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Inledning

under de senaste åren har användningen av hem-
liga tvångsmedel ökat i allt snabbare takt. Allt fler brott 
tillåts utredas med hjälp av kameraövervakning och 
telefonavlyssning. Men någon större förändring i hur 
effektiva tvångsmedlen är för att utreda brott har inte 
skett. Snarare är det så att avlyssningen i fjol, då anta-
let tillstånd var som högst, gav sämre ”resultat” än ti-
digare. Dessutom avvisades ett dussin ansökningar av 
domstolen – något som kan betyda att de inte var till-
räckligt underbyggda. Kanske visar det också på att det 
inte är kvantiteten som är avgörande – utan kvaliteten. 
Att gå igenom och granska avlyssnade samtal är resurs-
krävande, och kostsamt. 

Men de brottsbeivrande myndigheterna och, som 
det verkar, en majoritet av riksdagsledamöterna, vill 
ändå utöka övervakningen ytterligare. Och markant. 
Det kan bli lagligt att avlyssna personer som inte är 
misstänkta för brott, för att förhindra brott. Buggning 
blir tillåtet för de allvarligaste brotten. Det kommer 
sannolikt att införas regler om datalagring och om ett 
år kommer åter diskussionen om att tillåta avlyssning 
av all kommunikation i kabel och tråd för att avvärja 
yttre hot mot Sverige. Sedan drygt ett år kan också 
andra länder i EU övervaka människor i Sverige på 
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samma sätt som svensk polis kan göra. Men resultatet 
av den övervakningen vet vi ännu mindre om, än om 
den svenska.

Förslagen lades ursprungligen fram utan att det 
egentligen ansågs att några ytterligare kontrollmeka-
nismer av statens tvångsmedelanvändning behövdes. 
Först efter omfattande kritik och ett års bordläggning 
har förslag om att exempelvis underrätta den avlyssnade 
i efterhand lagts fram. Men i princip är det nog ändå så 
att makthavarna tyckt att den kontroll som existerat va-
rit tillräcklig. Vi har de offentliga ombuden, register-
nämnden och domstolar – vad mer kan behövas? Av det 
skälet var resultatet av den forskning om skyddet för 
integriteten som presenterades av människorättsorga-
nisationerna Privacy International och Epic i novem-
ber 2006 särskilt ögonöppnande. Sverige har, när ett 
antal kategorier räknats samman, näst sämst skydd för 
privatlivet i hela EU. Bara Storbritannien är sämre än 
vi. Även ur ett globalt perspektiv hamnar Sverige 
mycket lågt, bara strax ovanför USA men långt efter 
exv. Kanada

Förslagen om utökad tvångsmedelanvändning kom 
i kölvattnet av 11 september. Lagförslagen har också 
tydliga referenser till kampen mot terrorismen. Det är 
mot den som avlyssningen och kameraövervakningen 
ska användas. Att det finns mycket kvar att önska kring 
ett särskiljande mellan terrorism och vanliga brott, är 
bara en del av den problematiken. Att terrorism är ett 
så vitt begrepp att även meningsyttringar, åsikter, as-
sociationer riskerar att också kriminaliseras är bara ett 
annat. Men mot bakgrund av ett hot, verkligt eller 
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inte, om terroristattacker, genomförs alltfler repres-
siva lagar. Och metoderna överförs även på så kallade 
vanliga brott. 

Men är det verkligen så att alla dessa nya möjligheter 
att lyssna av, spela in och registrera människors samtal, 
mail och sms behövs? Vet vi om metoderna faktiskt är 
effektiva för att bekämpa brott? Hur kan man vara 
säker på att de uppgifter som kommer fram vid avlyss-
ningen inte används på ett sätt som är olagligt? Hur 
vet vi att metoderna inte missbrukas, används på annat 
sätt än vad som är tillåtet? Varför blev plötsligt inte-
gritet så oviktigt?

Det är några av de frågor som skribenterna i den här 
pamfletten, tar sig an. Utgångspunkten för samtliga är 
en oro och kritik över den allt mer tilltagande övervak-
ningen. Texterna kommer från forskare, människo-
rättsaktivister, författare och politiker. Den gör inte 
anspråk på att vara objektiv – utan ska ses som Ord-
fronts inlägg i debatten om skyddet för integriteten. 
Vi anser inte att den är oviktig utan att respekten för 
människors privatliv har ett direkt samband med deras 
rätt till yttrande- och åsiktsfrihet. En övervakad män-
niska är inte fri, inte till kropp och inte till tanke. Och 
tankefriheten behövs för att demokratin ska kunna 
överleva.
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Den som har rent mjöl i påsen ….

Anna Wigenmark

– Nej egentligen inte… Egentligen har vi aldrig varit 
oroliga för att bli avlyssnade eller bekymrat oss för vad 
som skulle hända om vi blev det. Definitivt inte pappa. 
Han sa bara: ”Låt dem lyssna, jag har inget att dölja. 
Jag har rent mjöl i påsen.” 

Vi står i ytterdörren och Fatima har tagit på sig kap-
pan för att gå. Referensen till det så klassiska och slit-
na uttrycket får oss båda att le lite motvilligt. I flera 
månaders tid har Fatima försökt få loss sin far Ahmed 
ur häktet i Marocko där han sitter frihetsberövad. Of-
ficiellt är han misstänkt för terroristverksamhet i Ma-
rocko. Men vid förhören ställs inga frågor om något 
sådant brott. Istället förhörs han enbart om förhål-
landen i Sverige. Om vilka moskéer han brukar gå till. 
Om människor som fanns där på 90-talet och sådana 
som han känner idag. Om familjemedlemmar, vänner 
och bekanta. Om vanligt folk som han brukar möta på 
gatan. 

Ahmed är affärsman och har rest flitigt mellan 
Sverige och Marocko ända sedan mitten av 70-talet då 
han gifte sig och skaffade familj i Sverige. Han har sålt 
möbler och bilar och drivit bageri. Haft butiker både 
i Sverige och i Marocko. Nu är verksamheten i Ma-
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rocko nedlagd och han har åkt dit för att semestra och 
renovera huset som familjen äger där. Resandet mellan 
länderna har aldrig varit ett problem för honom. Han 
har aldrig tidigare förhörts eller misstänkts för någon 
säkerhetshotande verksamhet vare sig i Marocko eller 
i Sverige – eller för att sitta inne med information som 
kan ha med terrorism att göra. 

 Ahmed greps plötsligt och oväntat natten till den 
26 december i familjens hus i Tetuan. Det var strax före 
en stor muslimsk högtid och en stor del av familjen 
hade åkt ner till pappans gamla hemland för att fira. 
Sent på kvällen anlände säkerhetspolisen och frågade 
efter en person, en ung man. Efter flera timmars le-
tande och efter att säkerhetspolisen inte kunde hitta 
den de sökte, tog de helt enkelt med sig Ahmed istället. 
En granne berättade senare hur han sett att de trätt en 
huva över Ahmeds huvud, satt på honom handfängsel 
och åkt iväg. I två veckor var han försvunnen. Familjen 
visste inte var han var eller varför han förts bort. Under 
fjorton dagar satt han i en mörk källare, med ögonbin-
del och bunden till händer och fötter runt en påle. Re-
dan i de första förhören ställdes nästan helt uteslutan-
de frågor om hans liv i Sverige. Särskilt intresserade 
verkade den marockanska polisen vara av Brandber-
genmoskén men även Ahmeds och familjens religiösa 
bakgrund hamnade i fokus. 

– Vid ett senare förhör inför häktningsdomaren 
ställdes bara frågor om min mamma: ”Är du gift med 
en svensk kvinna? Heter hon si och så? När gick hon 
över till islam?”, berättar Fatima. ”Sitter jag här för att 
jag är gift med en svenska som konverterat?”, hade 
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Ahmed frustrerat frågat. Sedan hade han förts tillbaka 
till isoleringscellen igen.

Gripandet av Ahmed skedde i samband med ett 
större tillslag mot vad som uppgavs vara en marock-
ansk terroristcell; ett gäng unga män som var inblan-
dade i rekrytering av självmordsbombare i Irak. Te-
tuan är, hävdar marockanska myndigheter och vissa 
terroristforskare, ett näste för sådan rekrytering.1 Al 
Qaida sägs ha ett särskilt intresse för staden, framfö-
rallt på grund av dess närhet, geografisk och kulturellt 
till Europa. Hög arbetslöshet och avsaknad av fram-
tidstro trots utbildning framhålls som skäl till varför 
så många män från Tetuan sprängt sig själva i luften i 
självmordsattacker mot amerikanska styrkor i Irak. 
Men Ahmed är 54 år. Han säljer bakverk och möbler, 
har tryggade förhållanden och stor familj. Han passar 
inte riktigt in i den grupp som marockanska säkerhets-
polisen sökte efter. Vid en konfrontation mellan de 
dryga 25 män som greps i samma razzia har ingen 
utpekat eller ens känt igen Ahmed. I en intervju om 
raiden i Washington Post säger en marockansk parla-
mentariker att razzian gjordes på USA:s begäran. Fa-
tima berättar att samma sak upprepats till fadern: ”Det 
är inte vi som vill göra det här, det är amerikanarna.” 

Det råder knappast någon tvekan om att denna 
svensk-marockanska muslimska familj varit föremål 
för säkerhetstjänsters intresse i omkring 15 år. Någon 
i Sverige har på något sätt samlat in och sparat på upp-
gifter om Ahmed och hans familj – och nu används den 
informationen i hårdhänta förhör, hundratals mil från 
Sverige, av utländsk säkerhetstjänst. Frågan är på vil-
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ket sätt, av vem, hur och varför? Uppenbarligen vilar 
intresset på vissa moskéer, särskilt den i Brandbergen 
utanför Stockholm. Det är samma moské som den 
svenske medborgaren Mohammed Moumou brukade 
besöka. Bara en dryg vecka före gripandet av Ahmed, 
sattes Moumou upp på FN:s sanktionslista över per-
soner eller organisationer med koppling till Al Qaida. 
Kopplingen till Brandbergenmoskén verkar också ha 
varit avgörande för den säkerhetsbedömning som Säpo 
gjort av en 27-årig marockansk asylsökande som den 
svenska regeringen vill sända åter till Marocko. Av-
visningen prövas nu, i maj 2007, av Europadomstolen 
eftersom den kan strida mot bland annat tortyrförbu-
det. 

Fler personer än Ahmed och 27-åringen har berättat 
om hur det är just religionen som på ett eller annat sätt 
gjort dem misstänkta i säkerhetspolisens ögon. Det är 
naturligtvis heller ingen större hemlighet att de som 
främst drabbats av pågående anti-terroriståtgärder är 
just muslimer. 

– Pappa är inte ens särskilt religiös, säger Fatima. 
Han går till fredagsbönen, det är allt.

Hon har på något sätt tvingats acceptera att det fak-
tum att de är muslimer har blivit ett skäl för övervak-
ning och misstanke. Den sortens generalisering kriti-
seras av FN:s särskilde rapportör om mänskliga rättig-
heter och terrorism som i  sin senaste rapport till FN:s 
människorättsråd beskriver hur allt fler stater använder 
sig av  religiös och etnisk profilering för att utröna och 
förhindra terrorbrott. Personer som passar in i ett ge-
nerellt mönster utsätts för olika tvångsmedel, hemligt 
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eller öppet. Profilering kan vara effektiv om den är 
riktad mot särskilda individuella karaktäristika menar 
rapportören, men om den är ägnad att peka ut presum-
tiva brottslingar med religion, nationalitet eller etni-
citet som grund, då är den inte bara diskriminerande 
utan också ineffektiv. Åtminstone om syftet är att för-
hindra eller utreda brott. 

Att människors religion eller etniska bakgrund ut-
pekas som ett hot mot nationens säkerhet är naturligt-
vis inte en ny tanke. Minoriteter har förföljts av dikta-
turer och kränkts i demokratier i århundraden. Histo-
rien visar upp de mest avskyvärda övergrepp mot 
människor som inte tillhörde majoritetsbefolkningen 
och som utpekades som mindre värda. Inte heller är 
övervakning av individer på grund av politisk överty-
gelse något nytt, trots förbud mot åsiktsregistrering i 
både lag och grundlag. Efter andra världskriget var det 
kommunister som var föremål för den svenska säker-
hetstjänstens intresse. Här övervakades, avlyssnades 
och till och med buggades, trots att detta var olagligt, 
tusentals vänstersympatisörer i Sverige. Någon indi-
viduell säkerhetsbedömning tycktes inte ha gjorts, det 
var i hög grad åsikterna som var utgångspunkten för 
övervakningen. Säkerhetstjänstkommissionen beskri-
ver i sin rapport (2002) hur Säpo använde sig av illegal 
åsiktsregistrering och samlade information genom 
olagliga avlyssningsmetoder. Exempelvis genom att 
låta avlyssna personer utan att brott hade begåtts. 
Kommissionen avslutar med att säga att den inte kan 
utesluta att människor fortfarande utsätts för olagliga 
integritetsingrepp.
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Kritiken från säkerhetstjänstkommissionen berörde 
även övervakningsmekanismerna, domstolarna och 
JO, som godkänner användningen av hemliga tvångs-
medel respektive granskar användningen av dem i ef-
terhand. Inget av dessa organ fullgjorde sin plikt att 
effektivt förhindra missbruk. 

Trots kritiken och det öppna men ändå insiktsfulla 
påståendet om pågående olaglig övervakning, var det 
ändå inte främst införandet av nya, mer effektiva kon-
trollmekanismer av hur användningen av tvångsmedel 
går till som blev svaret från riksdagen och regeringen. 
Istället kom nya förslag om att använda telefonavlyss-
ning och kameraövervakning mot fler och på allt fler 
områden. Under 2004 och 2005 antogs lagar om att 
tillåta telefonavlyssning, tele- och kameraövervakning 
av invånare i Sverige på begäran av polis i andra EU-
stater. Fler brott blev möjliga att utreda med hjälp av 
hemliga tvångsmedel. Under 2006 och 2007 kom för-
slagen om införandet av buggning, hemlig övervakning 
i förebyggande syfte, datalagring och om att ge Försva-
rets radio anstalt (FRA) möjlighet att i princip avlyssna 
alla internettrafik som passerar Sverige. 

Ur integritetssynpunkt är effektivitet, behov och 
proportionalitet viktigt att ta hänsyn till vid införande 
och användning av hemliga tvångsmedel. Men för den 
enskilde är effektiva kontrollmekanismer som före-
bygger, upptäcker och erbjuder reparation mot inte-
gritetsintrång från staten lika viktigt. Utan gransk-
ning och genomskinlighet blir säkerhetstjänsten – och 
vissa delar av polisen – bara precis det de ofta kritiseras 
för att vara: en stat i staten. Något som knappast tjänar 
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säkerhetspolisens syften och egna ambitioner om att 
vara en trovärdig organisation som ska skydda med-
borgarna. Här i Sverige tenderar vi ändå att ha över-
seende med en bristande insyn eftersom säkerhets-
polisen arbetar för regeringen, regeringen är folkvald 
och vi kan ju alltid välja bort den nästa gång det är val 
så är problemet ur världen. Vi kan lita på våra politiker 
och politikerna litar på säkerhetstjänsten. Många fall 
på senare tid visar också att den tilliten är så gott som 
fullständig. Säkerhetstjänstens uppgifter behöver inte 
ifrågasättas.  I samband med att regeringen Reinfeldt 
upphävde beslutet att avvisa Ahmed Agiza och Mo-
hammed Alzery, de två egyptiska män som avvisades 
med hjälp av CIA-agenter i december 2001 och som 
fördes till tortyr i Egypten, uttalade sig förre justitie-
ministern Thomas Bodström om männens möjlighet 
att få återvända till Sverige. Det fanns inte en chans, 
menade Bodström, att någon av männen någonsin 
skulle få rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Båda 
männen ansågs vara säkerhetsrisker och Säpo hade 
uppgifter om att de hade haft ledande roller i terrorist-
organisationer, uppgifter som han som justitieminister 
inte hade anledning att ifrågasätta. När Alzerys ansö-
kan om uppehållstillstånd i maj 2007 avslogs av mig-
rationsverket av samma skäl som drygt fem år tidigare, 
uttryckte sig myndigheten ungefär på samma sätt som 
Bodström: Säpo bedömer att Alzery är en säkerhets-
risk och vi har ingen anledning att misstro Säpo eller 
ifrågasätta dess utredning. Liknande ställningstagan-
den har gjorts av exempelvis den nya migrationsöver-
domstolen i andra så kallade säkerhetsärenden. Några 
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bevis som stödjer påståendena om att en person är en 
säkerhetsrisk får oftast inte heller de juridiska ombu-
den ta del av. 

Säkerhetstjänstkommissionen hade inget mandat att 
föreslå åtgärder för att minimera risken för fortsatta 
övergrepp. Den avslutade sin granskning ganska kort 
tid efter attackerna mot World Trade Center och Pen-
tagon och i inledningen av det fortfarande pågående 
kriget mot terrorismen.  Det som skett sedan 2002 har 
därför heller inte hamnat under lupp på samma sätt 
som tidigare övervakning. 

Det ska medges att ett par nya granskningsmeka-
nismer av delar av säkerhetspolisens arbete har införts 
under de senaste åren. Registernämnden skapades för 
att kontrollera Säpos register. Allmänna ombud inför-
des för att företräda integritetsintresset inför domstol 
vid beslut om användning av hemliga tvångsmedel. 
Men sommaren 2006 prövade Europadomstolen de 
svenska kontrollmekanismerna i fallet Segerstedt och 
Wiberg och konstaterade att de inte var tillräckliga för 
att leva upp till skyddet för privatliv i Europakonven-
tionen och rätten till effektivt rättsmedel mot rättig-
hetskränkningar. Och även om en del allmänna om-
bud, i en utredning gjord av advokatsamfundet, upp-
gett att de tycker att systemet fungerar bra har flera 
ombud hoppat av eftersom de inte tyckte att de kunde 
försvara integritetsskyddet för den enskilde.   

Först efter att de nya förslagen om utökad övervak-
ning stött på omfattande kritik kom beslutsfattarna 
fram till att ytterligare kontrollmekanismer måste ut-
redas och kanske införas. Exempelvis föreslås nu en 
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plikt för polisen att upplysa om användningen av hem-
liga tvångsmedel i efterhand och att en säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnd inrättas. Nämnden ska kunna 
granska all pågående användning av hemliga tvångs-
medel och bland annat överlämna fall av olaga över-
vakning till polisen för brottsutredning och till JK för 
att bedöma skadeståndsfrågan. Alla ska kunna vända 
sig till nämnden för att fråga om man utsatts för över-
vakning eller ej. Så långt gott och väl. Men underrät-
telseplikten är omgärdad av omfattande undantag, 
främst för Säpos verksamhet. Undantagen har sina 
skäl, ibland välgrundade, men det vore fel att tro att 
den som blir avlyssnad eller kameraövervakad hädan-
efter kommer att få kännedom om det eller rätt att 
utkräva kompensation för felaktig övervakning.  

På grund av alla undantag från underrättelseplik-
ten, blir Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens 
uppgift än viktigare som kontrollmekanism mot miss-
bruk. Men allt fler personer avlyssnas idag i Sverige på 
begäran av andra länders polis eller säkerhetstjänst – 
denna övervakning kommer inte att kontrolleras av 
nämnden. 

Att det på något sätt går att kontrollera hur informa-
tion som samlats in genom olika former av övervak-
ning används, är betydelsefullt ur många människo-
rättsaspekter, inte bara ur integritetssynpunkt. För 
lika värdefullt som det må vara för de brottsbeivrande 
myndigheterna att hemlighålla källor och teknik, lika 
viktigt är det för den enskilde att kunna ifrågasätta 
uppgifternas tillkomst och sanningshalt om de exem-
pelvis dyker upp i en rättegång eller ett asylärende. 
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Kommer informationen från illegal övervakning? Är 
den resultatet av förhör under tortyr? Tjänar uppgifter 
ett särskilt politiskt syfte? 

Det finns, som alla känner till, flera fall i Sverige då 
personer vägrats vissa typer av arbeten därför att de 
felaktigt stämplats som säkerhetsrisker till synes en-
bart på grund av sina politiska åsikter. Men idag är det 
inte enbart användningen av informationen för att för-
hindra försörjning som är hotbilden mot den enskilde. 
Istället är det risken att skiljas från sin familj, utvisas 
på livstid eller överlämnas till tortyr, som skapar ett 
akut behov av ytterligare kontrollmekanismer för att 
granska säkerhetstjänstens bedömningar. Något ex-
ternt organ måste ha möjlighet att granska att begrep-
pet nationell säkerhet används restriktivt, att den in-
formation som läggs fram till nackdel för en person 
kan granskas av honom eller henne eller att informa-
tionen inte kommer från säkerhetstjänster som torte-
rat människor för att få fram den. Liknande krav ställs 
redan i åtskilliga domar från Europadomstolen. Do-
mar som Sverige hittills inte valt att anpassa sin lag-
stiftning efter. Integritets- och säkerhetsnämnden 
kommer inte ensamt att kunna kontrollera insamlan-
det och användningen av säkerhetskänsligt material 
mot enskilda personer. Om kontrollen ska bli effektiv 
måste det därför också ställas krav på att även andra 
myndigheter, främst migrationsmyndigheterna, in-
klusive regeringen, vågar granska innehållet i säker-
hetstjänstens uppgifter – inte lita blint på dem. 

Idag sitter Ahmed i fängelse i Marocko där han för-
hörs med otillåtna metoder om förhållanden i Sverige. 
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Vem som övervakat honom i 15 år i Sverige vet han inte. 
Ingen har ännu kontrollerat hur information sparats 
eller varifrån den kommer. Inte heller hur den ma-
rockanska säkerhetspolisen har tillgång till detaljerad 
information om hans liv i Sverige. I flera så kallade 
rendition fall som blivit kända under de senaste åren 
har liknande informationsutbyte skett. Khaled El 
Masri, en tysk medborgare som greps av CIA-agenter 
i Makedonien och sedan fördes till Afghanistan, för-
hördes under tortyr och utfrågades om omständighe-
ter kring hans liv i Tyskland. Till Europarådet skriver 
rapportören Dick Marty att ”den detaljerade informa-
tion som El Masri konfronterades med under förhören 
i Skopje och i Afghanistan inkluderade information 
om hans privatliv i Neu-Ulm. Det är svårt att före-
ställa sig att utländsk säkerhetstjänst skulle ha kunnat 
tillägna sig sådan information utan sina tyska motpar-
ters hjälp.” Maher Arar, en kanadensisk medborgare 
som greps av CIA på JFK-flygplatsen och fördes till 
Syrien via Amman där han utsattes för tortyr, miss-
tänkliggjordes bland annat på grund av felaktig infor-
mation från kanadensiska ridande polisen (RCMP). 

Ahmed fördes visserligen inte till Marocko i ett CIA-
plan, det var aldrig nödvändigt eftersom Ahmed reste 
till Marocko frivilligt. Då han aldrig förhörts i Sverige 
om några terroristbrott är det nog inte helt osannolikt 
att tro att intresset för honom snarare har med hans 
bekanta och kontakter att göra än honom själv. Men 
han visste inte att han varit övervakad eller på vilket 
sätt. Eller av vem, hur – eller varför. 

En framtida underrättelseplikt hade inte omfattat 
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övervakningen av Ahmed av flera skäl. Dels därför att 
han aldrig misstänkts för ett brott, dels därför att Säpo 
är undantagen sådan informationsskyldighet. Viss an-
nan övervakning omfattas inte heller av underrättel-
seplikten - t. ex. avlyssning med hjälp av kroppsmikro-
foner och handkameror. Sådana metoder har i Sverige 
inte ens ansetts vara tillräckligt integritetskränkande 
och är därför inte reglerade i lag. Om Ahmed anat oråd 
och vänt sig till den planerade nya nämnden hade han 
sannolikt fått samma svar som han fått om han bett att 
få veta om han förekommer hos Säpo: ”vi kan inte 
svara på det av säkerhetsskäl”. Vilken roll andra län-
ders säkerhetstjänster hade spelat hade han inte heller 
fått veta eftersom de inte omfattas av övervaknings-
mekanismerna. Om den nya nämnden på eget bevåg 
eller efter en anmälan från Ahmed granskat fallet och 
funnit att det förekommit felaktigheter så skulle han 
kanske så småningom kunna erbjudas kompensation 
efter prövning av JK – men sannolikt utan att egentli-
gen få veta varför. 

Skyddet för integriteten är inskrivet i svensk grund-
lag. Enligt integritetsskyddskommittén betyder det 
ändå inte att särskild hänsyn tas till integriteten när 
exempelvis nya lagar antas. Vi har en tendens att tycka 
att integritet egentligen inte är så viktigt. Att man inte 
har något att frukta om man inte begått något brott 
eller har hoppat i säng med grannen. Men skyddet för 
integriteten handlar om så mycket mer än om att bara 
förhindra avslöjanden av hemliga affärer. Det handlar 
om åsiktsfrihet, yttrandefrihet och förutsättningar för 
demokrati. Idag ser vi hur uppgifter som härstammar 
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från olika former av övervakning används för att be-
sluta om utvisning utan att informationen kan ifråga-
sättas av den enskilde. I andra fall, som i Ahmeds, an-
vänds kunskapen om hans privatliv i förhör under 
grymma, olagliga och förnedrande former hundratals 
mil bort från familjen. 

Anna Wigenmark
MR-jurist Svenska Helsingforskommitén

Fotnot
1 Se bland annat artikeln ”Networks Lure Young Moroccans to 

War in Far-Off Iraq Conflict Is Recruiting Tool for Al-Qaeda 
Affiliates” av Craig Whitlock publicerad i Washington Post 
den 20 februari 2007. 
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Behöver vi alla dessa statliga kontrollmedel?

Alice Åström

Utan någon nämnvärd debatt har flera lagförslag lagts 
som i hög grad berör den personliga integriteten. In-
tegritetsskyddskommittén lät göra en enkät som vi-
sade att folk i allmänhet accepterar stora inskränk-
ningar i den personliga integriteten om de tror att det 
ökar säkerheten. Samtidigt konstaterar Integritets-
skyddskommittén i sitt delbetänkande (SOU 2007:22): 

”Skyddet för den personliga integriteten är inte till-
fredsställande reglerat i lagstiftningen. Orsaken är till 
stor del att integritetsaspekterna inte uppmärksammas 
tillräckligt när lagstiftningen arbetas fram.” 

Kommitténs uppdrag har varit att undersöka hur in-
tegritetsskyddsaspekten har hanterats och reglerats i den 
lagstiftning som gäller i dag. Den fann bl. a. att skyddet 
för integriteten inte beaktas tillräckligt på grund av fel-
aktig metodik och strukturella brister.

Men hur stora inskränkningar ska accepteras och för 
vilka ändamål? Det ena lagförslaget efter det andra  har 
lagts fram som var och ett för sig enkelt har kunnat 
motiveras, i alla fall vad gäller behovet. Tveklöst vill vi 
komma åt terrorister som är ute efter att döda och lem-
lästa oss. Det är lätt att enas om att vi ska sätta dit dem 
som smugglar och langar narkotika. Självklart ska sam-
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hället ta krafttag mot människosmugglare som behand-
lar kvinnor och barn som varor som kan säljas och kö-
pas.  En sak är säker: ingen, i synnerhet inte politiker, 
vill beskyllas för att vara ”soft on crime”. Med förenklad 
argumentation och med risken att annars framstå som 
den som inte vågar ta i med hårdhandskarna är det lätt 
att förstå att så många lagar har kunnat slinka igenom 
utan någon som helst konsekvensanalys. Ingen har tagit 
ansvar för helhetsbilden och hur lagarna påverkar indi-
viden, samhället och demokratin i stort.

Ett vanligt argument för utökad övervakning är att 
de som utsätts för brott är de som verkligen får sin 
integritet kränkt.  Men hur mäter vi en kränkning 
mot en annan? Har inte staten ett ansvar för att göra 
allt för att skydda sina medborgare? Om vi fann en 
metod som skulle minimera risken för brott mot 
kvinnor och barn, borde vi då inte använda den? Jag 
tror att många spontant skulle svara ja på de två sista 
frågorna. Men, om vi skulle komplettera frågorna 
med att beskriva metoder och konsekvenser skulle 
svaret antagligen bli att det finns en gräns där priset 
blir för högt. Kameror i alla hem skulle effektivt 
minska risken för mord, våldtäkter och misshandel, 
det är ju främst där som kvinnor utsätts för dessa 
brott. Om du har rent mjöl i påsen behöver du ju inte 
oroa dig. Tveksam? Då är du per automatik en av dem 
som tillåter övergrepp mot potentiella brottsoffer, du 
är bovarnas vän, ja rent av en av dem.

Tyvärr blir ofta debatten om skyddet för den per-
sonliga integriteten en polarisering där kritikerna an-
klagas för att inte vilja bekämpa brottsligheten. Även 
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lagstiftningsarbetet har präglats av detta förenklade 
synsätt. Givetvis inte lika grovt och uppenbart, men 
med samma grundtema. Detta blev tydligt när inte-
gritetskyddskommittén i sitt delbetänkande kunde 
konstatera så stora brister i lagstiftningsarbetet att det 
närmast kan kallas systemfel. Den självklara ordning-
en är att inte bara en behovsanalys krävs utan att det 
kan visas att den tänkta metoden är effektiv och att den 
är proportionell. Det vill säga att den gör nytta och att 
det inte finns någon mindre kränkande metod som ger 
lika god effekt. Det har dock visat sig att behoven of-
tast är väl beskrivna, analyserade och utredda medan 
de två senare leden i kontrollistan knappast ges någon 
uppmärksamhet alls. Detta trots att skyddet för den 
personliga integriteten är inskrivet i regeringsformen, 
Europakonventionen och i FN:s konvention om 
mänskliga fri- och rättigheter.

Allt detta sker i ett demokratiskt land som inte har 
varit utsatt för allvarliga påfrestningar som exempelvis 
terrordåd och som inte heller lider under en grovt be-
väpnad brottslighet som har kontroll över områden där 
polisen står maktlös. Man skulle kunna förvänta sig 
att i ett land som Sverige borde medborgarna protes-
tera högt mot förslag som på ett så flagrant sätt in-
skränker deras mänskliga rättigheter. Men förvånans-
värt nog har medborgarna en stor acceptans för åtgär-
derna för att få vad de tror är ett tryggare samhälle. Vi 
som är kritiska till utvecklingen och som arbetar för 
att stärka skyddet för mänskliga rättigheter, måste 
fundera på vad det beror på. Om det nu stämmer att 
människor inte anser att den personliga integriteten  
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är så viktig att skydda, är det då rätt att arbeta för att 
den inte ska kränkas? Svaret på den frågan är för mig 
självklart ja eftersom jag tror att frihet är en förutsätt-
ning för utveckling och demokrati. Det får inte hand-
la om röstmaximering. 

Men varför lyckas vi då inte förklara varför det är så 
viktigt? Kan det vara så att vi är bortskämda? Vi lever 
i ett land där de flesta mänskliga rättigeter är själv-
klara och de flesta av oss har inte behövt kämpa för att 
uppnå dem. Vi inser inte vikten av dem förrän de har 
gått förlorade. Lyckas lagivrarna dessutom framställa 
det som om de negativa konsekvenserna av förslagen 
om buggning och preventiva tvångsmedel bara drab-
bar de som är ”onda” och att andra värden, som trygg-
het, stärks för alla andra så är valet lätt för de flesta. 
Det är inte förrän utvecklingen har gått så långt att 
hela samhället har förändrats som man reagerar, och 
då är det antagligen för sent.

Av dessa skäl tror jag att frågan om effektivitet är en 
av de viktigaste. Vi har inte skapat ett säkrare sam-
hälle genom alla lagstiftningsprojekt som genomdri-
vits de senaste åren, på sikt riskerar det snarare att bli 
tvärt om. Se bara på vad ”kampen mot terrorismen” 
har inneburit – idag lever vi i en mycket mera osäker 
värld än tidigare. Kampen mot terrorism har föränd-
rat världen och används som en ursäkt för att kränka 
mänskliga rättigheter. Tortyr har blivit vardagsmat 
och accepteras av länder där det bara för några år sedan 
var helt otänkbart. Människor fängslas under vidriga 
former utan rättegång och utan att ens få veta vad de 
är anklagade för. Även i Sverige har lagar stiftats som 
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innebär en förskjutning av vad som är brottsligt. Den 
nya terroristlagstiftningen innebär att domstolen ska 
bedöma politiska bevekelsegrunder och det kan räcka 
med att umgås i fel kretsar för att få ett flera år längre 
straff. 

Även utanför strafflagstiftningen har det skett för-
skjutningar. Säkerhetspolisens arbetsformer har till 
exempel förändrats. Nu vill man ha informatörer i sko-
lan som ska rapportera om avvikande beteende som 
till exempel stark religiositet (läs islam), bostadsbolag 
är rapportörer om vad som händer i bostadsområdena 
o.s.v. Ett system som för de flesta av oss för tankarna 
till ett helt annat styre - det forna Östeuropa. Många 
av dem som hårdast fördömde det vidriga angiverisys-
temet i öst (som vi förvisso hade slängar av, inte minst 
på svenska arbetsplatser – se säkerhetskommissionens 
rapport) är nu de som förespråkar det i Sverige. Idag 
börjar tesen bli, att du är skyldig tills du har bevisat att 
du är oskyldig – och inte kommer att begå något brott 
i framtiden. 

Det är mot denna bakgrund som vi ska granska de 
nu kommande lagförslagen, de små stegens föränd-
ringar har blivit sjumilakliv och innebär ett helt annat 
samhälle. För lagförslagen lever inte i ett vakuum utan 
är ett samspel med det som redan är accepterat i sam-
hället.

För närvarande finns två vilande lagförslag i riksda-
gen. Det ena är förslaget om buggning och det andra 
förslaget om preventiva tvångsmedel. Efter lång kamp 
lyckades en minoritet i riksdagen få dessa förslag bord-
lagda under ett år. För att lyckas skrevs det många PM 
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och utredningar och det fördes långa och invecklade 
diskussioner i de mest osannolika politikerkonstella-
tioner. Vilandeförklaring är en grundlagsskyddad 
möjlighet som bara kan användas i undantagsfall och 
då för att skydda de mänskliga rättigheterna. Tanken 
bakom denna reglering är bland annat att ge tid för 
diskussion och debatt. Av detta har det blivit intet. Vis-
serligen har vi ännu inte sett de färdiga förslagen på 
borden men det är nog inte en vild gissning att de 
dyker upp i ganska oförändrad form inom kort. För-
slagen innebär, när det gäller buggning, bland annat  
att polisen ges rätt att bryta sig in i ett hem för att 
placera en mikrofon och sedan bryta sig in igen för att 
ta bort den. När det gäller preventiva tvångsmedel 
regleras att det inte ens behöver finnas en misstanke 
om ett verkligt brott för att få använda hemlig över-
vakning. Vad gäller lagring av trafikdata så är det yt-
terligare ett sorgebarn. När beslutet om denna lag-
stiftning skulle fattas på EU-nivå var det så bråttom 
att man inte ens hann invänta översättning av doku-
menten. Men snart insåg man att lagen inte var möjlig 
att införa, utan en utredning som förväntas ta flera år  
tillsattes. I avvaktan på detta lagförslag – som det var 
så bråttom med – vore det kanske på sin plats att fun-
dera över om vi verkligen var så otrygga att dessa 
åtgärder måste vidtas! 

Men, det är inte slut med det. Nu ligger ett av de mest 
genomgripande förslagen på riksdagens bord – det som 
ska ge Försvarets radioanstalt, FRA, möjlighet att titta 
in i allas vår vardagskommunikation. Jag inser att det 
inte är syftet, men teoretiskt och tekniskt är det fullt 
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möjligt. För ett antal år sedan var jag, som en av myck-
et få nationella parlamentariker, i EU-parlamentet för 
en hearing om ECHELON1. På kvällen bjöd amerikan-
ska ambassaden alla deltagare på drinkar och tilltugg 
samtidigt som man förnekade ECHELONS existens. 
Efter lång debatt och många års utredning tog EU ställ-
ning, drinkar och tilltugg till trots: ECHELON finns 
och avlyssningen kränker människors privatliv. Nu ska 
FRA ges i stort sett samma möjligheter som i EU tog 
avstånd ifrån då. Det är såklart inte nödvändigt att för-
klara att vår inhemska trafik ofta går över nationsgrän-
serna. Att Finska Telia Sonera tar hem sina servrar från 
Sverige är bevis nog. Finländarna vill inte bli avlyssnade 
av FRA så de skyddas av finska myndigheter, men vem 
ska skydda svenskarna? 

Det pågår diskussioner om att minoritetsbordlägga 
även förslaget om FRA. Det är bra att diskussionen 
förs - men vad är poängen om resultatet blir det sam-
ma som vi befarar när det gäller buggning och preven-
tiva tvångsmedel - att förslagen läggs på is i ett år och 
sedan körs igenom utan vidare debatt. Å andra sidan är 
tid det enda vi har. Det är hög tid att väcka debatten och 
få folk att inse åt vilket håll utvecklingen går. Om vi få 
människor intresserade för yttrandefrihet och hur vi 
garanterar journalister möjlighet att utföra sina jobb, 
kanske debatten vänder. Men hur förmår vi att förklara 
att läkare och liknade yrkesgrupper måste skyddas i sin 
yrkesutövning? Hinner vi prata om hur tvångsmedel-
användningen ska kontrolleras? Vem ska övervaka 
övervakaren? Frågorna är många och svaren har hit-
tills lyst med sin frånvaro.
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Om vi nu lyckas införa rättsäkerhetsgarantier, har 
vi då klarat av att skydda de ”vanliga” medborgarna 
som råkar fastna i övervakarnas avlyssningsteknik el-
ler har vi lämnat dem åt sitt öde med en förhoppning 
om att staten alltid är god? När samhällsförändringen 
väl är genomförd är det svårt att vända tillbaka. Damm-
luckan är öppen varför då inte installera en kamera i 
varje hem för att skydda kvinnor från misshandel, 
våldtäkt och mord?2

Alice Åström, riksdagsledamot v, 
ledamot i integritetsskyddskommittén 

Länkar
www.sou.gov.se/integritet/

Fotnot
1 Echelon var namnet på det mycket omfattande globala övervak-

ningssystem som USA ursprungligen utarbetade under kalla 
kriget för att kunna kontrollera kommunikationer mellan Sov-
jet Unionen och östblocket. Senare har kritiker sagt att systemet 
använts i bland annat kriget mot terrorismen och inte bara för 
att avvärja militära hot utan även mot enskilda individer och 
bolag. 

2 I juni bordlades förslaget om att låta FRA avlyssna kabel- och 
trådbundentrafik. I juni lämnas en lagrådsremiss om införande 
av förebyggande tvångsmedelanvändning och buggning. Beslut 
väntas före årets slut.
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Öppet brev till:

Samtliga partiledare, Thomas Bodström,
Justitieministern, Justitieutskottets ledamöter

Öppet brev till regering och riksdag 
2007-03-07

Vilket mandat har ni som är våra folkvalda riksdagsmän 
att besluta att alla våra e-brev till utlandet ska kunna 
läsas av spioner? Och vilken rätt har ni att utsätta män-
niskor i andra länder för en långtgående kontroll av deras 
e-brev och telefonsamtal till Sverige? Styrelsen för Sveri-
ges Författarförbund ser med största oro på hur de nya 
förslagen till övervakning utgör ett allvarligt hot mot
demokrati och yttrandefrihet.

Den svenska regeringen driver idag krav på ökad kon-
troll och övervakning av medborgarna. Här får den 
även stöd från EU, som med den så kallade trafikdata-
lagringen vill tvinga telebolag att under lång tid 
lagra information om vilka vi ringer, mejlar eller 
SMS-ar.

Det hittills grövsta steget mot ett övervakningssam-
hälle är regeringens förslag – som ursprungligen lanse-
rades av den förra, socialdemokratiska regeringen – att 
låta Försvarets radioanstalt, FRA, avlyssna all telefon-,  
e-post-, fax- och SMS-trafik som korsar landets gränser. 
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Förslaget om att kontrollera alla svenskars kontak-
ter med omvärlden, och omvärldens kontakter med 
oss, strider mot grundläggande demokratiska rättig-
heter och riskerar att isolera Sverige från viktiga kon-
takter med omvärlden.

Att ni som är våra folkvalda representanter i riks-
dagen ens kan överväga detta drastiska ingrepp mot 
mänskliga fri- och rättigheter finner vi, styrelseleda-
möter i Sveriges Författarförbund, oerhört skräm-
mande.

Ni har inget mandat att läsa våra brev och avlyssna 
våra samtal. Det var inte för detta som vi valde er.

En portalparagraf i Författarförbundets stadgar är 
försvaret av yttrandefriheten.

Men en yttrandefrihet värd namnet måste också 
innebära en rätt att yttra sig utan att bli avlyssnad.

Den planerade övergången från övervakning av 
misstänkta till övervakning av alla är ett stort steg 
bort från rättssamhällets principer. Teledatalagring 
och FRA-avlyssning av all kommunikation över grän-
serna innebär att uppgifter om alla granskas.

Idén att man med ny datateknik kan sålla hederliga 
medborgare från skurkar är, i bästa fall, enfaldig. 
Visst går det att få moderna dataprogram att reagera 
på stickord som ”bomber”, ”heligt krig” eller ”Al 
Qaida”, men endast riktiga amatörterrorister torde 
begagna sig av denna typ av klarspråk.

Med regeringens förslag kommer personliga upp-
gifter om tiotusentals eller hundratusentals hederliga 
och laglydiga medborgare att hamna i sekretesskyd-
dade statliga databaser. Det kan gälla politiska akti-
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viteter eller djupt privat information om t.ex. sjukdo-
mar eller otrohet.

Faran för att sådana uppgifter läcker ut ska inte 
underskattas. Många människor kommer att vara in-
blandade i datahanteringen. För hackare blir regist-
ren en verklig utmaning.

Risken för missbruk är enorm. Redan idag kan vi 
se hur poliser gör sig skyldiga till dataintrång, och 
hur känsliga uppgifter om brott och t.o.m. fotogra-
fier från brottsplatser säljs till kvällspressen. Det 
kommersiella värdet – vid försäljning, utpressning, 
mutor e.d. – av den information som FRA-spionerna 
samlar in kommer att bli stort.

Vår egen svenska erfarenhet visar att de polisiära 
befogenheter som ska användas för bekämpande av 
allvarlig brottslighet missbrukas. Hela efterkrigs-
tiden präglades av Säpos och IB:s jakt, ofta med ille-
gala metoder, på människor med vänsteråsikter – 
människor som skulle registreras, bevakas och svart-
listas.

Idag är det förmodligen muslimer som kommer att 
drabbas mest av den islamofobi och terroristnoja som 
sveper över världens underrättelsetjänster.

Underrättelsetjänster som byter information – 
”äpplen mot päron”, som det brukar heta – med var-
andra.

Med de nya tvångsmedlen ändras förutsättning-
arna för politisk aktivitet och fritt åsiktsutbyte. Hur 
ärlig och öppen vågar en människa vara i sina kon-
takter med omvärlden när han/hon vet att allt kan 
fastna i registren?
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– Vågar jag skicka e-post till vännen X som är kri-
tisk mot regimen i Pakistan?

Vågar hon svara? Vågar en oliktänkande i Uzbe-
kistan samtala med sin bror i Södertälje om den se-
naste politiska utvecklingen i hemlandet?

Sveriges Författarförbund har idag kontakter med 
hundratals författare som verkar i diktaturer. Många 
av dessa diktaturer samarbetar idag med USA:s och 
andra västliga underrättelsetjänster, däribland Sveri-
ges. Författare i dessa länder har hittills kunnat med-
dela sig med svenska författarkollegor i förvissningen 
om att deras e-brev och telefonsamtal i varje fall inte 
avlyssnas av spioner i Sverige.

Om ni driver igenom FRA-förslaget gör de av våra 
kollegor som arbetar under hot om förföljelse i hem-
landet alldeles rätt om de slutar att skicka e-brev till 
oss.

Sommaren 2008 står Sveriges Författarförbund 
som värd för en stor internationell författarkonferens. 
Ska vi behöva varna de författare och översättare som 
vi tänker bjuda in för att nämna känsliga frågor i all 
korrespondens med oss?

Kan vi garantera att uppgifterna inte hamnar fel 
och missbrukas? Nej.

Vem vill kommunicera med Amnesty om spioner 
tar del av all korrespondens?

Hur ska de flyktingar som i Sverige sökt en fristad 
undan förföljelse våga ha kontakt med vänner, anhö-
riga och regimkritiker i hemlandet?

Vilken rätt har riksdagen i Sverige att utsätta män-


