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På skönhetssalonger är väl redan skvallret tillräckligt 

för att få håret att krulla sej. 

(Thorvald Gahlin, Dagens Nyheter 1966)

Alla vettiga människor värnar, efter förmåga, sin integritet. 
Det gör de spontant och på många sätt, eftersom den person-
liga integriteten inte är ett livsvärde utan ett helt knippe. Varje 
diskussion om hur personlig integritet ska skyddas borde där-
för inledas med tydliga avgränsningar: Vilken sorts integritet 
talar vi om just denna gång?

Innan vi går vidare ska därför några utgångspunkter klar-
göras. Jag diskuterar i fortsättningen integritet som ett käns-
lomässigt fenomen, inte ett fysiskt. (Sexuella övergrepp och 
annat våld utgör också integritetskränkningar, men av annan 
sort.) Vidare kommer fokus att ligga på integritet som indivi-
dens rättighet, inte kollektivets. (Om grupper bör tillerkännas en 
rätt till integritet är en intressant fråga, men kommer inte att 
behandlas här.) Slutligen ska understrykas att jag diskuterar 
personlig integritet som just en rättighet, som något riksdag 
och regering kan ha ansvar eller åtminstone medansvar för att 
upprätthålla, inte som en egenskap eller ett förhållningssätt. En 
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fotbollsdomare ska uppträda med integritet, men det är upp 
till honom/henne, inte till staten, att så faktiskt sker.

Fokus ligger alltså på statens ansvar i en specifik och mycket 
vanlig situation: När uppgifter om mig hanteras av andra, ska 
staten reglera denna hantering i syfte att skydda min integri-
tet – och hur ska sådan reglering i så fall se ut? I den politiska 
debatten är det oftast så det formuleras. Det kan vid första an-
blicken se ut som en fråga, ett problem som söker sin lösning. I 
själva verket är det en hel rad.

Att staten i åtminstone någon utsträckning ska skydda med-
borgarna mot integritetskränkningar tycks alla, eller nästan 
alla, vara ense om. Således är förtal ett brott, liksom förolämp-
ning och ofredande. Förtal definieras i svensk rätt som att 
sprida uppgifter som leder till att en person utsätts för andras 
missaktning. Även om uppgifterna bevisligen är sanna kan de 
utgöra straffbart förtal. Bara när medborgarna har ett verkligt 
intresse av uppgifterna, utöver ett allmänt skvallerintresse, är 
det tillåtet att sprida kränkande information om någon.

I vårt samhälle råder alltså konsensus, i stort sett, om att 
dörrar kan behöva stängas, både i fysisk mening och bildlig, 
och att staten har ett ansvar för att så sker. Spridande av in-
formation om människor kan behöva förbjudas med regler 
om sekretess och tystnadsplikt. De få debattörer som hävdar 
motsatsen – bland svenskar torde filosofiprofessorn Torbjörn 
Tännsjö vara den mest kände – framstår som så udda att de 
sällan blir tagna på allvar. Tännsjö argumenterar för ”en total 
genomsiktlighet av medborgarnas liv”. (Tännsjö, Torbjörn: 
Privatliv. Fri Tanke Förlag 2010. Baksidestext.)

Inte heller i denna text kommer Tännsjös förhållnings-
sätt att diskuteras närmare. Det framstår som alltför orim-
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ligt. Människors önskemål om avskildhet eller diskretion är i 
många sammanhang uppenbart berättigade. Den som stänger 
toalettdörren om sig gör något självklart. Argumenten för att 
innehållet i sjukjournaler ska vara sekretessbelagt är betydligt 
starkare än argumenten för att det ska vara offentligt. Den som 
vill hemlighålla vilket parti han/hon röstade på i senaste valet 
måste vara i sin fulla rätt. Att nästan alla människor motsätter 
sig en ”total genomsiktlighet” betyder inte att de skäms för det 
de gör på toaletten, för sin hälsa eller sin politiska uppfattning.

Trots att termen personlig integritet har visat sig så svår att 
närmare avgränsa har den alltså blivit central i vår tids samhälls-
debatt, och särskilt vanlig i diskussioner om internet. Precis som 
med ”frihet” är ”personlig integritet” ett livsvärde som alla på-
står sig värna om men ingen (eller nästan ingen) anstränger sig 
med att närmare definiera eller problematisera. När lagstiftning 
om sådant som dold avlyssning av fysiska utrymmen (bugg-
ning) eller FRA:s signalspaning introduceras blir den ofta kriti-
serad som skadlig för människors personliga integritet. Lagreg-
ler som förbjuder fotografering av männi skor eller insamlande 
av persondata motiveras däremot som nödvändiga för att värna 
integriteten. I ingetdera fallet brukar debattörerna precisera hur 
integritet ska uppfattas i just deras argumentering.

Så länge det inte är klart vad personlig integritet egentli-
gen står för, blir det heller aldrig tydligt vad det innebär att 
”kränka” eller ”skydda” den. Oklarheten öppnar för missför-
stånd, misstro, demagogi och symbolpolitik och tycks omöjlig-
göra nytänkande och konstruktiv diskussion. Avsikten med 
denna text är att skapa ökad klarhet och därmed förutsätt-
ningar för en lagstiftning som är tydlig i sina formuleringar 
och intentioner och därmed inte lika lätt att missbruka.
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hotbIlden förskjuts (I)
Har man, som undertecknad, följt debatter och lagstiftning 
om personlig integritet sedan slutet av 1970-talet framstår 
mönstret tydligt. En lång rad reformer med ”personlig integri-
tet” som nyckelord har resulterat i 1) att statens (den offentliga 
maktens) informationsövertag gentemot medborgarna har 
stärkts, och 2) att medborgarnas informationsfrihet har be-
skurits. Med informationsfrihet menas rätten att göra allt som 
överhuvudtaget kan göras med information: samla in den, 
lagra den, bearbeta, omdisponera, analysera, sprida …

Till lagstiftning som syftar till att skydda personlig integritet 
hör alltid (minst) en hotbild. I Sverige har den i två avseenden 
förskjutits sedan 1969, då debatten om ett framväxande ”kon-
trollsamhälle” plötsligt blossade upp. En offentlig utredning, 
Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén, OSK, fick 
uppgiften att undersöka, beskriva och så långt möjligt lösa de 
problem som kunde uppstå med datorstödd maktutövning.

Vid 70-talets början var datorer fortfarande något nytt. Det 
fanns bara stordatorer, väl tilltagna plåtlådor bemängda med 
små lampor. Dessa datamaskiner kostade väldiga summor och 
låstes av säkerhetsskäl in i lokaler, ofta i källarplanet, som sär-
skilt utformats för ändamålet. Populära beskrivningar av – och 
därmed vanliga människors föreställningar om vad datorer 
egentligen kunde användas till – var oklara. Exklusiviteten, att 
bara samhällets resursstarkaste aktörer hade tillgång till dem, 
var ett centralt element i hotbilden. Att de kunde missbrukas 
ansågs också givet. OSK-utredarna sammanfattade i sitt be-
tänkande 1972 dåtidens debatt i västvärlden, en debatt som 
ofta fördes i ett uppskruvat tonläge:

”Genom den automatiska databehandlingen har myndig-
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heters och organisationers möjligheter att inhämta och ut-
nyttja kunskaper om enskildas förhållanden väsentligt ökats, 
och detta – har det sagts – bör motverkas eller åtminstone kon-
trolleras genom särskilda åtgärder. Krav på ny lagstiftning har 
ställts i en rad länder.” (SOU 1972:47, sid 41)

Själva demokratin kunde ta allvarlig skada, hävdade många 
debattörer:

”Insamlingen av uppgifter om människor, deras attityder 
och levnadsförhållanden kritiserades såsom ägnad att alltför 
mycket öka myndigheternas makt och möjligheter att styra en-
skildas handlingar. I informationsbehandlingens förlängning 
anades konturerna av en oangriplig polisstat med en absolut 
effektiv och till sina verkningar omänsklig förvaltning.” (a a, 
sid 41-42)

Det var alltså 40 år sedan. 2012 är hotbilden, som den fram-
träder i utredningar och annat offentligt tryck, en helt annan. 
Nu handlar det inte om att ”staten” eller ”organisationerna” 
hotar, eller att ”en oangriplig polisstat” väntar om hörnet. Nu 
utgår allt utredande och lagstiftande från att hotet mot indi-
viden kommer från andra individer – från snokande grannar, 
arbetskamrater och bekanta, från terrorister, brottslingar, 
 pedofiler och psyksjuka. 

En stor statlig utredning (Integritetsskyddskommittén) 
 arbetade 2004-2008 med uppgiften att ta ett helhetsgrepp om  
lagstiftningen för integritetsskydd. Under dessa fem år stod 
nya förslag och beslut om polisiära tvångsmedel som spön i 
backen. Det så kallade ”Bodströmsamhället” växte fram med 
ökade möjligheter att övervaka medborgarnas kommunice-
rande. Buggning blev tillåten, liksom hemlig övervakning av 
(signal spaning i) trådbunden tele- och datatrafik. Överskotts-
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information fick användas i ökad utsträckning. Möjligheterna 
att övervaka människor i förebyggande syfte, det vill säga 
innan något brott hade begåtts, vidgades. Likväl inrymde Inte-
gritetsskyddskommitténs slutbetänkande (SOU 2008:3) bara 
ett enda lagförslag med direkt rättsverkan för medborgarna: ett 
förbud för enskilda att fotografera varandra på vissa platser. I 
en tid när statens informationsövertag gentemot medborgarna 
stärktes i en utsträckning som saknar motstycke i svensk histo-
ria kunde en parlamentarisk utredning inte upptäcka ett enda 
nytt problem i medborgarnas relation till staten –  åtminstone 
inte ett värt att åtgärda.

Politikers och utredares självklara utgångspunkt – i det 
 offentliga trycket så självklar att den inte särskilt behöver för-
klaras – är numera att staten kan samla på sig obegränsade 
mängder information om medborgarna utan att de har anled-
ning att känna oro. Myndigheternas verksamhet är reglerad i 
lagar och förordningar och med hänvisning till dessa kan alla 
misstankar om illegalitet eller dolda agendor avfärdas som 
orimliga. 2012 är det medborgarna själva som är problemet. 
De kan vilja snoka i varandras privatliv. De kan vara inskränkta 
och fördomsfulla och stöta bort individer som inte lyckas dölja 
att de är avvikande i någon mening. De kan som religiösa 
 fanatiker, politiska extremister eller kopplade till  organiserad 
brottslighet ha onda avsikter av många slag.

I själva verket ägde hotbildens förskjutning – från staten som 
integritetshot till de enskilda individerna – rum redan  under 
tidigt 1980-tal, det vill säga ungefär samtidigt som dator er bör-
jade bli tillgängliga för gemene man. Vid 80-talets slut var den 
nya utgångspunkten för integritetsskydd redan etablerad. Ett 
 typiskt exempel på de nya tongångarna kan hämtas från en pro-
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position 1989, där ett av förslagen innebar ökade möjlig heter 
för polis/åklagare att utnyttja så kallad överskottsinformation. 
(Om man avlyssnar X:s telefon därför att X är misstänkt för ett 
grovt brott, till exempel spioneri, är alla  uppgifter i samtalen 
som saknar relevans för spioneriet ”överskotts information”.) I 
den offentliga debatten hade kritiker pekat på riskerna för att 
dessa möjligheter skulle missbrukas.

Justitieministern skrev 1989 i propositionen: 
 ”Som jag ser det skulle det egentligen bara finnas ett bärande 
skäl för lagstiftaren att begränsa utnyttjandet av överskotts-
information. Men det är en absurd tanke, utan förankring i 
den svenska verkligheten. Det skulle vara om man misstror de 
tillståndsgivande och verkställande organen i så hög grad att 
man misstänker att de på falska grunder gör gällande att en 
person är misstänkt för ett grovt brott för att på det sättet få till 
stånd telefonavlyssning för att avslöja ett lindrigare brott, som 
inte kan föranleda telefonavlyssning.” (Vissa tvångsmedels-
frågor. (Prop 1988/89:124, sid 32)

Den skepsis gentemot statsmakten som 1972 i breda sam-
hällskretsar ansågs legitim och rimlig betecknades alltså redan 
1989 som ”absurd” och ”utan förankring i den svenska verk-
ligheten”. Att en hög åklagare/polis skulle kunna vara ute i 
 andra ärenden än att bekämpa brott – till exempel att hålla ett 
öga på politiskt misshagliga – kunde justitieministern nu inte 
 föreställa sig.

Det är värt att påminna om att polisens meritlista, och sär-
skilt säkerhetspolisens, ger tämligen gott stöd för 1972 års skep-
tiker. Från andra världskrigets slut fram till åtminstone 1990 
har svenskar med vänstersympatier utsatts för övervakning. Det 
har i stor utsträckning skett med illegala metoder och i syfte att 
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åsiktsregistrera och svartlista, det vill säga  hindra dem från att 
göra normal karriär. (Se Säkerhetstjänstkommissionens serie av 
betänkanden från 2002: SOU 2002:87-95. Kommissionen tilläts 
inte granska den övervakning som skett efter 1990.)

Det är också värt att peka på de inbördes förstärkande 
 effekterna av Bodströmsamhällets reformer. Så leder själva 
möjligheten att använda buggning och annan övervakning i 
förebyggande syfte till att polisiära organ får tillgång till större 
mängder överskottsinformation av privat och möjligen inte-
gritetskänslig natur, information som de samtidigt får friare 
händer att använda.

2012 erkänner alla statens företrädare, politiker som 
ämbets män, att det finns en oro i befolkningen för integritets-
kränkningar. Deras svar på oroade frågor om vart Bodström-
samhället leder är att det rent formella kring statens hantering 
av personuppgifter ska kontrolleras minutiöst. I FRA-debat-
tens spår får vi en rad statliga organ som ska undersöka om 
rätt blanketter har fyllts i, om rätt personer har fattat besluten 
och om de har gjort det i rätt tid. Organen heter sådant som 
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Försvarsunderrät-
telsedomstolen, Datainspektionen och Statens inspektion av 
försvarsunderrättelseverksamheten. Kontrollerandet gäller 
dock i allt väsentligt formaliteter. Det är som att ge livsmed-
elsinspektörer rätt att granska datummärkningen på  paketen, 
men inte själva köttfärsen.

De olika kontrollorganen får således inte befogenhet att 
granska om det egentligen är rätt individer eller grupper som 
övervakas. Den sorts tydliga ideologiska slagsida som präglade 
de statliga säkerhetsorganens arbete från andra världskrigets 
slut till åtminstone 1990-talet – då ”vänstern” övervakades 
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med stor energi antingen det fanns sakskäl eller inte – kommer 
alltså inte att upptäckas av de nya kontrollorganen heller.

Sammanfattningsvis byter staten roll från att ha varit det 
främsta hotet mot människors personliga integritet till att 
bli garanten för att integritet ingenstans kränks. Personupp-
giftslagen, PUL, stadgar ”dataskydd” som grundprincip. All 
hantering med personuppgifter är förbjuden så länge den 
sker utan de berördas medgivande. Myndigheterna får, för att 
kunna sköta sina uppgifter, långtgående undantag från grund-
principen. Medborgarna däremot får inga undantag.

1972 lät det annorlunda. Då betonade lagstiftaren att med-
borgarna i många sammanhang verkligen hade ett legitimt be-
hov av kunskap om varandra. Överhuvudtaget var analyserna 
av motstående intressen – värdet av öppenhet kontra behovet 
av sekretess – mer nyanserade och intressanta för 40 år sedan.

hotbIlden förskjuts (II)
”Datainspektionen inleder omfattande granskning av kom-
muner” heter det i ett pressmeddelande från myndigheten i 
oktober 2011. Det vidarebefordras, i stort sett ordagrant, på 
nyhetsplats i många av landets tidningar.

Inspektionen konstaterar att allt fler kommuner publice-
rar hela eller delar av diarier, protokoll och möteshandlingar 
på sina webbplatser. ”Det finns en risk att dokumenten som 
 publiceras på internet innehåller onödigt mycket personupp-
gifter”, säger projektledaren på Datainspektionen.

Inspektionen må ha de bästa avsikter, men faktum är att 
den ända sedan mitten av 1990-talet, när internet blev till-
gängligt för allmänheten, har kämpat mot att offentliga all-
männa handlingar läggs ut på nätet. 2011 oroar den sig inte för 
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att  sekretessbelagda personuppgifter sprids den vägen, det tror 
ingen, utan att onödigt mycket personuppgifter gör det.

På pappershanteringens tid betraktades den ”manuella 
tröskel” som hindrade de flesta människor från att verkligen 
utnyttja offentlighetsprincipen som beklaglig men oundvik-
lig. Medborgaren som ville bevaka en myndighets arbete eller 
ta del av större mängder av dess information måste ju infinna 
sig i lokalerna och på plats begära att få läsa allmänna hand-
lingar. Det uteslöt i praktiken de flesta medborgare därför att 
de bodde för långt bort och/eller var upptagna med arbete när 
myndigheten hade öppet. Alla som överhuvudtaget kommen-
terade tröskeln fann den olycklig.

När internet vid mitten av 1990-talet blev tillgängligt för 
gemene man uppstod plötsligt möjligheten att hålla offent-
liga allmänna handlingar tillgängliga, till exempel via www, 
för landets alla medborgare 24 timmar om dygnet. Offentlig-
hetsprincipen hade länge varit något som mest utnyttjades 
av yrkesfolk i informationsbranschen: journalister, utredare, 
forskare och lobbyister. Med internet skulle nu alla medborg-
are kunna utnyttja den!

Så blev det inte alls. Både Datainspektionen och de poli-
tiska ledarna omvärderade plötsligt den manuella tröskeln och 
fann den värdefull. Allmänna handlingar rymmer ju ofta per-
sonuppgifter. Att handskas med sådana associerades nu, som 
vore det självklart, till ”otillbörliga syften”. Tröskeln hindrade 
människor från att snoka i varandras privatliv. 

Jan Björklund uttryckte det 2007, i sitt första tal som fp- 
ledare, på ett typiskt sätt:

”När liberalen Anders Chydenius på 1700-talet formule-
rade offentlighetsprincipen, som än idag är en hörnstolpe för 
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den svenska öppenheten, så var hans grundtanke att medbor-
gare och medier ska kunna hålla koll på makthavarna. Men 
han förutsåg inte att om statens olika myndigheter samlar in 
än den ena och än den andra uppgiften om vanliga människor 
och lägger upp detta i dataregister, så innebär det att vi alla 
genom några klickningar på nätet kan ta reda på allt om vår 
granne, deras ekonomi, deras bakgrund, hans skolbetyg, hans 
hälsotillstånd. Är detta rimligt?”

Låt oss för ögonblicket bortse från Björklunds märkliga 
föreställning om att ”allt” om medborgarna skulle finnas i 
myndig heters handlingar. (Han är inte den förste och lär inte 
vara den siste som våldsamt överdriver hur mycket kunskap 
om människor som myndigheterna faktiskt förfogar över.) 
Hur ska man förklara denna starka reaktion på att personupp-
gifter görs tillgängliga via internet? En rädsla för att känsliga 
uppgifter ska få spridning – om hälsa, om sexuell läggning, om 
ungdomssynder av olika slag – kan naturligtvis framstå som 
rationell. Björklund gör dock inte skillnad på känsligt och 
okänsligt. Han talar om alla uppgifter.

I själva verket har han ”avnyanserat” diskussionen från 
1970-talet så att principfrågan blivit lätt att besvara: Det är 
 givetvis inte rimligt att man med hjälp av offentlighetsprin-
cipen ska få reda på allt om sin granne. Men för det första vet 
myndigheterna inte särskilt mycket om denne granne, för det 
andra lägger de ytterst sällan ut personuppgifter på nätet, 
inte ens den harmlösa informationen, och för det tredje finns 
många gånger ett legitimt intresse hos medborgarna att få 
kunskap om varandra. 

Inte ens om vi bortser från vilka personuppgifter som är 
tillgängliga hos just myndigheterna, och tittar närmare på 
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vad man via internet kan hitta från andra källor, framstår den 
björklundska oron som särskilt befogad. Såvida inte gran-
nen själv har spridit känsliga uppgifter via nätet – och då 
får han faktiskt skylla sig själv – hittar nyfikna sällan mer än 
 telefonnummer, adress och enstaka trivialiteter. De senare har 
oftast med arbete eller hobby att göra. Jobbar grannen som 
försäljare kanske arbetsgivaren vill ha hans namn och bild på 
företagets webbplats. Är han aktiv motionslöpare eller bridge-
spelare finns han säkert med i resultatlistor från tävlingar. Är 
han kontaktperson för någon lokal verksamhet – scouterna, 
hembygdsföreningen eller den årliga rockfestivalen – finns den 
uppgiften sannolikt också på nätet.

Sådant kan rimligen inte vara till skada för någon. Så vari-
från kommer den, rädslan för harmlösa personuppgifter? Fak-
tum är att den dök upp redan på 1970-talet, i den tid då hotet 
ansågs komma från samhällets starkaste aktörer – och särskilt 
från den allvetande staten.

”Anhopningen av data om en individ innebär inte endast en 
kvantitativ utan också en kvalitativ förändring. De harmlösa 
delarna kan bilda en avslöjande och kanske för individen kom-
prometterande helhet.” (Annerstedt m fl. Datorer och  politik. 
Studier i en ny tekniks politiska effekter på det svenska samhället. 
 Zenitserien 10 och Cavefors bokförlag 1970, sid 71.)

I OSK-betänkandet från 1972 ekar samma varning, men där 
betonas samtidigt att offentlighetsprincipen så att säga verkar 
i båda riktningarna. Öppenhet utgör både ett hot mot och ett 
skydd för människors integritet. Jag återkommer till det.

Det var alltså mer än 40 år sedan frågor om personlig inte-
gritet började ställas – och besvaras – på nytt sätt. Fram till dess 
hade man utgått från, när regler om sekretess eller tystnads-
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plikter var på tapeten, att en uppgift om en individ antingen 
var känslig eller harmlös. Om den var känslig kunde den skyd-
das med sekretessregler eller avtal om tystnadsplikt. Denna till 
synes enkla och logiska ordning började utmanas när skräcken 
för Storebror blossade upp – Storebror som med hjälp av den 
nya datorteknologin kunde lagra hur mycket information som 
helst och därför snart skulle veta allt om alla.

För att så långt möjligt hålla Storebror stången måste en-
ligt detta synsätt all hantering av personuppgifter minimeras 
eller (helst) förbjudas. Avvägandet mellan känsliga och icke-
känsliga uppgifter blev något sekundärt. När hotet kom från 
alla sorters persondata blev begreppet ”dataskydd” centralt. 
Redan på 1980-talet började det användas synonymt med ”in-
tegritetsskydd”, ett språkbruk som nu är helt etablerat.

Frågar man idag personer engagerade i dataskydd vilka hot 
som egentligen föreligger, och som motiverar deras rigida 
inställning till personuppgifter, dyker termer som ”kartlägg-
ning” och ”profilering” snart upp. Jan Freese, chef för Data-
inspektionen 1977-1986 och författare till flera böcker och ota-
liga debattartiklar i ämnet personlig integritet, drev hela sitt 
liv just denna tes: många var för sig harmlösa smådelar tillsam-
mans kan bilda en farlig helhet. Ett av otaliga uttalanden med 
likartad innebörd:

”Den främsta anledningen till ökad oro för skyddet för den 
personliga integriteten är den accelererande utvecklingen av 
möjligheterna att – inte minst med stöd av ny teknik på skilda 
områden – med olika slags information i detalj kartlägga och 
avbilda enskilda individer ...” (ur yttrande 1995-03-15 till 
justitie departementet. Dnr ju 94/1539.)

Längst gick nog den smått legendariske forskaren och 
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 datainspektören David Flaherty från Kanada när han 1989, i 
sitt stora verk om moderna övervakningssamhällen, samman-
fattade situationen i Sverige:

”I själva verket vet olika statliga myndigheter mer om invå-
narnas liv än invånarna själva, utom möjligen de ivrigaste dag-
boksskribenterna och dokumentsamlarna, ett tillstånd som 
man snabbt närmar sig även i andra länder.” (Flaherty, David 
H. Protecting Privacy in Surveillance Societies, The  University of 
North Carolina Press 1989, sid 5.)

Den föreställning som Björklund 2007 ansluter sig till är 
alltså att den svenska staten förfogar över sådana mängder in-
formation om varje medborgare, mer eller mindre spridd mel-
lan olika databaser och tekniska system, att den i praktiken kan 
ta reda på allt om dem. Och om den vet allt vet den naturligtvis 
också sådant som kan skada, eller hur?

Om hotbildens förskjutning från staten till medborgarna 
var diskutabel på flera sätt, beskrivna ovan, är denna andra för-
skjutning direkt absurd. Hotet består alltså i 1) att en person 
kan åsamkas skada genom att många uppgifter om honom/
henne samlas på ett ställe, 2) att myndigheterna redan för-
fogar över en sådan farlig mängd uppgifter och 3) att  internet 
är  (eller är på väg att bli) den ”plats” där de exponeras. Ur de 
 samlade uppgifterna om en individ ska ny kunskap kunna 
 alstras – kunskap som den enskilde har anledning att dölja och 
som inte går att härleda ur en enskild uppgift.

Om det är sant, måste man fråga sig, hur kommer det sig då 
att ingen politiker, ämbetsman eller politisk aktivist på över 40 
år har kunnat peka på ett enda praktiskt exempel? Nog borde 
väl på så lång tid åtminstone en människa ha skadats – i någon 
rimlig mening av ordet – genom sammanställande av många 
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triviala uppgifter om honom/henne?
Man behöver inte vara kvalificerad privatdetektiv för att 

samla ihop stora mängder harmlös information om en individ. 
Just i Sverige är ju, genom att vi har en offentlighets princip, 
vissa sorters uppgifter särskilt lätta att få fram. Om man är 
nyfiken på en person, låt oss kalla honom Y, går det bra att 
börja där, hos myndigheterna. Offentliga uppgifter – låt vara 
att de sällan är tillgängliga just via internet – är sådant som 
personnummer, adress, telefonnummer, utbildning, beskat-
tad inkomst, födelseort, civilstånd, bil- och fastighetsinnehav. 
Detta kan man komplettera med den avsevärt större mängd 
uppgifter som lätt registreras om man iakttar (skuggar) Y en 
helt vanlig dag. Själva betraktandet av Y ger hyggligt exakt 
kunskap om det rent fysiska: längd, midjemått, skostorlek 
och mycket annat, klädstil, frisyr, sättet att gå, gestikulera och 
röra sig – plus all den information som röjs om man följer Y 
på en enkel shoppingrunda. Bara av det som hamnar i storkö-
pets kundvagn bör det bli en lång lista med uppgifter om Y:s 
smak för mat och dryck, om vad intresset för hudkräm, deodo-
ranter och andra skönhetsprodukter antyder om Y, om val av 
kvällstidning och annan läsning, om inköp av värktabletter, 
hostmedicin och kondomer. Till allt detta kan slutligen läg-
gas de många uppgifter som uppenbaras vid helt odramatiska 
mänskliga möten. Efter en stunds vardagligt samtal med Y i 
busskön går det att registrera röstläge, dialekt, ordval, sinne 
för humor, näshårens längd, tics, andedräkt och otaliga andra 
detaljer. Vad som i övrigt kan uppdagas genom samtalet beror 
förstås på vad det handlade om. Musik? Fotboll? Politik? Åt-
minstone någon information om Y:s intressen och åsikter bör 
ha framtonat.
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Låt säga att man har gjort sig besväret att samla in och ordna 
all denna information om Y. Har man därmed skapat en ”pro-
fil” av honom? Nja, i ytlig mening har man kanske det.  Säger 
helheten mer än någon av delarna? Knappast. Kan dessa hund-
ratals uppgifter användas till något? Säger de något om Y:s 
personlighet, t ex om han är lycklig eller olycklig? Nej. Får jag 
reda på om han är pålitlig? Vet jag om jag vågar låna honom 
pengar eller anlita honom som barnvakt? Nej. Kan jag skada 
honom med hjälp av något som ”framträder” ur denna helhet 
av uppgifter? Nej, det tycks omöjligt att ens hypotetiskt be-
skriva hur det skulle gå till. Kan staten, som bara förfogar över 
en liten del av de insamlade uppgifterna, skada honom med 
”sin” del av de insamlade uppgifterna? Säkerligen inte – inte 
med de  offentligt tillgängliga uppgifterna. Med de sekretess-
belagda då?

I den mån staten verkligen vill skada en individ, kanske där-
för att man anser honom utgöra en säkerhetsrisk av något slag 
och därför ska bromsas i karriären, verkar det vara en onödigt 
krånglig metod att gräva fram personligen känslig informa-
tion – om missbruksproblem, otrohet eller liknande – och 
sedan använda dem i utpressningssyfte. Det finns redan ett 
 officiellt system för personalkontroll och, kan man grundat på 
historisk erfarenhet anta, inofficiella kanaler för påtryckningar 
som fungerar väl så bra.

Finns det överhuvudtaget några människor om vilka man 
kan säga, låt vara med en polemiskt motiverad överdrift, att 
myndigheterna vet ”allt”?

Då är vi inne på den lilla minoritet av befolkningen som 
 någon gång har varit föremål för polisens, psykvårdens eller 
socialtjänstens mer omfattande personutredningar. I vissa fall 
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kan innehållet i dessa utredningar beskrivas i termer av ”profil” 
eller ”kartläggning”. Kvaliteten i dem, deras  bäst-före-datum 
och deras användbarhet i andra sammanhang än myndig hetens 
kan många gånger ifrågasättas, men ambitionen har ändå varit 
att samla uppgifter om en människa som sammantagna ger en 
helhetsbild. De människor som är föremål för sådana under-
sökningar kan dock räknas i promille av befolkningen och 
materialet är i princip alltid sekretessbelagt såvida det inte har 
åberopats som bevis i domstol.

Övriga människor avsätter alltså sällan spår i myndig-
heters register som är särskilt känsliga. Undantag kan vara 
uppgifter hos sjukvården (alltid sekretessbelagda) eller data 
hos  kronofogden (delvis offentliga) som tyder på en vanskött 
privat ekonomi. 

hotet som försvann
Vid 1970-talets början rådde alltså enighet om att offentlig-
hetsprincipen utgjorde både ett hot och ett skydd för männi-
skors integritet.

”Genom att myndigheterna arbetar under insyn och kan 
utsättas för kontroll tillgodoses den viktiga integritetssyn-
punkten att insyn i privatlivet inte får möjliggöras i hemlighet. 
Offentligheten minskar också risken för att uppgifter ska bli 
ofullständiga och därigenom missvisande, vilken även det kan 
medföra otillbörliga integritetsintrång. Offentlighetsprinci-
pens integritetsfunktion kan sägas vara en speciell aspekt av 
den allmänna rättssäkerheten.” (SOU 1972:47, sid 61)

Resonemanget är väl förankrat i vår demokratiska  tradition. 
Sverige beskrivs ofta, vid internationella jämförelser, som 
ett land präglat av medborgarnas ovanligt starka förtroende 
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för myndigheterna. Att ett visst mått av förtroende kunnat 
 etableras har säkert flera förklaringar. En av de viktigaste är 
dock utan tvekan offentlighetsprincipen. Långtgående möjlig-
heter för vanligt folk att kontrollera att myndigheterna 1) be-
handlar alla lika och 2) beslutar med stöd i lagen skapar starka 
incitament för tjänstemännen att vandra den smala  vägen. De 
möjligheter att berika sig som följer med beslutsmakt på en 
myndighet, och som i stora delar av världen genererar en om-
fattande korruption, tycks för svenska myndighetsanställda 
framstå som mindre lockande. En vidsträckt offentlighet 
skapar också sämsta möjliga jordmån för mytbildning om så-
dant som slöseri med skattemedel eller korrupt förvaltning. 
Att  Sverige alltid rankas bland de 5-6 minst korrumperade 
 länderna i världen är ingen slump.

Detta argument för offentlighetsprincipen – att den ut-
gör ett starkt stöd för rättssäkerheten – har upprepats sedan 
 slutet av 1700-talet. Medborgare A ska kunna kontrollera om 
myndig heterna tolkar lagar och förordningar i hennes ärenden 
på samma sätt som i alla andras. Det förutsätter att A i de flesta 
sammanhang också får tillgång till myndigheternas besluts-
underlag i ärenden som gäller B, C och D. Först när de under-
lagen rymmer uppgifter som typiskt sett kan skada B, C eller D 
uppstår frågan om de ska skyddas med sekretess.

Ytterligare två argument för offentlighetsprincipen brukar 
nämnas i samma andetag som rättssäkerheten. Dels effekti-
viteten – god insyn i myndigheters verksamhet leder till att 
inkompetens och långsamhet avslöjas snabbare - dels demo-
kratin. Myndigheterna måste för att sköta sina uppgifter samla 
in stora mängder information om samhället. Så mycket som 
möjligt av denna information bör hållas tillgänglig för med-
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borgarna. Ju bättre information medborgarna har tillgång till, 
desto mera sans får man i den politiska debatten – och desto 
bättre fungerar demokratin.

Samtliga tre argument för offentlighet ansågs 1972 giltiga, 
och inget av dem har sedan dess övergetts. Man talar bara 
mindre om dem. När man i utredningar, propositioner eller 
utskottsbetänkanden argumenterar för ett starkt dataskydd 
undviker man konsekvent att diskutera vad det kan betyda för 
rättssäkerheten.

Just dataskyddstanken har också helt dominerat under 30 
års lagstiftande om offentlighetsprincipens räckvidd. Rader 
av hinder för utlämnande av allmänna handlingar har sedan 
tidigt 80-tal tillkommit med argument om dataskydd. För att 
nämna några: 

- Antalet sekretessregler växer stadigt, och det är just sekre-
tess för ”enskilds personliga förhållanden” som är den vanli-
gaste sekretessgrunden.

- Närmare 200 särskilda så kallade registerlagar blockerar 
insyn i alla större statliga personregister. 

- Ett generellt förbud mot utlämnande av personuppgifter 
kan, med stöd av 21 kap 7 § offentlighets- och sekretesslagen 
(OSL) åberopas av myndigheterna närhelst de inte har lust att 
låta sig kontrolleras. (Bestämmelsen säger att personuppgifter 
är hemliga om det ”kan antas” av den myndighet som förfogar 
över uppgifterna att de efter utlämnande kommer att behand-
las i strid med personuppgiftslagen, PUL. Eftersom PUL för-
bjuder praktiskt taget all hantering med personuppgifter finns 
det oftast anledning för myndigheter att ”anta” det.) 

- Kopia av elektroniskt lagrad information behöver bara 
lämnas ut i pappersform. Det innebär att man i dataskyd-
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dets namn effektivt hindrar till exempel journalister från 
att  bearbeta större mängder personuppgifter. Det blockerar 
samtidigt möjligheterna att ta fram ny kunskap som inte utgör 
person uppgifter. En journalist som inte kommer åt uppgifter om 
människor kan heller inte ta fram övergripande eller statistisk 
kunskap om grupper. För att kunna bearbeta en större mängd 
personuppgifter hos en myndighet krävs att journalisten 
 antingen a) får kopia av databasen med personuppgifter i elek-
tronisk form för bearbetning i egen dator eller b) kan kräva av 
myndigheten att den anpassar/tar fram de nödvändiga dator-
programmen och gör bearbetningarna, eller c) att myndighe-
ten gör bearbetningarna med program som journalisten själv 
förser den med. Alternativen a och c kan myndigheten direkt 
avvisa med stöd i lag (TF 2 kap 13 § respektive 2 kap 3 § andra 
stycket) medan alternativ b förutsätter att den kan utföra ar-
betet med ”rutinbetonade åtgärder” – vilket ytterligt sällan är 
fallet (TF 2 kap 3 § andra stycket). 

”Dataskyddet” hindrar alltså medborgarna från att söka 
svar på frågor av typen: Behandlar skattemyndigheten kvin-
nor annorlunda än män? Är det lättare för högavlönade än för 
lågavlönade att få tillstånd att adoptera? Eller: Vilka katego-
rier skuldtyngda människor lägger kronofogden mest resurser 
på? De med små skulder eller stora? Invandrare eller etniska 
svenskar? Egna företagare eller löntagare? Svaren på dessa frå-
gor är inte personuppgifter. (För en mer utförlig genomgång 
av de många reformer som har lett till att offentlighetsprin-
cipen numera sällan är tillämplig på elektroniskt lagrad in-
formation, se Olsson, Anders R: Att stänga det öppna samhället. 
Tusculum Förlag 2008.)
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nya IntegrItetshot
Att personuppgifter har ett kommersiellt värde är uppenbart, 
liksom att detta värde sedan länge är i stigande. Företag  söker 
kunskap om människor i deras egenskap av konsumenter och är 
beredda att betala allt mer för att 1) identifiera just de personer 
som kan bli framtida kunder och 2) på något sätt nå dem med re-
klambudskap eller erbjudanden. Så länge det bara handlade om 
att försäljare av till exempel dykarutrustning sökte identifiera 
individerna i den mycket begränsade andel av befolkningen som 
utgjorde deras kundunderlag vållade jakten på just dessa indivi-
der sällan protester. Det var namn och adress på människor med 
specifika vanor, intressen eller behov som företagen sökte, och 
även om mottagarna av direktreklam tidvis kunde irritera sig på 
onödig post skapade det sällan kontroverser.

Allt eftersom kampen om kunderna har hårdnat har också 
företagens metoder för att identifiera och på olika sätt påverka 
människor blivit mer utstuderade – och alltmer kritiserade 
med integritetsargument. De flesta Amazonkunder var nog 
smått imponerade när företaget började tipsa, baserat endast 
på köp- och sökdata, om nya intressanta böcker. När Google, 
Apple, Facebook och Amazon nu börjar analysera kunder med 
stöd av data som människor inte självklart accepterar att dela 
med sig av – till exempel privata uppgifter hämtade från e-post 
eller Facebook – är det inte nödvändigtvis lika uppskattat. 
Och när ny mjukvara analyserar datoranvändarens ögon- och 
ansiktsrörelser i syfte att studera reaktioner på olika budskap 
börjar det för många bli direkt stötande. Även om syftet bara 
är att sälja något finns det säkert en gräns där manipulerandet, 
själva försöket att tränga ned i kunders undermedvetna, fram-
står som kränkande.
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Alltså ljuder larmklockorna, och när hoten beskrivs måste 
de pressas in i den etablerade mallen. ”Nätjättarna vill veta allt 
om dig” blir rubriken när Dagens Nyheter ägnar en helsida åt 
frågan 2012-04-07. Integriteten är i fara därför att något/några 
med makt vill veta ”allt” om oss. Det vill de naturligtvis inte 
heller i detta fall. Jätteföretagen är inte ens intresserade av oss, 
bara av vår plånbok.

Att här finns ett problem är dock uppenbart. Oavsett var 
man anser att gränsen för det kränkande går är de nya teknik-
erna för manipulation i sig kontroversiella. Skapas med de 
nya teknologierna möjligheter att ”bearbeta” människors 
 under medvetna? Vad kan ”nätjättar” och andra samhällets 
elefanter realistiskt sett åstadkomma med sådana metoder? 
Kan de användas för politiska syften? Krävs ny lagstiftning 
 eller andra politiska beslut?

slutkommentarer
Det finns inom det juridiska området knappast något begrepp 
som är så oklart och som följaktligen lånar sig till missbruk i så 
hög grad som ”personlig integritet”.

Om en bekant smygläser min dagbok kränks min integritet. 
Om riksdagen beslutar att statliga myndigheter ska ha tillgång 
till allt mitt kommunicerande via tele- och datanäten kränks 
min integritet. Om ett företag försöker lista ut vilka fritids-
intressen jag har kränks min integritet. Varje gång jag känner 
mig tvingad att ljuga, smickra eller förödmjuka mig för att 
uppnå något jag har ett legitimt behov av kränks min integri-
tet. Om en social webbplats (till exempel Facebook) ändrar 
sin policy så att uppgifter som jag lagt in där plötsligt blir till-
gängliga för fler människor kränks min integritet. Om någon 
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 monterar in en dold kamera i mitt sovrum och utan min vet-
skap filmar det som händer där kränks min integritet.

Bakom varje sådan kränkning döljer sig ett problem av 
 något slag, stort eller litet, men det är olika problem som måste 
beskrivas med olika begrepp, analyseras med olika metoder 
och lösas var för sig. Att staten, storföretagen eller grannen vill 
veta ”allt” om mig är nästan aldrig sant. (I 99 fall av 100 vill 
de veta något specifikt.) PUL-modellen, att skapa integritets-
skydd med svepande förbud mot all hantering med person-
uppgifter (dataskydd) fungerar inte. Internet formligen kokar 
ju av personuppgifter. Hur skulle det kunna vara på annat sätt? 
Människan är en social varelse med ett nästintill outsinligt in-
tresse av att prata med varandra om varandra.

Utan tvekan behöver vissa personuppgifter skyddas i vissa 
sammanhang, men att göra hemlighållande av dem till default-
läge, till ett normaltillstånd att bryta bara i undantagsfall, är en 
annan sak. Då utgår man från människan som eremit, från att 
isolering är det naturgivna tillståndet och att det rika utbyte av 
personuppgifter som ett normalt socialt liv medför är ett un-
dantag som ska regleras. Det fordras inga socialpsykologiska 
djupstudier för att inse hur orimlig den föreställningen är.

Varje trovärdig analys av integritetsproblem måste utgå 
från att människan är ohjälpligt kluven. Vi behöver närhet till 
 andra människor samtidigt som vi inte vill betala priset för 
den. Kluvenheten förbises nästan alltid i analyser och debatter, 
och detsamma gäller en annan central aspekt av personlig inte-
gritet: att vi bara kan ha integritet i relation till andra. Den som 
försöker värna sin integritet genom att avstå från nära rela-
tioner, genom att aktivt söka hindra andra från att nå kunskap 
om henne/honom, måste isolera sig.
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I teorin må eremittillvaron vara lösningen, men utmär-
kande för eremiten är just att han inte har några relationer. I 
eremitens värld finns inga människor att dra sig undan från, att 
ha hemligheter för, att begära respekt av. En person som söker 
värna sin integritet genom att minimera omvärldens kunskap 
om honom/henne måste alltså i praktiken undvika de enda 
miljöer (de sociala) i vilka han/hon behöver den.

Det integritetsskydd som politiker kan besluta om med nå-
gon grad av trovärdighet måste vara avgränsat och entydigt. 
Skydd mot den obehagligt nyfikne grannen kan bygga på det 
redan existerande förbudet mot ”ofredande”, ett förbud som 
idag kan behöva kompletteras på vissa punkter. Skyddet mot 
staten måste utgå från vår långa tradition av offentlighet i 
all myndighetsverksamhet och kompletteras med starka och 
självständiga kontrollorgan som vakar över de områden där 
personuppgifter i hög grad måste vara sekretessbelagda. Skyd-
det mot snokande storföretag kan sannolikt också förstärkas, 
åtminstone som ett första steg, genom ökad öppenhet. Skyd-
det för meddelare som själva berättar – eller läcker till jour-
nalister – om tvivelaktiga marknadsförings- och försäljnings-
metoder är idag otillräckligt.

Avslutningsvis måste lagtiftaren frigöra sig från den sedan 
länge dominerande föreställningen att integritet per defini-
tion är något som rinner mellan kommunicerande kärl. Det 
brukar heta att individens intresse av en skyddad sfär alltid 
måste vägas mot samhällets behov av något. FRA-lagen till ex-
empel, är nödvändig för bekämpandet av allvarlig brottslighet 
och därför måste individens önskemål om integritetsskydd stå 
tillbaka. På det ena området efter det andra anses samhällets 
behov av fungerande sjukvård, forskning, tull- och skatteverk-
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samhet, samhällsplanering med mera kräva att man ”avväger 
bort” den enskildes rätt till personlig integritet till förmån för 
det gemensamma bästa.

Det finns onekligen situationer där sådana val är nödvän-
diga, men det är faktiskt inte vanligt. Närmar man sig integri-
tetsproblem med föreställningen att integritetsskydd måste 
kosta något i form av sämre samhällsservice, ineffektivare 
 polis, forskare som inte kan få fram ny kunskap eller liknande, 
då hamnar man fel i nio fall av tio.

Allt reformarbete inom området ”personlig integritet” 
måste genomsyras av medvetenhet om skillnader i social och 
samhällelig makt.

Ser man sig om i Sverige för att identifiera människor som 
kränks i sin integritet är de oftast ganska lätta att upptäcka, åt-
minstone om man kommer dem någorlunda nära. De är män-
niskor som inte tillåts dra sig undan, som inför andra ständigt 
måste redogöra för sina privata förhållanden, som sällan möts 
med respekt och som med en mer eller mindre befogad känsla 
av maktlöshet hela tiden viker sig för omgivningens önske-
mål. Dessa människors problem kan inte lösas genom ”avväg-
ningar”. Ingen har ”valt bort” deras integritet till förmån för 
något samhället behöver. Deras liv begränsas av fattigdom, 
fördomar (egna och andras), fysisk eller psykisk sårbarhet eller 
– vanligast och viktigast – att de har en underordnad position 
i officiella eller inofficiella maktstrukturer. Sambandet mellan 
maktlöshet och integritetskränkningar är uppenbart, men det 
är inte så enkelt att det ena nödvändigtvis måste följa av det 
andra.

Det finns också människor som hävdar sig väl på det per-
sonliga planet men inte gör det på samhällsnivå. De avstår från 
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att uttala sina åsikter och att engagera sig politiskt, socialt  eller 
religiöst därför att de fruktar att människor i bekantskaps-
kretsen kommer att misstolka eller misstycka – eller därför att 
de räknar med att samhälleliga aktiviteter utanför den poli-
tiska huvudfåran registreras hos statliga organ och kan ligga 
dem i fatet senare. Sådana farhågor har många gånger visat sig 
fullt befogade, och problemet är inte av det slag som åtgärdas 
med ”avvägningar”.
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