min anm.) viser likevel et klart behov for å
supplere bestemmelsene om kommunikasjonsavlytting og hemmelig ransaking, med bestemmelser som
er bedre tilpasset det rådende teknologiske virkelighetsbildet. Dette behovet er etter departementets
oppfatning enda sterkere i dag enn da Metodekontrollutvalget presenterte sin utredning. Det er
nødvendig med endringer for å gjenopprette den effekten disse metodene hadde tidligere, men også
for å gjøre politiet bedre rustet til å møte de utfordringene den teknologiske utviklingen kan forventes å
gi fremover i tid (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, s. 261).
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Departementet argumenterer for at den teknologiske utviklingen har gjort at mye har forandret seg
siden 2009, og at endringene er nødvendige for å gjenopprette effekten metodene hadde tidligere.
Departementet (2016, s. 265) hevder også at det er et vesentlig personverninngrep og tilegne seg
kunnskap om enkeltindividers personlige betraktinger, men at dette ikke er noe nytt i forbindelse
med politiets tvangsmiddelbruk. Bestemmelsene om ransaking og beslag er eksempler på dette. De
skriver i den sammenheng at det tidligere kunne beslaglegges personlige notater som for eksempel
dagbøker. «Rettslig sett skilles det heller ikke mellom dagboknotater i mistenktes fysiske dagbok
tilsvarende notater ført i et tekstbehandlingsprogram på en datamaskin. Hvorvidt informasjonen er
lagret fysisk eller elektronisk, bør i utgangspunktet ikke ha noe å si for nivået av rettslig beskyttelse
mot inngrep» (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, s. 265-266).
OVE ANDRE VANEBO: Jeg har hørt de som sier at «hva om du sitter på PCen din og skriver masse
konfidensielt som du aldri ville delt med andre?» At man noterer de dypeste tanker, men lagrer aldri.
Du gir uttrykk for noe som gjenspeiler tankeverden og følelseslivet på en veldig privat måte. Det er et
relevant argument, men samtidig så er det ikke så vesensforskjellig fra i dag fordi man kan ta beslag i
dagbøker eller private notater. Så det kan tenkes at man før ville sittet og skrevet ned dette på et ark, og
kanskje kasta eller brent det. Men det er jo informasjon man i dag kan få inn. Så jeg tror det er
vanskelig å finne en veldig prinsipiell oppdeling mellom dataavlesing og andre former for overvåking.

Vanebos argumentasjon samsvarer med proposisjonen. Det er likevel forskjell på en fysisk dagbok
og elektroniske data. Det man før skrev ned som private notater kunne man «kaste eller brenne»,
men det er informasjon man i dag kan få inn fordi det som skrives på en datamaskin blir aldri
«borte». Wessel-Aas hevder det er stor forskjell på tidligere metoder og dataavlesing:
JON WESSEL-AAS: Noen sammenligner det med at hvis du har gjort noe kriminelt så er det lov til å
beslaglegge dagbøker. Det er kanskje litt forskjell på dagbøker og sånne små flyktige søk på nettet. Det
er betenkelig med den nye metoden (dataavlesing – min anm). Den går mye mer inn i individets intime
private sfære enn noe annet. Man kan jo diskutere, altså å kameraovervåke soverommet til noen kan bli
ganske intimt det og, men jeg mener faktisk at det er mye mer intimt hva en enkeltperson tenker som
kanskje ikke engang mannen eller kona får vite om.

Wessel-Aas mener det er stor forskjell på hva man gjør på en datamaskin versus hva man tidligere
ville skrevet i en dagbok. Informasjon kan i stor grad tilegnes gjennom internett, og man kan lett
finne ut av ulike ting man er nysgjerrig på. Hva man tilegner seg av informasjon kan si mye om et
menneske. Det og kunne gjøre dette uten frykt for å bli sett kan være avgjørende for noen.
EVA JARBEKK: Det er gjort forskning som viser at etter 11. september så var det vesentlig færre søk
på Al Qaida og den type ting. Jeg synes det er ganske interessant fordi det er håndgripelig. Så hvorfor
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ble det færre søk? Det er, synes jeg, meget betenkelig hvis du reduserer folks vilje til å finne ut av hva
for eksempel Al Qaida holder på med. Hva de står for, hvem de er. Altså, ren faktainnhenting.
Demokratiet er basert på at man skal gjøre det. […] Hvis det blir færre søk på hvordan man lager en
bombe så vet jeg ikke om jeg syns det er veldig leit. Men at man ikke skal tørre å søke på IS, det synes
jeg er feil. For det er kunnskap vi trenger.

Jarbekk viser til forskning som tilsier at folk kan ha unngått å tilegne seg informasjon om temaer
som oppfattes som sensitive. Informantene som var kritiske til et økt overvåkingsnivå i samfunnet
argumenterte for at folk kan tilegne seg kunnskap i mindre grad fordi de er redd for å bli overvåket.
Dette kan ses i lys av Foucaults (2008, s. 175) poeng om at man handler annerledes fordi man vet
man kan bli sett, og det oppstår dermed en nedkjølingseffekt.
EVA JARBEKK: Hvor listen ligger er helt avgjørende. At det skal være domstolsgodkjent er for meg
ganske vesentlig. Jeg mener faktisk også at ikke enhver domstolsgodkjenning er bra. Det må være en
kompetent domstol, kanskje rullering som gjør at det ikke blir for sterke bindinger til politiet og til de
tiltakene som de har lyst til å gjøre.

For Jarbekk er domstolsgodkjenning vesentlig, og hun mener også at det er viktig med en domstol
som ikke har for sterke bindinger til politiet. Dette for å sikre at bruk av metodene ikke strider med
befolkningens rettigheter.

4.2.3 Criminology of the «other»
Garlands (2001) beskrivelse av «criminology of the other» er spesielt relevant i denne sammenheng.
Det at «vi» trenger beskyttelse mot «de farlige andre» kan skape en slags binær opposisjon som ikke
nødvendigvis er så klar. Tanken om at «jeg gjør ikke noe galt, så jeg har ingenting å skjule» kan være
en viktig faktor for at befolkningen i Norge godtar økende grad av overvåking, for sikkerhetens
skyld. «Vår» sikkerhet er avhengig av kontroll av «de andre» (Garland, 2001). Fokuset ligger på hva
som muligens kan skje.
Befolkningsundersøkelsene jeg har vist til peker på at flertallet ikke er spesielt bekymret for å bli
overvåket. Flere av mine informanter stilte spørsmålstegn ved om det gjelder alle grupper i
samfunnet. Ekholdt (2016) undersøkte ungdommers holdninger til overvåking. Flertallet av
ungdommene i undersøkelsen mener det er «de andre» som blir utsatt for dette. Likevel vises det til
at minoritetsungdommene i undersøkelsen «ser ut til å ikke bare mene at muslimer overvåkes mer
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enn andre, men å også handle deretter, ved at de vegrer seg for å snakke om temaer de redd kan bli
assosiert feil» (Ekholdt 2016, s. V1).
JON WESSEL-AAS: Når man tenker ut ifra en statistisk sannsynlig er det ikke så rart at det følges mer
med på radikale muslimer og høyreekstreme. Men det strider mot hele tankegangen om ikke å lage
personprofiler på uskyldige mennesker, og begynne å segregere folk i grupper og tenke at de er mer
sannsynlig kriminelle enn andre. Da bryter du med alle de prinsippene som den alminnelige
straffeprosessen har tatt høyde for. Med - først er det mistanke om at det har skjedd en straffbar
handling, så må du ha skjellig grunn til mistanke mot den enkelte. Med en gang de flyttet den grensen
der så åpner det for, altså du tvinger nesten de vedkommende politimyndigheter til å tenke sånn. For
ellers blir det litt sånn «hvilke flagg er det vi skal se etter da? Når politikere nå forventer at vi skal fange
opp ting før vedkommende selv egentlig har tenkt på å gjøre noe, hva er det vi skal se etter da?»

Wessel-Aas uttaler at med økende kriminalisering av forberedelseshandlinger kombinert med
overvåkingsfullmakter, kan mennesker som hører til ulike grupper bli mer utsatt for overvåking enn
andre, og at man nesten «tvinger vedkommende politimyndigheter til å tenke slik».
EVA JARBEKK: Jeg tenker at det er viktigere at det er klare regler for når man skal sette inn den type
tiltak (skjulte tvangsmidler – min anm.) enn at man skal se på ulike grupper. Hvis kriteriene for å gå inn er
gode, eller så gode som de kan være, da treffer man der man treffer. Hvis man får en
overrepresentasjon i en eller annen gruppe, så var det slik. Rett og slett. Jeg er opptatt av at man prøver
og komme riktig inn i problemstillingen.

Jarbekk mener det er viktigere å fokusere på reglene for når man skal sette inn tiltakene, og hvis
disse kriteriene er gode så treffer man der man treffer.
OVE ANDRE VANEBO: Det er klart at skal du slå ned på islamistisk terror så vil det ha tilknytning
til en bestemt religion. Det kan også være en bestemt region der man vet at terrorister oppholder seg.
Da ligger det i sakens natur at det ofte vil være mennesker med en etnisitet som har opphav fra den
regionen, eller at det er land som har en statsreligion som selvfølgelig vil være en bestemt religion. Det
som er problematisk er den usaklige, ubegrunnede forskjellsbehandlingen, eller det ubegrunna fokuset,
det tenker jeg det er grunn til å være bekymret for.

Vanebo mener det som er problematisk er den usaklige og ubegrunnede forskjellbehandlingen, men
om man skal slå ned på islamistisk terror så vil religionen være en del av bildet. Islamistisk terror
omtales i stor grad i trusselvurderinger og i media. Hvem som oppfattes som «de farlige andre» kan
variere historisk. Krigen mot narkotika har som Garland (2001) og Christie og Bruun (2003) påpeker
skapt sine fiendebilder. I dagens samfunn opptrer terror som en sentral risiko og fiende. Hvis vi ser
litt tilbake i tid var kommunistene de som ble sett på som de «farlige andre», og en stor risiko i
samfunnet (Lund-kommisjonen, 1996). I den sammenheng er det verdt å nevne at det ble avdekket
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ulovlig overvåking av norske borgere (Lund-kommisjonen, 1996). Kommisjonen konkluderte med at
ulovlig politisk overvåking fant sted etter 1945 da kommunister og sosialister ble sett på som en fare
for rikets sikkerhet.
PETTER WILLE: Det var veldig politisk bestemt (reaksjonen på Lund-kommisjonens rapport – min anm.).
Fordi grupper som da mente de var utsatt for overvåking på politisk grunnlag, de fikk kanskje mindre
tillit. Mens andre kanskje ikke brydde seg så mye.

Wille uttaler at de som følte de var utsatt for denne overvåkingen kanskje fikk mindre tillit, men for
de som ikke følte seg truffet ble det kanskje ikke oppfattet som like alvorlig.
JON WESSEL-AAS: Utfordringen her er at vi har noen rettslige skranker for personvernet.
Grunnloven, menneskerettighetskonvensjoner. De ligger der, men de blir ikke alltid respektert i den
politiske virkeligheten. De ligger der nettopp fordi de frihetene er i praksis ikke nødvendige for
flertallet. De som ytrer seg om noe flertallet syns det er greit å ytre seg om, de trenger ikke være redde
for at flertallet forbyr dem å ytre det. Det er alltid de ytringene som flertallet tenker at, «de trenger vi
ikke. Jeg ytrer meg ikke sånn, så samme for meg». Folk tenker at det ikke angår dem, og det er en
pedagogisk utfordring i debatten.

Wessel-Aas argumenterer for at innskrenkinger i borgerrettigheter som ytringsfrihet, ikke er noe
flertallet nødvendigvis trenger å bekymre seg over. Det norske samfunn består likevel av ulike
meninger, kulturer og religioner som ikke nødvendigvis representerer majoritetsbefolkningen. En
særmelding fra EOS-utvalget (2011) viser at PST har mottatt kritikk om ulovlig registrering på
religiøst grunnlag. Gjennom ønsket om å straffe personer i planleggingsfasen av et terrorangrep kan
det være et viktig spørsmål å stille om man kan unngå skjønnsmessige vurderinger basert på politisk
og religiøs tilhørighet.
JON WESSEL-AAS: Før 22. juli var hovedfokuset på islamister i denne debatten. Du kjenner sikkert
til nettstedet dokument.no? Ja. Hans Rustad og den gjengen der. Jeg la merke til at sånne som meg ble
latterliggjort fordi vi var så naive. For vi trengte jo denne overvåkingen og alt dette. Etter 22. juli
begynte debatten og nyanseres. PST gikk ut og pekte på at vi også må fokusere på det høyreekstreme
miljøet. Da var det noen innlegg der, fra redaktøren og andre. De begynte å forstå at folk i den enden
av det politiske spekteret kunne bli gjenstand for den type overvåking basert på, ikke at de hadde sagt
noe galt, men at de ytret seg på måter som kan gi grunn til å se på om de nå driver og utvikler seg til å
gå over kanten. Plutselig angår det deg. Da blir du mot. Da var det sånn «nå får de skjerpe seg, vi må jo
ha ytringsfrihet i landet». Men for alle i den gylne middelklumpen er det stort sett «de andre» det dreier
seg om. Hvis man tar et overfladisk blikk på det da.

Wessel-Aas argumenterer for at man kan bli motstander av inngripende tiltak hvis det plutselig angår
deg. Maras (2012, s. 70) peker også på at innvendinger ofte blir reist først når individer selv er utsatt
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for overvåking, spesielt hvis de ser på seg selv som lovlydige borgere. Da oppfattes overvåkingen
som unødvendighet inngripende.
Samfunnets påvirkning på lovgiver og omvendt er en viktig del av rettssosiologien. Både trusler om
terror og faktiske angrep har skapt frykt og en forventning om beskyttelse i befolkningen (Beck,
2002b). Det tyder på at dette har vært med på å legitimere mer inngripende tiltak. Justis- og
beredskapsdepartementet (2016, s. 29) argumenterer for at utviklingen fremover vil være:
[…] ustabil og usikker. Trusler og oppfordringer, blant annet fra ISIL, kan fortsatt påvirke
enkeltpersoner eller små grupper til å gjennomføre terrorangrep. I den grad ISIL og al-Qaida ønsker å
gjennomføre sentralstyrte terroraksjoner i vestlige land, vil terrortrusselen også kunne øke i Norge.
Samtidig vil flyktningkrisen kunne medføre økt oppslutning om høyre- og venstreekstreme miljøer.

Det tyder på at hvem «de farlige andre» er varierer historisk. I sitatet over ser det ut til at trusler fra
ekstreme islamistiske grupperinger samt høyre- og venstreekstreme miljøer er de «vi» må beskyttes
mot i kampen mot terrorisme.

4.3 Overvåking og pre-aktiv strafferett
JON WESSEL-AAS: Vi kommer aldri til å klare å fange opp alt på forhånd. Det er de som opererer
alene, og veldig ofte aldri har kommunisert med noen. De kan dukke opp hvor som helst og det er jo
omtrent det de gjør.

Wessel-Aas mener vi aldri kommer til å fange opp alt på forhånd. Justis- og
beredskapsdepartementet (2016, s. 36) argumenterer for at behovet for tvangsmidler ikke
nødvendigvis er størst når det allerede har skjedd en kriminell handling. De mener det kan være
større grunn til å gripe inn der man har sikre holdepunkter for at et alvorlig lovbrudd vil bli begått.
Da kan man redde mange menneskeliv, og som Garland (2001) legger vekt på viser dette offerets
fremtredende rolle.
EVA JARBEKK: Spørsmålet er om forsøk er annerledes enn planlegging. Om det alltid er feil å straffe
i planleggingsfasen det vet jeg ikke om jeg synes, men det jeg lurer på er hvordan kvantifiserer man
planlegging? Hva var det Peer Gynt sa? Tenke det, ville det, men å gjøre det? Hvor er du i stadiet?
Tankepoliti bør vi ikke ha. Det er en veldig dårlig ide.

Jarbekk stiller spørsmålstegn ved hvordan man kvantifiserer planlegging, og henviser til begrepet
«tankepoliti» som noe vi ikke bør ha. Engene (2013) beskriver en terrorhandling som en prosess i
fire trinn. På trinn en blir noen enige om å begå en handling og inngår et terrorforbund. Ideen om at
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en terrorhandling er noe flere gjennomfører sammen har som vist blitt utfordret ved at stadig flere
har opptrådt alene. Det neste trinnet er å planlegge og forberede handlingen. På det tredje trinnet
begynner utførelsen av handlingen og på det fjerde trinnet utføres eller fullføres handlingen (Engene,
2013). Strafferetten har vært slik at man kan straffe en person når planleggingens tid er forbi, og
gjerningspersonen eller gjerningspersonene skrider til verket (Andenæs, 1997, s. 316). Dette er da
mellom trinn to og trinn tre. Lovgivningen slik den ser ut i dag tilsier at man kan straffe allerede på
trinn en. Det trenger heller ikke lenger å være inngått et terrorforbund, det gjelder også
soloterrorisme.
BJØRN ERIK THON: Den lovendringen fra 2013 den sklei liksom igjennom, men den er nok minst
like ille som den siste. Nettopp fordi når det gjelder forebyggende straff eller hva vi skal kalle det for
noe, så er det der de fikk de viktigste virkemidlene for det. Departementet var tydelig på at «vi gir ikke
disse lovene fordi vi tror vi klarer å straffe noen for det, men vi gjør det for å kunne bruke
tvangsmidler». At de vet de ikke kan straffe noen etter disse bestemmelsene for de er ikke skarpe nok,
men de kan bruke de til å bruke tvangsmidler, det er også en helt ny utvikling.

Kombinasjonen av overvåkingsfullmakter og økende kriminalisering er en viktig del av hvordan man
skal avverge og forebygge terrorangrep. Thon hevder at økende kriminalisering var viktig for å
kunne bruke tvangsmidler i større grad. Vanebo argumenterer for at dette ikke nødvendigvis fører til
mer bruk av pre-aktiv strafferett:
OVE ANDRE VANEBO: Jeg tror ikke de nye metodene fører til mer bruk av pre-aktiv strafferett,
fordi terskelen er egentlig den samme. Det er særlig to straffeforbud som skeptikerne har tatt opp. Det
ene er det som går på at du utfører en handling som peker mot og legger til rette for terrorhandlinger,
og at du da har et forsett om å gjøre det. Det er noen som har popularisert det og sagt at her
kriminaliserer man tankevirksomhet. Saken er at i tillegg til at du må ha et forsett, altså du må med vilje
ønske å gjøre dette, så er det samtidig et objektivt gjerningsinnhold i og med at du må da utføre en
handling som peker i den retningen. I tillegg må du legge til rette for terroraktiviteter. Det betyr da at
du vil bli bedømt på bakgrunn av både de subjektive forholdene knyttet til hva du ønsker å gjøre,
samtidig som man legger vekt på det som manifesterer seg i den virkelige verden gjennom handlinger.
Det er ikke pre-crime, det er utvidet forsøksansvar fordi du forsøker å drive med terrorvirksomhet. Så
blir du stoppet før du får satt det til live. Istedenfor at du stoppes i det du er i ferd med å kjøre bilen ut,
fullastet med bomber så kan du gripe inn tidligere og si at «her forsøkte du å drive med terror». Der har
du allerede påbegynt den ulovlige handlingen. Man tar ikke det kriminelle forhold før det har skjedd,
men før kjernen i lovbruddet er begått.

Metodekontrollutvalget uttalte i denne sammenheng at kriminalisering av forberedelseshandlinger
kan gjøre at flere situasjoner går under «kriminelle tilfeller» i Grunnloven § 102, og at «Den
endringen i PSTs adgang til bruk av skjulte tvangsmidler som oppstår som følge av flertallets syn på
forholdet mellom politiloven § 17d og Grunnloven § 102 bør derfor ikke løses ved ytterligere
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kriminalisering av forberedelseshandlinger» (NOU, 2009:15, s. 154). Som vist har likevel Justis- og
beredskapsdepartementet (2016, s. 208) argumentert for at en økt kriminalisering av
forberedelseshandlinger gjør det enklere, som ledd i etterforskning å benytte tvangsmidler for å
avverge lovbrudd, slik at behovet for å benytte tvangsmidler i forebyggende øyemed blir mindre.
Flere situasjoner som tidligere var i det forebyggende sporet blir nå som ledd i etterforskning.
BJØRN ERIK THON: Jeg er redd for at det blir mer av dette (pre-aktiv strafferett – min anm.). Når jeg
studerte juss, da var det sånn at hvis du skulle straffes for forsøk da skulle du ha kommet ganske langt i
planleggingen. «Planleggingens tid er forbi, nå skrider han til verket» var setningen til Andenæs. Da må
du stå med pistol og finlandshetta klar utenfor banken. Nå er det sånn at du på et ganske tidlig stadium
kan tas. Særlig alvorlig er det når vi ser på hvordan man kan bruke teknologi for å flagge folk. Den
kombinasjonen er skummel synes jeg. Jeg tror det i større grad vil bli datamaskiner som flagger
mistenkelige personer basert på ulike typer algoritmer. […] Big data, stor maskinkraft og lovgivning
som gjør at man kan gripe inn veldig tidlig, det er en farlig miks. Jeg er redd for at vi kommer til å se
saker hvor folk blir tatt for tidlig. Rett og slett.

Thon påpeker at kombinasjonen av kontrolltiltak og økende bruk av teknologi også kan skape
problemstillinger ved å straffe pre-aktivt. Han tror det i større grad vil bli datamaskiner som flagger
mistenkelige personer basert på algoritmer. Dette kan utfordre uskyldspresumsjonen som er et
grunnleggende prinsipp i norsk strafferett. Lomell (2011, s. 83) poengterer at tvilen tradisjonelt har
kommet gjerningsmannen til gode, men i en pre-aktiv strafferett skal tvilen komme ofrene til gode.
Det tyder på at ideen om en pre-aktiv strafferett har snudd om på flere av våre grunnleggende
prinsipper, noe Christie og Bruun (2003) mener en god fiende gjør.
JON WESSEL-AAS: Bevisst eller ubevisst så blir det mer sentralt med pre-aktiv strafferett gjennom
nye overvåkingslover. Vi har skiftet et fokus. Det smitter over på den litt mer alminnelige strafferetten
også. Kanskje spesielt i forhold til barn og overgrep. Som det er vanskelig å være imot.

Wessel-Aas mener det blir mer sentralt med pre-aktiv strafferett gjennom nye overvåkingslover, og
at dette også kan smitte over på den litt mer alminnelige strafferetten. Dette kan ses i lys av Garlands
(2001) poeng om at straff i større grad blir sett på som den riktige reaksjonen på uønskede
handlinger. Christie og Bruun (2003, s. 170) hevder at lovgivningen som ble iverksatt i krigen mot
narkotika kunne ødelegge hovedprinsippene ved den nordiske kriminalpolitikken. Det kan i denne
sammenheng tyde på at krigen mot terror kan legitimere og legge visse prinsipper til side, da målet er
et terrorfritt samfunn.
JON WESSEL-AAS: Så er det uskyldspresumsjonen og alle disse rettsikkerhetsgarantiene. Jeg tenker at
hvis du har en person som de har drevet med forebyggende overvåking på, og så mener de at nå har vi
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fått nok. Nå har han skrevet noe på PCen sin, noen tanker og dessuten så eier han våpen eller har
adgang til det. Så blir han siktet for planlegging av en fremtidig soloterrorhandling. Det som skjer da, i
praksis, det vil være at de aldri vil utelukke at dette er en del av en større organisasjon så den fyren blir
tatt inn når pågripelsen skjer og satt på fullstendig isolat. Antageligvis i mange uker. Det kan være
nødvendig, men vi vet hva som skjer med psyken til folk. Det er forskjell på en handling som er begått
hvor du skal finne gjerningspersonen, men her er jo ingenting begått. Så blir du satt på isolat og
konfrontert med at «vi vet hva du har planlagt», «bare innrøm det så slipper du å sitte her». Når man da
tenker på at man har fått fram falske tilståelser selv i tilfeller hvor ting har skjedd. […] Man kan stille
spørsmålstegn ved hvor lett det er å si at «jo, det var det jeg hadde tenkt». Da er vi fornøyd i
samfunnet, for de har innrømmet det, og da er de dømt og da er det ingen tekniske bevis eller DNA,
det er ingenting som kan frikjenne dem. Du kan ikke finne en alternativ gjerningsperson, fordi det er
ingen gjerning. Det er klart at da er det ikke mye igjen av uskyldspresumsjonen.

Wessel-Aas argumenter for flere rettssikkerhetsmessige problemer som kan oppstå ved bruk av preaktiv strafferett. Han beskriver også et potensielt scenario som kan ses i lys av Christie og Bruuns
(2003, s. 58) beskrivelse ved en god fiende - man kan aldri vite om det skjuler seg flere.
Rettssikkerhet i bred forstand handler om beskyttelse mot overgrep og vilkårlighet fra
myndighetenes side (NOU, 2009:15, s. 61). Høilund (2010, s. 31) argumenterer for at det er nettopp
en slik vilkårlighet store deler av «fryktens rett» åpner for.
Inngrep i personers rettigheter kan være nødvendig i et demokratisk samfunn, og det blir som vist av
flere argumentert for at det å forhindre terror gir denne nødvendigheten.
Forholdsmessighetsprinsippet og legalitetsprinsippet er prinsipper som blir spesielt vektlagt når
skjulte tvangsmidler skal gjennomføres (NOU, 2009:15). Det er sammenheng mellom rettssikkerhet
og personvern da begge skal beskytte personers integritet og autonomi ovenfor samfunnskreftene
(NOU, 2009:15, s. 60). Jarbekk og Thon argumenterer for eksempel for hvor viktig det er med
domstolskontroll og nøye overveielser før overvåkingsmetoder blir iverksatt. Kontroll av
kontrollørene skal også bidra til at rettssikkerhetsgarantiene ivaretas.
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5. DISKUSJON

Depending on whom you ask, government secrecy is either the key to victory in our struggle against
terrorism, or our Achilles heel (Aradau og van Munster, 2013, s. 38).

S

itatet ovenfor belyser et inntrykk jeg sitter igjen med etter innsamlingen av data til denne
oppgaven. Rikets og individers sikkerhet står i spissen av argumentasjonen for innføringen
av nye overvåkingsmetoder i Norge. Hvordan denne sikkerheten best skal oppnås uten at

det går på bekostning av personvernet og andre borgerrettigheter er det likevel uenighet om, både
blant informantene og i dokumentene. Thon, Wessel-Aas og Metodekontrollutvalget argumenterer
spesielt for at rettigheter også er en form for sikkerhet mot myndighetenes misbruk av makt. I
undersøkelsene jeg har vist til tyder det på at befolkningen frykter terrorister mer enn egne
myndigheter, noe som er en god ting. Det kan likevel gjøre at befolkningen er villig til å «gi fra seg»
rettigheter for mer sikkerhet.
Terrorangrepet 22. juli og de potensielle terrorangrepene man ønsker å stoppe har gjort mye for
lovgivingen i Norge. Beck (2002a, 2002b) argumenterer for at internasjonal terrorisme er en effekt
av globaliseringen. Internasjonalt samarbeid, norske styrker i Afghanistan og Irak og en sterk allianse
med USA kan ifølge PST (2016) være faktorer som bidrar til at Norge er et legitimt terrormål for
noen grupper. Et terrorangrep fremstår som en elementær trussel mot vår sikkerhet. Når det
argumenteres for at flere overvåkingstiltak kan stoppe terrorisme, kan dette virke nødvendig. Justisog beredskapsdepartementet (2016) argumenterer spesielt for at alvorlig kriminalitet som terrorisme
er grenseoverskridende, og har en annen karakter enn tidligere. Det krever utvidede og nye
handlingsrom for de som har ansvaret for å stoppe dette.

5.1 Risiko og frykt for terrorisme
Det tyder på at risikovurderinger og frykt for kriminalitet henger sammen. Risiko for Beck (2001, s.
46) er som beskrevet skader som enda ikke har skjedd, men som truer med å bli reelle. De store
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potensielle skadene et terrorangrep kan medføre er et viktig argument for økende bruk av
overvåking i Norge, noe Justis- og beredskapsdepartementet (2016) legger vekt på. De argumenterer
for at det har vokst frem former for kriminalitet som i seg selv er egnet til å true stabiliteten i
samfunnet. Spesielt terrorisme som departementet mener har dette som formål, i tillegg til å skape
frykt (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, s. 22). I slike situasjoner argumenteres det for at det
er legitimt og ta i bruk inngripende tiltak for å beskytte det terroristene ønsker å ramme, demokratiet
og grunnleggende menneskerettigheter (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, s. 26). Løwer
påpeker at det er viktig å finne det balansepunktet som til enhver tid er akseptert mellom den
individuelle frihet og rikets sikkerhet, og at dette balansepunktet vil flytte seg ut ifra hvilket
trusselbilde vi er inne i. Det tyder på at det er ønske om mer sikkerhet og kontroll når terrortrusselen
oppfattes som reell, og at inngripende tiltak i enkeltmenneskets friheter godtas for å beskytte «oss»
mot «dem».
På den andre siden argumenteres det for at disse inngripende tiltakene også kan true det de er satt til
å beskytte. Thon hevder at det kontinuerlige fokuset på terror, og at «nå er det farligere enn noen
gang» kan legitimere flere og mer omfattende tiltak. Wille mener at det er mange utfordringer
kampen mot terrorisme setter menneskerettighetene i. Gjennom internasjonalt samarbeid og
allianser argumenterer Wessel-Aas for at det er «worst practice» som setter standarden, fordi det
kanskje er de mektigste aktørene i våre allianser som faktisk har «worst practice». Mer overvåking
gjør at det offentliges kunnskap om borgernes privatliv øker, og det vil ifølge
Metodekontrollutvalget (NOU, 2009:15, s. 50) også kunne øke muligheten for maktmisbruk. De
skriver at dette kan påvirke tilliten til de offentlige myndighetene, forstyrre maktbalansen og i verste
fall være ødeleggende for demokratiet. Det er viktig å merke seg at befolkningen faktisk kan støtte at
tiltak som kan true borgerrettighetene blir innført. Ignatieff (2004, s. 59) argumenterer i den
sammenheng for at terrorisme kan skade demokratiet og borgerrettigheter, men hovedsakelig fordi
majoriteten av innbyggerne ser på rettigheter og friheter som en kilde til svakhet snarere enn en
styrke. Ignatieff (2004, s. 59) skriver at for å unngå dette må verdien av disse rettighetene, både som
garantier for rettferdighet, og som en styrke mot panikk, angst og misrepresentasjoner i offentlig
poltikk vektlegges, og kommuniseres tydeligere.
Mine funn tilsier at risiko både kan forhindres og skapes i kampen mot terrorisme, men det kan også
tenkes at vi har funnet en god balanse. Hvis utviklingen fortsetter slik den har gjort til nå kan det
likevel tyde på at det vil bli flere overvåkingsmetoder i tiden fremover, kanskje fordi teknologien hele
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tiden flytter på seg, som Jarbekk uttalte. Terrortrusselen fremstår som annerledes enn før. Thon sier
for eksempel at muligheten til å rekruttere er annerledes på grunn av internett, og viser nettopp til de
teknologiske utfordringene knyttet til terrorbekjempelse. Justis- og beredskapsdepartementet (2016)
argumenterer spesielt for at dataavlesing er en viktig metode når politiet og PST må ta stilling til
denne utfordringen.
De moderne risikoer er usynlige, og skaper ifølge Beck (2001, s. 31) et inntrykk av at alt potensielt er
farlig. Han mener også at media er en viktig aktør når det kommer til å skape risikodefinisjoner
(Beck, 2002b, s. 45). Terror, både trusler og angrep vies stor plass i norske medier og det kan påvirke
befolkningen. Jarbekk hevder i den sammenheng at:
EVA JARBEKK: Jeg tror ikke terrortrusselen legitimerer (mer overvåking – min anm.), men bidrar til nye
former for overvåking. Jeg er en av de som faktisk sterkest hevder at vi må ikke glemme at det er færre
drap i verden i dag. Det er mindre terror i dag enn det var på slutten av nittenhundretallet. Media har
en enorm påvirkningskraft.

Forskning viser at det er mindre fare for terror enn tidligere (se for eksempel NOU, 2017:19), men
det er ikke det inntrykket man sitter igjen med gjennom media. Som flere av informantene påpekte
er det viktig at myndighetene viser handlekraft hvis befolkningen er preget av frykt. Spesielt hvis
terrortrusselen oppfattes som reell, som for eksempel når PST setter trusselnivået til sannsynlig.
Ignatieff (2004, s. 55) poengterer at de politiske kostandene ved å underreagere er høyere enn ved å
overreagere. Dette kan være aktuelt i Norge fordi blant annet PST ble kritisert for og ikke komme på
sporet av gjerningsmannen tidligere av 22. juli-kommisjonen (NOU, 2012:14).
Beck har blitt kritisert for å være for spekulativ og generaliserende i sin fremstilling av den nye
moderniteten (Aakvaag, 2008). Mine funn belyses med Becks teoretiske perspektiv, men nyansene
har også kommet til syne. Det kan være vanskelig å sammenligne risikoen knyttet til terror med for
eksempel global oppvarming, fordi, som Beck (2002b, s. 44) også poengterer - målet med terrorisme
er å oppnå de effekter andre kriser oppnår uten at dette er intensjonen. Ulike mennesker som tyr til
terrorisme legitimerer dette på ulike måter. Vestens handlinger og innblanding i andre land er likevel
noe som går igjen. I tråd med Beck (2001) kan kanskje dette sies å være en utilsiktet virkning av
industrisamfunnet, kapitalismen og moderniseringens behov for å «modernisere» seg selv.
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5.2 Det internasjonale samarbeid
Det internasjonale samarbeidet vektlegges i krigen mot terror, og kan ses i lys av Becks (2002a,
2002b) beskrivelse av at globale risikoer krever globale allianser. Nasjonal sikkerhet og internasjonalt
samarbeid er avhengig av hverandre noe som spesielt vektlegges i rapporten om digitalt
grenseforsvar (Lysne et al., 2016). Det understrekes likevel at vi ikke kan stole på at andre land vil gi
oss den informasjonen vi trenger, og at en slik innføring derfor er nødvendig. Wille hevder det er et
omfattende politisamarbeid og PSTsamarbeid. Mye på grunn av at det som skjer i andre land
kommer «nærmere», og at terror dermed legitimerer nye former for overvåking fordi «de andre» har
det. Vanebo argumenterer i den sammenheng for at det er problematisk hvis Norge har mindre
muligheter for bruk av tvangsmidler enn andre land (spesielt våre naboland), fordi det kan føre til at
enkelte grupper etablerer seg eller opererer fra Norge. Thon hevder også at det kan utfordre
samarbeidet fordi vi må kunne gi etterretningsinformasjon for å få etterretningsinformasjon. WesselAas uttalte at «den handelen er en realitet».
Når det argumenteres for innføringen av ulike metoder også fordi det er viktig for det internasjonale
samarbeidet, hevder Wessel-Aas at det ikke nødvendigvis er vi som har så behov for nye metoder,
men vi trenger noe å bidra med hvis vi skal få de opplysningene vi er avhengig av. Det finnes lite
informasjon om «ni øyne» samarbeidet. Det vi vet er at samarbeidet er med flere land som har andre
praksiser og regler for overvåking enn Norge, som USA og Storbritannia. Det generelle
overvåkingsnivået på tvers av landegrenser er lite omtalt i dokumentene jeg har lest, da det er
hemlighetsstemplet. Wessel-Aas mener i den sammenheng at det er «litt naivt og kun fokusere på
lovgivningen i Norge». Lysne et al., (2016, s. 80) nevner «fem øyne» alliansen som er den innerste
kretsen. Det blir likevel ikke nevnt at Norge er med i den neste. Ut i fra det lille vi vet om denne
alliansen kan informasjon som samles inn i DGF være et viktig bidrag fra Norge sin side. Det er
uklart hvor mye av informasjonen E-tjenesten eventuelt vil samle inn gjennom DGF som skal deles
med andre land, men det kan tenkes at dette vil være sentralt for den «handelen» som Wessel-Aas
kaller det.

5.2.1 «Surveillance states» versus «cosmopolitian states»
Beck (2002b) beskriver to idealtyper for transnasjonalt samarbeid mellom stater. Det er ikke
nødvendigvis enten/eller, men mine funn tilsier at det internasjonale samarbeidet heller mer mot
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«surveillance states» enn «cosmopolitan states». Det at sikkerhet skal skapes gjennom overvåking og
økende grad av kontroll har preget hvordan det internasjonale samfunn har reagert på terrorisme.
Departementet argumenterer for at terrorisme er så alvorlige lovbrudd og har så stort
skadepotensiale at hensynet til kriminalitetsbekjempelse bør veie tyngre enn hensynet til
personvernet (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, s. 11). Dette synliggjøres gjennom de ulike
terrorpakkene, og politisk vilje til å innføre digitalt grenseforsvar. Jarbekk uttalte for eksempel at:
EVA JARBEKK: Blir Europa et overvåkingssamfunn? Vi er jo ikke så veldig forskjellig fra de andre
landene. Det er et aspekt man ikke skal miste helt av syne. Du kan også snu på den flisa og si hva om vi
har mye mindre kontroll enn «de andre»? Hvor tror du «de andre» går da? Da kommer de hit.

Dette sitatet viser et annet aspekt som også var viktig for blant annet Vanebo og departementet.
Argumentet går på at vi ikke kan ha mye mindre kontroll enn de andre landene. Da kommer «de
andre» hit. «De andre», som etter min forståelse er terroristene fremstår i mine funn som en uklar
fiende. De omtales som grupper eller personer som både opererer grenseoverskridende og er
vanskelig å ha oversikt over.
Hoffmann (2014, s. 102) skriver at om man skal ha en realistisk sjanse for å forebygge og avverge
terrorisme, så må man akseptere en viss grad av overvåking. Dette må imidlertid ikke være
hovedmåten man forebygger terrorisme på, men den siste utvei når andre virkemidler ikke har
fungert. Det å forstå terrorens årsaker er en sentral del av «cosmopolitan states», sammen med at
menneskerettigheter og global rett også må vies større plass i kampen mot terrorisme (Beck, 2002b,
s. 50). Dette var noe flere av informantene la vekt på. Dette vektlegges også i proposisjonen, men
der fremstår det som at menneskerettighetene i større grad skal sikres gjennom mer overvåking og
kontroll. En annen mulig forklaring kan være at det å forstå årsakene til terror faller utenfor
departementets ansvarsområde. Hvem som da også bør involveres i arbeidet mot terror er et
relevant spørsmål, og ifølge Beck (2002b) må dette vektlegges på lik linje som kontrollen i
«cosmopolitan states».

5.3 «Vår» sikkerhet krever kontroll av «de andre»
De som definerer skadepotensiale og «de farlige andre» har ifølge Garland (2001) mye makt. Han
påpeker at når kriminalitet og kriminalitetsbekjempelse blir et stort politisk tema medfører det en
sterk meningsdannelse hos befolkningen, noe det tyder på at er tilfelle når det gjelder terrorisme. Jeg
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har likevel ikke inntrykk av at det er en sterk meningsdannelse i befolkningen når det kommer til
negative sider ved overvåking og kontroll (se for eksempel Staksrud et al., 2014). Det kan virke som
at flertallet forholder seg til tankegangen om at «så lenge jeg ikke gjør noe galt, går det ikke ut over
meg». Garland beskriver ikke Norge i sin teori, og det skal sies at når det gjelder kontroll og straff
skiller Norge seg fra landene Garland omtaler. Thon uttalte for eksempel at:
BJØRN ERIK THON: Jeg syns vi har gått for langt i flere av forslagene våre, eller som har blitt
vedtatt på Stortinget, det skal ikke være noen tvil om det. Samtidig så har jeg tillit til at norske politikere
også klarer å se hvor grensen skal gå, og fanger det opp hvis det tipper over. Vi har en god
politiutdannelse, vi har dyktige politiledere og vi har gode holdninger blant politifolk. Det hjelper
veldig på. Vi har et politi som har skyhøy tillit og det er det ikke mange land som kan skryte av.

Den høye tilliten i Norge kan bidra til at overvåkingen fungerer slik den er ment, da det er enighet
om at denne tilliten også må bevares. Thon uttaler likevel at han allerede synes flere forslag har gått
for langt.
De potensielle ofrene og skadepotensiale et terrorangrep kan medføre vies stor plass i Justis- og
beredskapsdepartementets (2016) argumentasjon. For Garland (2001, s. 11) er dette noe som
gjenspeiles på flere områder i strafferetten. En sterk stat fremstår som viktig for å beskytte borgerne
i kampen mot terrorisme. Igjen ligger fokuset på konsekvensene av terrorisme, ikke dens årsaker.
Garlands (2001, s.184) poeng om at «vi» må beskyttes mot «de andre» er spesielt relevant i krigen
mot terror. Departementet og Vanebo argumenterer spesielt for at skjulte tvangsmidler er målrettet
overvåking, og at det ikke skal gå ut over uskyldige, altså «oss». Departementet understreker at det
skal være nøye kontrollert. Wessel-Aas argumenterer på den andre siden for at skillet mellom
målrettet og masseovervåking ikke er så tydelig. Maras (2012) påpeker at det er en generell
oppfatning om at det er «de andre» som blir overvåket, og at dette kan godtas spesielt når det
oppstår kriser. Hun mener likevel at dette ikke nødvendigvis er tilfelle, og hun begrunner dette i
debatten om innføringen av datalagringsdirektivet. Ved en slik innføring blir vi alle «de andre»
(Maras, 2012, s. 68).
For Garland (2001, s. 136) hører «de andre» gjerne til andre kulturelle grupper som har lite til felles
med «oss». Dermed kan rase og kriminalitet raskt assosieres med hverandre. Bull og Craig (2006, s.
215) hevder det har blitt en ny «folk devil» i vår tid, nemlig «the Arab other». Som vist stiller flere av
informantene spørsmålstegn ved om minoriteter føler seg mer sett i kortene enn andre. Maras (2012,
s. 70) påpeker at innvendinger ofte reises når individer selv føler seg utsatt for overvåkingen, som
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Wessel-Aas sitt eksempel fra det høyreekstreme miljøet i Norge etter 22. juli kan illustrere. I en
stadig mer global verden blir «de andre» en mer flytende størrelse, og hvis vi følger Maras (2012) sitt
argument, kan vi stille spørsmålstegn ved om alle blir «de andre» ved en eventuell innføring av
digitalt grenseforsvar.

5.4 Den gode fiende?
En felles fiende forener «oss», noe som er tydelig etter et terrorangrep. Mennesker samles, verdsetter
sitt samfunn og retter blikket mot en fiende. Mediedekningen er voldsom, og alle nordmenn som var
der, eller nesten var der, vies stor plass i flere kanaler. I en slik situasjon må myndighetene vise
handlekraft. Som flere av informantene påpekte, og som det legges vekt på hos departementet, er
overvåking og kontroll en viktig del av denne handlekraften (Justis- og beredskapsdepartementet,
2016).
Hva som skal defineres som det sentrale sosiale problem, «den gode fiende», er for Christie og
Bruun (2003, s. 57) en stor del av den ideologiske og politiske kamp. «Fryktens rett» (Høilund, 2010)
kan også bidra til at terror kan passe i Christie og Bruuns (2003) rammeverk. Høilund (2010) hevder
at fienden fremstår som så sterk at vi setter viktige sider ved demokratiet til side for å beskytte «oss».
Dette kan illustreres med PSTs (2011) argumentasjon rundt hvorfor de trenger ulike virkemidler,
selv om de selvfølgelig ikke argumenterer for at vi skal sette viktige sider av demokratiet til side.
Lysne et al. (2016, s. 77-78) beskriver katastrofale scenarioer, for å demonstrere hva et digitalt
grenseforsvar skal kunne stanse, mens det også kan hevdes at disse oppleves som skrekkscenarioer
som beskriver hvor galt det kan gå hvis ikke digitalt grenseforsvar innføres.
Ignatieff (2004, s. 83) beskriver seks ulike former for terrorisme som alle må bekjempes med ulike
politiske midler. Likevel omtales ofte terroristene som en fiende. Dette er i tråd med Christie og
Bruuns (2003, s. 58) poeng om at fienden må defineres så vagt at det ikke er lett å kontrollere om
den blir sterkere eller svakere. Dette kan illustreres med at soloterrorisme har blitt en del av
fiendebildet i forbindelse med terror. Tidligere var det snakk om terrororganisasjoner/grupper, og
man måtte ha inngått forbund for at det skulle være snakk om straffbare handlinger. Når
soloterrorister for eksempel sverger troskap til IS, blir disse inkludert i terror- og fiendebildet.
Er krigen mot terror en krig som bare kan føres og ikke vinnes? Christie og Bruun (2003) skriver at
man aldri kan vite om det «skjuler seg flere» av den gode fiende. Wessel-Aas beskriver et potensielt
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scenario der en person blir satt i varetekt for planlegging av terror, og at han mest sannsynlig må
sitte på isolat fordi man aldri kan vite om han er del av en større gruppe. En god fiende er en fiende
som aldri dør, skriver Christie og Bruun (2003, s. 58). En terrororganisasjon kan bekjempes, og det
ble for eksempel sett på som en stor seier da al Qaidas leder Osama bin Laden ble tatt. Likevel er
ikke terrorfienden beseiret – den har på mange måter bare dukket opp i ny drakt.
Faren for at samfunnet mister seg selv av syne er et viktig poeng for Christie og Bruun (2003). I
deres beskrivelse av narkotika som den gode fiende, sier de at stoffbruk blir brukt som forklaring på
dårlige samfunnstilstander, noe de hevder er en misoppfatning, før de poengterer at vi ikke kan
straffe oss ut av de store samfunnsproblemene. Hva som ligger bak at personer tyr til terror må
kanskje frem i debatten for at vi realistisk skal kunne nærme oss et samfunn der denne risikoen blir
mindre. Integrering, tilhørighet, klasseforskjeller og medfødte privilegier blir underkommunisert
ifølge Christie og Bruun (2003) – et poeng de fremmer i forbindelse med stoffmisbruk, men som i
dag også kan tenkes å trekkes frem i forbindelse med for eksempel radikalisering.
Et sentralt spørsmål er om krigens gevinst er større enn krigens kostander (Christie og Bruun, 2003,
s. 173). Den totale mengden av overvåking og kontrolltiltak som er iverksatt i krigen mot terror kan
potensielt ha store kostander for samfunnet, og Metodekontrollutvalget (NOU, 2009:15)
understreker som vist at for mye av dette kan virke ødeleggende for demokratiet. Høilund (2010, s.
14) argumenterer for at hvis det åpne, liberale demokratiet ikke kan møte trusselen om terror på
betryggende vis uten å gå på kompromiss med seg selv, har demokratiet for alvor et problem.
Ignatieff (2004, s. 101) påpeker at vi trenger en politisk respons på terrorisme som må innse at
urettferdigheten er til stede i de arabiske landene der flere terrorister finner sine rekrutter.
Forfatteren understreker at det ikke dermed er rettferdiggjort, men at terror har en tendens til å gjøre
politiske løsninger umulige. Spesielt så lenge man svarer med mer kontroll, og, i «de andres» øyne,
mer urettferdighet.
Thon og Jarbekk stiller spørsmålstegn ved om noen kan føle seg mer sett i kortene enn andre, og
EOS-utvalget har tidligere rapportert til Stortinget at PST hadde ulovlig registrert personer kun
basert på religiøs tilhørighet (EOS-utvalget, 2011). Hvis dette skjer, kombinert med andre sosiale
problemer, kan vi kanskje kunne se situasjoner som oppstår der noen av problemene Pedersen og
Rytter (2012) beskriver fra Danmark – hvor økt kontroll nærmest bidrar til økt radikalisering – også
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kan skje i Norge. I så fall kan man si at dette er kontraproduktivt, og en stor kostnad ved denne
krigen (Christie og Bruun, 2003).
Narkotika er fortsatt et vesentlig samfunnsproblem, men det kan argumenteres for at den allmenne
oppfatning av narkotika som en «god fiende» har forandret seg de siste årene. Stoffmisbruk blir
stadig oftere omtalt som et helseproblem (se for eksempel Regjeringen, 2016), og narkotika i seg selv
blir ikke lenger brukt som forklaring på andre samfunnsproblemer i samme grad.
Samfunnsvitenskapelige forklaringer på rusproblemers komplekse rolle i samfunnet vinner oftere
frem enn hva de gjorde under krigen mot narkotikas «storhetstid». Dermed er det flere ting som kan
tyde på at narkotika ikke lenger er «den gode fienden» i samme skala som tidligere. Samtidig skal det
nevnes at siktelser og dommer for narkotikalovbrudd fortsatt utgjør en stor andel av den norske
statistikken – praksisen har kanskje ikke endret seg like mye som samtalen helt ennå.
Så, kan vi i dag kalle terror en god fiende? Ingen fiende er perfekt, men noen er bedre enn andre
(Christie og Bruun, 2003, s. 59). Når myndigheter, etterretnings- og sikkerhetstjenester og
internasjonale organisasjoner snakker om terror, er det få – i alle fall i vår del av verden – som
protesterer mot fiendedefinisjonen. Terrorfienden kan uten problemer defineres som «farlig, gjerne
djevelsk, umenneskelig» (Christie og Bruun, 2003, s. 57), og de som har ansvaret står trygt i kampen.
Utvidede fullmakter rettferdiggjøres i krigen mot terror, og befolkningen kan slite med å oppdatere
seg på denne krigføringens fremgang og motgang. Som tidligere beskrevet er det heller ikke slik at
terrorisme er en fiende som dør – til tross for flere seire er fienden fortsatt farlig, og nøyaktig hvem
fienden er, er vagt nok definert til at det er vanskelig å vurdere om terrorfienden blir sterkere eller
svakere. IS er tydelig definert som en terrorfiende, men soloterrorister har som vist også blitt
inkludert i fiendebildet, og for noen år siden var terrorfienden en annen gruppe. Samtidig har
terrorisme og terrorister stadig en symbolsk verdi som et motstykke til det gode i samfunnet.
Christie og Bruuns (2003, s. 59) syvende og siste punkt for hva som utgjør en god fiende er at det er
«grenser for konstruktiv fantasi» – det må eksistere en reell fare. Det må finnes en kjerne av sannhet
i fiendens beskrivelse, samtidig som den må finnes og daglig erfares (Christie og Bruun, 2003, s. 59).
Terror er absolutt både grusomt og farlig, og er slik en reell «fiende» for samfunnet. Prøver man,
som jeg har gjort i dette kapittelet, å plassere terror inn i Christie og Bruun (2003) sitt rammeverk,
fremstår terror ikke bare som en fiende, men en god fiende. De syv elementære punktene forfatterne
legger vekt på i en slik fiende ser ut til å passe godt med «terrorfienden», kanskje til og med bedre
95

enn hva den gjør på narkotika slik samfunnet ser ut i dag. Dette tyder på at terror kan være en god
kandidat til å erstatte narkotika som den gode fiende i dagens samfunn, selv om narkotika fortsatt er
et sentralt samfunnsproblem. Samtidig er det slik at Christie og Bruuns (2003) teori legger vekt på at
den gode fienden brukes for å forklare andre samfunnsproblemer. Dette stemte (og stemmer til en
viss grad fortsatt) godt med hvordan narkotika ble omtalt i media og politikk, som igjen hadde sin
effekt på den generelle befolkningen. Dette kan kanskje ikke sies å i like stor grad være tilfelle i
forbindelse med terror. Terror blir for eksempel sjeldent forsøkt konstruert som årsaken til
fattigdom eller kriminalitet, i alle fall innad i Norge eller andre vestlige land. På lokalt og nasjonalt
nivå kan dermed teorien om terror som en god fiende møte motstand på dette området. På
internasjonalt nivå kan det tenkes at det er noe annerledes. IS er en av årsakene til at så mange syrere
har måttet flykte, og terrorister kan derfor enkelt få skylden for denne krisen. Og skyld har de. Men
en ting vi snakker lite om i vår del av verden, og noe som vies lite oppmerksomhet i medier og
politikk, er årsakene til at disse ekstremistiske grupperingene får fotfeste og stadig nye medlemmer.
Dette er store temaer, om internasjonal politikk, vestlig innblanding, definisjonskamper og en rekke
andre faktorer som kunne blitt en egen mastergrad, så de får dessverre ikke plass i denne oppgaven.
Men alt i alt vil jeg argumentere for at terror er en god fiende, som forener «oss» i en kamp mot
«dem». Denne kampen kan skremme oss nok til å godta økte fullmakter hos makthaverne, iblant på
bekostning av våre egne rettigheter. Krigen oppleves som legitim og samlende, og andre, kanskje
større problemer får vente, akkurat som kritikken.

5.5 Personvern, menneskerettigheter og pre-aktiv strafferett
Terrorist state of emergency raise fundemental questions about the nature of the rule of law. […] If
laws are rules, and emergencies make exceptions to these rules, how can their authority survive once
exceptions are made? […] What remains of the status of human rights if they can be abridged in times
of public danger? (Ignatieff, 2004, s. 25).

Et sentralt funn i denne oppgaven er at flere argumenterer for at samfunnsvern blir personvern,
mens dette faktisk er to forskjellige ting. I justissektoren gjelder personvernet også som en
rettsvernsgaranti fordi det setter grenser for statens misbruk ovenfor borgerne. Det er viktig å følge
med på hvordan begrepet personvern blir brukt. Lomell og Smith (2017, s.198) påpeker at
menneskerettighetene i økende grad blir brukt for å skape sikkerhet ved å innskrenke
menneskerettighetene. Det blir en definisjonskamp om ordets betydning. Forfatterne skriver at:
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Politiske utsagn som «å kunne reise trygt til jobben er også en menneskerettighet» (Erna Solberg) kan
forstås som et forsøk på å nedprioritere tradisjonelle menneskerettslige problemstillinger ved å gjøre
terror til et rent sikkerhetspolitisk tema. På den måten neglisjeres spørsmål om borgernes rettssikkerhet
og deres rett til privatliv til fordel for en diskusjon om deres fysiske sikkerhet (Lomell og Smith, 2017, s.
198).

Waldron (2006, s. 459) påpeker at det er lite diskusjon rundt hva sikkerhet egentlig er. Er individuell
sikkerhet, kollektiv sikkerhet og nasjonal sikkerhet det samme, eller må man kanskje snakke om dette
som ulike ting som må sikres på ulike måter? Mine funn tyder også på at dette blir omtalt som en ting.
Individuelle rettigheter står sterkt i Norge, og Metodekontrollutvalget (NOU, 2009:15) legger stor
vekt på å verne den enkeltes hjem og privatliv. Justis- og beredskapsdepartementet (2016, s. 36)
mener derimot at utvalgets flertall har lagt for stor vekt på dette og at det vil gå på bekostning av
hensynet til å hindre at alvorlig kriminalitet.
Foucault (2008) mener informasjon og kunnskap er makt. Myndighetene sitter med stadig mer
informasjon om sine borgere. Personvernets rolle i debatten handler også om å forhindre
maktmisbruk. Nettopp dette har kanskje ikke vært så sentralt i Norge, men det kan være viktig å
beholde skepsisen selv om det ikke har skjedd noen overgrep på lang tid. Et viktig poeng er at
rettighetene vi har i et fritt demokrati ikke står alene og for seg selv. Begrenset personvern og
privatliv kan utfordre blant annet ytringsfrihet og kommunikasjonsfrihet noe Thon og Wessel-Aas
legger stor vekt på. Goold (2010, s. 45) understreker i den sammenheng hvor viktig det er å
fokuserer på den politiske verdien av personvernet, spesielt når det er snakk om overvåking.
Menneskerettighetene er viktige for et velfungerende demokrati og overvåkingen er kanskje i bunn
og grunn der for å sikre at disse rettighetene skal bestå. Det er likevel tydelig at rettighetene også kan
trues av for mye overvåking. Høilund (2010, s. 78) hevder at det å kunne trekke seg tilbake fra
offentligheten er en forutsetning for å kunne forholde seg kritisk til den offentlige sfære når man
beveger seg ut i den.
Våre rettigheter i den digitale verden er viktig slik samfunnet fungerer og utvikler seg. De fleste er
innforstått med at retten til privatliv ikke er absolutt. Lysne I-utvalget (NOU, 2015:13, s. 268) hevder
at digital kommunikasjon i lys av Snowden-avsløringene i økende grad har blitt kryptert av
tjenesteleverandører, og det har vært en vekst i bruk av anonymiseringstjenester. Denne utviklingen
setter ifølge utvalget myndighetene på prøve, og gjør at tidligere skjulte metoder ikke lenger er
effektive. Dette kan man kanskje si at er en negativ utvikling etter Snowden, hvis man ser bort fra
personvernet. Likevel var hans mål å belyse noe som etter hans oppfatning var ulovlig overvåking
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fra myndighetenes side (Harding, 2014). Hvis befolkningen også oppfattet det slik, og derfor finner
nye måter å kommunisere på for å unngå noe de mener er et overgrep, og myndighetene svarer med
å utvide overgrepet kan det sies å være et problem. Likevel, så ønsker også befolkningen beskyttelse
mot terrorisme. Dette er som Løwer uttalte en vanskelig balansegang som de hemmelige tjenestene
skal ivareta. Spørsmålet kan selvfølgelig også stilles om folk flest velger nye og annerledes måter å
kommunisere på, eller om oppfatningen faktisk er slik at dette gjelder de som «har noe å skjule»,
altså «de andre».
United Nations (2008) skriver i sin rapport at terror i seg selv truer menneskerettighetene. Dette er
et viktig argument også i den norske debatten, spesielt for departementet. Hvis trusselen om alvorlig
kriminalitet blir for stor kan også dette true tilliten til myndighetene. I rapporten står det at «respect
for human rights and the rule of law must be the bedrock of the global fight against terrorism»
(United Nations, 2008, s. 2), noe som samsvarer med Becks (2002b) beskrivelse av «cosmopolitan
states». Det er derfor viktig også å fokusere på hva metodene som skal stoppe terrorisme kan true.
Det kan stilles spørsmålstegn ved om de personvernsmessige og rettsikkerhetsmessige
betenkelighetene blir mindre ved bruk av skjulte tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed
fordi flere handlinger er kriminalisert. Dette er et eksempel på at man må se på helheten av metoder
og tiltak som er innført.
Det vil ifølge Husabø (2003) være flere effekter av å bruke straffeloven pre-aktivt. En sekundær
effekt er at det åpner for inngripende etterforskningsmetoder på stadig tidligere stadier. En effekt er
også at sanksjonene inntreffer før primærlovbruddet. Etter terrorangrepet i USA 2001 ble det fattet
vedtak fra FNs sikkerhetsråd om at alle medlemmene måtte være med på å bekjempe terror, selv om
de ikke selv hadde opplevd terrorangrep (Engene, 2013). Tiltakene er omfattende også i Norge, og
det har utfordret etablerte prinsipper i norsk rettstradisjon. Dette er til en viss grad drevet fram av
internasjonale føringer (Engene, 2013). FNs sikkerhetsråd vedtok at terrorisme skulle bekjempes
pre-aktivt. Dette er i tråd med Christie og Bruuns (2003, s. 96) poeng om at det ofte er
internasjonale hendelser og oppfatninger som finner mer eller mindre gunstige vekstbetingelser i
Norden. Utenlandske forbilder på dette området gjøres relevant, for eksempel i PSTs brev til Justisog beredskapsdepartementet om hva de trenger av nye metoder, der Storbritannia opptrer som
«forbilde» (PST, 2011).
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Garland (2001) mener at økende fokus på alvorlig kriminalitet også gjør at befolkningen blir mer
redde for kriminalitet. Offerperspektivet er en sentral del av legitimeringen av en pre-aktiv strafferett.
Garland (2001, s. 13) påpeker at frykt for kriminalitet gjør at det blir viktig hvordan politikere
reagerer og handler på dette området, og han argumenterer for at det har gått mot en mer politisk og
populistisk stil til fordel for en logisk og forskningsbasert. I denne sammenheng kan det se ut til at
overvåkingsterskelen senkes samtidig med straffeterskelen, på politisk grunnlag.
Det er som vist uenighet blant mine informanter om hvorvidt de nye overvåkingsmetodene bidrar til
økende bruk av pre-aktiv strafferett. Uskyldspresumsjonen kan møte utfordringer om vi straffer preaktivt. Mitsilegas (2012) stiller spørsmålstegn ved om rettssikkerheten skal gjelde for offer eller
gjerningsperson. Det økende fokuset på offeret, og kanskje spesielt når det er snakk om
terrorhandlinger er som vist en tendens i dagens samfunn. Dette er i tråd med Garlands (2001)
beskrivelser, og han påpeker også hvordan det kan utfordre ulike sider av det etablerte rettssystem.

5.5.1 Nedkjølingseffekt?
Hvordan påvirker det oss når vi vet at noen til enhver tid kan titte oss over skulderen? Mennesker som
vet at de kan bli iakttatt endrer oppførsel fordi konteksten er en annen – tilliten til omgivelsene endres.
Hvis vi er usikre på hvem som har tilgang til opplysningene vi legger igjen, er vi tvunget til å ta hensyn
til denne usikkerhetsfaktoren. Vi vil begynne å tenke gjennom hva vi skriver, hva vi foretar oss og
hvem vi har kontakt med (Datatilsynet, 2014, s. 26).

Det hadde vært interessant om Foucault i dag kunne argumentert for at vi har fått en slags
teknologisk panoptikon. Overvåking på internett er usynlig, det er ikke et tårn med vakter. Likevel er
aspektet der (spesielt etter Snowden), vi vet vi kan bli sett og makten er usynlig. For Foucault (2008)
er kunnskap makt, og det er tydelig gjennom mine funn at de hemmelige tjenestene sitter med stadig
mer kunnskap om befolkningen.
Foucault (1977) mener at det som tidligere ble sett på som en unntakstilstand nå er den allmenne
bevoktning. Det gjøres unntak etter unntak i krigen mot terror, spesielt på overvåkingsfeltet.
Spørsmålet kan stilles om terrortrusselen gir en evig unntakstilstand. Mine funn tyder på at unntaket
kan bli normen når risikoen oppfattes som vedvarende. Ingen overvåkingsmetoder har blitt tatt vekk
når de først er innført. I og med at tiltakene stadig utvides kan det tyde på at kriminelle finner måter
å unngå tiltakene på, og da er det fare for at tiltakene blir mer og mer omfattende. Teknologi er et
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viktig aspekt ved dette, og spesielt at teknologien vil kunne utvikle seg raskere enn lovgivningen.
Lyon (2015, s. 110) hevder kriser gjør at myndighetene må vise handlekraft, og dette var spesielt
synlig i USA etter 11. september 2001. Angrepene krevde øyeblikkelig, synlige og riktige handlinger.
Siden det var unntakstilstand kunne loven bli satt til side for det offentliges beste. Det kan være
nødvendig i øyeblikket, men det er ment å være kortvarig og midlertidig. Likevel argumenterer Lyon
(2015, s. 110) for at det ofte blir permanent. Unntaket blir normen.
En eventuell innføring av et digitalt grenseforsvar kan kanskje sies å være en form for allmenn
bevoktning. Selv om det ikke sitter personer og kontinuerlig overvåker borgere, vet vi at de kan gjøre
det, og vi vet ikke når. Lyon (2001, s. 10) diskuterer vår deltagelse i en «overvåkingskultur» og
trekker frem Foucault sitt poeng om at vi er bærere av vår egen overvåking. Overvåking har sine
fordeler og sine ulemper. En fordel vil være om et terrorangrep blir avverget før det har skjedd, en
ulempe kan være en potensiell nedkjølingseffekt. Dette var et tema som ble trukket fram hos
samtlige av informantene i større eller mindre grad. En nedkjølingseffekt ville utilbørlig skadet
samfunnslivet, noe EOS-utvalget skal kontrollere at ikke skjer.
21. desember 2016 konkluderte EU-domstolen med at de svenske og britiske datalagringslovene er
ulovlige (Datatilsynet, 2017, s. 3). Domstolen konkluderte med at «[…] generell innsamling og
lagring av kommunikasjonsopplysninger om en ubegrenset krets av personer er i strid med
menneskerettighetene» (Datatilsynet, 2017, s. 3). Domstolen konkluderte med at datalagringen kan
skape en følelse av at privatlivet er under konstant overvåking, noe som etter min forståelse kan gi
nedkjølingseffekt. Eventuell lagring av kommunikasjonsdata om enkeltmennesker krever at det er en
sammenheng mellom lagringen og en konkret trussel mot rikets sikkerhet:
Dette betyr at databehandlingen bare kan tillates dersom den er rettet mot data vedrørende et tidsrom
og/eller et geografisk område og/eller en personkrets, som på en eller annen måte vil kunne være
innblandet i alvorlige lovovertredelser. […] Staten kan ikke lagre data om folk på bakgrunn av en
generell frykt for alvorlige kriminelle handlinger – inkludert terrorisme – i fremtiden (Datatilsynet, 2017,
s. 3).

Denne dommen kan ha betydning for om og eventuelt i hvilken grad DGF blir innført i Norge. Jeg
oppfattet nedkjølingseffekten som en reell bekymring hos flere av mine informanter. Effekten av
økende sikkerhetsfokus og overvåking kan ifølge Høilund (2010, s. 10) gjøre at det på flere ulike
nivåer i samfunnet utvikles strukturer som får oss til å styre oss selv - det blir en slags kontroll i det
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skjulte. Vi passer på og retter oss inn uten å tenke nærmere over det. Dette er hva Foucault ville kalt
den panoptiske disiplin.
All overvåking er ikke et skritt mot det totalovervåkede samfunn, men kanskje heller ikke noe som
uten problemer kan avverge terror og kriminalitet. Et sentralt spørsmål for Wessel-Aas var om den
målrettede overvåkingen faktisk er det i praksis. Dette blir spesielt relevant om det innføres et
digitalt grenseforsvar. Hemmelig overvåking må være strengt nødvendig hvis det skal kunne
forsvares. Det fremstår som et tydelig skille for mange (også politikere) at «har man ingenting å
skjule, har man ingenting å frykte». Det er kanskje noe forenklet å si at noen har noe å skjule, andre
har ikke det. Overvåkingssystemene er heller ikke garantert presise.
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6. AVSLUTNING

I denne undersøkelsen har jeg gjennomført seks intervjuer og analysert disse sammen med relevante
offentlige dokumenter knyttet til innføringen av flere overvåkingsmetoder i Norge for å avverge og
forebygge terrorisme. Målet har vært å presentere ulike argumenter fra flere sider av debatten. Jeg
har hatt en bred problemstilling, og noen temaer blir derfor berørt dypere enn andre. For meg var
målet å fremme debatten, se de ulike sidene og belyse nyansene som ikke alltid kommer like tydelig
frem.
Å forebygge terror innebærer at man ikke bare overvåker de potensielt skyldige, noe Snowdenavsløringene også var med på å belyse (Thon, 2014. s. 109). Overvåkingens grenser har som vist blitt
flyttet skritt for skritt med ulike terrorpakker og internasjonale konvensjoner, og det kan tyde på at
det går i en noe negativ retning for personvernet slik vi kjenner det i dag.
Det mest sentrale argumentet for innføringen av flere overvåkingsmetoder i Norge er at vi trenger
dette for sikkerhetens skyld. Terrorisme fremstår som en global, reell trussel som skaper frykt og
bekymring. Trusselen fremstår som uoversiktlig og grenseoverskridende. Det argumenteres for at
mer overvåking og kontroll er nødvendig for å håndtere denne trusselen. I proposisjonen legges det
vekt på at bruk av skjulte tvangsmidler er målrettet overvåking, noe flere av informantene var enig i.
Andre ytret likevel sin bekymring rundt den totale mengden av overvåkingstiltak i samfunnet. Skillet
mellom målrettet og masseovervåking er ikke nødvendigvis enten/eller. Personvern og andre
borgerrettigheter er en viktig del av debatten. Justis- og beredskapsdepartementet og Vanebo
argumenterer i stor grad for at det er funnet en god balanse mellom dette og hensynet til
kriminalitetsbekjempelse. Samfunnsvernet fremmes som noe som også skal styrke personvernet, selv
om dette er to ulike ting. Pre-aktiv strafferett fremstilles som nødvendig for å hindre potensielle
terrorister å gjennomføre et angrep. Dette byr likevel på utfordringer for strafferetten, spesielt
prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.
Informantenes største bekymring rundt økende grad av overvåking er en potensiell
nedkjølingseffekt, noe rapporten om digitalt grenseforsvar også peker på. Ulike undersøkelser viser
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at dette allerede finnes, til en viss grad. Det virker lite sannsynlig at det blir mindre overvåking
fremover, i alle fall så lenge terrortrusselen oppfattes som reell. Det kan bli interessant å se på
undersøkelser knyttet til nedkjølingseffekt ved en eventuell innføring av digitalt grenseforsvar.
Foucaults teori om panoptisk disiplin har blitt brukt for å belyse dette.
Becks teori om risikosamfunnet, spesielt verdensrisikosamfunnet har vært et viktig bakteppe i denne
oppgaven. Skillet mellom «surveillance states» og «cosmopolitan states» har vært spesielt interessant.
Mine funn tyder på at pendelen heller mer mot den første enn den andre. Garlands teori har gjort
seg relevant, både når det gjelder kontrollaspektet, og den sterke forventingen til myndighetene om å
kontrollere denne risikoen. Undersøkelser i befolkningen og uttalelser fra politikere tyder på at det er
«de andre» som blir overvåket, så lenge man ikke gjør noe galt har man ikke noe å bekymre seg over.
I den sammenheng har Garlands beskrivelse av «criminology of the other» gjort seg gjeldende. Dette
skillet virker derimot ikke så tydelig hvis man ser på den samlede mengden av tiltak som er satt i
gang i krigen mot terror.
Mine funn tilsier at terrorisme kan bli sett på som en god fiende. Narkotika og terrorisme er to
forskjellige ting som kanskje ikke kan sammenlignes i seg selv. Likevel representerer de to kriger mot
fenomener, ikke en krig mellom stater, men mellom individer og staten. Myndighetenes og
samfunnets respons på denne fienden har likhetstrekk, som for eksempel ekstraordinære fullmakter
til politi og de hemmelige tjenestene. Begge representerer en så stor fare at andre prinsipper må vike,
og alternative forklaringer på problemet får ikke et like stort fokus. Det er et onde som må
bekjempes med det gode, en felles fiende som forener «oss». Det er mindre fokus på årsakene til
terrorisme, noe Beck også hevder at må fokuseres på hvis vi realistisk skal kunne komme nærmere
enn løsning på den globale risikoen terror representerer.
Metodekontrollutvalget leverte sin rapport i 2009 og mye har skjedd siden den tid. Det kunne vært
interessant å ha en slik gjennomgang på nytt, en full evaluering av dagens metoder, kanskje også med
et blikk på samarbeidet mellom E-tjenesten og PST, i lys av at det ble opprettet et felles
kontraterrorsenter etter anbefaling fra 22. juli-kommisjonen (PST, 2014). Evalueringen kunne også i
større grad fokusert på hva dette gjør sammen med økende kriminalisering av
forberedelseshandlinger. Selv om én metode i seg selv ikke er mer inngripende enn tidligere, kan
som flere av mine informanter påpekte kombinasjonen av tiltakene være nettopp det. Vi trenger
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kanskje også en helhetsvurdering av konsekvensene og nytten av overvåking. De ulike terrorpakkene
viser at hvert steg vurderes for seg, men helheten vurderes i mindre grad.
Høilund (2010, s. 47) mener menneskerettighetene i praksis ikke synes og kunne gjøre et normativt
fellesskap på samme måte som fryktens globale rettsfellesskap. Som nevnt flere ganger gjennom
oppgaven fremmes det at menneskerettighetene skal sikres av staten, og det er mindre fokus på å
sikre befolkningen mot overgrep fra staten. Undersøkelser viser at flertallet i befolkningen er villige
til å la egne rettigheter/friheter vike for å sikre «oss» mot «de andre». Som Ignatieff (2004) påpeker
kan det være viktigere å fremme styrken i menneskerettighetene i krigen mot terror, og ikke disse
rettighetenes svakheter. Hvis terrorisme ikke skal true demokratiet er dette også en viktig faktor. Det
er viktig at vi tar pulsen på hva økende overvåking og kontroll, «for sikkerhetens skyld», også kan
true. Spørsmålet er ikke om terrorisme skal straffes hardt eller ikke, det er det enighet om det skal.

6.1 Videre forskning
En nedkjølingseffekt i samfunnet er vanskelig å måle. Det blir likevel ikke mindre viktig å undersøke
dette framover, både kvantitativt og kvalitativt. I den sammenheng kan det også være interessant
med forskning på hvordan økt overvåking, nye metoder og den generelle befolkningens bevissthet
rundt dette påvirker tilliten til myndighetene og de hemmelige tjenestene.
Forskning på hvorfor folk tyr til terrorisme bør fremmes i debatten. I denne sammenheng kunne det
vært spesielt interessant å se på personer i Norge som sympatiserer med terrororganisasjoner, eller
havner på utsiden av samfunnet. Dette kan spesielt ses på i forhold til en økende andel innvandrere
og flyktninger.
Et tverrfaglig utvalg som kan se på den totale mengden av overvåkingstiltak i Norge, hvorvidt de
fungerer eller ikke og resultater fra land vi sammenligner oss med hadde vært interessant. Det kunne
vært representanter både fra politi, jus og samfunnsvitenskap. Forskning knyttet til risikonivået i
samfunnet er viktig, og det kan være interessant å se på om folk faktisk frykter terrorisme mer enn
de empiriskbaserte vurderingene tilsier. Disse funnene bør eventuelt ha mye å si for en eventuelt
videre utvidelse av overvåkingsmetoder i Norge. I den sammenheng kunne vi også sett om vi har
tendenser til en «fryktens rett» i Norge.
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Til slutt hadde det vært interessant å se ytterligere (kritisk) forskning på hvorvidt terrortrusselen er
en «god fiende», og hvordan nasjonale og internasjonale myndigheter kan bruke terror som et
politisk/retorisk virkemiddel for økende bruk av overvåking og kontroll.
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VEDLEGG 1

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt
«Når sikkerhet kommer først. En studie av spenningen mellom sikkerhet og antiterrortiltak på den ene siden, og
menneskerettigheter og rettsikkerhetstandarder på den andre.»

Bakgrunn og formål
Formålet med studien er å se på hvordan overvåking for å hindre terror blir legitimert og kritisert.
Jeg vil fokusere på overvåking som kontrolltiltak, og hvordan dette også kan gjøre at pre-aktiv
strafferett kan gjennomføres. Dette er en masteroppgave i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Jeg
vil se på lovene knyttet til overvåking og terror, og ønsker i sammenheng med dette å intervjue
personer fra ulike institusjoner og bedrifter som arbeider med nettopp dette for å få et bredt bilde av
situasjonen. Dette er grunnen til at jeg ønsker å intervjue deg.

Hva innebærer deltakelse i studien?
Deltakelse i studien krever å stille opp på et intervju på cirka en time. Spørsmålene vil omhandle
synspunkter på problematikken jeg har beskrevet og det vil bli registrert med lydopptak. Dette
lydopptaket vil kun jeg ha tilgang til, og skal kun brukes for å transkribere intervjuet i ettertid.

Hva skjer med informasjonen om deg?
Alle personopplysninger vil bli behandlet konﬁdensielt. Det er kun jeg som vil ha tilgang til
personopplysninger og hva som blir sagt. Lydopptak og notater vil bli oppbevart på
passordbeskyttet PC i passordbeskyttet dokument. Jeg ønsker å bruke sitater fra deg under fullt navn
i oppgaven, men kan også anonymisere hvem du er hvis du ønsker det.
Prosjektet skal etter planen avsluttes i mai 2017. Da vil lydopptak slettes og personopplysningne
anonymiseres. Masteroppgaven vil bli publisert gjennom biblioteket til Universitetet i Oslo.
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Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen
grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Ane Dragesæt Tomter,
telefonnummer 99412510. Dette er et studentprosjekt så det er også mulig å ta kontakt med min
veileder Peter Scharff Smith, telefonnummer 22850251. Studien er meldt til Personvernombudet for
forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS.

Samtykke til deltakelse i studien

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta

(Signert av prosjektdeltaker, dato)
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VEDLEGG 2

INTERVJUGUIDE
(Dette har kun fungert som en guide for at jeg skulle holde struktur i intervjuet.)

Presentasjon av tema.
1. Ditt arbeid.
-

Hva er din bakgrunn?

-

Hva går ditt og deres arbeid her i hovedsak ut på?

2. Trusselen om terror og kontrolltiltak (spesielt fokus på overvåking).
-

Hva er dine meninger rundt de nyeste lovendringene knyttet til bruk av skjulte
tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed?

-

Loven om dataavlesing er ny, hva mener du om dette?

-

Kan terrortrusselen legitimere nye former for overvåking?
a. Kan dette gå ut over andre rettigheter befolkningen har? Tenker spesielt på
personvern, ytringsfrihet, retten til privatliv og kommunikasjonsfrihet.
b. Må personvernet vike for å stoppe terror?
c.

Er tiltakene som er satt i gang til nå, etter din mening det beste på lang sikt?

d. Kan noen grupper i samfunnet komme verre ut av denne lovgivningen enn andre?
Rettferdig og urettferdig.
e. Tror du vi kan se en form for nedkjølingseffekt – spesielt når det kommer til
internett – eventuelt på hvilken måte?
f.

Avhengig om personen er positiv eller negativ til endringene - kan du peke på noe
positivt/negativt med den seneste utviklingen?

3. Tillit i samfunnet. Hvordan oppfatter du tillitsnivået i dagens samfunn? (Både mellom borgere
og mellom borgere og staten).
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a. Frykt: Hvilken rolle spiller frykten for terror på innføringen av flere overvåkingstiltak?
Media sin rolle kan trekkes frem.
4. Det internasjonale samfunn. I hvilken grad mener du Norge blir påvirket av andre land?
a. Hvilken rolle spiller det internasjonale samarbeidet i denne sammenheng?
5. Pre-aktiv strafferett. Blir pre-aktiv strafferett mer sentralt gjennom ny lovgivning og et skiftende
fokus?
a. Ser du problemer knyttet til dette? Eventuelt juridiske problemstillinger.
b. Kan dette true menneskerettighetene?
c.

Kan mennesker knyttet til en spesiell etnisk gruppe eller religion være mer utsatt for
flagging enn andre?

6. Fremtiden: Kan du se for deg noen bedre/verre alternativer enn det som skjer nå? Hvordan
ser dette ut om fem-ti år?
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