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Debatleder: generaldirektör Stefan Strömberg, Sverige:
En annan plats här, någonstans här finns det, och Michael, där tror jag det fanns en 
plats också ledig. Välkomna till den här debatten om, det var en väldigt effektiv 
högtalare, om brottsbekämpning och integritet. Det är väldigt spännande att vara här 
på Köpenhamns universitet tycker jag, spännande lokaler som på olika sätt infattar 
detaljer, symbollika. Jag var igår i något som hette festsalen, där talade man i en 
predikostol, som fick mig att tänka på min ungdomstid som prästson. Nu sitter jag 
på en stol som närmast påminner om Chaplins film ”Diktatorn” och jag kan försäkra 
er om att man kan skruva upp stolen ytterligare om det skulle behövas. Men det 
kanske knyter an också till att det är som en barstol, jag vet inte riktigt vad det är för 
symbolik bakom. Hur som helst är det väldigt trevligt att vara här. Jag hoppas vi ska 
klara både värme och engagemang här i rummet. Igår så hade vi en debatt, och det 
var just i festsalen, om integritet och övervakning, eller övervakning, integritet var 
väl ämnet, som var mer så att säga allmänt, kring de här frågorna, och nu är det mer 
speciellt kring brottsbekämpningen och den hänsyn som måste tas till integritet. De 
här frågorna om avverkningen mellan nyttan å ena sidan av brottsbekämpningen och 
den nytta man behöver, och de nya åtgärder man behöver, och den personliga inte-
griteten har kommit väldigt mycket i fokus under senast åren. Inte minst satsning på 
bekämpning av terrorism sen den 11 september 2001 i, har haft stor betydelse, men 
även kampen mot den grova organiserade brottsligheten, och det har rests krav på nya 
och mer ingripande sparnings- och bevismetoder, och det är lite det som vi ska prata 
om nu, under den här debatten. Referenten, rättschefen Olle Abrahamsson, tidigare 
rättschef i, eller rättschef i justitiedepartementet och också ordförande i den svenska 
integritetsskyddskommittén har skrivit ett referat där han, tycker jag, på ett föredöm-
ligt och väldigt precist sätt har fångat de relevanta och grundläggande frågorna i 
de fyra teser som finns där. Korreferenten hoyesterettsdomare Toril Oie från norska 
hoyesterett som tidigare också varit avdelningschef i justitiedepartementet i Oslo och 
där jobbade med straffrätt, processrätt och då också straffprocessuella tvångsmedel 
kommer att presentera delvis andra slutsatser än referenten, men kring de här fyra 
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teserna, eller de ramar som finns där. De har båda lovat att inte tala så länge, och vi 
har alla, och jag hoppas att vi därför får en bra debatt sedan, och att vi får ett aktivt 
deltagande från golvet också. Så att det inte bara blir föreläsningar utan en livlig 
debatt, för det här är värt att diskutera, oavsett vad man sen så småningom väljer för 
lösningar eller tar för ställningar så är det här en sak som inte minst jurister tycker jag 
ska diskutera och hjälpa till att se till att debatten hamnar rätt. Och med det så tänkte 
jag lämna ordet till Olle. Varsågod. 

Referent: rättschef Olle Abrahamsson, Sverige:
I Malmö finns ett område som kallas Stråket. Det går från Centralstation via Stor-
torget och Gustav Adolfs torg och fram till Möllevångstorget. Det är ett stökigt och 
brottsbelastat område som många malmöbor upplever som farligt och därför undvi-
ker att besöka kvällstid. Stadens myndigheter och polisen har försökt det mesta för 
att få bukt med den kriminalitet som där frodas, men ingenting har hjälpt. Slutligen 
begärde man länsrättens medgivande att få sätta upp ett 50-tal övervakningskameror 
i området. Allt som fastnade på filmerna skulle automatiskt raderas efter två dygn, 
och det skulle i varje särskilt fall krävas domstols tillstånd för att titta på filmerna. 
Attitydundersökningar visar att denna form av kameraövervakning har ett starkt stöd 
hos allmänheten. I särskilt hög grad upplever kvinnor övervakningen som en tryg-
ghetsskapande faktor som bidrar till att de över huvud taget vågar gå ut på kvällarna. 
Och polisen menade att kamerorna skulle vara ett effektivt och billigt sätt att få ner 
brottsligheten i det drabbade området.

Men länsrätten i Malmö sade nej och kammarrätten tolkade lagen på samma sätt 
i en dom som kom för ett par veckor sedan. Kammarrätten motiverade sitt avslag 
med att delar av allmänheten skulle uppleva kameraövervakningen som obehaglig 
och menade att integritetsintresset vid en sammantagen bedömning vägde tyngre än 
trygghetsaspekten. 

Samtidigt som det här ärendet och andra liknande ges stor uppmärksamhet i me-
dierna och i den politiska debatten pågår i de nordiska länderna, mer eller mindre i 
det tysta, implementeringen av ett EU-direktiv om skyldighet för teleoperatörerna 
att lagra alla trafikuppgiftsdata, så att polisen vid behov senare skall kunna ta reda 
på vem som ringt vem, varifrån det skett och exakt vid vilken tidpunkt det inträffat. 
Lagringsskyldigheten skall gälla i upp till två år och omfatta allt som överförs via fast 
och mobil telefon, Internettelefoni och Internetbaserad e-post och dessutom exakta 
uppgifter om när en dator har varit uppkopplat mot Internet. Några undantag kom-
mer inte att finnas, utan advokaters och journalisters telefonerande och e-posttrafik 
kommer att lagras lika väl som uppgifter om statsledningens och myndighetschefers 
privata telefonsamtal och e-post.

Möjligheten för polisen att få tillgång till detta jättelika material är naturligtvis 
rena drömmen för de brottsbekämpande myndigheterna. Här öppnas en unik möj-
lighet att motverka terroristbrott, människosmuggling, tvångsprostitution, narkoti-
kahandel och annan grov kriminalitet. Men priset för detta är högt om man ser till 
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skyddet för den enskildes personliga integritet. Det spelar nämligen ingen roll att 
bara en ytterst liten del av dessa teletrafikuppgifter kommer att tas fram i ljuset och 
granskas, i bästa fall av myndigheterna och i värsta fall av obehöriga personer, för 
ingreppet i medborgarnas privatliv uppkommer redan genom att myndigheterna inrät-
tar ett system som gör det möjligt att komma åt information av strikt privat karaktär. 

För mig står det klart att den samlade integritetskränkande effekten av den obliga-
toriska trafikdatalagring som snart är verklighet inte bara i de nordiska länderna utan i 
större delen av Europa är ofantlig mycket större än det begränsade obehag som en del 
människor kan känna av att de blir fotograferade när de befinner sig på gator och torg. 
Därför måste jag tillstå att jag blev något bestört under gårdagens sektionsmöte då 
referenten Inger Marie Sunde på fullt allvar menade att trafikdatalagringsobligatoriet 
är en naturlig sak i ett modernt samhälle och inte mer betungande och riskabelt för 
medborgarna än att bankerna håller ordning på sina kunders kassatransaktioner eller 
att läkarna för journal över sina patienters sjukdomshistorier.

Däremot vill jag ge Inger Marie Sunde rätt i att trafikdatalagringen terminologiskt 
inte bör anses utgöra övervakning. Det rör sig snarare om en kvalificerade form av 
statligt styrd kartläggningsverksamhet. Det är också den distinktion som Integritets-
skyddskommittén gjorde tidigare i år då den föreslog ett grundlagsskydd för statliga 
”intrång som sker i hemlighet eller utan samtycke och som i betydande mån inne-
bär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden” (SOU 
2008:3).

Men trots att trafikdatalagringsobligatoriet således kommer att få rätt dramatiska 
konsekvenser och djupgående rubba den totala balansen mellan brottsbekämpning 
och integritetsskydd har den inte på långå vägar fått samma uppmärksamhet som 
frågan om den relativt beskedliga företeelsen allmän kameraövervakning, åtminstone 
inte i Sverige. I Norge har däremot trafikdatadirektivet väckt en hel del debatt och 
i Tyskland har författningsdomstolen tills vidare stoppat, inte lagringen som sådan, 
men myndigheternas tillgång till uppgifterna, med motivering att det rör sig om en 
omfattande registrering av känsliga data som träffar alla som använder telefon och 
Internet, dvs i praktiken hela befolkningen.

Trafikdatalagring och allmän kameraövervakning är två exemplen på brotts-
bekämpande åtgärder som i hög respektive liten grad står i konflikt med integritets-
skyddsintresset. De båda exemplen illustrerar samtidigt flera av de teser som jag har 
lagt fram i det tryckta referatet. Inte minst tes nr 3, som går ut på att man i större 
utsträckning bör skilja mellan brottsbekämpande åtgärder som är kraftigt integritets-
kränkande, typ buggning och telefonavlyssning, och å andra sidan sådana åtgärder 
som befolkningen upplever som ofarliga eller obetydliga från integritetssynpunkt. 
Om dessa mindre ingripande åtgärder dessutom är effektiva och kostnadsbesparande, 
som fallet är med exempelvis allmän kameraövervakning, DNA-registrering och in-
rättande av register över tidigare brottslighet, så borde sådana mindre integritets-
känsliga åtgärder användas mycket mer i det brottsbekämpande arbetet. Då vinner 
man också den fördelen att man kan begränsa användningen av de mer kvalificerat 
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integritetskränkande metoderna i polisarbetet. Resultatet blir totalt sett en vinst för 
integritetsskyddet utan att brottsbekämpningsarbetet behöver eftersättas. Jag vill gå 
så långt som till att säga att integritetsskyddets vänner begår ett strategiskt misstag 
när de lägger ner mycket tid och energi på att bekämpa små och relativt harmlösa 
integritetsbegränsningar som medborgarna i gemen inte alls bekymrar sig för. Prote-
sterna borde i stället inriktas mot de åtgärder och system som är mest skadliga från 
integritetssynpunkt.

Och därmed är jag inne på min tes nr 1, som är att generell övervakning och 
kontroll är mer skadlig än övervakning och kontroll som sätts in bara när det finns 
konkreta misstankar om brott. Människor har i allmänhet förståelse för att polisen 
använder sig av telefonavlyssning, teleövervakning, husrannsakan och till och med 
buggning och brevkontroll för att klara upp eller förhindra allvarliga brott. Men med 
generell övervakning och kontroll är det något helt annat. Sådan övervakning går ut 
på att ur ett enormt stort material vaska fram information om, när och av vem ett brott 
har begåtts, och innebär i själva verket att hela befolkningen uppfattas som ett gäng 
presumtiva brottslingar som måste vara satta under statlig observation. 

I engelskspråkiga länder kallas denna typ av övervakning för ”fishing expediti-
ons” – fisketurer. Myndigheterna kastar ut ett nät och så ser man vad som fastnar. 
En del fula fiskar blir kvar i nätet, men det allra mesta är småfisk utan värde för 
myndigheterna. Jag säger inte kategoriskt att den metoden skall vara bannlyst i ett 
rättssamhälle, den kan vara nödvändig beroende på vilka hotbilder som finns. Men 
lagstiftaren bör vara fullständigt klar över att ett mycket högt pris är förenat med nät-
fiskemetoden – dvs. den generellt verkande metod vars syfte är att inhämta kolossala 
mängder information om medborgarna bara för att en liten bråkdel av denna informa-
tion eventuellt kan komma till nytta i det brottsbekämpande arbetet. Det höga priset 
består i att medborgarna upplever sig leva i ett övervaknings- och kontrollsamhälle, 
där det privata riskerar att bli offentligt, där nya beteendemönster och attityder tvin-
gas fram och där misstänksamheten växer mot vad staten och myndigheterna över 
huvud taget har för sig. 

Dessvärre tycks lagstiftaren inte vara fullt medveten om den fundamentala skil-
lnaden mellan generell övervakning och kontroll och å andra sidan åtgärder som sätts 
in bara när det finns särskild anledning till det, t ex att ett brott har begåtts eller är 
under planering. I Sverige har detta nyligen blivit mycket tydligt genom den debatt 
som fortfarande pågår om i vad mån Försvarets radioanstalt skall ges en utvidgad 
rätt att spana efter information i kabelburen data- och teletrafik. Statens inställning 
var länge att medborgarnas integritetsskydd i det fallet får anses vara tillgodosett 
genom att meddelanden avskiljs för närmare analys bara om meddelandena passar in 
på vissa sökbegrepp som er utformas under särskilt kontrollerade former. Men några 
remissinstanser och även Lagrådet underkände helt riktigt det här sättet att resonera. 
Lagrådet anmärkte att ett intrång i privatlivet sker redan genom att staten bereder 
sig tillgång till teletrafiken och inte först när ett visst meddelande avskiljs för analys 
genom sökbegreppen.
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Det är precis detta som min tes nr 2 går ut på. Jag hävdar där att En integritets-
kränkning uppkommer redan i och med att känslig information om individen görs 
tillgänglig för polisiära eller andra myndigheter, inte först när informationen utnyt-
tjas. Därför menar jag att lagstiftaren bör tänka sig väldigt noga för innan nya system 
tas i bruk som fångar upp stora informationsmängder utan att det finns någon specifik 
brottsmisstanke. Men när så trots allt sker, som t ex när det gäller teleoperatörernas 
skyldighet att lagra rubbet av teletrafikuppgifter och som sagt för Sveriges del när det 
gäller signalspaning i kablar, då finns det kanske inte orsak att vara så överdrivet för-
siktig med att också låta polisen ta del av de känsliga uppgifterna som finns lagrade. 
Integritetsskadan är ju ett faktum redan genom att informationen lagras och blir kan-
ske bara marginellt större när uppgifterna sedan plockas fram och synas närmare i 
sömmarna, till gagn för brottsbekämpningen. Dock vet jag av erfarenhet att detta är 
en svår tanke att ta till sig för integritetsskyddets vänner, och jag blir inte förvånad 
om korreferenten har ett och annat att invända.

Min fjärde och sista tes är att lagstiftaren alltför ofta använder sig av en bristfäl-
lig metod när integritetskänslig lagstiftning arbetas fram och beslutas. För att kunna 
göra en riktig avvägning mellan nyttan av en viss åtgärd från brottsbekämpnings-
synpunkt och å andra sidan åtgärdens skadliga påverkan på medborgarnas rätt till ett 
fredat privatliv så måste man känna till och beräkna båda de nyttiga och de skadliga 
effekterna. Detta borde egentligen vara självklart, ändå är det inte så det går till i 
lagstiftningsarbetet. 

Åtgärdernas brottsförebyggande och brottsuppklarande effekter brukar för all del 
vara ganska väl och trovärdigt beskrivna i lagstiftningsarbetet. Det beror till stor 
del på att det ligger i de brottsbekämpande myndigheternas eget intresse att ta fram 
underlag t ex i form av statistik och fallstudier som visar hur mycket effektivare 
myndigheterna skulle bli om de fick tillgång till en viss ny åtgärd eller metod, typ 
buggning eller hemlig datorkontroll. Men det görs så gott som aldrig en motsvarande 
noggrann genomgång av förslagens negativa inverkan på integritetsskyddet. Ofta 
nöjer sig lagstiftaren med ett enkelt konstaterande av att vissa invändningar kan resas 
från integritetssynpunkt men att de invändningarna får stå tillbaka med hänsyn till 
de stora brottsbekämpningsvinster som förslaget innebär. Ofta lägger man också till 
några rader om att det för medborgarna är en vinst från integritetssynpunkt att slippa 
bli utsatt för brott.

Det här sättet att motivera integritetskränkande lagstiftning är, menar jag, inte 
helt seriöst. Om man ensidigt betonar de positiva sidorna med en föreslagen åtgärd så 
omöjliggör det också ett korrekt resonemang i frågan huruvida nyttan av lagstiftnin-
gen står i rimlig proportion till de integritetsskador den för med sig, både för enskilda 
individer som drabbas och för den underminering som sker av medborgarnas känsla 
av att kunna leva som självständiga och fria individer. Det är naturligtvis inte alldeles 
lätt att exakt bedöma en åtgärds integritetsskadliga effekter, för det krävs också ett 
visst mått av fantasi, men vad jag har kunnat konstatera under min tid som ordförande 
i Integritetsskyddskommittén så görs det inte ens några försök från lagstiftarens sida 
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att kvantitativt och kvalitativt värdera graden av negativ integritetspåverkan av en fö-
reslagen lagstiftning. Den i Sverige nyligen beslutade lagen om utvidgad signalspaning 
för Försvarets radioanstalt är bara det senaste i en lång rad avskräckande exempel på 
hur lagstiftaren har undvikit att gå i närkamp med integritetsskyddsproblematiken Jag 
tror det behövs mer av kringsyn från lagstiftarens sida, och en större förståelse för just 
denna problematik. För min del ligger det nära till hands att rekommendera lagstiftaren 
ett studium av Integritetsskyddskommitténs betänkanden (särskilt det första delbetän-
kandet, SOU 2007:22). Men också ett mer allmänt bakgrundsmaterial kan vara nyttigt 
för lagstiftaren att ta till sig, särskilt om det är fråga om ett material som redan hunnit 
påverka samhällsdebatten. Jag tänker t.ex. på den film som kom häromåret och som på 
svenska hette De andras liv, originaltitel Das	Leben	der	Anderen, även om det naturligt-
vis är stor skillnad på det totala övervakningssamhälle som DDR-staten utgjorde och 
hur vi har det här i de nordiska länderna.

Jag vill slutligen tillägga att det ligger i lagstiftarens eget intresse att sorgfälligt 
redovisa på vilket sätt proportionalitetsprincipen har legat till grund för en integritets-
känslig lagstiftning. Eftersom både Europakonventionen och i Sverige regeringsfor-
men ställer krav på att rättighetsinskränkande lagstiftning skall vara proportionerlig i 
förhållande till sitt syfte, riskerar nämligen lagstiftning som negligerar detta krav att 
ifrågasättas av de nationella domstolarna och i sista hand av Europadomstolen. Och 
det är naturligtvis mycket pinsamt och förtroendeskadligt för den nationella lagstifta-
ren när något sådant inträffar.

 
Korreferent: høyesterettsdommer Toril Øie, Norge:
Spørsmålet om i hvilken utstrekning det er berettiget å ta i bruk integritetskrenkende 
metoder for å bekjempe kriminalitet, er viktig. Olle Abrahamsson analyserer ”sann-
heter” mange tar for gitt og setter fingeren på sentrale punkter. Jeg er enig i mye av 
det han sier, men ikke i alt.

Nordmenn er kjent for å gå rett på sak, og jeg skal ikke skuffe dere: Olle Abra-
hamsson stiller opp fire teser, og jeg har noen kommentarer til hver av dem:

Tese nr. 1 er at generell overvåking og kontroll fra et integritetsbeskyttelsessyns-
punkt er mer skadelig enn tiltak som settes inn ved mistanke om lovbrudd.

Denne tesen er klart riktig ut fra volumbetraktninger – generell overvåkning ram-
mer flere personer enn tiltak som settes inn ved konkret mistanke. Noen former for 
generell overvåkning vil vi alle kunne bli rammet av fra tid til annen, som åpen 
fjernsynsovervåkning, mens enkelte tiltak som settes inn ved konkret mistanke, bare 
rammer noen ytterst få, som romavlytting og hemmelig ransakning. 

Mye generell overvåkning kan dessuten lett gi det inntrykk at vi lever i et over-
våkningssamfunn. Det kan for mange i seg selv oppleves som en tilleggsbelastning. 

Ulike tiltak som settes i verk ved mistanke, kan på den annen side være lettere å 
akseptere fordi man da har en konkret – og ofte alvorlig – grunn til å sette i verk tiltaket.

Jeg vil imidlertid peke på to aspekter ved tiltak som settes i verk ved konkret 
mistanke, som også hører med i det store bildet:
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Som kjent er ikke alle som blir mistenkt, rent faktisk skyldige. Det er ikke en gang 
slik at alle kan klandres for at mistankens lys falt på dem – de kan ha vært på feil sted 
til feil tid eller tilhører en gruppe av personer som generelt sett lettere blir mistenkt 
enn andre. For den uskyldige vil det forhold at mistanken rettes nettopp mot ham, 
kunne oppleves som svært belastende og medvirke til at tiltaket virker mer integri-
tetskrenkende enn om alle ble utsatt for det, enten de var mistenkt eller ei. 
La meg illustrere med et eksempel: 
Alle vi som har kommet hit med fly, har måttet finne oss i at håndbagasjen vår har 
blitt gjennomlyst. Jeg vet ikke hva sikkerhetsvaktene på flyplassen egentlig kan op-
pfatte av enkeltgjenstander. Men mange passasjerer regner nok med at vaktene får se 
alt de har med seg i vesken, og det er det sentrale for hvor integritetskrenkende me-
toden oppfattes. Kondomer, tamponger, medisiner for psykiske lidelser, ikke vet jeg. 

Mitt poeng er at hva man har i håndbagasjen, oppfattes av mange som en svært 
personlig sak. Selv har jeg de samme sperrer mot å undersøke en annens håndveske 
som mot å åpne en annens brev. Integritetskrenkelsen i sikkerhetskontrollen på fly-
plassen er følgelig ikke helt bagatellmessig. Likevel er det få som reagerer, og jeg tror 
en viktig del av begrunnelsen er at det gjelder et tiltak som rammer oss alle – tiltaket 
er generelt. 

Dersom det derimot ikke er generell kontroll, men sikkerhetsvaktene skal plukke 
ut dem de mener ser mistenkelige ut for en nærmere sjekk, vil den enkelte komme i 
fokus på en helt annen måte og må tåle tilleggsbelastningen ved at mistanken faller 
på ham. Det kan oppleves som inngripende selv om kontrolltiltaket i seg selv ikke er 
særlig integritetskrenkende. 

Jeg husker i alle fall godt ansiktet til min sønns 16 år gamle venn, Omar, da vi 
hentet ham på Gardermoen i fjor sommer, og han fortalte at han var blitt trukket til 
side og undersøkt nærmere ved hver eneste sikkerhetskontroll gjennom Europa. Hva 
var det med ham? Jo, han var en mørkhudet ung mann – fra Libanon – som reiste 
alene. Kontrolltiltakene var ikke spesielt integritetskrenkende, men han måtte tåle 
tilleggsbelastningen ved å være den ene som ble trukket til side – gang på gang. Det 
var for ham høyst følbart.

Med dette mener jeg selvfølgelig ikke at generell overvåkning og kontroll bør øke 
kraftig på bekostning av tiltak som settes inn ved konkret mistanke. Men det gode 
må ikke bli det bestes fiende. Særlig når tiltaket er lite integritetskrenkende, bør det 
ved en helhetsvurdering av om det skal settes inn generelle tiltak eller bare reageres 
ved konkret mistanke, vektlegges at når mistanken rettes mot en konkret person, blir 
tiltaket av den grunn mer integritetskrenkende og belastende enn generell overvåk-
ning av samme art. 

Med dette går jeg over på mitt andre hovedpoeng:
I debatten om bruk av integritetskrenkende etterforskningsmetoder – altså tiltak 

som settes inn ved konkret mistanke – trekkes betydningen av domstolskontroll ofte 
frem, og det gjør også Olle Abrahamsson i sitt skriftlige innlegg. Vilkårene er ofte 
strenge for å bruke de ulike metoder, særlig de mest vidtgående, som romavlytting, 
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kommunikasjonskontroll og hemmelig ransakning. For at materielle begrensninger 
skal være reelle, er det avgjørende å ha god kontroll med at vilkårene overholdes, og 
en vesentlig del av denne kontrollen overlates ofte til domstolene.

Da er det samtidig viktig å vurdere nærmere hvor effektiv og reell domstolskon-
trollen er og kan være. Dette var flere av talerne opptatt av i gårsdagens debatt om 
overvåkning. Hvilke utfordringer stilles dommeren overfor, som i mange tilfeller 
bare får informasjon fra den ene siden – politi og påtalemyndighet – i alle fall når 
det dreier seg om hemmelige metoder? I hvilken grad kan informasjonen som leg-
ges frem, etterprøves? Hvordan skal dommeren kunne vite om det er andre sider av 
saken som ikke har kommet frem? Er domstolskontrollen ansett for å være mer ef-
fektiv og reell enn det er grunnlag for? Hva kan de oppnevnte advokatene gjøre for 
at kontrollen blir mer reell? Et annet sentralt spørsmål er i hvilken grad oppgaven 
påvirker domstolene og deres tillit. Dette spørsmålet har sider til gårsdagens tema 
om rettsvesenets håndtering av sin tillitskapital.

Etter mitt syn er domstolskontrollen viktig; den er den beste rettssikkerhetsga-
rantien vi har. Men den er langt fra feilfri. Kan vi gjøre den bedre og har vi alterna-
tiver? Det ville det være nyttig å få synspunkter på her i dag.

Jeg går nå over til referentens andre hovedtese, som lyder slik i norsk språkdrakt:
2 Integritetskrenkning inntrer i og med at følsom informasjon om individet 

gjøres tilgjengelig for politimyndigheter eller andre myndigheter, ikke først når 
informasjonen utnyttes. Staten bør derfor være restriktiv med å innhente følsom 
informasjon, men når informasjonen først er tilgjengelig, bør den benyttes på en 
måte som er effektiv for kriminalitetsbekjempelsen.

På dette punktet er jeg mer grunnleggende uenig med Olle Abrahamsson. Jeg er 
enig i at man bør ha god grunn for å kunne innhente sensitiv informasjon. Men etter 
mitt syn bør man også ha ytterligere god grunn for å kunne bruke informasjonen til 
annet enn den er innhentet for. 

Hvor krenkende et tiltak oppleves, henger etter mitt syn nært sammen med hva 
den enkelte vet eller frykter om den videre bruken. Vet man at opplysninger bare skal 
kunne brukes på avgrensede områder og på strenge vilkår, blir integritetskrenkelsen 
etter min mening langt mindre enn om opplysningene kan brukes bredt. Det gjelder 
uavhengig av hva den enkelte måtte mene om faren for misbruk. Det er heller ikke 
uvesentlig hvor mange mennesker som kan komme til å få innsyn i opplysningene, og 
over hvor lang tid opplysningene skal kunne være tilgjengelig. Dersom opplysninger 
for eksempel ikke skal slettes når de er brukt til det formål de er innhentet for, vil 
integritetskrenkelsene bli langt mer omfattende i tid enn de ellers ville ha vært.

Skal opplysninger som er innhentet i en forvaltningssak, i større utstrekning 
enn i dag kunne brukes i en straffesak, må det derfor etter mitt skjønn være godt 
begrunnet. Økt bruk kan ikke bare ”følge med på lasset” fordi man har godtatt selve 
informasjonsinnhentingen. På tilsvarende måte stiller jeg meg til spørsmålet om økt 
bruk av overskuddsinformasjon i straffesaker.

Den tredje tesen lyder slik på norsk:
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3 Generell kameraovervåkning og DNA-registrering er eksempler på metoder som er 
kostnadseffektive, og som få mennesker opplever som integritetskrenkende. Metoder 
som på tilsvarende måte tolereres av befolkningen, bør derfor brukes mer i den kri-
minalitetsbekjempende virksomheten.

Jeg tror det er dekning for å si at de nevnte metodene oppleves som lite integri-
tetskrenkende. På dette punktet har jeg derfor bare et par kommentarer:

Selv om metodene er lite integritetskrenkende, må man ikke tape av syne at de 
også har sine svake sider.

Først DNA:
Biologisk materiale innhentes i en straffesaker for å avklare personers identitet. 

Men prøvene kan også brukes til annet, blant annet til å påvise sykdommer. Spesielt 
hvis det biologiske materialet oppbevares etter at prøven er tatt, er det en risiko for 
at det vil kunne bli gjort videre analyser, og for at materialet brukes i forskningen. 
Da vil integritetskrenkelsen øke. Men risikoen for dette er neppe stor slik situasjonen 
er i dag. Man har imidlertid ingen sikkerhet for hvor teknologien kan bringe oss i 
fremtiden. Dette innebærer en latent personverntrussel, særlig dersom det biologiske 
materialet oppbevares. 

Jeg vil også kort peke på at selv om analyseresultatet er sikkert, kan det knytte seg 
usikkerhet til hvordan materialet har kommet dit det er kommet, og dermed til den 
bevismessige betydningen i en straffesak. Sikkert bevis for hvem prøven stammer 
fra, er ikke sikkert bevis for skyld.

Fagfolk fra Rettsmedisinsk institutt i Norge forteller om rettssaker hvor forsva-
rene bruker slike usikkerhetsfaktorer for alt det er verdt, og det tror jeg vi vil se stadig 
mer til i fremtiden. For noen forsvarere er det visst bare fantasien som setter grenser 
for hva som anføres om hvordan biologisk materiale kan komme fra ett sted til et 
annet. Bruken av DNA-analyser som bevis vil i slike saker kunne bli langt mer res-
surskrevende enn vanlig.

Jeg vil også advare mot å trekke for bastante konklusjoner fra undersøkelser hvor 
folk gir til kjenne sitt syn på enkeltmetoder, som kameraovervåkning. Jeg har ikke 
problemer med å tro at tallene er representative for folk flests syn på overvåkning på 
utvalgte steder. Men dersom overvåkningen blir for utbredt, tror jeg mange vil skifte 
standpunkt. En ting er å bli overvåket der man opplever seg særlig utsatt, noe annet 
er å føle at en mer eller mindre konstant er under overvåkning.

Vi kunne lese i norske aviser i sommer at man i London vil kunne ble fanget opp 
av et overvåkningskamera 300 ganger i løpet av en dag. Er det slik folk flest vil ha 
det i våre nordiske land?

Jeg tror for øvrig at utstrakt bruk av åpen fjernsynsovervåkning også kan skape 
falsk trygghet, men det går jeg ikke nærmere inn på her.

Nå over til referentens fjerde tese:
4 Proporsjonalitetsprinsippet anvendes ikke korrekt ved integritetsbegrensende lov-
givning på kriminalitetsbekjempelsesområdet.
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Innføring av nye metoder bør skje på et godt fundert grunnlag, og metodene bør 
ikke opprettholdes dersom grunnlaget svikter. Tanken om langt mer dyptgående ana-
lyser av det nærmere innholdet av integritetskrenkelsene er god. 

Likevel er jeg ikke like optimistisk som referenten med hensyn til hva man kan 
oppnå med mer dyptgående analyser på dette området. Hvor integritetskrenkende 
en metode er, kan være vanskelig å måle. Folk opplever også slike inngrep svært 
forskjellig.

Common sence er etter mitt syn ikke til å kimse av. Jeg mener at det i mange 
tilfeller vil være mulig å ha et forsvarlig grunnlag for å konstatere om en metode er 
integritetskrenkende eller ei, og for hvor krenkende den generelt sett er, uten mer 
forskningsbaserte analyser av metodenes virkninger.

Det såkalte metodekontrollutvalget som ble nedsatt i Norge tidligere i år, har blant 
annet i mandat å undersøkes om etterforskningsmetoder som har blitt innført de se-
nere år, har den betydningen for etterforskningen av alvorlige straffesaker som ble 
antatt da de ble vedtatt, og om hensynene til personvern og rettssikkerhet for den 
mistenke og andre berørte er tilstrekkelig ivaretatt. Slike spørsmål tror jeg det kan 
være mulig å få noen gode svar på. Derimot har jeg mindre tro på at etterkontrollen 
vil avdekke aspekter ved karakteren eller intensiteten av integritetskrenkelse som 
lovgiverne ikke tenkte seg på forhånd.

Før jeg avslutter, vil jeg fremsette min egen lille tese:
Selv om det ikke kan være et bærende argument for å åpne opp for eller beholde 

en etterforskningsmetode, hører det med i et helhetlig bilde at resultatet fra integri-
tetskrenkende etterforskningsmetoder også kan bidra til å styrke rettssikkerheten for 
dem mistanken rettes mot. 

I Norge har vi flere eksempler på at forsvarere har gått til rettslige skritt for å få en 
mer omfattende innsyn i utskriftene fra kommunikasjonskontroll. Vi har til og med 
eksempler på at en fellende dom er opphevet fordi den dømmende rett ikke var gjort 
oppmerksom på at det var foretatt kommunikasjonskontroll av to personer i saken, 
som kastet lys over en tredjepersons uskyld. Og så vidt jeg har forstått , ble den som 
først ble pågrepet i Anna Lindh-saken i Sverige, senere sjekket ut av saken basert på 
DNA-funn på åstedet.

Som en kuriositet avslutter jeg med et eksempel fra NOKAS-saken – Norges 
største ranssak. Da ranet, som skjedde i Stavanger, ble gjort kjent gjennom nyhetene 
ransdagen, fikk en person i Oslo, som hadde vært knyttet til flere ran, tydelig behov 
for å skaffe seg alibi. Først gikk han på kafé og oppførte seg svært påfallende i påsyn 
av betjeningen. Deretter dro han til en bensinstasjon og stilte seg opp foran overvå-
kingskameraet der og nærmest vinket til kameraet. Til slutt gikk han til sin advokat 
og fortalte om hvilke skritt han hadde tatt. Ingen skulle tvile på at han hadde vært i 
Oslo da ranet skjedde!  

Debatleder: generaldirektör Stefan Strömberg, Sverige:
Då öppnar vi då möjligheten för inlägg ifrån golvet. Jag har ett, en person som anmält 
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sig. Är det någon mer som vet redan nu att ni vill säga något? Varsågod. Då antecknar 
vi det, det är, bara så jag får det rätt, det är… Just det, Inger Marie Sunde. Och någon 
annan? Ja, jag hoppas ni tar mod till er längre fram. Då är det så att inläggen får vara 
högst tio minuter, och tio minuter är ganska mycket, och ska vi ha någon spänst i 
debatten så tycker jag det vore bättre om vi sammanfattade meningarna och åsikterna 
lite snabbare än så. Men jag hoppas vi får fler inlägg, så att säga, och att vi därigenom 
får lite mer fart, så att det inte blir en rad föreläsningar. Men med detta så lämnar jag 
ordet till professor Sundberg. Varsågod. 

Professor em. Jacob W. F. Sundberg, Sverige:
Abrahamsson har åstadkommit en utmärkt översikt och analys av övervakningssy-
stemet, det bästa jag har sett. Jag tänker inte ge mig in på integrations, integritetspro-
blematiken utan bara beklaga att det internationella perspektivet inte fått riktigt plats. 
Jag ska belysa dess relevans genom en erinran om flydda tider. Det var ju så att Olof 
Palmes regim var mycket välkomnande till världens befrielserörelser, som de kal-
lades, med den effekten att flertalet kom till Sverige och slog sig ner där i ”the green 
haven”. De slogs inte, utan planerade och regrupperade. En följd var att världens 
säkerhetstjänster också kom dit, för att hålla ett öga på sina revolutionära fiender, och 
för att göra det så buggade man dem. Det sägs att man till och med gick upp till sven-
ska regeringen och talade om att man tänkte bugga, men inte tänkte begära tillstånd. 
Slutet på visan blev att alla buggade alla utom svenska polisen som inte fick bugga 
och därför inte visste någonting. Till sist så bedömdes situationen ohållbar, så polisen 
köpte in buggningsutrustning från utlandet. För det åtalades chefen så småningom av 
en nitisk åklagare många år senare, och fälldes, eftersom han av lojalitet mot regimen 
inte ville skvallra om hur det var. (Susa sinon evero eben etro vato). Så mycket om de 
internationella perspektiven. Vad jag har funnit särskilt stimulerande i Abrahamssons 
text har varit avsnittet om proportionalitetsprincipen. Där vill jag emellertid tillfoga 
några fotnoter. Det är inte alls så att proportionalitetsprincipen kom till Sverige först 
med 1974 års regeringsform, man finner den för visso på ett antal sidor i min fars, 
Hallvar G Sundbergs lärobok i allmän förvaltningsrätt från 1955. Men Abrahamsson 
gör något nytt, han diskuterar balansen mellan ont och gott när man tillämpar princi-
pen, och det är vi inte vana vid. Här diskuteras vanligen bara det goda som åtgärden 
för med sig och man nonchalerar nackdelarna. Då kan det vara skäl att påminna om 
att proportionalitetsprincipen är grundläggande vid tillämpningen av europakonven-
tionen om de mänskliga rättigheterna och där har perspektivet varit det motsatta. Det 
vill säga, man börjar med det onda ingreppet mot individen, för att så småningom 
övergå till frågan om icke det statliga ingreppet i alla fall kan rättfärdigas inom de ka-
tegorier i konventionsverket som gör ett ingrepp i de mänskliga rättigheterna tillåtet, 
det vill säga justified. Den balans som Abrahamsson efterlyser och rekommenderar, 
den återfinner man alltså i processen i Strassburgh, och partsombuden där nere borde 
vara experter på att tillhandahålla just det som Abrahamsson efterlyser för svensk 
del, i framför allt lagstiftningsarbetet, men kanske inte bara där. Slutligen så vill jag 
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bara uttrycka en liten förvåning här över den här övervakningsproblematiken. De 
som framför allt ägnar sig åt övervakning, det är ju media. Och medias, vad de har 
funnit, det går in i deras tidningsarkiv, och för detta finns det inga som helst begräns-
ningar, och framför allt inga möjligheter att rätta till någonting, utan de ligger där och 
de plockas fram 10, 20, 50 år senare, och det tycker jag är konstigt att det inte över 
huvudtaget berörs, men det kanske finns fel. Tack.  

Debatleder: generaldirektör Stefan Strömberg, Sverige:
Man kanske har tillämpat proffessionalitetsprincipen vid övervägande bakom den 
regleringen. Nu lämnar jag ordet till Inger Marie Sunde. Varsågod. 

Stipendiat Inger Marie Sunde, Norge:
Takk. Håper jeg kommer med noen poenger som dere ikke hørte i går. Den artikkelen 
jeg har skrevet i anledning møtet den er et forsøk på å gå opp overvåkingsdebatten 
mer prinsipielt. Jeg synes det er veldig uheldig for den rettspolitisk diskusjon at den 
blir så følelsesstyrt som den blant annet har vist seg å bli når det gjelder datalag-
ringsdirektivet. Det blir en diskusjon om hva man liker og misliker mer enn hvordan 
metoden må vurderes i en rettsstat. Og jeg synes dessverre at referenten faller nettopp 
i den fellen når han sier at datalagringsdirektivet åpner en fantastisk mulighet for 
statlig overvåking av borgerne. Dette her er, poenget er vel snarere det for å spissfor-
mulere litt, at referenten nå har oppdaget at disse dataene finnes og at de kan brukes 
til etterforsking av kriminalitet. For dataene har vært lagret hos teleoperatørene helt 
siden telefonens barndom. Vi har alltid hatt trafikkdata lagret ute hos operatørene 
og etter at internett kom, så er de ute hos den type tilbyder av elektronisk kommu-
nikasjon. Det som er nytt og som man må forstå for å sette det direktivet eller plik-
ten, ha bakteppe for å forstå innføringen av plikten, det er at Datatilsynene i Europa 
på slutten av 90-tallet innførte prinsipper for håndtering av personopplysninger som 
innebar at så snart man ikke lenger har behov for en personopplysning så skal den 
slettes. Og dette slettingsprinsippet det ble kraftig understreket i et kommunikasjons-
direktiv som kom i 2002. En annen sak er at Datatilsynene kanskje ikke har hatt res-
surser nok til å innskjerpe etterlevelse av denne plikten slik at det som er faktum det 
er at disse dataene har, for å se på dere da, som jeg også snakker til, at disse dataene 
har vært tilgjengelige for politiet men at man har blitt ganske engstelige når man nå 
er blitt klar over at det er innført en slettingsplikt for data som er utrolig viktig for 
etterforsking av kriminalitet. Så det er dette her, at man må se plikten opp imot en 
slettingsplikt. Når det gjelder domstolen i Tyskland så har de opprettholdt lagrings-
plikten, men de har sagt at dataene kan bare utleveres i henhold til en tillatelse fra 
en domstol, de vil ha en bedre kontroll med bruken av dataene i enkeltsaker, men 
lagringsplikten er opprettholdt. Og til orientering er det jo også en sak fra Irland mot 
EU her, men det er fordi at Irland vil ha lengre lagringsplikt. Ikke fordi at de ikke vil 
ha direktiv i det hele tatt. Så det er litt viktig å få med seg disse sidene synes jeg og 
hvis man tenker etter, og tar i betraktning at dataene har vært ute hos teleoperatørene 
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helt siden vi fikk telefonen i bruk, hvordan er det gått med rettssamfunnet vårt siden 
den gang? Har det gått dårlig? Det må jeg spørre. Man må tenke etter hvorfor åpnes 
det nå en ny stor overvåkingsmulighet. Det må begrunnes. Det andre poenget retter 
seg mot domstolskontroll. Det har jeg skrevet noe om i artikkelen min når det gjelder 
databaserte etterforskingsmetoder. Nemlig det at politiet tar i bruk hacker-metoder 
for å skaffe bevis fra siktedes datamaskiner. Jeg er enig med ko-referenten som sier 
at domstolskontroll er det beste vi har, men at det har sine begrensinger. I min artik-
kel har jeg ikke prøvd å foreslå nye kontrollordninger. Jeg tror det må tenkes mye 
rundt dette. Det jeg ser en fare for er at den typen metodebruk kan komme helt ut 
av kontroll, mens vi har en falsk følelse av trygghet over at jo, vi har tatt hensyn til 
artikkel 8 i menneskerettighetskonvensjonen og vi har domstolskontroll, så da går det 
sikkert bra. Men det tror ikke jeg nødvendigvis er tilfelle og derfor synes jeg ikke at 
lovgiver burde tillate den metodebruken før man har gjennomgått misbruksmulighe-
tene og tatt stilling til hvordan det kan kontrolleres. Så der kan jeg gi referenten rett 
i at misbruksmulighetene bør utredes mye bedre. Særlig for de nye metodene. Til 
slutt ”fishing expedition”. Det er for meg noe politiet gjør når de ikke riktig vet om 
det er begått en kriminell handling og de gjerne skal ha fatt i opplysninger som kan 
si noe om det, men det er taushetsbelagt informasjon. Man retter for eksempel en 
henvendelse til banker i en offshore stat og spør om den og den har bankkonto der for 
å se om de har saltet ned penger. Men man vet ikke på forhånd. Det er klart at data 
som lagres på generelt grunnlag kan misbrukes på denne måten, og her er det jo god 
grunn til å være forsiktig med hva som tillates og det er også et spørsmål som reiser 
seg i tilknytning til datalagringsdirektivet, men da får man sette strenge betingelser 
på hva de dataene kan brukes til og ikke si at fordi at de finnes der ute, så kommer de 
nødvendigvis til å bli misbrukt. Takk.

Debatleder: generaldirektör Stefan Strömberg, Sverige:
Tack så mycket. Är det någon annan som vill ta till orda? Varsågod. Namn, höll jag 
på att säga…

Advokat Harald Hove, Norge:
Ja mitt navn er Harald Hove og for de som var på debatten i går så har de vel kanskje 
registrert at det blir en litt gjenganger i dette og det kan det være litt farlig å bli, men 
jeg synes at det er noen forhold i forhold til disse spørsmålene som er ganske viktige 
og hvor jeg av og til føler at man, altså jeg føler at det har skjedd et skifte i en type og 
det er det vel kanskje ikke noen som er uenig i om at går vi bare en 10-15 år tilbake, 
så vil mange av disse problemstillingene blitt møtt på en annen måte. Vi har på et 
vis, vi har gått noen skritt og da kan det kanskje av og til være litt viktig å være litt 
fundamental. Det ene som overrasker meg kanskje litt med referenten det er at han 
sier at, i hvert fall i mitt hode, så synes jeg at han oppfatter kameraovervåking som 
et langt mindre integritetsbrudd enn det er i mitt hode. Og jeg tror vi kanskje skal ha 
en viss bevissthet for at hva som er integriteten til en person, det er faktisk en ganske 
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subjektiv affære. Det som er viktig for én persons integritet trenger ikke være like 
viktig for en annen persons integritet.  Og det ligger en side i dette som går over på 
hva er et personlig forhold for noe? Altså, hva er viktig for en person? Og da slo det 
meg lite grann at hvis vi tar for eksempel spørsmålet om opplysning om religion så er, 
for de fleste ut av oss i Norden, så er en opplysning om at vi er evangelisk lutherske 
kristne med relativt lav kirkebesøkshyppighet, en relativt nøytral opplysning, for det 
er en opplysning som gjelder veldig mange ut av oss. Men hvis man har en muslimsk 
bakgrunn, er en ung kvinne tidlig i 20-årene, har en familiebakgrunn som er mus-
limsk, men så faktisk forlater den trosretning uten at kanskje familie og andre vet om 
det, og begynner å oppsøke kirker. Det kan godt være at det er en viktig personop-
plysning for vedkommende som vedkommende ønsker at det skal være en kontroll 
over hvem det er som vil kunne vite. Og hvis den da som har tilgang til kameraover-
våkingen, for det er noen som ser, uten at man ses uten at man vet at man blir sett, 
kan være ut av de som nettopp ikke burde ha denne informasjonen, så er dette noe 
som for den saks skyld til og med kan bli til fare for den personen som er overvåket. 
Altså, det ligger faktisk et sikkerhetsperspektiv for enkeltpersoner knyttet til at noen 
vet noe som den det gjelder ikke selv vet at vet. Og dette kan også gå inn i den mer 
private sfære. Videre så tror jeg at den innsamlingen av materiale som foretas så er 
det klart at dette med muligheten for datalagring, det at mye data ligger på systemer 
på en måte som mange har tilgang til, autorisert eller uautorisert, faren for hacking 
inn i slike systemer, det representerer også en samfunnssikkerhetsfare. Altså hvis gale 
personer, personer med lite redelig hensikter, kanskje til og med som har et ønske om 
å begå kriminalitet, får tilgang til en del informasjon som de ikke burde ha, så kan det 
kanskje representere en type samfunnssikkerhet. Det er kanskje også et perspektiv 
man etter min skjønn burde være mer bevisst på enn det man på mange måter er. Så 
er det jo klart at dette med domstolskontroll det, for å si det sånn, det høres ut som de 
fleste er enige, og det slutter jeg meg til at domstolskontroll er det beste ut av de vir-
kemidler man kan ha, men som man ikke skal overdrive tryggheten ved. Og det er vel 
noe med at den enkelte dommer har to problemstillinger som minst vil være der. Det 
ene er det som går på informasjonstilgangen, altså hvem er det som informerer dom-
meren og dermed har kunnskapen og tryggheten i det. Det andre er at man skal avveie 
innkommensorable størrelser. Man skal avveie muligheten for at det å gi tillatelse til 
et virkemiddel kan forhindre den og den type kriminalitet eller opplyse den og den 
kriminalitet. Så skal det avveies mot det mer sånn generell integritetskrenkende fare. 
Og det er tror jeg ikke den enkleste avveiningen å gjøre heller. Så jeg vil vel egentlig 
oppfordre til litt mer at vi fortsatt er bevisste på at integritetskrenkelser kan i seg selv 
være et problem og at det å være litt opptatt av privatlivet og privatpersoners deler av 
det også faktisk kan være hvordan man forholder seg i det offentlige rom. Hvor går 
man hen? Hvilke kirker oppsøker man osv.? At det faktisk er en del ut av det som kan 
være viktige personopplysninger for i hvert fall noen personer. Takk.
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Referent: rättschef Olle Abrahamsson, Sverige:
Jag kan bara, angående Inger Marie Sundes inlägg klargöra att jag har inte sagt att 
datalagringslagstiftningen inte behövs, utan bara att den borde ha föregåtts av en 
mer relevant proportionalitetsbedömning där man tog hänsyn också till de negativa 
konsekvenserna för integriteten. Det verkligt allvarliga med dataskyddsdirektivet och 
dess implementeringslagstiftning, det är ju att medborgarna i en rättsstat inte ska 
behöva räkna med att myndigheterna regelmässigt har koll på vem de pratar i telefon 
med. Och det är en himmelsvid skillnad mellan de typsituationerna och fallen som 
nämndes i referatet att läkare har koll på patienternas sjukdoms- och tablettbruk, och 
att bankerna håller koll på kundernas kassatransaktioner. I de senare fallen är de ju 
tvärtom så att kunderna ställar krav på kontroll, så jag tycker inte, man kan jämföra 
de storheterna, de går i helt olika klasser. 

Journalist Gert Poder, Dagbladet Arbejderen, Danmark:
God eftermiddag. Jeg er journalist Gert Poder fra Dagbladet Arbejderen her i Køben-
havn. Det er et landsdækkende dagblad. Mit speciale er retspolitik og retssikkerhed. 
Jeg undrer mig over nu på andendagen af kongressen, som jeg i øvrigt synes er en 
fantastisk begivenhed, at jeg ikke har hørt, hverken indlægsholdere, debatørrer eller 
spørgere fra salen referere til EU og deres afgørelse om stort set fri bevægelighed af 
persondata over grænserne. Det vil sige, at EU bevæger sig frem mod en situation, 
hvor persondata bliver en fri bevægelig vare, og retsprincipper bliver en fri bevæge-
lig vare, d.v.s. en total harmonisering, en fælleseuropæisk anklagemyndighed, vi har 
allerede beviskendelsesforordningen og i det hele taget en udvikling. Er de nordiske 
jurister faldet i søvn? For mig at se bliver diskussionen omkring persondatadirekti-
verne og logningsbekendtgørelsens udførelse i Danmark, Norge og Sverige fuldstæn-
dig ligegyldig i forhold til det big-brother-samfund, som nu er ved at blive bygget op, 
især baseret omkring afgørelserne i Tammarfors 1999 omkring det, der hedder Prym-
traktaten, Prym-aftalen og Prym-afgørelsen. Hvis man ikke som jurister forholder 
sig til den udvikling, der er ved at ske med en fælles integration af EU’s juridiske 
systemer, så kommer man til at blive skyllet over ende. Tak.

Debatleder: generaldirektör Stefan Strömberg, Sverige:
Jaha. Någon annan? Väcker inte detta större engagemang? Är vi nöjda med två helt 
olika synpunkter, uppfattningar i en del avgörande frågor här, eller överlämnas detta 
till rättstillämpningen, att hantera detta. Nog finns det många kloka människor här i 
församlingen som skulle kunna säga något i detta ämne, eller överlämnas det till by-
råkraterna i våra respektive departement att skriva ihop texter som kan segla igenom 
våra respektive parlament i de här ämnena. Jag skulle vilja resa en fråga då, möjligen 
för att i alla fall var det här i praktiken, möjligen skulle kunna tänkas betyda, för 
jag tycker att när vi pratar om de här sakerna är det ibland lite svårt, speciellt när 
det handlar om att hantera material i register och liknande, så är det ibland lite svårt 
att veta vad det egentligen är vi funderar över, för en del saker kan ju vara material 
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som finns hos en myndighet, en social myndighet eller hos försäkringskassan eller 
liknande och som används och stäms av i förhållande till polisen, eller till andra myn-
digheter för att ur det generera ord som säger någonting om bidragsbedrägeri eller 
liknande. Men sen finns det ju en utveckling om man tittar på polisen. Inom polisen 
så registreras en otrolig massa information genom anmälningar, förhör, utredningar 
men också genom att man ringer till polisen och säger, man ber att få hjälp, det är 
en katt som har fastnat i trädet, och så vidare, en mängd information som idag i stor 
utsträckning, antingen hanteras manuellt eller digitalt, men utan att man för samman 
den här informationen och vad som inträffar här fram över är ju inom de närmaste 
åren i varierande utsträckning att man faktiskt får tillgång till hela den här informa-
tionsmassan, rent tekniskt, eftersom den digitaliseras och kommer att struktureras 
också på ett sådant sätt att man kan söka, så att säga tekniskt sett sömlöst rakt igenom 
hela detta systemet. Och då är det ju ändå på det sättet att den som anmäler sin katt, 
nu är det kanske lite extremt, att den sitter i ett träd, har väl inte tänkt sig att det ska 
användas i något annat sammanhang än för just detta ändamål, och på samma sätt 
om man hörs i ett ärende så är frågan har det betydelse i något annat. Och det finns 
en mängd andra sådan information, men i framtiden finns alltså tekniska möjlighe-
ter för polisen att söka i allt sitt gigantiska material och skapa sig en bild, både av 
kriminaliteten generellt, men också faktiskt se hur olika människor dyker upp i olika 
sammanhang där de kanske inte borde vara, eller där de genom att vara där faktiskt 
visar på någonting som är, finns anledning att se på. Det där är inte en alldeles enkel 
fråga och det är inte alla som, så att säga, gillar det sättet att hantera det materialet, 
samtidigt som allmänheten förmodligen skulle bli väldigt förvånade om de visste att 
polisen hade information, så att säga, på ett ställe, som visste man det så skulle man 
kunna klara upp exempelvis ett allvarligt, för att ta ett extremt exempel, ett allvarligt 
exempel på sexuellt övergrepp på en minderårig. Det där är en intressant fråga, och 
hur avvägningen, så att säga, hur kan man tänka sig att man ställer, att man har be-
gränsningar i det sätt på vilket man i en myndighet använder sin information. Olles 
tes är ju närmast att det inte skulle vara på det sättet, men du antyder ju snarast att 
det skulle vara tvärtom. Men alltså den praktiskt tillämpningen av detta i framöver, 
kommer nog att bli delvis annorlunda.  

Professor em. Jakob Sundberg, Sverige:
Jag vill bara påminna om att världen är stor, och det betyder bland annat det att det 
talas tusentals språk, och det betyder bland annat det att scanningen av den här trafi-
ken måste behärska alla de där språken för att få ut någonting, och det är inte alldeles 
ovanligt att till exempel arabiska namn transkriberas på olika vis med påföljd att 
alldeles fel person hamnar i det hela, för att nu ta ett exempel med Alzeri och Agitza. 
Klart slut. 
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Professor Tor-Geir Myhrer, Norge:
Jeg heter Tor-Geir Myhrer og er professor ved Politihøyskolen i Oslo og tilknyt-

tet lite grann til det som ordstyrer sa om politiets søkning i de ulike registrene. Det 
er en mulighet som norsk politi har anvendt ganske lenge, det såkalte agentsøk som 
man sier. Og for å illustrere personvernproblematikken knyttet til det, kan jeg da 
fortelle en reell historie knyttet til virkningen av det. På slutten av 90-tallet så fikk 
Oslo politidistrikt oppringning om at det ble spilt høy musikk i en leilighet, et ikke 
helt utvanlig politioppdrag. Man reiser dit. Omsider greier man å dundre så hardt i 
døren at også de som spiller musikken hører det og så går man inn og sier at musik-
ken må dempes. Når musikken dempes, så våkner 3 andre som sover i leiligheten, når 
bråket blir borte så våkner de og kommer da ut i entreen hvor de to som var våkne og 
spilte musikk også står. Alle disse 5 ble [helt utydelig tale] av politiet og politiet går 
[helt utydelig tale] en gun som ligger i gangen som da på det tidspunktet var ulovlig 
å ha i Norge. De tar med seg dette våpenet, noterer navnene på de tilstedeværende i 
leiligheten. Dette går inn i Oslo politidistrikts operasjonslogg. Fire år senere så er en 
politipatrulje som er ute å kjører og bestemmer seg til å kontrollere det forankjørende 
kjøretøyet. Tar registreringsnummeret, melder det inn til operasjonssentralen. Fordi 
de er registrert samtidig med et ulovlig skytevåpen, kan vi vel si at stansen og sjek-
ken av de personene i den bilen ble noe mer kontant enn det han ellers ville ha blitt, 
for å si det på den måten. Slik at denne måten med å koble registrene og ha denne 
informasjonen som ser helt, det er ingen kaffeflekker, det er ingen gulnende ark på 
datamaskinen. Alle opplysninger ser like gode ut. Så sånn sett så er denne sammen-
koblingen et problem fordi den blir så klinisk ren når den da dukker opp igjen på 
skjermen noen år etterpå. Samtidig som jeg har ordet kan jeg også si at dette spørs-
målet som har vært diskutert her, hva er overvåkning og hva er verst? Den generelle 
registreringen av oss alle, eller det at man registrerer noen som er mistenkt? Jeg har 
en slags, jeg satt og følte på det selv, og ser, hva er det jeg oppfatter kan du si som 
overvåkning eller kan du si som trykkende? Det er ikke nødvendigvis dette med [uty-
delig tale] men når jeg har brukt kredittkortet mitt så regner jeg med at noen vet det, 
jeg regner også med at jeg blir observert når jeg går fram og tilbake på gaten slik at 
det er på mange måter den overvåkning [utydelig tale] så jeg er for så vidt enig med 
Toril Øie. Hun sier at det som jeg synes er problematisk det er når noen begynner å 
bruke [helt utydelig] noe annet enn det som er forventet. Det synes jeg er på mange 
måter det som er det kinkige i det øyeblikket for eksempel rektor ved Politihøyskolen 
skulle si at [utydelig] når du sier du har vært syk, så har du ikke vært syk for du er 
registrert gående på Karl Johan og handle eller arbeidsgivere for øvrig eller i andre 
sammenhenger hvor opplysningene brukes til noe annet slik at [utydelig] legge beg-
rensningene inn så vil jeg først og fremst legge dem på den sikkerhet, den kontroll og 
den begrunnelse som må gjøres for å bruke dataene til noe annet enn det de primært 
er innsamlet for. Takk.
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Debatleder: generaldirektör Stefan Strömberg, Sverige:
Det, betyder det att du menar exempelvis att, i de här två exemplen, att man går på 
gatan och rektorn säger att du är sjuk så är det förmodligen två helt olika institutio-
ner. Jag menar, det är ju inte så att universitetet eller skolan har kameror på vägarna 
för att kontrollera, och då undrar jag, är det någon skillnad mellan att man använder 
information på det sättet, mellan myndigheter och institutioner, och att man, eller att 
man är en institution som har information av lite olika slag använda den mellan sina 
olika verksamheter. Exempelvis polisen som ju faktiskt kan få in information på en 
mängd olika sätt. 

Professor Tor-Geir Myhrer, Norge:
I utgangspunktet så mener jeg nok det, rett og slett fordi det er ganske praktisk van-
skelig i hvert fall slik som politiet er organisert at hvis politiet ikke skal kunne bruke 
det de vet i én relasjon i en annen relasjon, så blir det ganske vanskelig. Det å utlevere 
det til andre myndigheter som har andre oppgaver synes jeg er problematisk. Og 
kameraovervåkningen på gaten skjer jo først og fremst for å holde orden og holde 
overvåkningen der og ikke for å finne ut om folk er på jobben sin for eksempel. Den 
type bruk synes jeg er, at da ville jeg virkelig begynne å føle meg overvåket hvis all 
den registreringen også skulle kunne brukes til andre ting enn det jeg forventer når 
jeg kjenner til det. Takk. 

Debatleder: generaldirektör Stefan Strömberg, Sverige:
Jaha. Någon annan som vill ta till orda? Då kanske jag ska lämna ordet till Toril. 
Vänta, Gudrun, varsågod.

Generaldirektør Gudrun Antemar, Sverige:
Jag heter Gudrun Antemar och jag är chef för den svenska Ekobrottsmyndigheten. Jag 
har också haft som uppdrag att lämna förslag till den svenska regeringen om införandet 
av just datalagringsdirektivet i Sverige. Och jag vill ge en liten kommentar. När Olle 
Abrahamsson säger att datalagringsdirektivet öppnar möjligheter till en kartläggning så 
tror jag att det är viktigt att höra att han använder uttrycket ”öppnar möjligheter”. Den 
debatt som har förts i Sverige handlar ju ganska mycket om frågor som gäller var finns 
den här datan och hur kan den sammanställas? Det är ju inte så att en operatör har en 
kartläggning av mig när jag ringer. Det är fråga om ettor och nollor som finns överallt, 
inte ens bara i Sverige, och för att det här ska bli någon mening och kunna kartläggas 
så måste den sammanställas. Därför är de frågor som korreferenten ställde viktiga. Hur 
ska datan sammanställas, av vem ska den sammanställas, på vems begäran ska den 
sammanställas? Det är sådana frågor som vi har behandlat i vårt betänkande. Vi hade ju 
den stora fördelen att Olle Abrahamssons integritetsbetänkande kom före vårt, så vi har 
haft möjlighet att titta på det. Om man övergår till den frågan som Stefan Strömberg tog 
upp, så kan det gälla samma sak ur integritetssynpunkt. Det finns regler som kontrol-
lerar när myndigheter får utbyta information sinsemellan. Inom rättsväsendet tycker vi 
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att de reglerna ibland är kanske för starka och att vi inte kan utnyttja information till 
medborgarnas skydd på ett effektivt sätt. När det handlar om information som tekniken 
hjälper oss att sammanställa inom en myndighet så måste man då fundera över om det 
behövs liknande kontrollsystem inom myndigheten som mellan myndigheter även om 
syftet är att använda informationen för att kunna hjälpa medborgarna.

Tingrettsdommer Tore Thomassen, Norge:
Mitt navn er Tore Thomassen og jeg er tingrettsdommer fra Norge og har en liten kom-
mentar i tilknytning til denne tese 1 som det har vært en del diskusjon om. Spørsmå-
let er terskelen for og viktigheten av at informasjonen gjøres tilgjengelig. Inge Marie 
Sunde påpekte muligheten for misbruk, noe som bør kartlegges. Det jeg vil fokusere på 
det er annen side som også påvirker terskelen til å gjøre foreliggende informasjon tilg-
jengelig, nemlig det jeg kaller en nærmest allmenn politiske tendens til å effektivisere 
lovgivningen. Så lenge informasjonen er tilgjengelig, er det bare et spørsmål om tid 
før media vil fokusere på ineffektivitet og håpløse sperrer mellom ulike etater som har 
behov for å samordne og effektivisere informasjonen. Deretter kommer det politiske 
press på å effektivisere og samordne tilgjengelig informasjon. Typisk i så måte er det 
som skjer i Norge med NAV og den samordningen mellom med sosial/trygde- og helse-
vesenet. Behov for effektivisering og samordning vil således etter min oppfatning bidra 
til at tilgjengelig informasjon blir gjort tilgjengelig. Når data først er tilgjengelig,  vil 
det som oftest bare være et spørsmål om tid før lovgiver på politisk hold skal samordne 
den. Slik sett vil  informasjon nærmest uunngåelig bli  tilgjengelig også utenfor det 
området den i utgangspunktet oppstod innenfor, og spredning av informasjon til andre 
områder kan forskuttere i det øyeblikk  data er tilgjengelig. Takk.

Professor Jon T. Johnsen, Norge:
Professor Jon T. Johnsen, Universitetet i Oslo.Debatten hittil har først og fremst fo-
kusert på politiets tilgang  til og bruk og kontroll av  lagrede data. Men siden  det 
handler om kriminalitetsbekjempelse så vil det også bli  aktuelt å bruke noen av 
dataene som bevis i straffesaker. I retten møter man offentlighetsprinsippet. Og det 
betyr jo at datene kan bli tilgjengelige for mediene fordi de legges fram som bevis. 
Mediene  kan bruke de fremlage dataene til hva de vil. Også  tilhørerne, for eksempel 
andre kriminelle i narkotikasaker, vil ha tilgang til dem. Jeg tror derfor at idéen om 
at man kan kontrollere spredningen av dem i kriminalitetsbekjempelsen har sine be-
grensninger. Det ville vært interessant å høre referenten og ko-referentens synspunkt 
på dette. Er det egentlig mulig å kontrollere spredningen av lagringsdata når de blir 
gjort tilgjengelige for bruk  i straffesaker?

Debatleder: generaldirektör Stefan Strömberg, Sverige:
Ska vi göra så att, om det finns några ytterligare personer som vill yttra sig så låter vi 
sedan ordet gå till… Så låter vi ordet sen gå till korreferenten respektive referenten. 
Är det någon mer som? Annars så drar vi ett streck där och lämnar ordet till... 
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Korreferent: høyesterettsdommer Toril Øie, Norge:
Referentens bekymring for datalagringsdirektivet, sett i lys av innlegget til Inge 

Marie Sunde, illustrerer noe av det som har vært mitt poeng, nemlig at det er verdt 
å tenke også på bruken av opplysningene og ikke bare på innhentingen av dem. Jeg 
er enig med den siste taleren her i at det kan være behov for å bruke opplysninger 
på kryss og tvers, men hovedpoenget mitt er altså at man ikke skal undervurdere den 
betydningen som ligger i bruken. Det er ikke bare innhentingen man bør bekymre 
seg for. 

Til spørsmålet som kom opp i sted, om det er noen forskjell på å bruke opp-
lysninger som har kommet inn i en forvaltningssak, i en straffesak, og på å bruke 
opplysninger som er innhentet av politiet i straffesak, i en annen straffesak, vil jeg si 
at det her er et vesentlig skille. For at et velferdssamfunn som vårt skal fungere, er 
de ulike forvaltningsetater avhengig av at enkeltpersoner frivillig avgir informasjon. 
Og de fleste mennesker anser det nødvendig å avgi opplysninger for å kunne motta 
trygd trygd, for å få sluttført skatteoppgjør, i det hele tatt for at velferdssystemet skal 
fungere. Hvis man går langt i å tillate at opplysninger som er avgitt i slike sammen-
henger, skal kunne sendes fritt, ikke bare mellom etatene, men også til politiet, er 
jeg imidlertid redd det vil rokke ved folks tillit til hele systemet. Blant annet tror jeg 
mange vil bli mer tilbakeholdne med å avgi opplysninger. Jeg tror derfor ikke at man 
skal gå for langt i å tillate fri utveksling av informasjon mellom etatene, men det kan 
godt tenkes at man må gå noen skritt lenger enn det som er situasjonen i dag. 

Disse hensyn gjør seg ikke på samme måte gjeldende ved spørsmålet om bruk av 
overskuddsinformasjon som politiet selv har innhentet. Jeg vil heller ikke her si at 
det er uproblematisk med en utstrakt bruk av overskuddsinformasjon, men tiden til-
later ikke at jeg går nærmere inn på dette spørsmålet. Dette illustrerer noe av det som 
kanskje er problemet ved debatter som dette – at debatten lett blir svært generell. Skal 
man komme videre i debatten, må man ta for deg det enkelte inngrep og vurdere både 
behovet for inngrepet og betenkelighetene mer konkret. Takk.

Referent: rättschef Olle Abrahamsson, Sverige:
Jag har fått vara med om att några av mina teser har blivit ifrågasatta, såväl av 
korreferenten som av övriga debattdeltagare. Detta hade jag också räknat med ef-
tersom teserna var något spetsigt och provokativt framställda. Men på den vik-
tigaste punkten tycker jag mig ha sett en glädjande stor enighet. Det gäller min 
tes nummer fyra om att lagstiftaren mycket noggrannt bör väga effektivitetskrav 
i brottsbekämpningen mot integritetsförluster som kan uppkomma. Lagar som rör 
övervakning och kartläggning av privatlivet måste också motiveras på ett sätt som 
gör att medborgarna begriper varför det är nödvändigt att inskränka integritets-
skyddet. På den punkten måste statsmakterna bättra sig. För Sveriges del tror jag 
att den förbittrade debatt som nu länge pågått om signalspaningslagen kan bli en 
riktigt skrällande väckarklocka i det avseendet, inte minst mot bakgrund av att det 
just i dag har presenterats en opinionsundersökning som visar att så mycket som 
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var tredje svensk uppger sig ha tappat förtroendet för regeringen på grund av dess 
hantering av signalspaningsfrågan. 

Debatleder: generaldirektör Stefan Strömberg, Sverige:
Tack så mycket. Med det har vi kommit till slutet av den här diskussionen, och jag 
får tacka för alla inlägg. Jag får också tacka, eller hade hoppats kanske på att få några 
fler inlägg, men jag hoppas att frågan och diskussionen kan leva vidare för den är 
viktig. Tack ska ni ha. 


