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Inledning 

I enlighet med såväl nationella författningar som internationella konventioner 
tillförsäkras varje individ ett antal grundläggande mänskliga rättigheter. Bland 
dessa uttrycks, förutom övergripande frihets- och jämlikhetsideal, även 
informations- yttrande- och åsiktsfrihet, dvs. rätten att fritt ta del av, uttrycka 
och sprida information, åsikter och idéer.1 En av de mest centrala texterna i 
detta sammanhang utgörs av den nittonde artikeln i Förenta Nationernas (FN) 
allmänna förklaring över mänskliga rättigheter: 

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att 
utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och 
tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.2  

För att denna rättighet ska kunna säkerställas krävs att sökandet och spridandet 
av information sker så obehindrat som möjligt, utan risk för inskränkningar 
eller negativa påföljder. En medborgare ska helt enkelt kunna eftersöka 
information och uttrycka sin mening även om denna inte följer mer etablerade 
åsikter och föreställningar i samhället. Detta är dock inte helt oproblematiskt. 
Informationsfrihet kan sällan garanteras till fullo då det är praktiskt omöjligt att 
tillgängliggöra all information som finns i världen. Dessutom är det inte 
ovanligt att man i nationell lagstiftning begränsar yttrandefriheten i syfte att 
skydda individer eller grupper av individer från att utsättas för kränkning eller 

                                                 
1 Alexander, Larry, 1998, ”Freedom of Speech”, s. 299-305 och Bu, H W, 1993, ”Human Rights”, s. 656-
664. Information är ett tämligen komplext och svårdefinierbart begrepp. Michael Buckland särskiljer tre 
huvudsakliga definitioner; information som process, dvs. att informera eller bli informerad om något, 
information som ting, dvs. informativa data eller dokument, och information som kunskap, dvs. som 
bärare av kunskap (Buckland, Michael, 1991, Information and information systems, s. 3-4). Då 
information nämns i fortsättningen åsyftas främst de två sistnämnda definitionerna, dvs. information som 
meningsbärande data/dokument samt information som ett slags bärare av kunskap. 
2 Förenta Nationerna, 1948, Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, 
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/swd.htm. Förklaringen antogs år 1948 och antas ha stort inflytande i 
såväl nationellt som internationellt arbete kring mänskliga rättigheter (United Nations High 
Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Fact Sheet No. 2 (Rev.1), The International Bill of Human 
Rights http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs2.htm). 
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annan skada.3 Detta förändrar dock inte det faktum att idealen kring 
informations- yttrande- och åsiktsfrihet, i enlighet med FN: s förklaring om de 
mänskliga rättigheterna, eftersträvas så långt detta är möjligt. 

Tanken om allas frihet att tillgodogöra sig och förmedla information, idéer 
och åsikter utgår från det demokratiska ideal som, under det senaste århundra-
det kommit att utgöra det mest accepterade och eftersträvade styrelseskicket i 
världen.4 Ett demokratiskt, dvs. folkstyrt, samhälle behöver välinformerade och 
engagerade medborgare för att kunna fungera och utvecklas.5 Fri tillgång till 
och utbyte av information är således av största vikt för demokratins funktion 
och fortlevnad.6

Genom att säkerställa informations- yttrande- och åsiktsfrihet tryggas 
möjligheten till ett demokratiskt deltagande för samhällsmedborgarna och 
därmed även demokratin i sig. Fri tillgång till och spridning av information och 
åsikter gör det dessutom möjligt för enskilda individer att ta del av olika 
synsätt och utifrån dessa bilda sig en egen uppfattning om hur saker och ting 
förhåller sig. Informations- yttrande- och åsiktsfrihet utgör på så sätt en 
grundförutsättning för människors förmåga att granska och ifrågasätta den 
styrande makten i samhället, något som är avgörande för att förhindra 
maktmissbruk och förtryck.7

Bibliotek, demokrati och intellektuell frihet 
En av det demokratiska samhällets institutioner, som genom sitt arbete med 
organisering, återvinning och förmedling av information, utgör en naturlig 
arena för frågor som rör informations- yttrande- och åsiktsfrihet, är biblioteken. 
Inom bibliotekssektorn har man kommit att tala om dessa rättigheter utifrån 
begreppet intellektuell frihet: 

                                                 
3 Alexander, 1998, s. 302-303 och Hamilton, Stuart & Pors, Nils Ole, 2003, ”Freedom of access to 
information and freedom of expression: the Internet as a tool for global social inclusion”, s. 409. 
4 De demokratiska idealen om folkstyre utgår från en tro på människans förmåga att resonera och fatta 
välgrundade beslut (Oboler, Eli M, 1980, Defending Intellectual Freedom, s. 17). För vidare diskussion 
kring det demokratiska styrelseskickets popularitet, se t.ex. Ball, Terence & Dagger, Richard, 1999, 
Political ideologies and the democratic ideal, s. 19, 37-39. 
5 Byrne, Alex, 2000, ”Towards a World of Free Access to Information and Freedom of Expression”, s. 
255 och Kranich, Nancy, 2001, ”Libraries, the Internet, and Democracy”, s. 83-84. 
6 Gordon, William, 2001, ”Advocacy for Democracy I. The role of the American Library Assocation”, s. 
203. 
7 Alexander, 1998, s. 300-302. 

 6



Intellectual freedom is the right of every individual to both hold and express opinions and 
to seek and receive information. Intellectual freedom is the basis of democracy. 
Intellectual freedom is the core of the library concept.8

Biblioteken och således även bibliotekarierna, dvs. de som dagligen arbetar 
med informationshantering och informationsförmedling, innehar på så sätt en 
ansvarsfylld position i värnandet av intellektuell frihet. Medvetenheten kring 
detta ansvar har inte alltid har varit den bästa, genom tiderna har bibliotek 
världen över bl.a. begränsat tillgången till viss information för att den ansetts 
skadlig eller omoralisk.9 Idag bedrivs dock ett omfattande arbete inom 
biblioteksvärlden för att säkra fri spridning och tillgång till olika slags 
information. 10

I demokratiska samhällen tas lätt rätten att fritt sprida och ta del av infor-
mation, åsikter och idéer, dvs. intellektuell frihet, för givet. Det är dock viktigt 
att påminna sig om att denna rättighet inte nödvändigtvis är självklar, utan 
snarare något som ständigt behöver medvetandegöras och diskuteras för att 
kunna säkerställas och utvecklas.11 Ett aktuellt fall där ämnet lyfts upp till 
omfattande diskussion och där företrädare för bibliotekssektorn är inblandade, 
utgörs av debatten kring den amerikanska anti-terrorismlagen The USA Patriot 
Act of 2001. 

The USA Patriot Act of 2001 
The USA Patriot Act är en förkortning av ”Uniting and Strengthening America 
by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 
Terrorism”. Lagen syftar till en effektivisering av USA: s terrorismbekämpning 
och ger juridiska och polisiära instanser utökade befogenheter att bl.a. skydda 
landets gränser och bedriva övervakning.12 Initiativet till Patriot Act togs av det 
                                                 
8 International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), IFLA Committee on Free 
Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE), http://www.ifla.org/faife/index.htm. 
9 Preer, Jean, 1994, ”Censorship”, s. 117-123. 
10 Ett framträdande exempel på det ökade intresset för frågor som rör intellektuell frihet är Free Access to 
Information and Freedom of Expression (FAIFE), en underavdelning inom den ledande internationella 
biblioteksorganisationen (IFLA) som sedan 1997 uteslutande ägnar sig åt frågor som rör fri tillång till och 
utbyte av information, se FAIFE: s webbsida http://www.ifla.org/faife/index.htm. Dessutom ger den 
ansenliga mängd litteratur som behandlar intellektuell frihet i biblioteksrelaterade publikationer 
indikationer på ämnets förmodade relevans och ställning. 
11 Detta resonemang förs av bl.a. Oboler, 1980, s. 6-7. 
12 Se t.ex. Doyle, Charles, 2002a, The USA PATRIOT Act: A Legal Analysis 
http://www.fas.org/irp/crs/RL31377.pdf och Doyle, Charles, 2002b, The USA PATRIOT Act: A Sketch 
http://www.fas.org/irp/crs/RS21203.pdf. Terrorism kan definieras som ”the systematic use of terror or 
unpredictable violence against governments, publics, or individuals to attain a political objective” 
(”Terrorism”, The New Encyclopedia Britannica, 1993, s. 650). 

 7



amerikanska justitiedepartementet kort efter terrorattackerna mot World Trade 
Center och Pentagon i New York respektive Washington D.C. den 11 
september 2001.13 Lagförslaget överlämnades till USA: s lagstiftande instans, 
kongressen, där förslaget omarbetades och slutligen antogs skyndsamt i mitten 
av oktober månad år 2001.14 I och med undertecknandet av president George 
W. Bush trädde lagen officiellt i kraft den 26 oktober 2001. 15

Den övergripande samhällsdebatten i USA efter den 11 september 2001 
har dominerats av frågor kring å ena sidan individers integritet och frihet och å 
andra sidan det allmännas bästa.16 Så även vad gäller Patriot Act. Reaktionerna 
mot lagen har varit omfattande och kritik har riktats från många olika håll.17 
Vissa menar att Patriot Act hotar människors frihet och demokratiska rättighe-
ter på ett allvarligt sätt. Andra anser att lagens befogenheter inte är tillräckliga 
utan snarare borde utökas ytterligare.18 Bland de som menar att Patriot Act går 
för långt uttrycks oro över statens utökade lagliga rätt att bedriva övervakning 
och därmed inskränka den integritet som är nödvändig för ett fritt 
informationsflöde och meningsutbyte i samhället. Denna kritik framförs bl.a. 
av den ledande nationella biblioteksorganisationen i USA, American Library 
Association (ALA).19

Den forskning som hittills bedrivits kring Patriot Act i förhållande till 
bibliotekskontext fokuserar främst på lagens konsekvenser för de amerikanska 
bibliotekens dagliga verksamhet. Det saknas dock studier som belyser själva 
debatten kring lagen. Intresset i denna studie rör just därför meningsutbytet 

                                                 
13 Doyle, C, 2002a, s. 1. 
14 Förslaget bearbetades i kongressens båda ”hus”, senaten och representanthuset. Senatens version 
(107th congress, S.1510) antogs den 11 oktober 2001 med 96 röster mot 1. Representanthusets version 
(107th congress H.R.2975) antogs den 12 oktober 2001 med 337 röster mot 79. 
15 Lagen i dess slutgiltiga version finns tillgänglig via Public Law 107-56 – Oct. 26, 2001. Uniting and 
Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism 
(USA PATRIOT Act) Act of 2001  http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-
bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_public_laws&docid=f:publ056.107.pdf. 
16 Se Nelson, Lisa, 2002, ”Protecting the Common Good: Technology, Objectivity, and Privacy”, s. 69. 
17 Reaktioner mot Patriot Act har riktats från såväl organisationer som allmänhet, delstater, kommuner 
och enskilda kongressledamöter. Se Electronic Privacy Information Center & Privacy International, 
2003a, Privacy and Human Rights 2003: Executive Summary, 
www.privacyinternational.org/survey/phr2003/executivesummary.htm; Nieves, Evelyn, 2003, Local 
Officials Rise Up to Defy The Patriot Act http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A64173-
2003Apr20?language=printer och American Library Association, 2003p, Pending Legislation 
Concerning the USA PATRIOT Act, 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=issuesrelatedlinks&Template=/ContentManagement/Content
Display.cfm&ContentID=46741. 
18 Doyle, C. 2002a, s. 1. 
19 Liknande kritik har framförts av American Civil Liberties Union (ACLU), Electronic Frontier 
Foundation (EFF), Electronic Privacy Information Center (EPIC) och Center of Democracy and 
Technology (CDT). Se respektive organisations webbsida, http://www.aclu.org, http://www.eff.org, 
http://www.epic.org, http://www.cdt.org.  
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kring Patriot Act och då specifikt ALA: s och lagens initiativtagares, dvs. den 
amerikanska regeringens, förhållningssätt till lagen. 

Syfte, frågeställningar och avgränsning 
Syftet med denna studie är att belysa debatten kring den amerikanska anti-
terrorismlagen The USA Patriot Act of 2001 och dess innebörd för individers 
integritet och intellektuella frihet. 

Utifrån ovanstående redogörelse avgränsar sig intresset till ALA och den 
nuvarande amerikanska regeringen och den debatt som förts mellan dessa 
parter. Studiens huvudsakliga frågeställningar är därför följande: 

Hur har debatten kring Patriot Act förts mellan ALA och den amerikanska 
regeringen? 

Hur förhåller sig ALA respektive den amerikanska regeringen till Patriot Act? 

Vilka antaganden, resonemang och argument utgår ALA: s respektive den 
amerikanska regeringens förhållningssätt från? 

 Hur förhåller sig ALA respektive den amerikanska regeringen, utifrån 
debatten kring Patriot Act, till personlig integritet och intellektuell frihet? 

Såsom syftet och frågeställningarna anger bör inte denna studie ses som någon 
analys eller värdering av vem som har rätt eller fel i debatten eller som någon 
bedömning av lagens utformning eller juridiska giltighet. Studien syftar snarare 
till att ge en inblick i hur respektive part i debatten resonerar kring lagen. För-
hoppningen är att detta angreppssätt ska generera kunskap om parternas 
förhållningssätt till personlig integritet, denna viktiga förutsättning för den 
intellektuella friheten. 

Då det är svårt att få en inblick i vad som sker bakom kulisserna inom 
såväl ALA som den amerikanska regeringen är det i studien dessutom endast 
möjligt att ta hänsyn till sådana debattinlägg som är formella eller offentliga, 
dvs. tillgängliga för allmänheten via t.ex. webbsidor, tidningar och tidskrifter. 

Denna studie avgränsas även utifrån en tidsaspekt. Då debatten väckts i 
och med själva antagandet av lagen, fokuseras på yttranden som framförts av 
ALA och den amerikanska regeringen från och med september 2001 fram till 
april månad år 2004. 
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Studiens relevans 
Man kan naturligtvis fråga sig varför en student i Sverige intresserar sig för 
något som händer på andra sidan jordklotet. Anledningarna är flera. Dels tycks 
det paradoxalt att Patriot Act antagits i ett land som så fundamentalt bygger på 
demokratiska, liberalistiska ideal och som så starkt betonar individens frihet 
och skydd från statlig kontroll som USA.20 Dels tycks frågor som rör 
intellektuell frihet inte begränsas till någon specifik geografisk kontext. Utifrån 
vår tids pågående globaliseringsprocess där världens nationer knyts samman i 
alltmer omfattande ömsesidiga beroenden och där information, tack vare 
teknologiska landvinningar såsom Internet, förflyttar sig över nationsgränser 
med väldig snabbhet, har människors möjlighet att sprida, söka och ta del av 
information blivit högst internationella till sin karaktär.21 Villkoren för 
intellektuell frihet i ett land kan på sätt antas ha betydelse för den intellektuella 
friheten i ett annat. En studie såsom denna torde således vara relevant även om 
den behandlar människors möjligheter att, med bibliotekens hjälp, söka och 
tillgodogöra sig olika slags information i ett annat land än Sverige. Att detta 
land, USA, utgör den ledande stormakten i världspolitiken idag, gör det hela 
dessutom inte mindre intressant.22 Därav intresset för debatten kring Patriot 
Act, dvs. den lagstiftning som just nu påverkar förhållandena kring dessa 
frågor i USA. 

Uppsatsens disposition 
I kapitel två, Bakgrund, ges en kortfattad introduktion till Patriot Acts juridiska 
innebörd och de debatterande parter som fokuseras i denna studie, dvs. ALA 
och den nuvarande amerikanska regeringen. 

Kapitel tre, Forskningsöversikt, ger en överblick av tidigare forskning 
kring Patriot Act i förhållande till bibliotekskontexten. Här berörs främst 
lagens konsekvenser för de amerikanska bibliotekens dagliga verksamhet. 

                                                 
20 Inom liberalismen betraktar man människan som en rationell varelse som är förmögen att tänka själv 
och styra över sitt eget liv och man fokuserar här vanligen individens frihet och rättigheter framför 
kollektivets (Ball & Dagger, 1999, s. 48-49). För vidare redogörelse för USA: s demokratisyn och 
liberalistiska grundvalar, se Ball & Dagger, 1999, s. 34-35, 49. För vidare diskussion kring 
frihetsbegreppets centrala plats i det amerikanska samhället och i det amerikanska folkets vokabulär, se 
Cline, Edward, 1994, ”Censorship”, s. 70 och Patterson, Orlando, 2001, ”The American View of 
Freedom: what we say, what we mean”, s. 38-40.  
21 Detta behandlas av Webster, Frank, 2002, Theories of the Information Society, s. 8-12, 68-69 och 
Giddens, Anthony, 1998, Sociologi, s. 88-89. 
22 USA: s ledande position på världsarenan behandlas av Hallenberg, Jan, 2001, ”Amerikas förenta stater, 
USA”, s. 97-98. 
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I kapitel fyra, Personlig integritet, behandlas det för uppsatsen centrala 
begreppet personlig integritet. Här klargörs olika möjliga definitioner och 
aspekter av begreppet, men även dess koppling till intellektuell frihet och den 
specifika bibliotekskontexten. Kapitlet rymmer även en kortfattad presentation 
av det integritetsskydd som amerikanska medborgare, utifrån bland annat 
landets konstitution och lagar, tillförsäkras i biblioteksmiljö. 

Kapitel fem, Övervakning, berör den alltmer tilltagande övervakningen 
världen över och som idag utgör ett reellt hot mot människors personliga 
integritet. Här ges även en kortfattad, historisk överblick av statligt 
sanktionerad övervakning i USA, såväl inom som utanför den specifika 
bibliotekskontexten. 

Den etikteoretiska referensram som utgör grunden för denna studies 
genomförande presenteras i kapitel sex, Teori. Här återfinns såväl en 
presentation av bakgrunden till valet av teori som en orientering i den 
övergripande teorins grundläggande begrepp och riktningar. 

I kapitel sju, Metod, redogörs för studiens metodologiska angreppssätt. 
Dessutom presenteras studiens praktiska genomförande, från urval av empiriskt 
material till bearbetning och analys av detta. 

I kapitel åtta, Resultat, redogörs för såväl debatten kring Patriot Act i sin 
helhet som ALA: s och den amerikanska regeringens förhållningssätt till lagen. 
Dessutom återknyts resultatet till studiens teoretiska referensram. 

I uppsatsens nionde och sista kapitel, Slutsats och avslutande diskussion, 
presenteras de slutsatser som dragits utifrån studiens resultat. Dessutom disku-
teras dessa slutsatser genom återkoppling till tidigare kapitels redogörelser 
kring personlig integritet, övervakning och intellektuell frihet. 
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Bakgrund 

I syfte att ge läsaren en bakgrundsförståelse för Patriot Act och debatten kring 
lagen ges i detta kapitel en kortfattad introduktion till Patriot Acts juridiska 
innebörd och de debatterande parter som fokuseras i studien, dvs. ALA och 
den nuvarande amerikanska regeringen. 

Patriot Acts juridiska innebörd 
The USA Patriot Act är, såsom nämnts tidigare, en förkortning av ”Uniting and 
Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 
and Obstruct Terrorism” och syftar till en effektivisering av USA: s 
terrorismbekämpning. Genom lagen har landets polisiära och juridiska 
instanser fått utökade befogenheter i jakten på terrorister. Detta innebär bl.a. 
förstärkt bevakning av landets gränser, bekämpning av pengatvätt i syfte att 
hindra terroristers finansiering av framtida attacker samt höjda straffsatser för 
terrorismknuten verksamhet.23 Lagtexten omfattar flera hundra sidor och är 
indelad i tio så kallade ”titles”, delar. Den del som är av störst intresse i 
förhållande till bibliotekskontexten och intellektuell frihet är del två, ”Title II - 
Enhanced Surveillance Procedures”. I enlighet med dess olika paragrafer ges 
statliga instanser, såsom den amerikanska, federala säkerhetstjänsten Federal 
Bureau of Investigation (FBI) utökade övervakningsmöjligheter i syfte att 
samla information och bevis kring terroristanknuten verksamhet.24 Här görs 
vissa förändringar i Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), en lag som 
antogs 1978 i syfte att reglera övervakningen av främst icke-amerikanska 
medborgare som misstänks utgöra hot mot nationens säkerhet.25 Patriot Act 

                                                 
23 Se t.ex. Doyle, C, 2002a, 2002b. 
24 Wong, Mary W S, 2002, ”Electronic Surveillance and privacy in the United States after September 11 
2001: The USA Patriot Act” 
http://www.business.smu.edu.sg/law/pdf/publication/journal_articles/Electronic_Surveillence_and_Priva
cy.pdf s. 217. 
25 Jaeger, Paul T, Bertot, John Carlo & McClure, Charles R, 2003, ”The impact of the USA Patriot Act 
on collection and analysis of personal information under the Foreign Intelligence Surveillance Act”, s. 
298. 
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omfattar såväl amerikanska som utländska medborgare och ger bl.a. utökade 
befogenheter att använda teknologiska hjälpmedel för övervakning av olika 
slags elektronisk kommunikation, såsom t.ex. telefonsamtal, e-
postmeddelanden och Internettrafik, samt möjlighet att fördröja information 
om detta till de personer som är föremål för övervakning. Den information som 
samlas in genom övervakning behöver dessutom endast vara av ”significant 
purpose” för en pågående utredning snarare än ”the purpose” som tidigare var 
fallet. Patriot Acts övergripande effektivisering av övervakning består även i 
möjligheten att utfärda domstolsbeslut, ”warrants” eller ”subpoenas”, som 
gäller över hela landet. Tidigare begärdes dessa i varje delstat för sig. 
Dessutom underlättar lagen utbytet av information mellan olika statliga 
instanser.26

Patriot Act medger även ökad insyn i diverse ”business records”, dvs. 
register som innehåller information om kunder. Tidigare begränsades 
definitionen av dessa, i enlighet med FISA, till specifika register såsom t.ex. 
biluthyrningsregister och hotellregister. Genom paragraf 215 i Patriot Act har 
definitionen vidgats till ”´any tangible thing (including books, records, papers, 
documents, and other items)´”. Detta innebär att statliga instanser ges tillgång 
till all slags information i alla slags tryckta och elektroniska format. 

I samma paragraf återfinns även en sekretessklausul. Denna innebär att de 
personer som tillfrågats om information som finns lagrad i något slags register, 
av hänsyn till nationens säkerhet, inte får yppa något om detta till någon.27

Paragraf 215 är en av flera paragrafer som ifrågasattes av kongressen vid 
antagandet av Patriot Act och gavs därför slutdatumet 31 december 2005 då 
den upphör att gälla.28

Vad innebär då Patriot Act för de amerikanska biblioteken? Det finns ing-
enting i lagen som specifikt uttalar sig om övervakning av bibliotek. Eftersom 
lagens definition av ”business records” är tämligen vid, utgör bibliotekens 
diverse register över biblioteksanvändares lån och informationssökningar dock 
möjliga måltavlor för statliga eftersökningar. Det faktum att övervakning kan 
                                                 
26 Wong, 2002, s. 221-222 och Jaeger m.fl. 2003, s. 298-301. 
En ”warrant” är ett tillstånd som utfärdas av domstol/domare som tillåter rättslig instans att 
undersöka/genomsöka personer eller platser, göra beslagtaganden samt anhålla/arrestera personer 
(Warrant, http://www.yourdictionary.com/ahd/w/w0034100.html). 
En ”subpoena” är en skriftlig order utfärdad av domare/domstol som kräver att specifik person inställer 
sig för förhör/vittnesmål i domstol eller delger domstol dokument som denne har tillgång till (Subpena 
http://dictionary.law.com/definition2.asp?selected=2041&bold). 
27 Jaeger m.fl. 2003, s. 299-300. 
28 För vidare information om vilka specifika paragrafer som slutar äga laga kraft den 31 december 2005, 
se Doyle, Charles, 2004, USA PATRIOT Act Sunset: A Sketch, http://www.fas.org/irp/crs/RS21704.pdf. 
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ske med hjälp av högteknologiska verktyg och utan de övervakades vetskap 
medför även att bibliotekens datorer, liksom andra datorer, kan avlyssnas och 
genomsökas i jakt på elektroniskt lagrad terrorismanknuten information eller 
kommunikation.29

American Library Association 
ALA är den ledande nationella biblioteksorganisationen i USA och organiserar 
över 64 000 medlemmar, såväl enskilda individer som specifika bibliotek och 
biblioteksorganisationer.30 ALA grundades 1876 och har som mål att verka för 
utveckling och kvalitetssäkring av bibliotekarieyrket och bibliotekens informa-
tionsservice för att på så sätt möjliggöra bildning och allas lika tillgång till in-
formation. 31 ALA: s verksamhet är omfattande och riktar fokus mot såväl skol- 
folk- och forskningsbibliotek som specialbibliotek och de frågor som är 
relevanta för dessa verksamheter.32

ALA utgår från en syn på biblioteken som centrala samhällsinstitutioner 
och betonar vikten av fri tillgång och utbyte av information, kunskap och 
idéer.33 Dessutom understryker man bibliotekariers ansvar att värna de 
demokratiska idealen kring informations- yttrande- och åsiktsfrihet: 

We significantly influence or control the selection, organization, preservation, and 
dissemination of information. In a political system grounded in an informed citizenry we 
are members of a profession explicitly committed to intellectual freedom and the freedom 
of access to information. We have a special obligation to ensure the free flow of 
information and ideas to present and future generations.34

Intellektuell frihet har inte alltid uppmärksammats inom ALA. Under organisa-
tionens första verksamma decennier diskuterades bland annat censur av olika 
slag tämligen öppet. Intresset riktades då till hur och i vilken utsträckning man, 
i syfte att utbilda goda samhällsmedborgare, kunde hindra tillgången till 
                                                 
29 Se Jaeger m.fl. 2003, s. 305-306 och Minow, Mary, 2002, The USA PATRIOT Act and Patron Privacy 
on Library Internet Terminals, http://www.llrx.com/features/usapatriotact.htm. 
30 American Library Association, The Voice of America´s Libraries http://www.ala.org/ och American 
Library Association, Welcome to Our Association! http://www.ala.org/ala/ourassociation. 
31 American Library Association, Welcome to Our Association! 
32 För vidare information kring hur ALA: s verksamhet är organiserad se American Library Association, 
Welcome to Our Association! 
33 Se t.ex. American Library Association, 1999, Libraries: An American Value, 
http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/americanvalue/librariesanamericanvalue.pdf och American 
Library Association, 1996, Library Bill of Rights, 
http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/statementsif/librarybillofrights.pdf. 
34 American Library Association, 1995, American Library Association Code of Ethics 
http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/codeofethics/codeofethics.pdf. 
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”dålig” eller omoralisk litteratur.35 Dagens engagemang kring intellektuell 
frihet och biblioteksanvändares integritet är dock stort och uttrycks genom ett 
antal skriftliga policys och vägledande dokument. 

I Library Bill of Rights som antogs 1948 fastställs allas lika rätt till och 
utbyte av information samt bibliotekens ansvar att säkerställa detta.36 Ameri-
kanska bibliotekariers arbete vägleds även av American Library Association 
Code of Ethics. Här uppmanas ALA: s medlemmar att upprätthålla principerna 
kring intellektuell frihet och motarbeta all slags censur på biblioteken. 
Dessutom påtalas vikten av att värna “each library user´s right to privacy and 
confidentiality with respect to information sought or received and resources, 
consulted, borrowed, acquired or transmitted.”37 Utifrån Freedom to Read 
Statement som antogs av ALA år 1953 värnas dessutom människors frihet och 
möjlighet att läsa. ALA menar här att läsandet utgör själva förutsättningen för 
den demokratiska rättigheten att ta del av olika slags information, idéer och 
tankesätt och utgår från en tro på människors egen förmåga att bedöma och ta 
ställning till det de läser.38

Andra dokument som är relevanta i sammanhanget är Policy on 
Confidentiality of Library Records, antagen år 1971 samt Policy Concerning 
Confidentiality of Personally Identifiable Information about Library Users 
antagen år 1991. Här uppmanas varje enskilt bibliotek att utforma riktlinjer och 
rutiner som säkerställer att biblioteksanvändares lån och informationssökningar 
hålls konfidentiella för obehöriga, dvs. för andra än bibliotekspersonal och de 
enskilda biblioteksanvändarna. 39 Under de senaste decennierna har ALA även 
aktivt tagit ställning mot statlig övervakning och dess hot mot den 
intellektuella friheten. År 1973 antog man en officiell policy angående detta, 
Policy on Governmental Intimidation: 

                                                 
35 Doyle, Tony, 2001, ”A Utilitarian Case for Intellectual Freedom in Libraries”, s. 45-46. 
36 American Library Association, 1996. 
37 American Library Association, 1995. Se även den ursprungliga yrkeskoden från 1939, American 
Library Association, 1939, Code of Ethics for Librarians 
http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/codeofethics/coehistory/1939code.pdf. 
38 Se American Library Association, 2000, Freedom to Read Statement 
http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/ftrstatement/freedomtoread.pdf.  
39 American Library Association, 1986, Policy on Confidentiality of Library Records 
http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/otherpolicies/policyconfidentiality.pdf och American Library 
Association, 1991, Policy Concerning Confidentiality of Personally Identifiable Information about 
Library Users 
http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/otherpolicies/policyconfidentialitypersonally.pdf. 
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The American Library Association opposes any use of governmental prerogatives which 
leads to the intimidation of the individual or the citizenry from the exercise of free 
expression. ALA encourages resistance to such abuse of governmental power and 
supports those against whom such governmental power has been employed.40

ALA har dessutom en uttalad målsättning att samarbeta med individer, grupper 
och organisationer som, liksom den egna organisationen motsätter sig 
inskränkningar av yttrandefriheten och den fria tillgången till information och 
idéer.41

Den amerikanska regeringen 
Den nuvarande republikanske presidenten George W. Bush och hans administ-
ration tillträdde vid årsskiftet 2000/2001 och riktar sitt intresse mot ett brett 
spektrum av frågor; utbildning, hälsovård, arbetsmarknad, ekonomisk tillväxt, 
miljö, utrikesfrågor osv.42 I sitt installationstal i januari 2001, betonade 
president Bush bl.a. den amerikanska regeringens och det amerikanska folkets 
ansvar att bevara de amerikanska demokrati- och frihetsidealen och vikten av 
att verka för ett jämlikt, rättvist och tryggt samhälle.43 Med anledning av 
terrorattackerna den 11 september 2001, riktar Bush-administrationen mycket 
stor uppmärksamhet kring frågor som rör nationens säkerhet. Detta 
exemplifieras bl.a. av det utrymme som tilldelats potentiella terrorhot och 
USA: s försvar mot detta i presidentens årliga tal till nationen.44 
Administrationens ekonomiska stöd för frågor kring nationens säkerhet ska 
dessutom, enligt presidentens egen utsago, ha tredubblats sedan 2001.45 År 
2002 instiftades även ett nytt departement, ”Department of Homeland 
Security”, som uteslutande arbetar med nationella säkerhetsfrågor.46

                                                 
40 American Library Association, 1981, Policy on Governmental Intimidation 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=otherpolicies&Template=/ContentManagement/ContentDispl
ay.cfm&ContentID=12454. 
41 American Library Association, 1996. 
42 White House, Policies in Focus, http://www.whitehouse.gov/infocus/. 
43 White House, 2001a, President George W Bush´s Inaugural Address, 
http://www.whitehouse.gov/news/print/inaugural-address.html. 
44 Dessa årliga tal benämns ”State of the Union Address”. Se White House, 2002, President Delivers 
State of The Union Address, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html; 
White House, 2003, President Delivers “State of The Union” 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/01/20030128-19.html och White House, 2004c, State of 
the Union Address, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/01/20040120-7.html. 
45 White House, 2004b, Bush Calls for Renewing the USA Patriot Act 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/04/20040419-4.html. 
46 Se Department of Homeland Security: s webbsida http://www.dhs.gov. 
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Det amerikanska justitiedepartementet som tagit initiativet till Patriot Act 
är ett av de femton departement som lyder under president George W. Bush. 
Justitiedepartementets verksamhet leds av justitieminister (Attorney General) 
John Ashcroft och inriktas främst mot frågor som rör brottsbekämpning och 
nationens säkerhet. Departementets uppdrag lyder enligt följande: 

To enforce the law and defend the interests of the United States according to the law; to 
ensure public safety against threats foreign and domestic; to provide Federal leadership in 
preventing and controlling crime; to seek just punishment for those guilty of unlawful 
behaviour; to administer and enforce the Nation´s immigration laws fairly and effectively; 
and to ensure fair and impartial administration of justice for all Americans. 47

Terrorismbekämpning låg högt upp på det amerikanska justitiedepartementets 
prioritetslista även innan terrorattackerna ägde rum. I bl.a. ett yttrande till den 
amerikanska kongressen under våren år 2001, påtalade justitieminister John 
Ashcroft det växande terrorhotet mot amerikanska medborgare och justitiede-
partementets ansvar och vilja att stävja detta.48

Utöver Patriot Act har det nuvarande amerikanska justitiedepartementet 
även tagit initiativ till Terrorism Information and Prevention System (TIPS), 
ett program som syftade till att involvera de amerikanska medborgarna i 
kampen mot terrorism. Man hoppades kunna värva upp emot 11 miljoner 
amerikaner, drygt fyra procent av USA:s befolkning, som skulle kunna bevaka 
människor i sin omgivning och rapportera misstänkta händelser till polis eller 
andra statliga instanser. Efter viss allmän debatt avslutades dock TIPS år 
2002.49

Total Information Awareness Program (TIA), numera kallat Terrorism 
Information Awareness Program, är ännu ett av Bush-administrationens 
verktyg i kampen mot terrorism. Syftet med TIA är att samla personligt knuten 
information från offentliga och privata databaser och utifrån dessa skapa 
profiler över såväl amerikanska som utländska medborgare. Den amerikanska 
kongressen har dock tillfälligt stoppat programmet då man är osäker på dess 
konsekvenser för människors medborgerliga rättigheter.50

                                                 
47 United States Department of Justice, Department of Justice Mission Statement 
http://www.usdoj.gov/02organizations/index.html. 
48 Department of Justice, 2001e, Statement of Attorney General John Ashcroft before the United States 
Senate Committee on Appropriations, Subcommittee on Commerce, Justice and State, The Judiciary, and 
Related Agencies, Hearing on U.S. Federal Efforts to Combat Terrorism, 
http://www.usdoj.gov/ag/testimony/2001/ag_statement_05_09_01.htm. 
49 McClintock, Michael, 2003, ”The Trials of Liberty”, s. 95-96. 
50 McClintock, 2003, s. 96. 
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Forskningsöversikt 

Med tanke på att Patriot Act är en relativt ny lag finns det, utöver ett stort antal 
analyser över dess juridiska innebörd, inte särskilt mycket forskning på 
området.51 Den forskning som dock bedrivits och som presenteras här, utgörs 
dels av en serie enkätstudier som genomförts vid Library Research Center 
(LRC) vid University of Illinois at Urbana-Champaign i USA under ledning av 
sociologen och biblioteks- och informationsvetaren Leigh S. Estabrook och 
dels av Biblioteket i terrorns tid, en magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap framlagd av Jonas Pettersson och Charlotta Thorell vid 
Lunds Universitet. 

Forskning genomförd vid Library Research Center 
Leigh S. Estabrook har under de senaste åren genomfört fyra studier, varav två 
rikstäckande och två avgränsade till delstaten Illinois, som belyser hur ameri-
kanska folk- och forskningsbiblioteks verksamhet påverkats av terrorhändel-
serna den 11 september 2001 och antagandet av Patriot Act. Samtliga fyra 
studier genomfördes med hjälp av frågeformulär som skickats via e-post till 
bibliotekarier och bibliotekschefer och omfattar alltifrån fem hundra till drygt 
femton hundra amerikanska bibliotek.52 Frågorna berörde förändringar i 
bibliotekens dagliga verksamhet, såsom inköp av litteratur, ökad eller minskad 

                                                 
51 För länkar till olika juridiska analyser av Patriot Act, se American Library Association, USA Patriot 
Act Analyses, http://www.ala.org/Template.cfm?Section=ifissues&Template=/ Content Management/ 
ContentDisplay.cfm&ContentID=56431. 
52 Estabrook, Leigh S, 2002a, ”The Response of public Libraries to the Events of September 11, 2001” 
http://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/illibrary_v84_n1.pdf;  
Estabrook, Leigh S, 2002b, Public Libraries´Resonse to the Events of September 11th, 2001 
http://lrc.lis.uiuc.edu/web/911.html; Estabrook, Leigh S, 2002c, Public Libraries´ Response to the Events 
of September 11th, Numerical Data http://lrc.lis.uiuc.edu/web/national.pdf; 
Estabrook, Leigh S, 2003a, Public Libraries and Civil Liberties: A Profession Divided 
http://lrc.lis.uiuc.edu/web/PLCL.html; Estabrook, Leigh S, 2003b, Public Libraries and Civil Liberties – 
Questionnaire http://lrc.lis.uiuc.edu/web/PLCLnum.pdf; 
Estabrook, Leigh S, 2003c, The PATRIOT ACT and Illinois Libraries http://lrc.lis.uiuc.edu/web/PA.html 
och Estabrook, Leigh S, 2003d, The PATRIOT ACT and Illinois Libraries, Numerical Data 
http://lrc.lis.uiuc.edu/web/PAnum.html. 
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kontroll av biblioteksanvändares lån och informationssökningar och attityder 
gentemot biblioteksanvändarna. Dessutom ställdes ett antal frågor kring hur väl 
man känner till Patriot Act samt huruvida polisiära eller juridiska instanser, 
utifrån stöd av Patriot Act, begärt tillgång till information rörande 
biblioteksanvändarnas lån eller informationssökningar. 

Resultaten av studierna är tämligen svårtolkade då majoriteten av de frågor 
som ställs fokuserar på hur bibliotekens verksamhet förändrats efter den 11 
september 2001. Problemet är att det inte finns något jämförelsematerial från 
tiden innan terrorattackerna. Enkätstudierna visar således endast i vilken om-
fattning representanter för biblioteken upplever att detta har förändrats. 

 I enlighet med Estabrooks studier tycks bibliotekens verksamhet inte ha 
påverkats märkbart efter den 11 september 2001. De förändringar som skett rör 
främst inköp av litteratur, där förvärv av politisk och historisk litteratur kring 
t.ex. islam och terrorism ökat något.53 Ungefär en tiondel av de tillfrågade har 
blivit mer uppmärksamma på vilken litteratur biblioteksanvändarna lånar 
och/eller vilken information de söker på Internet. Mellan tio och tjugo procent 
av de bibliotekarier och bibliotekschefer som besvarat de tre första enkäterna 
intar ett relativistiskt förhållningssätt gentemot biblioteksanvändares integritet 
då de menar att det kan finnas situationer då kravet på skydd av information 
som rör biblioteksanvändarna är nödvändigt att kringgå.54 Här ställs tyvärr 
ingen följdfråga som klargör vad som skulle känneteckna en sådan situation. 

Drygt femtio procent av dem som besvarat de två första enkäterna uppger 
att de känner till Patriot Act. Det är dock endast hälften av dessa som har kun-
skap om lagens innebörd.55 I enlighet med den tredje enkätstudien har 
emellertid en majoritet av de tillfrågade bibliotekscheferna informerat 
personalen om Patriot Act och hur eventuella förfrågningar om 
biblioteksanvändare från myndigheter såsom t.ex. polis och FBI bör hanteras.56

I de tre senaste enkätstudierna ställs frågor om biblioteken fått sådana för-
frågningar. Mellan fyra och tio procent av de tillfrågade svarar ja på den 
frågan.57 Det råder dock viss oklarhet utifrån vilket syfte dessa förfrågningar 
gjorts, hur många som gjorts av FBI och hur många förfrågningar som har an-
knytning till Patriot Act. Enligt den rikstäckande studien som genomfördes 
under hösten 2002 uppger en tiondel av de 900 tillfrågade bibliotekscheferna 

                                                 
53 Estabrook, 2002a, 2002b. 
54 Estabrook, 2002a, 2002b, 2003a. 
55 Estabrook, 2002a, 2002b. 
56 Estabrook, 2003a. 
57 Estabrook, 2002b, 2003a, 2003c. 
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att deras bibliotek har fått förfrågningar om biblioteksanvändares lån och/eller 
informationssökning. Drygt fyrtio procent av dessa cirka nittio förfrågningar 
gjordes utifrån domstolsbeslut. En tiondel av detta trettiotal domstolsbeslut 
hänvisade till Patriot Acts 215: e paragraf eller paragraf 1862 i FISA.58 Detta 
innebär att en handfull av de 900 bibliotek som studien täcker kan ha fått 
förfrågningar som utgår från Patriot Act. Estabrook väljer dock att generalisera 
resultaten till hela den population av bibliotek som studier avser att täcka, dvs. 
drygt fem tusen bibliotek, och drar slutsatserna att totalt 545 bibliotek kan ha 
fått förfrågningar rörande biblioteksanvändares lån och/eller informationssök-
ningar. Av dessa ska 178 förfrågningar ha gjorts av FBI.59 Estabrook 
problematiserar dock inte det faktum att förfrågningar från FBI kan ske även 
utifrån andra lagstöd än Patriot Act. I samma studie svarar 2.6 procent av de 
900 tillfrågade bibliotekscheferna att de inte besvarat, eller endast delvis 
besvarat enkätens frågor kring Patriot Act då de enligt lag inte får yppa något 
som rör detta.60 Det är således möjligt att även dessa bibliotek har fått 
förfrågningar om sina biblioteksanvändare. 

I enlighet med Estabrooks senaste studie, som genomfördes under hösten 
2003 och som riktade sig till såväl folk- som forskningsbibliotek i delstaten 
Illinois, tycks stödet för den nationella biblioteksorganisationen ALA vara 
stort, åtminstone i Illinois. Mellan nittio och nittiofem procent av tillfrågade 
biblioteksanställda sympatiserade med organisationens ställningstagande mot 
Patriot Act. Här påtalas betydelsen av ALA: s arbete att värna intellektuell 
frihet och organisationens fokus på bibliotekens demokratiska 
samhällsfunktion.61

Biblioteket i terrorns tid 
Jonas Petterson och Charlotta Thorells magisteruppsats Biblioteket i terrorns 
tid från 2004 belyser, liksom Estabrooks studier, hur Patriot Act har påverkat 
amerikanska biblioteks verksamhet.62 Petterson och Thorells studie har dock, 
till skillnad från Estabrooks studier, genomförts utifrån ett kvalitativt 
angreppssätt och utifrån ett begränsat antal informanter. Det empiriska 

                                                 
58 Estabrook, 2003b. Paragraf 215 i Patriot Act ändrar paragraf 1861 och 1862 i FISA. Dessa FISA-
paragrafer och paragraf 215 i Patriot Act har således samma innebörd. 
59 Estabrook, 2003a. 
60 Estabrook, 2003b. 
61 Estabrook, 2003c. 
62 Petterson, Jonas & Thorell, Charlotta, 2004, Biblioteket i terrorns tid. En studie av hur the USA Patriot 
act har påverkat tre amerikanska bibliotek. 
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materialet som studiens resultat bygger på, utgörs av sex intervjuer med 
verksamma bibliotekarier på tre olika folkbibliotek i Bay Area i Kalifornien, 
USA.63 Författarna har ställt frågor kring såväl Patriot Acts påverkan på 
bibliotekens verksamhet som bibliotekariernas egna uppfattningar kring lagen 
och dess konsekvenser. Pettersson och Thorell påtalar att de bibliotekarier och 
bibliotek som studien omfattar inte nödvändigtvis kan ses som representativa 
för hela USA då Kalifornien och Bay Area av tradition betraktas som tämligen 
liberalt i förhållande till andra amerikanska delstater.64

Enligt Petterson och Thorells studie har inga större, genomgripande 
förändringar skett i de kaliforniska bibliotekens dagliga verksamhet sedan 
Patriot Act antogs.65 Samtliga bibliotek har dock sett över hanteringen av 
information som registreras om biblioteksanvändarna. Detta har bl.a. resulterat 
i att information som rör användare sparas under kortare tid än tidigare och 
endast behålls så länge denna behövs för att bibliotekens verksamhet ska 
fungera.66 Dessutom har man, i likhet med biblioteken i Estabrooks studier, 
köpt in mer litteratur som behandlar islam och terrorism än vad man gjorde 
innan terrorattackerna den 11 september 2001.67

De intervjuade bibliotekarierna tycks vara väl insatta i lagens utökade 
övervakningsbefogenheter och dess innebörd för bibliotekens användare. 
Utifrån denna kunskap ger samtliga bibliotekarier uttryck för ett kritiskt 
förhållningssätt till lagen. Man menar att Patriot Act kränker biblioteks-
användares rättigheter och att lagen står i konflikt med bibliotekens uppdrag att 
främja ett fritt informationsutbyte i samhället. Dessutom menar man att det 
finns en risk att människor vänjer sig vid lagen och att det i förlängningen 
riskerar att urholka människors rättigheter.68 Bibliotekarierna hoppas att lagen 
ska försvinna eller ändras. Vissa påtalar dock att chanserna för detta skulle 
minska avsevärt om den nuvarande presidenten George W. Bush blev omvald 
för ytterligare en mandatperiod.69

Två av de intervjuade bibliotekarierna anser att lagen inte enbart har nega-
tiva konsekvenser. De menar att lagens antagande och debatten kring dess 
innebörd för biblioteksanvändarna har riktat fokus mot bibliotekariers yrkesroll 

                                                 
63 Bay Area täcker området kring San Francisco och Oakland på dem amerikanska västkusten (Pettersson 
& Thorell, 2004, s. 15). 
64 Pettersson & Thorell, 2004, s. 15-16. 
65 Petterson & Thorell, 2004, s. 53. 
66 Petterson & Thorell, 2004, s. 67. 
67 Petterson & Thorell, 2004, s. 34. 
68 Petterson & Thorell, 2004, s. 57-59, 67-68 
69 Petterson & Thorell, 2004, s. 68 
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och bibliotekens verksamhet. Man hoppas här att denna ökade uppmärksamhet 
får människor att uppskatta biblioteken mer än tidigare och inte ta dem för 
givet.70

Samtliga bibliotekarier påtalar vikten av att skydda biblioteksanvändarnas 
integritet. Dessutom ser man ALA: s biblioteksmanifest Library Bill of Rights 
och organisationens yrkesetiska riktlinjer, American Library Association Code 
of Ethics, som ”fundamentalt viktiga dokument för deras yrkesutövning”.71

De enskilda bibliotekariernas kritiska hållning gentemot Patriot Act delas 
även av biblioteken där de arbetar. Samtliga tre bibliotek som ingår i studien 
har antagit resolutioner som markerar ett ställningstagande mot lagen.72 
Författarna till uppsatsen noterar dock att biblioteken och bibliotekarierna inte 
arbetar särskilt aktivt på egen hand för att motarbeta lagen. De tycks se sin roll 
som enbart informerande gentemot biblioteksanvändarna. De högljudda 
protesterna överlåts istället till andra, såsom t.ex. biblioteksorganisationen 
ALA och medborgarrättsorganisationen American Civil Liberties Union 
(ACLU).73

Sammanfattning 
Såsom det framgår i ovanstående redogörelse tycks antagandet av Patriot Act 
inte ha förändrat de amerikanska bibliotekens verksamhet nämnvärt. Viss över-
syn av hanteringen av information som rör biblioteksanvändarna har dock 
skett, liksom en ökning av inköp av litteratur som rör islam, terrorism o dyl. 
Medvetenheten om Patriot Act och dess innebörd tycks vara förhållandevis 
god, åtminstone på de kaliforniska bibliotek som Pettersson och Thorell 
studerat. Utifrån LRC: s enkätstudier finns även indikationer på att vissa 
bibliotek har fått förfrågningar som utgår från Patriot Act och som rör 
biblioteksanvändares lån och/eller informationssökning. 

                                                 
70 Petterson & Thorell, 2004, s. 45, 58. 
71 Petterson & Thorell, 2004, s. 59. 
72 Dessa resolutioner följer antingen ALA: s officiella resolution mot Patriot Act eller beslut som fattats 
av respektive stads stadsfullmäktige (Pettersson & Thorell, 2004, s. 35). 
73 Petterson & Thorell, 2004, s. 57-58.  
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Personlig integritet 

I detta kapitel redogörs för det, i uppsatsen, centrala begreppet personlig 
integritet. Här klargörs olika möjliga definitioner och aspekter av begreppet, 
men även dess koppling till intellektuell frihet och den specifika 
bibliotekskontexten. Kapitlet rymmer även en kortfattad presentation av det 
integritetsskydd som amerikanska medborgare, utifrån bland annat landets 
konstitution och lagar, tillförsäkras i biblioteksmiljö. 

Gränsen mellan det privata och det offentliga 
I enlighet med flertalet internationella och mer regionalt knutna överenskom-
melser tillskrivs personlig integritet stor vikt för individens trygghet och 
välbefinnande.74 Den personliga integriteten ses vanligen som något gott och 
önskvärt och antas i enlighet med FN: s riktlinjer utgöra en grundläggande 
mänsklig rättighet.75

Personlig integritet, eller ”privacy” som det benämns i engelskspråkig 
litteratur kan betraktas utifrån såväl ett politiskt som ett juridiskt eller 
moralfilosofiskt perspektiv och kan således förstås på olika sätt beroende på 
hur man närmar sig det.76 Liksom andra begrepp är definitioner av personlig 
integritet dessutom högst kontextbundna, dvs. beroende av i vilket samhälle 
eller vilken kultur de formuleras. Det centrala då man talar om personlig 
integritet tycks dock utgöras av det omgivande samhällets respekt för den 
enskilda individens privata sfär. Detta skulle kunna liknas vid en gräns mellan 
det privata och det offentliga, varigenom individen skyddas från insyn och 

                                                 
74 Se Electronic Privacy Information Center & Privacy International, 2003b, Privacy and Human Rights 
2003: Overview http://www.privacyinternational.org/survey/phr2003/overview.htm och Global Internet 
Liberty Campaign, Privacy and Human Rights. An Interntional Survey of Privacy Laws and Practice, 
Overview http://www.gilc.org/privacy/survey/intro.html. 
75 Friedman, David, 2000, ”Privacy and Technology”, s. 189. I den tolfte artikeln i FN: s förklaring över 
mänskliga rättigheter fastställs följande: ”Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om 
privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till 
lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.” (Förenta Nationerna, 1948). 
76 Se t.ex. Byrne, Edmund F, 1998, ”Privacy”, s. 651-655. 
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inkräktare, oavsett om dessa inkräktare utgörs av t.ex. andra individer eller 
statliga instanser.77

Gränsdragningen kring vad som kan antas vara offentligt respektive privat 
regleras vanligen i respektive samhälle genom lagstiftning och sociala normer 
och regler. Dessa regleringar kan i sin tur ses som ett slags normativt uttryck 
för den ständigt närvarande motsättningen mellan å ena sidan individens 
okränkbarhet och å andra sidan det gemensammas intresse, dvs. samhällets 
bästa.78

Olika aspekter av personlig integritet 
Personlig integritet kan förstås utifrån ett antal olika aspekter; kroppslig integ-
ritet, territoriell integritet, kommunikationsintegritet och informationsintegritet. 
Kroppslig integritet kännetecknas av skydd mot fysiska ingrepp såsom t.ex. 
drog- eller gentester. Territoriell integritet utmärks av en vidare fysisk kontext, 
där man betonar skyddandet av individen i de olika miljöer som denne vistas i. 
Hot mot denna aspekt av integritetsbegreppet utgörs av t.ex. övervaknings-
kameror och identitetskontroller. Kommunikationsintegritet utgår, till skillnad 
från de tidigare, inte från den fysiska dimensionen utan snarare utifrån en 
social, interpersonell dimension. Här betonas möjligheten till fri och säker 
kommunikation mellan människor, utan risk för inkräktande av utomstående i 
form av t.ex. avlyssning. Informationsintegritet innebär skydd av information 
som rör enskilda personer. Man talar här vanligen om ”data protection”, dvs. 
skyddandet av personlig information som t.ex. finns lagrad i diverse 
dataregister.79

Informationsintegritet skulle kunna ses som överordnad de övriga aspek-
terna av integritet då eventuella kränkningar av den fysiska, territoriella, och 
kommunikativa integriteten ytterst tycks syfta till att frambringa information 
om individen. Information som i sin tur kan fungera som ett maktverktyg för de 
som innehar den. 

                                                 
77 Se t.ex. Electronic Privacy Information Center & Privacy International, 2003b och Byrne E, 1998, s. 
649-650. 
78 Byrne E, 1998, s. 650-652 och Garoogian, Rhoda, 1991, ”Librarian/Patron Confidentiality: An Ethical 
Challenge” s. 227. 
79 Electronic Privacy Information Center & Privacy International, 2003b. 
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Informationsintegritet 
Graden av informationsintegritet bedöms vanligen utifrån hur stor kontroll en 
individ har över information som rör den egna personen.80 Kritik har dock 
riktats mot detta synsätt då man menar att individer, pga. det faktum att stora 
delar information finns lagrad i statliga, medicinska eller kommersiella data-
register, sällan har faktisk kontroll över denna.81 Vissa menar att informations-
integritet istället bör ses som rätten att inte behöva delge privat eller känslig 
information. Man utgår här från en bedömning av informationens innehåll, där 
en kränkning av integriteten endast sker då någon tar del av ickeoffentlig, 
tidigare okänd eller känslig information om en viss person. Även denna 
definition är problematisk då gränsdragningen för vad som är privat och offent-
lig, känslig eller inte känslig information, riskerar att bli alltför godtycklig.82

Det synsätt som däremot kan antas fungera i praktiken och som även tycks 
lämpligt i förhållande till denna studie, utgår från en begränsning av själva till-
gången till personligt knuten information. Här är det situationen och inte infor-
mationens innehåll som avgör om informationsintegriteten kränks eller inte. 
Man skiljer här mellan naturligt privata och normativt privata situationer. En 
person som upptäcker sig vara övervakad av någon annan i en situation där 
man kan förvänta sig att stöta på andra människor, t.ex. i offentliga miljöer, har 
inte nödvändigtvis fått sin integritet kränkt. I sådana situationer ges nämligen 
andra människor naturlig tillgång till ens egen person och benämns därför som 
naturligt privata situationer. Kränkning av informationsintegriteten sker istället 
då utomstående får tillgång till information som rör en viss person trots att 
denna information skyddas via lagar, normer eller andra socialt förankrade 
riktlinjer, dvs. då individens förväntade integritetsskydd inte efterlevs. Dessa 
situationer benämns normativt privata.83

Definitionen av personlig integritet i förhållande till denna studie rör 
således individens informationsintegritet, närmare bestämt begränsningen av 
andras tillgång till information som rör den egna personen. Kränkningar av den 
personliga integriteten sker då en individs förväntade integritetsskydd inte 
efterlevs, dvs. då obehöriga tar del av information som är menad att vara 
oåtkomlig för dem. 

                                                 
80 Froelich, Thomas J, 1997, Survey and Analysis of the Major Ethical and Legal Issues Facing Library 
and Information Service, s. 68. 
81 Se t.ex. Moor, James H, 1991, ”The Ethics of Privacy Protection” s. 75. 
82 Moor, 1991, s. 75-76. 
83 Moor, 1991, s. 76-77. 
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Personlig integritet i bibliotekskontext 
Såsom tidigare nämnts antas skyddandet av den personliga integriteten utgöra 
själva grunden eller förutsättningen för intellektuell frihet, dvs. det fria utbytet 
och sökandet av information, åsikter och idéer. Tryggandet av individers 
integritet är således av största betydelse, speciellt i samhällen där det finns en 
begränsad tolerans mot alternativa tankesätt, idéer eller sätt att leva. Om den 
personliga integriteten inte kan garanteras finns en risk att människor inte 
vågar söka den information de vill av rädsla för repressalier.84 Bristande 
integritetsskydd påverkar på så sätt den intellektuella friheten på ett negativt 
sätt, något som skulle kunna betraktas som en form av indirekt censur.85

En viktig del i bibliotekens arbete för att värna intellektuell frihet, består 
således inte bara av att trygga tillgången till olika slags information, utan även 
av att skydda biblioteksanvändarnas integritet. Detta ansvar utgår från ett etiskt 
förhållningssätt och kräver stor medvetenhet hos bibliotekarier om hur 
information som rör biblioteksanvändarna ordnas och hanteras.86 Register av 
olika slag är nödvändiga för att kunna organisera biblioteksverksamheten och 
erbjuda god service till användarna.87 Det är dock av största vikt att 
cirkulationsregister, referenssamtal och sökningar i databaser och på Internet 
hålls konfidentiella för andra än bibliotekspersonal och de enskilda 
låntagarna.88

Den som innehar personlig information om en individ, har på så sätt viss 
makt över denne.89 Utifrån sin insyn i och kontroll av information som rör 
biblioteksanvändare, befinner sig bibliotekarier på så sätt i en maktposition 
som på inga villkor får missbrukas. I sin strävan att värna intellektuell frihet 
har bibliotekarier därför ett moraliskt ansvar att skydda biblioteksanvändarna 
och de register som innehåller information om dessa. Det vore helt enkelt 
oetiskt att lämna ut information som rör enskilda biblioteksanvändares 
informationssökningar eller boklån till utomstående.90

                                                 
84 Froelich, 1997, s. 68. 
85 Censur kan definieras som ”any deliberate impediment on the expression of or access to any ideas or 
images” och går således ut på att hindra tillgång till olika slags information och uttryck (Doyle T, 2001, 
s. 45). 
86 Garoogian, 1991, ”Librarian/Patron Confidentiality: An Ethical Challenge”, s. 218-219. 
87 Garoogian, 1991, s. 231. 
88 Garoogian, 1991, s. 218-219 och Froelich, 1997, s. 69. Cirkulationsregister innehåller information om 
vem som lånat vilken bok eller tidskrift när, var och hur. Referenssamtal är de samtal som bibliotekarier 
för med enskilda biblioteksanvändare i syfte att hjälpa dessa att finna den information de söker. 
89 Froelich, 1997, s. 68. 
90 Garoogian, 1991, s. 219. 
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Integritetsskydd på amerikanska bibliotek 
I enlighet med en prejudicerande dom i USA: s högsta domstol år 1965 fast-
ställs personlig integritet som en grundläggande rättighet för landets 
medborgare utifrån det fjärde tillägget i landets konstitution.91 Tillägget 
definieras enligt följande: 

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers and effects, against 
unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but 
upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the 
place to be searched, and the persons or things to be seized. 92

Enskilda individer tillförsäkras på så sätt ett grundläggande integritetsskydd, 
där eventuella intrång i den privata sfären endast får ske om det föreligger 
starka skäl att göra så. Det finns emellertid ingen övergripande, nationell lag 
som garanterar skyddandet av information som rör enskilda medborgare. Sedan 
1974 regleras visserligen hanteringen och kontrollen av register som innehåller 
personligt knuten information genom lagen The Privacy Act. Denna lag 
avgränsas dock till statliga register över t.ex. personnummer (social security 
number) och skatteuppgifter.93

Möjligheten att trygga biblioteksanvändares integritet utifrån 
konfidentiella biblioteksregister diskuterades i den amerikanska kongressen i 
slutet av 1980-talet, men resulterade inte i någon konkret lagstiftning. Det 
huvudsakliga engagemanget för lagskydd av biblioteksanvändares integritet 
har istället funnits på delstatsnivå.94 Fram till dags dato har fyrtioåtta av USA: s 
femtio delstater antagit lagar som specifikt berör biblioteken och deras 
besökare. I dessa lagar anges att bibliotekens register över biblioteks-
användarnas lån är sekretessbelagda och endast får lämnas ut till tredje part 
mot uppvisande av en giltig ”warrant”, dvs. godkännande från lämplig 
myndighet eller domstol.95

                                                 
91 Garoogian, 1991, s. 222. 
92 Amendments to the Constitution of the United States of America 
http://www.gpoaccess.gov/constitution/pdf/con001.pdf, s. 26. 
Konstitutionen utgör USA:s grundlag och kompletteras av ett tjugotal tillägg (amendments) som 
garanterar samtliga medborgares fri- och rättigheter. Denna samling tillägg benämns vanligen Bill of 
Rights. Konstitutionen finns tillgänglig via The CONSTITUTION of the United States 
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=108_cong_documents&docid=f:hd096.pdf. 
93 Electronic Privacy Information Center & Privacy International, 2003d, Privacy and Human Rights 
2003: United States of America 
http://www.privacyinternational.org/survey/phr2003/countries/unitedstates.htm. 
94 Garoogian, 2001, s. 223. 
95 Respektive delstats lagtexter kan nås via American Library Association, State Privacy Laws Regarding 
Library Records http://www.ala.org/ala/oif/ifgroups/stateifcchairs/stateifcinaction/stateprivacy.htm. 
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Den nationella biblioteksorganisationen ALA påpekar även att skyddandet 
av biblioteksanvändarnas integritet kräver att man fortlöpande raderar eller 
förstör information som sammankopplar enskilda individer med specifika 
böcker, tidskrifter eller sökningar. Utöver god lagstiftning och medvetenhet 
hos bibliotekarier är det därför viktigt att de datasystem som biblioteken 
använder har inbyggda funktioner som garanterar detta skydd.96 Så gott som 
samtliga biblioteksdatasystem som finns på den amerikanska marknaden idag 
har sådana funktioner. Detta innebär bl.a. att information om en viss persons 
boklån raderas så snart lånen avslutats.97

                                                 
96 Detta krav ställs på både cirkulationsregister, fjärrlåneregister historik över databassökningar osv. 
Se American Library Association, 2003r, Questions and Answers on Privacy and Confidentiality 
http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/statementsif/interpretations/qandaonprivacyandconfidentiality.
pdf, s. 5-6. 
97 Muller, Karen (American Library Association), personlig kontakt via e-post 2 mars 2004. 
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Övervakning  

I detta kapitel redogörs för den tilltagande övervakningen världen över och 
som idag utgör ett reellt hot mot människors personliga integritet. I syfte att ge 
läsaren en inblick i integritetsfrågor och övervakning utifrån amerikanska 
förhållanden ges dessutom en kortfattad, historisk överblick av statligt 
sanktionerad övervakning i USA, såväl inom som utanför den specifika 
bibliotekskontexten. 

Mot ökad övervakning 
Det största hotet mot individers personliga integritet idag utgörs sannolikt av 
den alltmer tilltagande övervakningen i samhället. Övervakning och 
registrering av personlig information har troligtvis existerat i alla tider.98 Staters 
övervakning och därmed kontroll av sina medborgare är dessutom nödvändig 
för organiseringen av själva samhället. Utan tillgång till relevant information 
om människors personuppgifter och levnadsförhållanden skulle t.ex. röst-
berättigande och välfärdssystem inte kunna administreras på ett funktionellt 
sätt.99 Övervakning är således inte något unikt för vår tid eller en viss typ av 
människor. I och med den sociala samvaron med andra människor på arbetet, i 
hemmet, på gator och torg, utsätts individer ständigt för en slags form av 
övervakning. Så har det alltid varit, en individ är under bevakning så snart 
denne är i andras blickfång.100 Med hjälp av dagens alltmer sofistikerade 
teknologiska hjälpmedel har det dock blivit möjligt att övervaka även sådant 
som inte är direkt synbart för andra, t.ex. olika slags elektronisk 
kommunikation. Inte sällan kan detta ske utan den övervakades vetskap.101 
Gränsen mellan det offentliga och det privata har således förflyttats, till den 

                                                 
98 Kateb, George, 2001, ”On being watched and known”  s. 273. 
99 Giddens, Anthony, 2002, ”Information, reflexivity and surveillance” s. 221-222. 
100 Det faktum att alla är både övervakare och övervakade diskuteras av bl.a. Marx, Gary T & Ungar, 
Gregory, 1998, ”Electronic surveillance” s. 30. 
101 Electronic Privacy Information Center & Privacy International, 2003c, Privacy and Human Rights: 
Threats to Privacy http://www.privacyinternational.org/survey/phr2003/threats.htm. 
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enskilda individens nackdel. De senaste decenniernas utveckling av 
kostnadseffektiva teknologier har även utökat möjligheterna att samla, 
registrera och återvinna information. Detta innebär att man idag kan hantera 
stora mängder information till en ringa kostnad.102 Den amerikanske 
juridikforskaren Lawrence Lessig talar om detta som en förändring i den 
personliga integritetens struktur eller arkitektur, där den teknologiska utveck-
lingen medför en ständig ökning av mängden observerbar (monitorable) och 
sökbar (searchable) personlig information, såväl i den materiella världen som i 
”cyberspace”.103

Rapporten Privacy and Human Rights 2003 utarbetad av Electronic 
Privacy Information Center (EPIC) och Privacy International (PI) ger exempel 
på hur den personliga integriteten, utifrån denna teknologiska utveckling hotas 
i dagens, främst västerländska, samhällen. Övervakning och registrering av 
information som rör specifika individer blir alltmer sofistikerad och sker med 
hjälp av bl.a. satelliter och övervakningskameror. Information om 
levnadsvanor registreras via bankkort, medlemskort och användarkonton som 
används vid inköp i butiker eller på Internet. Sökningar på webbsidor 
registreras bl.a. med hjälp av så kallade cookies, ett slags filer som placeras på 
datorers hårddiskar. Dessutom samlas stora mängder information om 
människors fysiska och psykiska tillstånd i diverse medicinska och statliga 
databaser innehållande DNA-uppgifter, fingeravtryck mm.104 Den avgörande 
frågan i detta sammanhang är vem som har kontroll över informationen eller 
tillgång till de nödvändiga verktyg som behövs för att återvinna den. Häri 
ligger en maktaspekt och en tydlig uppdelning mellan de som ”ser” och ”vet” 
och de som är ”sedda”.105

I och med inträdet i informationssamhällets tidsålder har övervakning och 
tillgång till information även blivit ett allt centralare verktyg i 
brottsbekämpning och militär verksamhet. Sociologen Anthony Giddens talar 
om detta som en övergång mot ”information warfare” där tillgången till 
information om den egna nationen och potentiella fiender är av största vikt för 
krigsföring och försvar.106 Så även vad gäller kampen mot terrorism: 
”Information – the collection, maintanence, and use – will be the key to war 
                                                 
102 Se Lessig, Lawrence, 1998, The Architecture of Privacy 
http://www.lessig.org/content/articles/works/architecture_priv.pdf s. 10-12, Marx & Ungar, 1998, s. 29-
30 och Nesson, Charles, 2001, ”Threats to privacy” s. 105-106. 
103 Lessig, 1998, s. 1-5. 
104 Electronic Privacy Information Center & Privacy International 2003c. 
105 Detta resonemang förs av Kateb, 2001, s. 277. 
106 Giddens, 2002, s. 213-214. 
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against terrorism”.107 Som exempel på detta har flertalet länder enligt EPIC och 
PI, däribland USA, Australien, Canada, Indien och Storbritannien, efter den 11 
september 2001, infört ny lagsstiftning eller nya riktlinjer som ger statliga 
instanser utökade möjligheter att bedriva olika slags övervakning i syfte att just 
bekämpa internationell terrorism.108

Likväl som teknologier utgör hot mot den personliga integriteten finns 
avancerad teknologi som kan skydda den. Bl.a. kan man med hjälp av 
krypteringsprogram såsom PGP (Pretty Good Privacy) kodifiera elektronisk 
information och kommunikation och därmed förhindra att obehöriga tar del av 
meddelanden eller sökningar på t.ex. Internet. Det mest kraftfulla verktyget i 
skyddandet av människors integritet antas dock utgöras av lagstiftning. 
Generell och övergripande lagstiftning föredras ofta framför mer specifika 
lagar, då det är svårt att hålla jämn takt med den snabba teknologiska 
utvecklingen och de behov av integritetsskydd som den kan ge upphov till. Det 
är dessutom av största vikt att lagstiftningen åtföljs av översyn, dvs. av någon 
slags granskande instans som kontrollerar att lagarna fungerar och efterföljs.109

Övervakning i USA 
Statlig övervakning och registrering av individer som antas utgöra ett hot mot 
sittande regering eller nationens säkerhet har med största sannolikhet före-
kommit i de flesta länder, så även i USA. Det finns ett antal exempel på hur 
den amerikanska regeringen, genom bl.a. den federala säkerhetstjänsten FBI 
övervakat såväl amerikanska som utländska medborgare. Bland annat pågick 
en intensiv övervakning och registrering av kommunister och socialister under 
det kalla krigets allra kyligaste år under 1900-talets mitt.110 Andra exempel 
utgörs av bevakningen av medborgarrättskämpen Martin Luther King under 
1960-talet och president Richard Nixons olagliga avlyssningar av 
regeringstjänstemän och journalister under 1970-talet som syftade till att spåra 
vem eller vilka som läckt ut hemligstämplad information om det då pågående 
Vietnamnkriget.111

                                                 
107 Strickland, Lee, 2003, ”Civil liberties vs intelligence collection: the secret Foreign Intelligence 
Surveillance Act court speaks in public” s. 6. 
108 Electronic Privacy Information Center & Privacy International, 2003c, ”Beyond September 11, 2001”. 
109 Electronic Privacy Information Center & Privacy International, 2003b. 
110 Chang, Nancy, 2002, Silencing Political Dissent, s. 27-32. 
111 Wong, 2002, s. 225-226. 
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I den översyn som EPIC och PI nyligen presenterat kring tillståndet för 
personlig integritet i världen riktas stark kritik mot USA: s nuvarande och 
tidigare regeringar. Enligt EPIC och PI har USA under en längre tid utgjort en 
ledande aktör vad gäller utveckling och förespråkande av övervaknings-
teknologier: 

In the past fifteen years, the United States government has led a worldwide effort to limit 
individual privacy and enhance the capability of its police and intelligence services to 
eavesdrop on personal conversations.112

Representanter för den amerikanska regeringen har t.ex. verkat genom 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) och G8-
konstellationen för ökade övervakningsmöjligheter nationellt och 
internationellt i syfte att bekämpa så kallat ”high-tech crime”.113 Tidigare 
amerikanska regeringar står dessutom bakom utvecklingen av diverse olika 
teknologiska verktyg som underlättar elektronisk övervakning. Exempel på 
sådana verktyg är Echelon, Carnivore och Magic Lantern. Dessa möjliggör 
övervakning av olika slags elektronisk kommunikation och syftar till att 
effektivisera bekämpning av terrorism, spionage, barnpornografi mm.114 EPIC 
och PI menar även att den amerikanska ledningen har haft/har stort inflytande 
över produktionsvillkoren för diverse informations- och kommunikations-
teknologier: 

US has led world efforts to ensure that all communication technologies have built-in 
surveillance capabilities and to prohibit the manufacture and use of equipment that cannot 
be eavesdropped on.115

Detta har bl.a. yttrat sig genom lagstiftning som inte bara tillåter utan även 
säkerställer produktion av avlyssningsbara teknologier.116

                                                 
112 Electronic Privacy Information Center & Privacy International, 2003c, ”Surveillance of 
Communications”. 
113 Electronic Privacy Information Center & Privacy International, 2003c, ”Surveillance of 
Communications”.  
114 Electronic Privacy Information Center & Privacy International, 2003d; Kateb, 2001, s. 272 och 
Nelson, 2002, s. 70. 
115 Electronic Privacy Information Center & Privacy International, 2003c, ”Surveillance of 
Communications”. 
116 Electronic Privacy Information Center & Privacy International, 2003c, ”Surveillance of 
Communications”. 
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Övervakning av amerikanska bibliotek 
Amerikanska bibliotek och deras användare har varit föremål för övervakning 
flertalet gånger under de senaste decennierna. Under 1960-talet bedrev FBI 
omfattande övervakning av olika universitets campus, däribland biblioteken, i 
syfte att identifiera personer som kunde utgöra potentiella politiska eller 
utländska hot mot USA.117 I september 1987 avslöjade tidningen New York 
Times dessutom att FBI gjort vissa eftersökningar på ett universitetsbibliotek i 
New York. Detta visade sig vara ett av flera besök på forskningsbibliotek 
runtom i USA som syftade till att uppmana bibliotekarier att hålla uppsikt över 
”misstänkta” personer (läs: personer med anknytning till Sovjetunionen 
och/eller kommunism) och att fortlöpande rapportera sådana iakttagelser till 
FBI. FBI nekade inledningsvis till anklagelserna om den förmodade 
övervakningen.118 Vid utfrågningar i den amerikanska kongressen menade bl.a. 
företrädare för FBI att beskyllningarna var ogrundade och att man inte hade 
några som helst intressen av biblioteksanvändares läsvanor.119 Efter viss tid och 
ihärdiga påtryckningar från bl.a. ALA, gjorde dock FBI vissa medgivanden. 
Besöken på biblioteken visade sig vara statligt sanktionerade och ingick i FBI 
Library Awareness Program som pågick under åren 1973-1976 samt mellan 
1985 och 1980-talets slut.120

Avslöjandet kring Library Awareness Program fick stor uppmärksamhet 
inom biblioteksvärlden och resulterade i att ALA år 1988 utformade en reso-
lution där man motsatte sig programmet och all annan verksamhet som hotar 
intellektuell frihet.121 Dessutom ledde avslöjandet till att merparten av USA: s 
femtio delstater instiftade lagar till skydd för biblioteksanvändarna.122 I enlighet 
med dessa lagar är bl.a. biblioteksanvändares låneregister sekretesskyddade 
och får, som tidigare nämnts, endast lämnas ut till tredje part mot uppvisande 
av giltigt domstolsbeslut. 

                                                 
117 Foerstel, Herbert N, 1991, Surveillance in the Stacks, s. 4-5. 
118 Foerstel, 1991, s. 10-11. 
119 Foerstel, 1991, s. 28-30. 
120 Foerstel, 1991, s. 13-14. 
121 American Library Association, 1988, Resolution in Opposition to FBI Library Awareness Program 
http://sunsite.berkeley.edu/GODORT/resolutions/880713774.html. 
122 Foerstel, 1991, s. 133. 
Delstaternas lagtexter kan nås via American Library Association, State Privacy Laws Regarding Library 
Records http://www.ala.org/ala/oif/ifgroups/stateifcchairs/stateifcinaction/stateprivacy.htm. 
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Teori 

I detta kapitel redogörs för denna studies teoretiska referensram. Här återfinns 
såväl en presentation av bakgrunden till valet av teori som en orientering i den 
övergripande teorins grundläggande begrepp och riktningar. 

Val av teoretisk referensram 
All vetenskaplig verksamhet utgår från någon slags teoretisk referensram. 
Teorianknytningen ger inte bara forskningsarbetet viss riktning, utan gör det 
även möjligt att sprida nytt ljus över det som studeras och nå ytterligare 
förståelse kring detta.123 Då frågor som rör människans fri- och rättigheter, 
såsom intellektuell frihet och personlig integritet, utgår från ett slags etiskt 
förhållningssätt kring vad som är rätt, gott eller önskvärt för individens 
välbefinnande, har valet av teoretisk referensram för denna studie fallit på 
moralfilosofiska, dvs. etiska teorier. Valet av dessa teorier kan även motiveras 
utifrån det faktum att det, inom bibliotekskontexten finns ett starkt samband 
mellan intellektuell frihet, personlig integritet och etik. Detta utrycks bl.a. 
genom de yrkesetiska koder, utredningar och texter som belyser 
biblioteksverksamhetens etiska dimensioner och betonar vikten av ett 
medvetet, etiskt förhållningssätt i informationshantering och bemötande av 
biblioteksanvändare.124

Avsikten med denna etikteoretiska tillämpning är att fördjupa förståelsen 
av debatten kring Patriot Act utifrån de etiska synsätt som kan skönjas i ALA: 
s respektive den amerikanska regeringens resonemang och förhållningssätt till 
lagen. 

                                                 
123 Teoriers syfte och funktion behandlas av Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, 1997, 
Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 50-58 och Patel, Runa & Davidson, Bo, 
2003, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, s. 21-23. 
124 Se t.ex.  Froelich, 1997; Garoogian, 1991; Moor 1991; Rubin, Richard R, & Froelich, Thomas J, 1996, 
”Ethical aspects of library and information science”; Vaagan, Robert W, (ed), 2002, The Ethics of 
Librarianship: An International Survey; Ward, David V, 1991, ”Philosophical Issues in Censorship and 
Intellectual Freedom” samt Woodward, Diana, 1991, ”A Framework for Deciding Issues in Ethics”. 
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Etik 
Etik och moral är begrepp som båda rör människans förhållningssätt till sin 
omgivning. Det finns dock viss skillnad mellan begreppens innebörd. Moral är 
uttryck för de socialt skapade normer och regler som vägleder människors 
konkreta handlande i vardagen.125 Etik rör sig på en något högre filosofisk nivå 
och teoretiserar moraliska frågeställningar som rör ont och gott, rätt och fel.126

Inom etiken talar man om värderande och icke-värderande ansatser. De 
icke-värderande utgörs av deskriptiv etik och metaetik och de värderande av 
tillämpad etik och normativ etik.127 Den ansats som är av störst intresse i förhål-
lande till denna studie är den normativa etiken. Här fokuseras på frågor kring 
vad som är rätt och fel, ont och gott. Här finns ett antal riktningar som före-
språkar olika etiska förhållningssätt.128 Dessa fyller både en vägledande och 
legitimerande funktion: 

Den normativa etiken behandlar frågan […] hur vi på ett genomtänkt sätt kan ta ställning 
till moraliska problem. […] Förutom att de etiska principerna vägleder vårt handlande och 
våra ställningstaganden till konkreta moraliska problem ger de oss också möjlighet att i 
efterhand motivera varför vi valde att handla på ett visst sätt i en konkret situation.129

De etiska förhållningssätt som olika normativa riktningar förespråkar utgör på 
så sätt utgångspunkter för både människors handlande och berättigande av 
detta handlande. Inget förhållningssätt är bättre eller sämre än något annat. 
Varje synsätt är istället värdefullt i sig eftersom de olika skilda perspektiven 
ger en mångfacetterad och nyanserad bild av moraliska frågeställningar.130 
Inom den normativa etiken finns två, övergripande huvudtyper av etiska 
teorier; konsekvensetik och deontologisk etik.131 Det är dessa som utgör denna 
studies teoretiska utgångspunkt. 

                                                 
125 Collste, Göran, 1996, Inledning till etiken, s. 5-12 och Beauchamp, Tom L, 1982, Philosophical 
Ethics. An introduction to Moral Philosophy, s. 5-10. 
126 Collste, 1996, s. 5, 13 och Williams enligt Chappell, Timothy, 1998, ”Theories of Ethics, Overview”, 
s. 323. 
127 Deskriptiv etik syftar till att beskriva olika moraliska förhållningssätt och belysa hur dessa skiljer sig 
mellan människor, kulturer och samhällen. Inom metaetiken resonerar man kring innebörden i etiska 
grundbegrepp såsom rätt, fel, ansvar och dygd. Den tillämpade etiken berör moraliska frågor som 
uppkommer i specifika samhällskontexter, t.ex. i arbetslivet (Collste, 1996, s. 13-14 och Beauchamp, 
1982, s. 26-28). 
128 Collste, 1996, s. 13-14 och Beauchamp, 1982, s. 26-28. 
129 Collste, 1996, s. 31. 
130 Beauchamp, 1982, s. 179. 
131 Collste, 1996, s. 32. Andra riktningar inom normativ etik utgörs bl.a. av religionsetik, kommunitarism 
och dygdetik. För vidare redogörelse kring dessa se Beauchamp 1982, Chappell 1998 och Collste 1996. 
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Konsekvensetik 
Konsekvensetik eller teleologisk etik som den även kallas, fokuserar på 
handlingars mål eller konsekvenser.132 Människors handlingar bedöms här som 
rätt eller fel utifrån de konsekvenser som dessa handlingar genererar.133 Inom 
konsekvensetiken återfinns flera olika inriktningar, varav utilitarismen 
sannolikt är den mest accepterade utifrån sitt fokus på människors lika 
behandling och det allmännas bästa.134

Utilitarism 
Utilitarismens ursprung kan spåras till 1700-talsfilosofer såsom Jeremy 
Bentham, David Hume och John Stuart Mill och utgår från att den moraliska 
bedömningen av handlingar bör ske utifrån dessas positiva eller negativa 
konsekvenser för mänskligheten i stort: 

[T]he rightness and wrongness of actions and practices are determined solely by the 
consequences produced for the general well-being of all parties affected by the actions or 
practices. What makes an action morally right or wrong is the total good or evil produced 
by the act, not the mere act in itself.135  

Ingen handling är således rätt eller fel i sig, utan värderas utifrån de verkningar 
den får för människor överlag. Det goda eller rätta inom utilitarismen 
motsvaras av det som förmår generera största möjliga nytta för så många 
människor som möjligt. Utilitarister bedömer denna nytta utifrån två olika 
synsätt. Enligt handlingsutilitarism är en handling moraliskt riktig om den kan 
antas generera minst lika mycket nytta som någon annan alternativ handling. 
Regelutilitarism rör sig bortom själva handlingen och betonar istället 
betydelsen av etiska riktlinjer. Enligt detta synsätt ses en handling som 
moraliskt försvarbar om den följer regler som visat sig frambringa minst lika 
stor nytta som andra, tillämpbara regler.136 Nytta definieras i enlighet med en 
slags lyckoprincip och innebär att en handlings moraliska värde bestäms 
utifrån dess förmåga att maximera människors lycka och välbefinnande eller 
minimera människors lidande: 

                                                 
132 Collste, 1996, s. 32. 
133 Collste, 1996, s. 32 och Scarre, Geoffrey, 1998, ”Utilitarianism”, s. 439. 
134 Collste, 1996, s. 34. 
135 Beauchamp, 1982, s. 73. Se även Beauchamp, 1982, s. 72-73 och Collste, 1996, s. 34. 
136 Scarre, 1998, s. 439-440. 
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Målet för utilitaristerna är en värld med maximal lycka och de handlingar som bidrar till 
att lyckan i världen ökar (eller till att lidandet minskar) är rätta, de som minskar lyckan 
(eller ökar lidandet) är orätta.137  

Kritiker ifrågasätter huruvida det är möjligt att mäta nytta, lycka eller lidande, 
eller att urskilja vad som genererar större eller mindre lycka.138 Bland dem som 
kritiserar utilitarismen uttrycks även skepsis gentemot det, för utilitarismen, så 
centrala konsekvenstänkandet. Här betonar man svårigheten att överblicka 
handlingars konsekvenser.139 Dessutom finns invändningar mot utilitarismens 
bristande hänsyn till den enskilda individen: 

Utilitarism is committed to maximizing human well-being regardless of the identities of 
individuals: therefore, it seems, there are no limits on what any of us can be asked to 
sacrifice, when public utility requires it.140  

I enlighet med det etiska förhållningssätt som utilitarismen förespråkar, finns 
således en risk att enskilda individers välbefinnande offras till förmån för det 
gemensammas bästa.141

Deontologisk etik 
Deontologer utgår, till skillnad från utilitarister, från att det inte är tillräckligt 
att ta hänsyn till en handlings konsekvenser för att bedöma dess moraliska 
värde. Inom den deontologiska etiken menar man istället att en handling har ett 
inneboende värde, dvs. att den är rätt eller fel i sig.142

I enlighet med deontologin ses människan som en unik varelse med en 
inneboende värdighet som på intet sätt får kränkas.143 Bedömningen av 
handlingars moraliska värde utgår här från människors ömsesidiga respekt för 
varandra: 

This notion of respect for the human being demands that we allow persons the freedom to 
form their own judgements and perform whatever actions they choose (within other moral 
limits, of course). Such respect is demanded for no other reason than that those who 
possess moral dignity are rightfully the determiners of their own destinies.144  

                                                 
137 Collste, 1996, s. 34. 
138 Dessa invändningar mot utilitarismen behandlas bl.a. av Beauchamp, 1982, s. 97-99; Hallgarth, 
Matthew W, 1998, ”Consequentialism and Deontology”, s. 614 och Scarre, 1998, s. 441. 
139 Collste, 1996, s. 37. 
140 Scarre, 1998, s. 447. 
141 Collste, 1996, s. 90. 
142 Collste, 1996, s. 41 och Scarre, 1998, s. 439. 
143 Beauchamp, 1982, s. 129-130. 
144 Beauchamp, 1982, s. 130. 
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I enlighet med detta synsätt återfinns den grundläggande moraliska principen i 
respekten för människans autonomi. Här betonas vikten av människors möjlig-
heter att bestämma över sitt eget liv och handlande utan godtycklig påverkan 
eller kontroll av andra.145

Olika deontologiska teorier har olika utgångspunkter i förståelsen kring 
människors moraliska ansvar gentemot varandra. De huvudsakliga 
deontologiska riktningarna betonar plikter, sociala kontrakt och rättigheter.146

Pliktetik 
Den främsta företrädaren för detta synsätt är den tyske 1700-talsfilosofen 
Immanuel Kant. Kant utgår från att moralens huvudsakliga grund återfinns i 
förnuftet, närmare bestämt i människors rationellt grundade medvetenhet om 
sina plikter gentemot varandra. Det som får en individ att följa sina plikter ut-
görs av en fri, god vilja att göra rätt och ta avstånd från det som är orätt.147

Enligt Kants synsätt utgår ett moraliskt riktigt handlande från s.k. 
kategoriska imperativ, ett slags absoluta regler som gäller oavsett situation 
eller subjektiva intressen och som vägleder utformningen av de plikter som 
reglerar människors moraliska förhållningssätt till varandra. Grundtanken med 
detta imperativ är att man bör handla såsom man vill att även andra ska 
handla.148 Handlingar som inte följer det kategoriska imperativet ses således 
som moraliskt orätta. 

Som princip utgår idén om det kategoriska imperativet även från en grund-
läggande människorespekt och ställer krav på att människor aldrig får 
behandlas enbart som medel utan utgör ändamål i sig.149

Kritiker ifrågasätter bl.a. det kategoriska imperativets absoluta karaktär 
och menar att plikter med stor sannolikhet kan råka i konflikt med varandra. 
Frågan är då vilka plikter som ska prioriteras över andra. 150

Sociala kontrakt 
Enligt kontraktsteoretiker grundas samhällen på ett slags allmängiltiga 
moraliska riktlinjer som det ligger i allas intresse att följa. Dessa riktlinjer 
formuleras genom så kallade sociala kontrakt, en slags gemensamt skapad sam-

                                                 
145 Beauchamp, 1982, s. 132-133. 
146 Collste, 1996, s. 41. 
147 Collste, 1996, s. 41-42. 
148 Beauchamp, 1982 s. 121-122; Collste, 1996, s. 41-42 och Hallgarth, 1998, s. 617. 
149 Collste, 1996, s. 42 och Hallgarth, 1998, s. 617.  
150 Beauchamp, 1982, s. 124 och Hallgarth, 1998, s. 619. 
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hällsmoral som reglerar människors förhållningssätt till varandra och därmed 
samhället i stort. 151

I enlighet med denna typ av teorier har alla människor ett ansvar att, 
utifrån förnuftigt resonemang, utforma och följa dessa kollektiva 
överenskommelser kring rätt och fel.152 Man kan likna detta vid ett 
beroendeförhållande där upprätthållandet av de gemensamt utformade 
moraliska reglerna är beroende av att de faktiskt efterföljs. Den som bryter mot 
det sociala kontraktet begår således en omoralisk handling. Enligt moderna 
kontraktsteoretiker är det, utifrån överenskommelsen om ett fritt och rättvist 
samhälle, t.ex. aldrig ”berättigat att begränsa några medborgares friheter och 
möjligheter med motiveringen att det gynnar samhället i stort”.153

 Kontraktsteorier kritiseras bl.a. utifrån sin grundläggande tro på männi-
skors förmåga att skapa gemensamma moraliska riktlinjer.154 Man kan även 
ifrågasätta huruvida det i dagens mångkulturella samhällen är möjligt att 
formulera regler som det ligger i allas intresse att följa och huruvida alla 
människor verkligen har lika möjlighet att påverka utformningen av de sociala 
kontrakten. 

Rättigheter 
Rättighetsteorier fokuserar på människans inneboende och därmed okränkbara 
rättigheter. Intresset för mänskliga rättigheter kan spåras till 1600- och 1700-
talets ”natural rights”-idéer kring människans av naturen givna rättigheter. Det 
är dock först under det senaste seklet som rättighetstanken har etablerats på 
allvar.155 Enligt detta synsätt ses rättigheter som något gott eller önskvärt i sig 
och rättfärdigas utifrån sin grundläggande betydelse för människans välbe-
finnande. Vissa rättigheter utgör själva förutsättningen till andra rättigheter och 
antas därmed vara mer fundamentala än andra. 156 I enlighet med detta 
perspektiv bör människors moraliska förhållningssätt till varandra således utgå 
från en respekt för var och ens inneboende rättigheter. Den som kränker en 
mänsklig rättighet begår på så sätt en omoralisk handling. 

                                                 
151 Chappell, 1998, s. 330 och Collste, 1996, s. 44. Kontraktsteorierna har sitt ursprung bland filosofer 
såsom t.ex. John Locke och Thomas Hobbes och företräds idag av bl.a. John Rawls och Robert Nozik 
(Collste, 1996, s. 44). 
152 Chappell, 1998, s. 330 och Collste, 1996, s. 44. 
153 Rawls enligt Collste, 1996, s. 45. 
154 Collste, 1996, s. 44-49. 
155 Beauchamp, 1982, s. 186-187. Etableringen av rättighetstanken kan t.ex. exemplifieras genom FN: s 
deklaration över de mänskliga rättigheter som antogs år 1948. 
156 Beauchamp, 1982, s. 194-195. 

 39



 Enligt Robert Nozik, en samtida företrädare för denna deontologiska 
riktning, är människors rättigheter absoluta och får inte inskränkas av vare sig 
andra individer, grupper av individer eller statliga instanser. Likväl som 
individer har rättigheter har de således även en skyldighet att respektera andras 
rättigheter. Den stora frågan här och i andra rättighetsteorier är därmed hur 
långt dessa rättigheter respektive skyldigheter sträcker sig i förhållandet mellan 
t.ex. medborgare och stat.157 Det tycks inte finnas några generella svar på detta. 

                                                 
157 Collste, 1996, s. 47-49. 
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Metod 

I detta kapitel redogörs för det vetenskapliga angreppssätt som fungerat som 
utgångspunkt för denna studie och dess metodologiska tillvägagångssätt. 
Dessutom presenteras studiens praktiska genomförande, från urval av empiriskt 
material till bearbetning och analys av detta. 

Metodologiskt angreppssätt 
Inom vetenskapen ägnar man sig åt såväl kvantitativt som kvalitativt inriktad 
forskning. Dessa ansatser eller angreppssätt har som gemensam avsikt att nå ny 
kunskap om den värld vi lever i men gör detta utifrån olika utgångspunkter.158 
Medan forskning inom den kvantitativa ansatsen strävar efter att förklara 
fenomen och skeenden utifrån mätbara relationer, samband och objektiva fakta, 
vill man inom den kvalitativa ansatsen nå förståelse om olika fenomen och 
skeenden genom att se dessa i sitt sammanhang och uttolka vilken subjektiv 
mening de omges av.159 Det ena angreppssättet är inte bättre eller mer giltigt än 
det andra i sig. Valet av förhållningssätt bör istället bestämmas utifrån vad det 
är man vill undersöka och hur.160

Då intresset i denna studie rör debatten kring Patriot Act och den mening 
som uttrycks och förmedlas genom ALA: s respektive den amerikanska 
regeringens förhållningssätt till lagen, har det förefallit lämpligt att genomföra 
undersökningen utifrån ett kvalitativt angreppssätt. I vissa fall kan det vara 
fruktbart att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod för att på så sätt nå en 
så nyanserad och heltäckande bild som möjligt av det som studeras.161 En sådan 
kombination har dock inte varit lämplig i förhållande till denna undersökning 

                                                 
158 Holme & Solvang, 1997, s. 76. 
159 Holme & Solvang, 1997, s. 78 och Patel & Davidson, 2003, s. 14. Förståelse skulle kunna beskrivas 
som insikt eller kunskap om något som innebär att man utvidgar tidigare förvärvade synsätt och 
perspektiv. Ödman benämner detta som perspektivförskjutning eller perspektivutvidgning (Ödman, Per 
Johan, 1979, Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, s. 37). 
160 Holme & Solvang, 1997, s. 14 och Patel & Davidson, 2003, s. 14. 
161 Möjligheterna att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod behandlas bland annat av Holme & 
Solvang, 1997, s. 85-87. 
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då studiens syfte inte riktar något intresse till kvantitativa mått eller statistiska 
samband. Utöver det faktum att en kvalitativ inriktning är lämplig i förhållande 
till studiens syfte, bottnar valet av angreppssätt även i en medvetenhet om 
svårigheten att uppnå en objektiv och värdefri forskning som ju kvantitativ 
forskning gör anspråk på.162

Inom den kvalitativa forskningstraditionen återfinns ett antal olika 
riktningar. Då syftet med denna studie är att belysa de resonemang, antaganden 
och argument som framförs av ALA och den amerikanska regeringen i 
debatten kring Patriot Act, dvs. nå kunskap om den mening som respektive part 
uttrycker och förmedlar, har den tolkningsbaserade hermeneutiska 
forskningsinriktningen förefallit utgöra den lämpligaste utgångspunkten för 
studiens genomförande. 

Hermeneutik 
I enlighet med hermeneutiken ses människan som en reflekterande varelse som 
ständigt tolkar och ger mening åt såväl sitt eget som andras handlande och de 
fenomen och skeenden som omger denne.163 Genom tolkning når människan 
förståelse om sig själv och sin omvärld och har därmed förmåga att förhålla sig 
till den.164

Tolkning sker aldrig helt förutsättningslöst. Varje människa bär, mer eller 
mindre omedvetet, på föreställningar, fördomar och tidigare erfarenheter som 
påverkar hur denne närmar sig och förstår omvärlden. Denna så kallade för-
förståelse utgör själva förutsättningen till att man ska kunna tolka och förstå 
den värld man lever i. Dessutom ger förförståelsen riktning åt själva 
tolkningsprocessen.165 Den individuella förförståelsen är inte något som 
fastställs en gång för alla, utan förändras i takt med att människan skaffar sig 
nya erfarenheter och intryck.166

Hermeneutiken uttalar sig inte bara om hur människor tolkar och förstår 
sin omvärld utan även om hur vetenskapen kan använda sig av tolkning för att 
nå ny kunskap.167 Liksom i all tolkning betonas här vikten av att närma sig 
fenomen, skeenden, handlingar och utsagor utifrån den kontext som de 
befinner sig i. Kontexten utgörs av de normer, regler och avsikter som omger 
                                                 
162 Detta resonemang förs även av Holme & Solvang, 1997, s. 30 och Gilje, Nils & Grimen, Harald, 
1992, Samhällsvetenskapens förutsättningar, s. 30. 
163 Gilje & Grimen, 1992, s. 179 och Ödman, 1979, s. 9. 
164 Gilje & Grimen, 1992, s. 175 och Ödman, 1979, s. 45. 
165 Gilje & Grimen, 1992, s. 183-186. 
166 Gilje & Grimen, 1992, s. 188 och Ödman, 1979, s. 82. 
167 Gilje & Grimen, 1992, s. 175-178. 
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det studerade objektet och av det historiska sammanhang i vilket det 
förekommer. Kontexten kan sägas utgöra den helhet i vilket det vetenskapligt 
intressanta objektet, dvs. delen, uppträder. För att nå en så god förståelse som 
möjligt av det man studerar bör man därför tolka delen utifrån helheten och 
helheten utifrån delen.168 Denna tolkningsprocess liknas vanligtvis vid en 
hermeneutisk cirkel eller spiral som saknar såväl början som slut, där 
fenomens, skeendens, och handlingars mening antas uppstå i relationen mellan 
dess delar och helhet.169 I likhet med annan kvalitativ forskning framhåller man 
inom hermeneutiken även vikten av att förhålla sig öppen till det som tolkas då 
man antar att ett sådant tillvägagångssätt främjar förståelsen av det studerade 
på ett positivt sätt.170

Val av metod 
En metod är först och främst ett verktyg eller en teknik med hjälp av vilket 
man kan generera ny kunskap. Metoder är inte bra eller dåliga i sig. Deras 
giltighet bestäms snarare utifrån hur väl de fungerar i förhållande till det som 
ska studeras.171 Då denna studie syftar till att belysa debatten kring Patriot Act 
utifrån de resonemang, antaganden och argument som ALA: s och den 
amerikanska regeringens förhållningssätt utgår från, utgörs det empiriska 
materialet av dessa parters inlägg i debatten. De yttranden som varit möjliga 
och därmed intressanta att studera är de som finns tillgängliga i textformat.172 
Det empiriska materialet i studien består således av skriftliga debattinlägg 
såsom nedtecknade tal, pressmeddelanden o dyl. Valet av metod för studiens 
genomförande har därför skett utifrån dess användbarhet i förhållande till 
analys av sådana texter. 

Det finns ett flertal olika metoder med hjälp av vilka man kan studera och 
analysera text, bl.a. lingvistisk textanalys, innehållsanalys, idé- och ideologi-
analys och diskursanalys.173 Då studiens syfte snarare berör argument och 
resonemang än grammatik, enskilda begrepp, ideologier eller diskursiva regler, 

                                                 
168 Gilje & Grimen, 1992, s. 188-190 och Ödman, 1979, s. 47. 
169 Gilje & Grimen, 1992, s. 191 och Ödman, 1979, s. 77-85. 
170 Ödman, 1979, s. 21. 
171 Holme & Solvang, 1997, s. 11-13, 75-76. 
172 Texter är högst intressanta att använda som empiriskt material i vetenskapliga studier. Utöver det 
faktum att de består av en viss uppsättning bokstäver och ord, är de kontextbundna och fyller genom sitt 
språkliga innehåll en meningsbärande och kommunikativ funktion. Texter förmedlar tankar och idéer och 
har förmåga att påverka eller göra intryck på dem som tar del av dem (Bergström, Göran & Boréus, 
Kristina, 2000, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, s. 12-17). 
173 Se Bergström & Boréus, 2000, s. 17-20. 
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har inte någon av dessa metoder bedömts som användbara. Den metod som, 
utifrån sitt fokus att ”beskriva och värdera det argumentativa inslaget i enstaka 
texter eller debatter” dock förefallit fruktbar att tillämpa är argumentations-
analys.174

Argumentationsanalys 
Argumentationsanalys är en metod som syftar till att tydliggöra de resonemang 
och argument som olika uttalanden bygger på och har sitt ursprung i retoriken, 
dvs. läran om vältalighet och effektivt språkbruk.175

Argumentationsanalysen har både en beskrivande och en värderande 
funktion. 176 Då syftet med denna studie är av utforskande karaktär och snarare 
strävar efter att klarlägga de debatterande parternas resonemang kring Patriot 
Act än hur övertygande dessa är, har redogörelsen och tillämpningen av 
argumentationsanalysen avgränsats till de aspekter som fokuserar på analysens 
beskrivande funktion. Eftersom studien inte riktar något intresse till enskilda 
debattinläggs retoriska värde eller funktion, har dessutom en något förenklad 
modell av argumentationsanalys använts. Tillämpningen av de centrala 
begrepp som kännetecknar argumentationsanalysen har därför begränsats till 
tes, antites, huvudargument och stödargument.177

Teser kan beskrivas som mer eller mindre tydliga påståenden eller 
uppfattningar som förs fram i yttrandet.178 Retoriska yttranden kan även rymma 
antiteser. Antitesen utgörs såsom det låter av ett ställningstagande mot något, 
vanligtvis motståndarsidans argument och syn på det som debatteras.179

 Argumentationen för eller mot en given tes eller antites kan ske i flera led, 
med hjälp av ett eller flera huvudargument och stödargument, där huvud-
argumenten stöder tesen och stödargumenten i sin tur stöder 
huvudargumenten.180 Ett exempel på denna struktur kan se ut enligt följande: 

                                                 
174 Bergström & Boréus, 2000, s. 145. 
175 Bergström & Boréus, 2000, s. 89. 
176 Bergström & Boréus, 2000, s. 91. 
177 Andra centrala begrepp som tillämpas i förhållande till mer renodlade, språkorienterade 
argumentationsanalyser är probatio, refutatio, pathos, ethos och logos. Se Bergström & Boréus, 2000, s. 
89-90 och Karlberg, Maria & Mral, Brigitte, 1998, Heder och påverkan. Att analysera modern retorik, s. 
31-35, 37-43. 
178 Bergström & Boréus 2000, s. 96 och Karlberg & Mral, 1998, s. 36. 
179 Karlberg & Mral, 1998, s. 37. 
180 Karlberg & Mral, 1998, s. 37-38. 
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Tes: Inför lag på cykelhjälm 
Huvudargument 1: Cykelhjälm minskar risken för skallskador vid 
cykelolyckor 

Stödargument 1 för huvudargument 1: Skallskador är mycket vanliga vid 
cykelolyckor 

Stödargument 1 för stödargument 1: X antal barn som skadades i 
cykelolyckor under 1995 och inte bar cykelhjälm fick 
skallskador. Men bara x antal barn som använt hjälm vid 
olyckstillfället fick skallskador. 

Stödargument 2 för huvudargument 1: Skallskador får ofta allvarliga 
följder. 

Stödargument 1 för stödargument 2: Till exempel kan svåra 
skallskador orsaka förlust av talförmågan eller minnet. 
Stödargument 2 för stödargument 2: Skallskador är inte sällan 
livshotande.181

Med hjälp av argumentationsanalysens strukturering av teser och argument kan 
man klargöra deras inbördes förhållande till varandra och därmed nå förståelse 
för de resonemang som förs. 

I likhet med hermeneutiken betonar man inom retoriken och således även 
argumentationsanalysen vikten av att urskilja det retoriska yttrandets kontext.182 
Kontexten utgörs av vilken typ av text det rör sig om, vilken relation den har 
till andra texter, i vilket historiskt och socialt sammanhang texten uppträder, 
samt vem som står bakom texten och vilken publik den riktar sig till. 
Kunskapen om kontexten ger en övergripande helhetsbild av texten som antas 
vara av stor betydelse för att nå en god tolkning och förståelse av den.183 
Tydliggörandet av argumentationen och resonemangen i en enskild text sker 
utifrån den hermeneutiska spiralens princip, där man uttolkar dess specifika 
delar utifrån dess helhet och vice versa.184

                                                 
181 Exemplet är hämtat från Karlberg & Mral, 1998, s. 38. 
182 Analys av muntliga retoriska yttringar genomförs vanligtvis utifrån skriftliga versioner av dessa. Då 
”texter” eller ”yttranden” nämns i fortsättningen åsyftas därför såväl muntliga som skriftliga 
ursprungsyttranden. 
183 Karlberg & Mral, 1998, s. 21-27. 
184 Karlberg & Mral, 1998, s. 11-12. 
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Metodologiskt tillvägagångssätt 
I enlighet med studiens metodologiska angreppssätt har såväl urval som bear-
betning och analys av det empiriska materialet skett utifrån ett kvalitativt, 
hermeneutiskt förhållningssätt. I texten nedan redogörs mer ingående för hur 
detta gått till. 

Urval av empiriskt material 
Då man bestämmer vilket material som ska utgöra en studies empiri finns inga 
absoluta krav på hur man bör gå tillväga. Idealet är dock att urvalet sker med 
omsorg utifrån materialets anknytning till det sammanhang som man vill 
studera och att detta urval har förmågan att ge en så fullständig och nyanserad 
bild som möjligt av det man vill nå kunskap om.185 Denna studies syfte är som 
bekant att belysa debatten kring Patriot Act utifrån de resonemang, antaganden 
och argument som framförs av såväl ALA som den amerikanska regeringen. 
Urvalet av empirin speglar därför båda parters yttranden i debatten. Såsom 
tidigare nämns har urvalet avgränsats till texter som publicerats från september 
månad år 2001 till april månad år 2004. Texterna har, av hänsyn till materialets 
tillförlitlighet, främst hämtats från ALA: s officiella webbsida www.ala.org, 
Internetupplagan av den ALA-baserade tidskriften American Libraries, 
tillgänglig via webbadressen www.ala.org/al_onlineTemplate.cfm, ALA:s 
temawebbsida www.readerprivacy.com, Vita Husets officiella webbsida 
www.whitehouse.gov, justitiedepartementets officiella webbsida 
www.usdoj.gov samt justitiedepartementets temawebbsida 
www.lifeandliberty.gov.186

Utifrån sökning och navigering på dessa webbplatser urskiljdes åttiofem 
texter, varav ungefär hälften tillhörande respektive part. Dokumenten är 
tämligen jämnt fördelade över tidsperioden september 2001 till april 2004 och 
är av varierande omfattning. Merparten av texterna är dock mellan en och fem 
sidor långa. 

                                                 
185 Bergström & Boréus, 2000, s. 38 och Patel & Davidson, 2003, s. 64. 
186 Andra källor än de primära informationskällorna, dvs. ALA och den amerikanska regeringen, såsom 
t.ex. nyhetsbyråer och tidningar, riskerar att ge en alltför fragmentarisk och kanske även snedvriden bild 
av debatten kring Patriot Act. Yttranden som publiceras via ALA: s och den amerikanska regeringens 
webbsidor torde dessutom kunna antas vara representativa för parternas officiella hållning vad gäller 
Patriot Act. Denna studies empiriska material utgörs därför i princip uteslutande av texter som finns 
tillgängliga via ALA: s och den amerikanska regeringens officiella webbsidor. 
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Bearbetning och analys av empiriskt material 
I syfte att, utifrån denna studies hermeneutiska utgångspunkt, få en helhetsbild 
av debatten kring Patriot Act inleddes själva undersökningsförfarandet med en 
grundlig genomläsning av de åttiofem texter som valts ut som empiriskt 
material. Här fokuserades på vem som yttrat vad, när och hur samt vilka 
eventuella reaktioner dessa yttranden fått. Av dessa valdes sedan fyrtionio 
texter ut, varav tjugotre tillhörande ALA och tjugosex tillhörande den 
amerikanska regeringen.187 Detta urval bestämdes utifrån texternas förmåga att 
förmedla mer specifik mening kring parternas förhållningssätt till Patriot Act 
och skedde i syfte att, utifrån denna studies hermeneutiska utgångspunkt, nå 
närmare kunskap kring debattens enskilda delar. Bearbetningen av dessa texter 
var av mer omfattande karaktär och skedde med hjälp av 
argumentationsanalys. 

Argumentationsanalysen genomfördes utifrån de utvalda texternas krono-
logiska ordning med hjälp av ett egenhändigt konstruerat anteckningsformulär. 
Varje enskilt yttrande lästes först igenom i sin helhet och strukturerades sedan 
hierarkiskt i mer eller mindre uttalade teser, antiteser, huvudargument och 
stödargument. Texterna sammanställdes och tolkades utifrån dess kontext, 
helhet och enskilda delar, dvs. teser, antiteser, huvudargument och 
stödargument.188 Innehållet i samtliga formulär sammanställdes sedan genom 
systematisk genomgång av de teser och argument som respektive part framfört. 

Bearbetningen och analysen av det empiriska materialet skedde utifrån ett 
tämligen öppet förhållningssätt, utan några på förhand bestämda kategorier 
eller typer av teser eller argument. Tolkningsprocessen har dock sannolikt 
genomsyrats av den förförståelse kring debatten som framförallt vuxit fram ut-
ifrån bakgrundskunskapen om de debatterande parterna och av den helhetsbild 
som den inledande genomläsningen av hela det empiriska materialet gett.  
Även om argumentationsanalysen skett i ett avgränsat sammanhang har 
tolkningen av studiens empiriska material dessutom utgjort en pågående 
process som pågått fortlöpande genom hela undersökningens gång, från 
sökning och insamling av relevanta texter till bearbetning och mer formell 
analys av dessa.189

                                                 
187 Dessa texter är markerade med en asterisk * i käll- och litteraturförteckningen. 
188 För exempel på hur yttrande analyserats med hjälp av argumentationsanalys, se bilaga 4. 
189 Denna syn på tolkning uttrycks även av Holme & Solvang, 1997, s. 35. 
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Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som denna studies empiriska material 
genom tolkning och analys genererat. Inledningsvis redogörs för debatten kring 
Patriot Act i sin helhet. Därefter behandlas respektive debatterande part mer 
specifikt, där ALA: s respektive den amerikanska regeringens förhållningssätt 
till Patriot Act och dess innebörd för individers personliga integritet och 
intellektuella frihet analyseras utifrån studiens teoretiska referensram, dvs. 
utifrån de etikteoretiska riktningarna konsekvensetik och deontologisk etik. 

Debatten kring Patriot Act i sin helhet 
I syfte att ge en övergripande bild av debatten kring Patriot Act redogörs här 
för ALA: s respektive den amerikanska regeringens yttranden kring lagen och 
dess innebörd för individers integritet från september månad 2001 till april 
månad 2004. I vissa fall redogörs även för händelser och andra parters 
yttranden då dessa bedömts vara av värde för att nå en helhetsbild av 
meningsutbytet kring lagen. Även om enskilda företrädare för ALA och den 
amerikanska regeringen inte varit av något specifikt intresse i analysen av 
debatten kring Patriot Act, presenteras yttranden ibland utifrån hänvisning till 
dessa personer då detta bedömts göra läsningen mer varierad och debatten 
lättare att följa. 

Antagandet av lagen 
Kort efter terrorattackerna mot World Trade Center i New York och Pentagon i 
Washington D.C. den 11 september 2001 ber justitieminister John Ashcroft 
några av sina medarbetare på justitiedepartementet att utarbeta ett lagförslag 
som kan effektivisera bekämpningen av den terrorism som USA fallit offer 
för.190 Ett sådant lagförslag presenteras för kongressen i slutet av september 

                                                 

 

190 United States House of Representatives, 2003, Anti-Terrorism Investigations and the Fourth 
Amendment After September 11, 2001. Hearing Before the Subcommittee on the Constitution of the 
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månad 2001. Justitieminister John Ashcroft vädjar då till representanthusets 
och senatens juridiska kommittéer att skyndsamt verka för lagförslagets 
antagande. Ashcroft menar att den befintliga lagstiftningen inte är tillräcklig 
för att, på ett effektivt sätt, kunna bekämpa terrorism. Något som det nya, 
konstitutionsenliga lagförslaget, genom bl.a. uppdatering till dagens 
avancerade teknologier och utökade möjligheter att samla terrorismanknuten 
information, skulle råda bot på.191 ALA uttrycker i samband med detta sitt stöd 
för Bush-administrationens kamp mot terrorism men betonar samtidigt vikten 
av att upprätthålla balansen mellan bibliotekens samarbete med polisiära och 
juridiska instanser och värnande av biblioteksanvändares integritet.192

Någon vecka senare, den 2 oktober 2001 gör ALA tillsammans med 
American Association of Law Libraries (AALL) och Association of Research 
Libraries (ARL) ett skriftligt uttalande, Library Community Statement on 
Proposed Anti-Terrorism Measures, där man uttrycker oro över att de 
föreslagna lagändringarna hotar människors rättigheter och integritet såväl 
inom som utanför bibliotekskontext. Man ifrågasätter här möjligheten för 
statliga instanser att genomsöka ”business records”, däribland 
biblioteksregister, och att spåra elektronisk, databaserad kommunikation. 
Biblioteksorganisationerna menar att lagförslaget på så sätt utgör ett hot mot 
bibliotekens verksamhet och det fria informationsflöde som är av största 
betydelse för säkerställandet av ett demokratiskt samhälle. Organisationerna 
vädjar därför till kongressen att iaktta försiktighet i antagandet av ny anti-
terrorismlagstiftning.193

 
Committee on the Judiciary, House of Representatives 
http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju87238.000/hju87238_0.htm, s. 88. 
191 United States Department of Justice, 2001a, Attorney General Ashcroft Outlines Mobilization Against 
Terrorism Act http://www.usdoj.gov/opa/pr/2001/September/492ag.htm; United States Department of 
Justice, 2001b, Attorney General John Ashcroft Testimony Before the House Committe on the Judiciary 
http://www.usdoj.gov/ag/testimony/2001/agcrisisremarks9_24.htm och United States Department of 
Justice, 2001c, Attorney General John Ashcroft Testimony before the Senate Committee on the Judiciary 
http://www.usdoj.gov/ag/testimony/2001/0925AttorneyGeneralJohnAshcroftTestimonybeforetheSenateC
ommitteeontheJudiciary.htm. 
192 American Library Association, 2001a, ALA Q & A on the Confidentiality and Privacy of Library 
Records http://www.ala.org/ala/washoff/WOissues/civilliberties/theusapatriotact/qandaprivacy.htm och 
American Library Association m.fl., 2001, Library Community Statement on Freedom of Speech and 
Access to Information 
http://www.ala.org/ala/washoff/Woissues/civilliberties/theusapatriotact/FreedomofSpeech9.pdf. 
193 American Association of Law Libraries, American Library Association & Association of Research 
Libraries, 2001a, Library Community Letter to Congress on Anti-Terrorism Legislation 
http://www.ala.org/ala/washoff/WOissues/civilliberties/theusapatriotact/terrorismletter.pdf och American 
Association of Law Libraries, American Library Association & Association of Research Libraries, 
2001b, Library Community Statement on Proposed Anti-Terrorism Measures 
http://www.ala.org/ala/washoff/Woissues/civilliberties/theusapatriotact/terrorism.pdf. 
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Den 11 och 12 oktober, 2001 antas, efter vissa omarbetningar, justitie-
departementets lagförslag genom omröstning i kongressens båda hus, dvs. 
representanthuset (337 röster mot 79) och senaten (96 röster mot 1).194 Den 26 
oktober 2001 träder anti-terrorismlagen, nu officiellt benämnd som The USA 
Patriot Act of 2001, i kraft genom undertecknande av president George W. 
Bush. Presidenten talar om lagen som väl genomarbetad och betonar att dess 
förbättrade möjligheter för rättsliga instanser att bl.a. övervaka olika slags 
kommunikation utgör ett viktigt verktyg för att kunna förhindra terrorist-
attacker utan att på något sätt hota de fri- och rättigheter som garanteras utifrån 
den amerikanska konstitutionen.195

Hösten 2001 uttalar sig justitieminister Ashcroft vid ett antal tillfällen 
kring Patriot Act och dess kapacitet att garantera den amerikanska nationens 
och de amerikanska medborgarnas säkerhet. Han meddelar att förhindrandet av 
framtida terrorattacker ges högsta prioritet framför utredning och åtal av redan 
begångna brott. Dessutom betonar Ashcroft Bush-administrationens och 
justitiedepartementets starka engagemang för människors konstitutionella 
rättigheter och att Patriot Act inte på något sätt hotar dessa. Ashcroft menar att 
de som påstår motsatsen splittrar den amerikanska enigheten och på så sätt 
försvårar kampen mot terrorism. Ashcroft framhåller även att kampen mot 
terrorism inte enbart utkämpas för det amerikanska folkets skull, utan för ”all 
civilized people”. 196

Ökad medvetenhet kring lagen 
Under hösten 2001 växer medvetenheten kring Patriot Act inom ALA och när-
liggande biblioteksorganisationer. Man initierar bland annat en omfattande 
översyn av lagens juridiska innebörd för biblioteken och biblioteksanvändares 
integritet.197 Detta resulterar i att ALA i januari 2002 publicerar formella 
                                                 
194 Omröstningsresultaten finns tillgängliga via United States Senate, U.S. Senate Roll Call Votes 107th 
Congress – 1st Session 
http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=107&session=1&
vote=00302 och United States House of Representatives, Final Vote Results for Roll Call 386  
http://clerk.house.gov/evs/2001/roll386.xml. 
195 White House, 2001b, President Signs Anti-Terrorism Bill. Remarks of the President at Signing of the 
Patriot Act, Anti-Terrorism Legislation 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/10/20011026-5.html. 
196 United States Department of Justice, 2001d, Memorandum for Heads of Department Components 
http://www.fas.org/irp/news/2001/11/ag-memo-110801.html och United States Department of Justice, 
2001f, Testimony of Attorney General John Ashcroft, Senate Committee on the Judiciary 
http://www.usdoj.gov/ag/testimony/2001/1206transcriptsenatejudiciarycommittee.htm. 
197 American Library Association, 2001b, President Signs Antiterrorism Bill; Library Groups Examine 
Impact 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=News&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&

 

 50



riktlinjer över hur bibliotek kan och bör hantera eventuella förfrågningar som 
rör enskilda biblioteksanvändare och som utgår från Patriot Act.198 Senare 
samma månad tydliggör ALA dessutom organisationens ställningstagande för 
intellektuell frihet genom Resolution Reaffirming the Principles of Intellectual 
Freedom in the Aftermath of Terrorist Attacks.199

I april 2002 publicerar ALA dokumentet The USA Patriot Act in the 
Library som belyser Patriot Act och dess innebörd för bibliotek och biblioteks-
användare. Man fokuserar här främst på paragraf 214, 215 och 216 och menar 
att lagen hotar biblioteksanvändares integritet. Enligt ALA ger paragraf 214 
och 216 i Patriot Act FBI utökade möjligheter att spåra och avlyssna 
Internettrafik med hjälp av så kallade pen register- och trap and trace-
anordningar.200 Utifrån ALA: s tolkning ger paragraf 215, utifrån sin breda 
definition av ”business records” dessutom utökade möjligheter för FBI att 
genomsöka olika slags biblioteksregister. ALA menar att detta kan ske utan 
krav på ”probable cause”, dvs. utan sannolika eller starka skäl att tro att den 
person som FBI söker information om har begått eller planerar att begå brott. I 
dokumentet betonar ALA även att Patriot Act antogs av kongressen utan 
tillräckligt omfattande diskussion eller utfrågning av juridiskt sakkunniga.201

Genom Confidentiality and Coping with Law Enforcement Inquiries, 
Guidelines for the Library and its Staff, ett dokument med riktlinjer över hur 
biblioteken bör bemöta förfrågningar från statliga instanser rörande 
biblioteksanvändares lån och informationssökningar, uttrycker ALA i april 
2002 även vikten av ett etiskt förhållningssätt hos biblioteksanställda och av ett 
aktivt skyddande av biblioteksanvändares integritet.202

 
ContentID=7534 och ”Library Groups Examine Antiterrorism Law”, American Libraries 2001, 32:11, s. 
12-14. 
198 American Library Association, 2002b, Guidelines For Librarians on the U.S.A. Patriot Act What to do 
before, during and after a ”knock at the door?” 
http://www.ala.org/ala/washoff/Woissues/civilliberties/theusapatriotact/patstep.pdf. 
199 American Library Association, 2002d, Resolution Reaffirming the Principles of Intellectual Freedom 
in the Aftermath of Terrorist Attacks 
http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/ifresolutions/reaffirmifprinciples.pdf. 
200 ”Pen register” är en teknologisk anordning som kopplas till telefonlinje och som, genom att registrera 
och dechiffrera/avkoda elektroniska impulser, identifierar uppringda eller på annat sätt kontaktade 
telefonnummer (Electronic Surveillance in a Digital Age: Glossary http://www.wws.princeton.edu/cgi-
bin/byteserv.prl/~ota/disk1/1995/9513/951307.PDF, s. 73). 
”Trap and trace” är en teknologisk anordning som fångar elektroniska impulser med hjälp av vilka man 
kan identifiera varifrån elektronisk kommunikation sänds (Electronic Surveillance in a Digital Age: 
Glossary, s. 74). 
201 American Library Association, 2002e, The USA Patriot Act in the Library 
http://www.ala.org/ala/oif/ifissues/usapatriotlibrary.pdf. 
202 American Library Association, 2002a, Confidentiality and Coping with Law Enforcement Inquiries 
Guidelines for the Library and its Staff http://www.ala.org/ala/oif/ifissues/guidelineslibrary.pdf. 
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Den 19 juni 2002 antar ALA dessutom Privacy: An Interpretation of the 
Library Bill of Rights, ett dokument där man tydliggör vikten av att värna 
biblioteksanvändares integritet och dessa användares rätt att veta vilken 
information som biblioteken registrerar om dem, hur länge informationen 
sparas osv. Genom dokumentet fastställer ALA även att skyddandet av 
människors integritet är en fundamental del av bibliotekarieyrkets etiska 
dimension och grundläggande för säkerställandet av intellektuell frihet.203

Lagens tillämpning i bibliotekskontext 
Under sommarmånaderna år 2002 blossar en diskussion upp kring huruvida 
FBI sökt igenom biblioteksregister utifrån Patriot Act eller inte. 
Justitiedepartementet och FBI vill inte kommentera detta men menar att det 
utifrån Patriot Act finns lagligt stöd för sådana genomsökningar. 

Mellan juli och september 2002 besvarar justitiedepartementet ett femtiotal 
skriftliga frågor från representanthusets juridiska kommitté rörande tillämp-
ningen av Patriot Act.204 Justitiedepartementet meddelar att det är möjligt att 
genomsöka biblioteksregister och då främst register tillhörande folkbibliotek 
(public libraries) utifrån paragraf 215. Man betonar dock att det inte är troligt 
att biblioteksregister innehåller sådan information som skulle kunna vara av 
intresse i terrorismutredningar. Dessutom betonas att det i utredningar gällande 
amerikanska medborgare inte är tillåtet att genomsöka register eller övervaka 
elektronisk kommunikation om syftet enbart är att undersöka hur individer ut-
övar sin konstitutionsenliga informations- yttrande- religions- och mötesfrihet. 
Patriot Act hotar således inte de fri- och rättigheter som garanteras av den 
amerikanska konstitutionen. Departementet kan inte besvara hur många gånger 
möjligheten att genomsöka biblioteksregister har utnyttjats av FBI då dessa 
uppgifter, av hänsyn till nationens säkerhet, är hemligstämplade.205 
Justitiedepartementet uttalar sig dock om paragraf 215 i allmänhet och menar 

                                                 
203 American Library Association, 2002c, Privacy: An Interpretation of the Library Bill of Rights 
http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/statementsif/interpretations/privacy.htm. 
204 Bryant, Daniel J, 2002a, Follow-up Question 
http://www.lifeandliberty.gov/subs/congress/hjcpatriotactcombinedresponses3.pdf; Bryant, Daniel J, 
2002b, Questions Submitted by the House Judiciary Committee to the Attorney General on USA 
PATRIOT Act Implementation. Submission 1 of 2 
http://www.lifeandliberty.gov/subs/congress/hjcpatriotactcombinedresponses3.pdf och Bryant, Daniel J, 
2002c, Questions Submitted by the House Judiciary Committee to the Attorney General on USA 
PATRIOT Act Implementation. Submission 2 of 2 
http://www.lifeandliberty.gov/subs/congress/hjcpatriotactcombinedresponses3.pdf. 
205 Bryant, 2002b. 
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att den generellt sett har underlättat tillgången till register innehållande 
information som kan vara av intresse i terrorismutredningar.206

Under tiden växer oron bland allmänhet, kongressledamöter och 
biblioteksverksamma över Patriot Acts konsekvenser för människors 
medborgerliga rättigheter, något som bemöts av justitieminister John Ashcroft i 
augusti 2002. Justitieministern uttrycker förståelse för oron men understryker 
att USA befinner sig i ett krig mot terrorism som måste underlättas och stödjas 
så långt det är möjligt.207

I september 2002 klargör dessutom David Kris, företrädare för 
justitiedepartementet, vem eller vilka som kan utgöra måltavlor för 
övervakning utifrån Patriot Act. Enligt Kris kan amerikanska medborgare inte 
övervakas utifrån FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), dvs. den 
lagstiftning som Patriot Acts 215: e paragraf är tätt sammankopplad med, så 
länge det inte finns sannolika skäl att tro att dessa har anknytning till 
terrorismnätverk eller terroristverksamhet. Även om Patriot Act gjort det 
möjligt för rättsliga instanser att tillämpa FISA utifrån terrorismrelaterad 
brottslighet har lagen inte förändrat de högt ställda krav som reglerar vem som 
kan övervakas, hur, när och var. Kris menar därför att Patriot Act inte inneburit 
några egentliga utökade befogenheter att bedriva övervakning.208

I januari 2003 uttrycker ALA sin officiella ståndpunkt kring Patriot Act 
och statlig övervakning genom dokumentet Resolution on the USA Patriot Act 
and Related Measures that Infringe on the Rights of Library Users. ALA 
argumenterar här för bibliotekens betydelse för ett fritt informationsflöde i 
samhället och betonar sambandet mellan integritetsskydd, intellektuell frihet 
och demokrati. Biblioteksorganisationen motsätter sig all maktutövning som 
syftar till att kuva fri spridning och utbyte av information och kunskap utifrån 
antagandet att detta urholkar demokratin.209

ALA ifrågasätter Patriot Act då man utgår från att vissa delar av lagen 
utökar befogenheterna för den amerikanska regeringen att övervaka såväl 
amerikanska som icke amerikanska medborgare och på så sätt hotar 
                                                 
206 Bryant, 2002c, s. 5-6. 
207 United States Department of Justice, 2002a, Remarks of Attorney General John Ashcroft, Eighth 
Circuit Judges Conference, Duluth Minnesota 
http://www.usdoj.gov/ag/speeches/2002/080702eighthcircuitjudgesagremarks.htm. 
208 United States Department of Justice, 2002b, Statement of Associate Deputy Attorney General David S. 
Kris Before the Senate Judiciary Committee Concerning the Foreign Intelligence Surveillance Act 
http://www.usdoj.gov/dag/testimony/2002/krissenjud091002.htm. 
209 American Library Association, 2003t, Resolution on the USA Patriot Act and Related Measures that 
Infringe on the Rights of Library Users 
http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/ifresolutions/usapatriotactresolution.pdf. 
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människors möjligheter att utöva sina grundläggande, konstitutionella fri- och 
rättigheter. Biblioteksorganisationen vädjar därför till kongressen att öka 
översynen av lagens tillämpning och ändra de delar i Patriot Act som hotar 
människors yttrandefrihet.210 ALA uppmanar dessutom alla som arbetar inom 
bibliotekssfären att utbilda biblioteksanvändare, personal och samhälle om 
Patriot Act och andra åtgärder som hotar individers integritet och 
biblioteksregisters konfidentialitet. 211

Växande kritik mot lagen 
I mars 2003 presenterar representanthusledamoten Bernard Sanders 
lagförslaget Freedom to Read Protection Act, ett lagförslag som, om det antogs 
av kongressen, skulle undanta biblioteks- och bokhandelsregister från de 
möjliga ”business records” som paragraf 215 i Patriot Act innefattar. Under 
våren och sommaren 2003 presenteras även Library and Bookseller Protection 
Act av senator Barbara Boxer, Surveillance Oversight and Disclosure Act av 
representanthusledamot Joseph M. Hoeffel, Library, Bookseller and Personal 
Records Privacy Act av senator Russell D. Feingold samt Protecting the Rights 
of Individuals Act av senatorerna Lisa Murkowski och Ron Wyden. 
Lagförslagen syftar, liksom Freedom to Read Protection Act till att begränsa 
möjligheterna för rättsliga instanser att övervaka bibliotek och biblioteks-
användare, men även till att ge ökad översyn av Patriot Act och dess 
tillämpning. Lagförslagen stöds överlag av ALA då biblioteksorganisationen 
utgår från att de kan säkerställa det amerikanska folkets konstitutionella rätt att 
tillgå och sprida information utan övervakning eller inskränkning från statliga 
instanser.212

                                                 
210 American Library Association 2003t. 
211 American Library Association 2003t. 
212 American Library Association, 2003d, American Library Association (ALA) welcomes introduction of 
Surveillance Oversight and Disclosure Act today in House of Representatives 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=pressreleases&template=/contentmanagement/contentdisplay.
cfm&ContentID=34906; American Library Association, 2003i, American Library Association supports 
legislation to exempt libraries, booksellers from certain provisions of USA Patriot Act 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=archive&template=/contentmanagement/contentdisplay.cfm&
ContentID=20003; American Library Association, 2003l, Bill Introduced in Senate Exempting Libraries 
from Patriot Act Provisions 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=News&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&
ContentID=33331; American Library Association, 2003m, Bills Would Limit FBI´s Patriot Act Access to 
Library Records 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=News&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&
ContentID=40209 och Sanders Introduces ”Freedom To Read Protection Act”, 2003, 
http://bernie.house.gov/documents/releases/20030306181342.asp. 
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Med anledning av den växande kritiken mot Patriot Act uppmanas justitie-
departementet under våren 2003 att informera den amerikanska kongressen om 
lagens tillämpning. Genom såväl muntliga som skriftliga yttranden framhåller 
Jamie E. Brown och Viet Dinh, företrädare för justitiedepartementet, att 
paragraf 215 inte har utökat möjligheterna att genomsöka biblioteksregister så 
märkbart som kritikerna påstår. 

Brown och Dinh hävdar att FBI redan innan Patriot Act haft möjlighet att 
genomsöka biblioteksregister i allmänna brottsutredningar. I och med 
antagandet av Patriot Act omfattar dessa befogenheter nu även 
terrorismutredningar. Brown och Dinh betonar även att sådana genom-
sökningar inte får eller kan ske hur som helst. För att genomsökning av så 
kallade ”business records”, såsom biblioteksregister, och övervakning av 
elektronisk kommunikation ska kunna ske utifrån paragraf 215 respektive 
paragraf 214 i Patriot Act måste justitiedepartementet kunna styrka inför dom-
stol att detta inte gäller amerikanska medborgare eller intyga att 
genomsökning/övervakning syftar till att skydda nationen mot internationell 
terrorism eller hemlig underrättelseverksamhet. För att FBI ska kunna 
eftersöka information gällande amerikanska medborgare krävs dessutom att 
detta inte enbart sker i syfte att undersöka hur dessa personer utövar den 
informations- yttrande- religions- och mötesfrihet som garanteras utifrån 
konstitutionens första tillägg. All slags genomsökning av register och 
övervakning av elektronisk kommunikation utifrån Patriot Act föregås således 
av grundlig kontroll och godkännande av domstol och hotar därmed inte 
biblioteksanvändares rättigheter eller integritet på något sätt.213

Viet Dinh menar dessutom att den offentliga debatten kring Patriot Act 
rymmer en hel del felaktig information om lagen. Han försäkrar att Patriot Act 
inte på något sätt hotar det amerikanska folkets medborgerliga rättigheter. Det 
största hotet mot de så högt värderade amerikanska frihetsidealen utgörs istället 
av den terrorism som Patriot Act syftar till att bekämpa. Enligt Dinh är Patriot 
Act absolut nödvändig i kampen mot terrorism då lagen på ett avgörande sätt 
underlättar möjligheten för rättsliga instanser att utreda och åtala terrorister och 
förhindra framtida terrorattacker. Dinh menar vidare att bibliotek inte nämns 
specifikt någonstans i förhållande till Patriot Acts 215: e paragraf, men att 
bibliotek inte bör eller ska tillåtas bli säkra tillflyktsorter för terrorister. Dinh 

                                                 
213 Brown, Jamie E, 2003, USA PATRIOT Act 
http://www.lifeandliberty.gov/subs/congress/hjcpatriotwcover051303final.pdf och United States House 
of Representatives, 2003. 
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nämner att bibliotek har varit föremål för utredning av FBI vid ett femtiotal 
tillfällen, men menar att dessa inte haft någon specifik koppling till Patriot Act. 
Ett antal av kontakterna mellan FBI och biblioteken ska dessutom ha skett på 
initiativ av de enskilda biblioteken.214

ALA kommenterar Browns och Dinhs yttranden i slutet av maj 2003. 
Biblioteksorganisationen markerar återigen sitt stöd för bekämpningen av 
terrorism, men ifrågasätter huruvida Patriot Act verkligen behövs i kampen 
mot terrorister. Enligt ALA är den lagstiftning som existerade innan Patriot Act 
antogs tillräcklig för att kunna bekämpa terrorismen.215 ALA kritiserar även 
justitiedepartementet och menar att dess företrädare inte ger tillräckligt tydlig 
information om Patriot Acts tillämpning i förhållande till biblioteken. ALA 
uppmanar därför justitiedepartementet att klargöra exakt hur många gånger 
biblioteksregister har genomsökts utifrån Patriot Act.216

Lagens betydelse i kampen mot terrorism 
Under sommaren 2003 gör justitieminister Ashcroft ett antal uttalanden till 
stöd för Patriot Act. Justitieministern påminner om det påtagliga terrorhot som 
USA och dess medborgare ständigt befinner sig under och om hur Patriot Act 
effektiviserat justitiedepartementets bekämpning av denna terrorism. Ashcroft 
menar även att de som kritiserar Patriot Act inte inser att lagen är USA: s 
viktigaste verktyg i kampen mot terrorism. Enligt Ashcroft är lagen absolut 
nödvändig för att man ska kunna förhindra framtida terrorattacker och rädda 
oskyldiga människors liv. 217 

Justitieministern menar även att kritiken som riktats mot lagen utifrån dess 
innebörd för biblioteken är obefogad. Enligt Ashcroft har kampen mot 
terrorismen skett konstitutionsenligt sedan dag ett. Han framhåller dessutom att 
Patriot Act inte tillåter godtyckliga genomsökningar av biblioteksregister eller 
andra ”business records” som rör vanliga medborgare. Någon definition av vad 
som kännetecknar en ”vanlig” medborgare ges dock inte. Ashcroft 
understryker att det sedan länge varit möjligt för FBI att genomsöka ”business 
records” i utredning av bl.a. narkotikabrott och organiserad brottslighet och att 

                                                 
214 United States House of Representatives 2003, s. 15-30, 87. 
215 American Library Association, 2003h, American Library Association Statement responding to the 
Department of Justice May 20 report and testimony to the U.S. House Judiciary Committee 
http://www.ala.org/ala/pressreleasesbucket/pressreleases2003may/americanlibrary.htm. 
216 American Library Association 2003h. 
217 United States Department of Justice, 2003e, Hearing before the Commitee on the Judiciary, House of 
Representatives http://www.house.gov/judiciary/87536.PDF, s. 8. 
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Patriot Act ger samma, rimliga möjligheter i utredningar som rör terrorism och 
nationens säkerhet.218

Ashcrofts uttalanden uppmärksammas av ALA men resulterar inte i något 
direkt bemötande av detta.219 I samband med att ALA uttrycker sitt motstånd 
mot Bush-administrationens Terrorism Information Awareness Program (TIA) 
i juni 2003, markerar dock biblioteksorganisationen sitt ställningstagande mot 
”governmental intimidation”, dvs. all slags statlig verksamhet som riskerar att 
hota människors integritet och yttrandefrihet.220

I augusti år 2003 antar ALA dessutom nya riktlinjer för hur biblioteken 
kan och bör utforma policys till skydd för biblioteksanvändares integritet. Man 
hänvisar här till utvecklingen av nya teknologiska verktyg, ändrad lagstiftning 
och utökad statlig övervakning. I riktlinjerna betonas bl.a. vikten av att 
säkerställa biblioteksanvändarnas integritet och användarnas rätt att veta vilken 
information som biblioteken registrerar om dem.221

Debatten intensifieras 
Mot slutet av sommaren och början av hösten 2003 intensifieras debatten kring 
Patriot Act, såväl från det amerikanska justitiedepartementets som från ALA: s 
sida. I mitten av augusti 2003 inleder justitiedepartementet en rikstäckande 
kampanj i syfte att förespråka Patriot Act. Som ett led i denna kampanj 
lanseras ”Preserving Life and Liberty” (www.lifeandliberty.gov), en webbsida 
riktad till allmänheten innehållande information kring lagen. Här tillbakavisas 
kritikers påståenden att paragraf 214, 215 och 216 hotar de rättigheter som 
individer garanteras utifrån konstitutionens första och fjärde tillägg genom att 
avfärda dessa som myter, dvs. som ett slags fantasier eller felaktiga 

                                                 
218 Ashcroft, John, 2003b, Prepared Remarks of Attorney General John Ashcroft, The Aspen Institute 
Conference on Journalism and Society, Queenstown, Maryland 
http://www.aspeninstitute.org/AspenInstitute/files/CCLIBRARYFILES/FILENAME/0000000545/ashcro
ftremarks.pdf och United States Department of Justice, 2003h, Prepared Remarks of Attorney General 
John Ashcroft, Office of Domestic Preparedness Conference 
http://www.usdoj.gov/ag/speeches/2003/072803agpreparedremarks.htm. 
219 American Library Association, 2003j, Ashcroft: Feds Don´t Monitor ”Ordinary” Patrons 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=News&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&
ContentID=39334. 
220 American Library Association, 2003s, Resolution on the Terrorism Information Awareness Program 
http://www.ala.org/ala/oif/ifissues/issuesrelatedlinks/tia_resolution.pdf. TIA syftar till att samla 
personligt knuten information från mängder av offentliga och privata databaser och att utifrån dessa 
skapa profiler över såväl amerikanska som utländska medborgare (McClintock 2003, s. 96). 
221 American Library Association, 2003a, ALA issues new guidelines for developing library privacy 
policyhttp://www.ala.org/Template.cfm?Section=pressreleases&template=/contentmanagement/contentdi
splay.cfm&ContentID=44685 och American Library Association, 2003f, American Library Association 
Guidelines for Developing a Library Privacy Policy 
http://www.ala.org/ala/oif/iftoolkits/toolkitsprivacy/libraryprivacy.htm. 
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föreställningar kring lagen. Dessutom framhåller man att den amerikanska 
kongressen, som kontinuerligt delges information kring Patriot Acts 
tillämpning av justitiedepartementet, i enlighet med ett uttalande i oktober 
2002, inte funnit något som tyder på att Patriot Act missbrukas.222 
Justitiedepartementet ser möjligheten för rättsliga instanser att genomsöka 
”business records”, såsom biblioteksregister, som rimlig då detta sedan länge 
varit möjligt i utredning av vanlig brottslighet och då dessa befogenheter 
ytterst syftar till att bekämpa terrorism. Man menar även att fördröjning av 
information till individer som är under utredning, något som Patriot Act 
möjliggör, är rimlig då det annars finns risk att misstänkta terrorister förstör 
bevis eller på annat sätt lyckas fly undan de amerikanska myndigheterna.223 
Enligt justitiedepartementet är Patriot Act absolut nödvändig i kampen mot 
terrorism, något som styrks av det faktum att rättsliga instansers hittills lyckats 
förhindra ytterligare terrorattacker.224

Som ett led i justitiedepartementets kampanj kring Patriot Act beger sig 
justitieminister Ashcroft under augusti och september månad till ett antal 
amerikanska städer där han håller anföranden om Patriot Act utifrån just temat 
”preserving life and liberty” inför i huvudsak företrädare för juridisk och 
polisiär verksamhet i delstaterna Tennessee, Iowa, Michigan, Pennsylvania, 
Ohio och New York.225 ALA reagerar tillsammans med ACLU och People for 
the American Way (PFAW) mot att allmänheten inte ges tillträde till Ashcrofts 
möten och genomför, med hjälp av ett hundratal personer, demonstrationer mot 
detta i samband med Ashcrofts besök i städerna Cleveland och Philadelphia i 
augusti 2003.226

                                                 
222 United States Department of Justice, 2003c, Dispelling the Myths. Dispelling Some of the Major 
Myths about the USA PATRIOT Act http://www.lifeandliberty.gov/subs/add_myths.htm och United States 
Department of Justice, 2003d, Dispelling the Myths. Dispelling Some of the Major Myths about the USA 
PATRIOT Act http://www.lifeandliberty.gov/subs/u_myths.htm. 
223 United States Department of Justice 2003d. 
224 United States Department of Justice, 2003n, The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty 
http://www.lifeandliberty.gov. 
225 CNN.com, 2003, Ashcroft kicks off campaign to defend Patriot Act 
http://www.cnn.com/2003/LAW/08/19/ashcroft.patriot.act/index.html; United States Department of 
Justice, 2003a, Attorney General Ashcroft to Travel to Pennsylvania, Ohio, Michigan and Iowa 
http://www.usdoj.gov/opa/pr/2003/August/03_ag_463.htm; United States Department of Justice, 2003g, 
Prepared Remarks of Attorney General John Ashcroft, New York City 
http://www.usdoj.gov/ag/speeches/2003/090903nucremarks.htm och United States Department of Justice, 
2003l, Remarks of Attorney General John Ashcroft, Protecting Life and Liberty, Memphis Tennessee 
http://www.usdoj.gov/ag/speeches/2003/091803memphisremarks.htm. 
226 American Library Association, 2003n, Detroit, Des Moines area activists, ALA express concerns 
about USA PATRIOT Act 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=pressreleases&template=/contentmanagement/contentdisplay.
cfm&ContentID=4175252. PFAW är en amerikansk organisation som värnar de demokratiska ideal och 
de fri- och rättigheter som den amerikanska konstitutionen uttrycker. Se http://www.pfaw.org.  
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Justitieminister Ashcrofts anföranden är tämligen lika till innehåll och 
karaktär. Han talar allmänt om bekämpningen av terrorism och betydelsen av 
effektiva verktyg, såsom Patriot Act, för att lyckas med detta. Justitieministern 
berör även specifikt paragraf 215 i förhållande till biblioteken och tillbakavisar 
kritiken som rör denna del av Patriot Act. Ashcroft framhåller här, liksom vid 
tidigare tillfällen att statliga instanser tidigare haft möjlighet att genomsöka 
olika ”business records” i vanliga brottsutredningar och att denna rimliga 
möjlighet, i och med Patriot Act, nu även ges i utredningar som rör terrorism 
eller nationens säkerhet.227

Vid ett antal tillfällen i mitten av september 2003 beskriver Ashcroft den 
pågående debatten kring Patriot Act och dess innebörd för biblioteken som 
”hysterisk” och menar att de orimliga antaganden som kritiker gör kring Patriot 
Act riskerar att överskugga lagens och justitiedepartementets huvudsakliga 
uppdrag, dvs. att bekämpa terrorism. Ashcroft skildrar scenarier där FBI-
agenter iförda trenchcoats och mörka glasögon stryker omkring på biblioteken 
dygnet runt i syfte att fråga ut bibliotekarier och biblioteksbesökare om vad de 
gör på biblioteket, vad de läser, om de sett någon eller något misstänkt osv. Det 
är sådana bilder som kritiker, enligt Ashcroft, förmedlar kring Patriot Act. 
Bilder som justitieministern bestämt tillbakavisar och beskriver som orimliga, 
osannolika och skrattretande. Osannolika då varken FBI eller någon annan 
statlig instans är intresserad av människors läsvanor och då sådana eftersök-
ningar skulle strida mot den informations- och yttrandefrihet som garanteras 
enligt konstitutionens första tillägg. Orimliga och skrattretande eftersom FBI 
och andra statliga instanser varken kan eller vill slösa bort så omfattande 
resurser som sådana eftersökningar skulle kräva. Enligt Ashcroft finns ingen 
som värderar och respekterar medborgarnas konstitutionella rättigheter högre 
än justitiedepartementet. Han avfärdar därför kritiken mot Patriot Act och 
beskriver den som löjlig.228

                                                 
227 United States Department of Justice, 2003b, Attorney General John Ashcroft Speaks About The 
Patriot Act, Prepared Remarks of Attorney General John Ashcroft, Boise Idaho 
http://www.usdoj.gov/ag/speeches/2003/082503patriotactremarks.htm; United States Department of 
Justice 2003g och United States Department of Justice, 2003i, Prepared Remarks of Attorney General 
John Ashcroft ”Preserving Life and Liberty” American Enterprise Institute, Washington DC 
http://www.usdoj.gov/ag/speeches/2003/081903remarksataeifinal.htm. 
228 United States Department of Justice, 2003j, Prepared Remarks Attorney General John Ashcroft ”The 
proven Tactics in the Fight against Crime” Washington D.C. 
http://www.usdoj.gov/ag/speeches/2003/091503nationalrestaurant.htm; United States Department of 
Justice, 2003k, Remarks of Attorney General John Ashcroft, Milwaukee, Wisconsin 
http://www.usdoj.gov/ag/speeches/2003/092203milwaukee.htm och United States Department of Justice 
2003l. 
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Justitieministern offentliggör dessutom att paragraf 215 i Patriot Act aldrig 
använts för genomsökning av biblioteksregister och att den kritik som riktats 
mot Patriot Act angående detta därmed saknar grund. 229 Ashcroft betonar 
vikten av att bekämpa terrorism och att, utifrån Patriot Act kunna göra detta 
utifrån samma, rimliga villkor som vid bekämpning av annan brottslighet. 
Ashcroft berömmer även justitiedepartementets hittills effektiva arbete mot 
terrorismen och menar att Patriot Act, utifrån dess möjligheter att bekämpa 
terrorism, skyddar det amerikanska folkets konstitutionella fri- och rättigheter. 

230

Ashcrofts kopplingar mellan hysteri, bibliotek och Patriot Act förtydligas 
av Mark Corallo, talesman för det amerikanska justitiedepartementet. Enligt 
Corallo är Ashcrofts uttalanden inte något specifikt angrepp mot ALA och 
bibliotekarier utan främst mot ACLU och politiker som trissat upp stämningen 
och drivit ALA till att misstro den amerikanska regeringen.231

Ashcrofts uttalanden bemöts av Carla Hayden, ordförande i ALA, under 
september månad 2003. Hayden framhåller ALA: s arbete för att öka 
medvetenheten och kunskapen om Patriot Act och betonar bibliotekens 
uppdrag att skydda sina användares integritet. ALA-ordföranden menar att 
Patriot Act antogs efter alltför kort begrundan och under alltför kaotiska 
former. Enligt ALA: s tolkning av Patriot Act ger lagen 
övervakningsmöjligheter av tidigare aldrig skådat slag, däribland tillgång till 
biblioteksregister utan någon större utomstatlig översyn. Patriot Act står på så 
sätt i konflikt med de amerikanska delstaternas lagstiftade skydd för 
biblioteksanvändarnas integritet. Enligt ALA är Patriot Act dessutom alltför 
vid i sina definitioner. Man utgår här från att lagen tillåter övervakning av 
individer om den information som eftersöks är av relevans för en pågående 
terrorismutredning, något som tidigare, utifrån konstitutionens fjärde tillägg, 
krävde starkare skäl än så, närmare bestämt ”probable cause”, dvs. sannolika 
skäl om misstanke att individer som övervakas har begått eller planerar att 
begå brott. 232

                                                 
229 Ashcroft, John, 2003a, Memorandum for Director Robert S. Mueller 
http://www.cdt.org/security/usapatriot/031918doj.shtml och United States Department of Justice 2003l. 
230 United States Department of Justice 2003k. 
231 American Library Association, 2003k, Ashroft Says FBI Hasn´t Used Patriot Act Library Provision, 
Mocks ALA for ”Hysteria” 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=News&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&
ContentID=44344. 
232 American Library Association, 2003g, American Library Association responds to Attorney General 
remarks on librarians and USA PATRIOT Act: A statement by ALA President Carla Hayden 
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Hayden menar dessutom, till skillnad från lagens förespråkare, att det 
utifrån Patriot Act och dess koppling till FISA är möjligt att övervaka 
amerikanska medborgare utifrån samma grund som utländska medborgare.233 
ALA-ordföranden påtalar även justitiedepartementets ovilja att tillhandahålla 
information om Patriot Acts tillämpning i förhållande till biblioteken och 
ifrågasätter Ashcrofts uttalande om FBI: s ointresse av människors läsvanor. 
Hayden ger exempel på tidigare tillfällen i Amerikas historia då såväl 
amerikanska som utländska biblioteksanvändares läs- och informationsvanor 
faktiskt varit av intresse för statliga instanser. Hon nämner här bl.a. FBI 
Library Awareness Program som pågick under 1970- och 80-talet och uttrycker 
oro över att något liknande inträffar igen.234 Även om Patriot Act, enligt 
justitiedepartementet, aldrig använts i syfte att genomsöka biblioteksregister, 
ställer sig Hayden frågande till huruvida den amerikanska regeringen ska ha 
möjlighet att kunna göra det utan starka misstankar om brott.235 Hayden betonar 
här vikten av att skydda biblioteken då de fyller en central demokratisk roll i 
det amerikanska samhället och menar att skyddandet av biblioteksregister inte 
utgör något hinder för effektiv terrorismbekämpning och nationens säkerhet. 
Hon vädjar därför till kongressen att återställa det ursprungliga, lagskyddet för 
biblioteksregister genom att anta något av de lagförslag som syftar till att 
begränsa möjligheten för rättsliga instanser att bedriva övervakning av 
biblioteksanvändare utifrån paragraf 215 i Patriot Act.236 Ytterligare sådana lag-
förslag introduceras av representanthusledamoten C. L. Otter och senatorerna 
Larry Craig och Richard Durbin under oktober månad år 2003 och benämns 
The Security and Freedom Ensured Act respektive Security and Freedom 
Enhanced Act (SAFE).237

 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=pressreleases&template=/contentmanagement/contentdisplay.
cfm&ContentID=44012. 
233 American Library Association 2003g. 
234 American Library Association 2003g. 
235 American Library Association, 2003e, American Library Association condemns attack by former 
Attorney General Edwin Meese; calls for open debate of PATRIOT Act powers 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=pressreleases&template=/contentmanagement/contentdisplay.
cfm&ContentID=45256. 
236 American Library Association 2003e; American Library Association, 2003c, ALA Urges Congress to 
”Remedy” Patriot Act; Patriot II Bill Introduced 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=News&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&
ContentID=45595 och American Library Association, 2003o, In wake of declassified report, ALA renews 
call for legislative amendments to PATRIOT Act 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=pressreleases&template=/contentmanagement/contentdisplay.
cfm&ContentID=44230. 
237 American Library Association 2003p. 
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Under oktober och november månad uttalar sig justitiedepartementet 
återigen kring Patriot Acts betydelse. Här omtalas Patriot Act som ett mycket 
viktigt redskap i kampen mot terrorismen och man understryker att kritikernas 
oro är obefogad då det, enligt den amerikanska kongressen, inte finns något 
som tyder på att Patriot Act missbrukas. Företrädare för justitiedepartementet 
menar att lagen därmed inte innebär något hot mot det amerikanska folkets 
konstitutionella rättigheter. Liksom i tidigare uttalanden framhåller man att 
Patriot Act endast tillåter genomsökning av biblioteksregister under 
kontrollerade former och att sådana rimliga genomsökningar varit möjliga 
sedan lång tid tillbaka i ”vanliga” brottsutredningar. Man betonar även att 
Patriot Act hittills varit av stor nytta i kampen mot terrorism och att eventuella 
begränsningar i lagen skulle återföra USA till den sårbara position som landet 
befann sig i vid tidpunkten för terrorattackerna den 11 september 2001. 238

Justitiedepartementets yttranden bemöts av ALA: s ordförande Carla 
Hayden i mitten av november 2003. Hayden betonar ALA: s vilja att värna 
nationens frihet och säkerhet och menar att ett fritt utbyte av information och 
olika synsätt utgör själva grunden för den amerikanska friheten. 239 Enligt 
Hayden är skyddandet av människors integritet avgörande för att individers 
utövande av tanke- yttrande- och mötesfrihet ska kunna säkerställas. Då 
bibliotekens verksamhet syftar till att värna dessa ideal motsätter sig ALA all 
slags övervakning av biblioteksanvändare och specifikt sådan övervakning som 
sker utan rimliga misstankar om brott, oavsett om de individer som övervakas 
är amerikanska medborgare eller inte. ALA förhåller sig därför kritiskt till 
Patriot Act. Hayden framhåller även att oron kring Patriot Act inte enbart är 
begränsad till bibliotekskontexten. Hon nämner bl.a. att ett hundratal 
amerikanska kommuner hittills tagit ställning mot vissa delar i Patriot Act i 
syfte att aktivt värna medborgarnas fri- och rättigheter.240

                                                 
238 United States Department of Justice, 2003f, Prepared Remarks of Attorney General John Ashcroft, 
Federalist Society National Convention http://www.usdoj.gov/ag/speeches/2003/111503ag.htm; United 
States Department of Justice, 2003m, Statement of Mark Corallo, Director of Public Affairs, on the USA 
Patriot Act http://www.usdoj.gov/opa/pr/2003/October/03_opa_572.htm och United States Senate 
Committee on the Judiciary, 2003, Prepared Testimony of Viet D. Dinh, America after 9/11: Freedom 
preserved or freedom lost? http://judiciary.senate.gov/print_testimony.cfm?id=998&wit_id=2877. 
239 American Library Association, 2003q, Public Statement by American Library Association President 
Dr. Carla Hayden Submitted to a Judicial Committee Hearing, ”America After 9/11: Freedom Preserved 
or Freedom Lost?” 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=pressreleases&template=/contentmanagement/contentdisplay.
cfm&ContentID=49695. 
240 American Library Association 2003q. 
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Förnyelse av lagens tidsbestämda paragrafer 
I slutet av januari 2004 håller president George W. Bush sitt årliga tal till den 
amerikanska kongressen, (State of the union address). Bland alla de landsom-
fattande frågor som Bush-administrationen ägnar sig åt, såsom utbildning, 
sjukvård, arbetsmarknad, ekonomisk tillväxt osv. har frågor som rör nationens 
säkerhet, enligt presidenten, högsta prioritet. Bush framhåller Patriot Act som 
ett viktigt och nödvändigt verktyg i bekämpningen av terrorism och 
säkerställandet av det amerikanska folkets trygghet. Presidenten nämner att 
vissa delar av anti-terrorlagen slutar äga laga kraft den 31 december 2005. 
Hotet från terrorister upphör dock, enligt Bush, inte vid detta datum. Han 
vädjar därför till kongressen att göra dessa delar i Patriot Act permanenta.241

ALA motsätter sig presidentens önskemål då en av de paragrafer som löper 
ut i december 2005 är paragraf 215. Utifrån den debatt som Patriot Act gett 
upphov till och den oro som uttryckts bland allmänheten kring lagens 
övervakningsmöjligheter, är det enligt ALA inte rimligt att låta denna del av 
Patriot Act blir permanent. ALA ställer sig dessutom frågande till varför Bush-
administrationens så gärna vill behålla möjligheten att genomsöka ”business 
records”, såsom biblioteksregister, utifrån paragraf 215 då FBI, i enlighet med 
justitiedepartementets uttalanden, aldrig utnyttjat denna möjlighet.242

I februari 2004 uttalar ALA, tillsammans med ett stort antal företrädare för 
bokbranschen, genom Book Industry Statement sitt officiella stöd för 
lagförslagen Freedom to Read Protection Act, Library and Bookseller 
Protection Act och Library, Bookseller and Personal Data Privacy Act som 
syftar till att skydda biblioteks- och bokhandelsregister från genomsökning ut-
ifrån Patriot Act.243 Man menar här att Patriot Act ställer orimligt låga krav för 
att rättsliga instanser ska kunna övervaka biblioteksanvändare och bokhandels-
kunder och att lagen på så sätt hotar det integritetsskydd som är nödvändigt för 

                                                 
241 White House 2004c. Liknande resonemang förs även i White House, 2004a, Fact Sheet: President 
Bush Calls for Renewing the USA PATRIOT Act 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/04/20040419-5.html och White House, 2004b, President 
Bush Calls for Renewing the USA PATRIOT Act 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/04/print/20040419-4.html. 
För vidare information kring Bush-administrationens verksamhet, se White House, Policies in Focus. 
242 American Library Association, 2004c, President Bush asks the United States Congress to Renew the 
USA PATRIOT Act In His State of the Union Addess 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=pressreleases&template=/contentmanagement/contentdisplay.
cfm&ContentID=54530. 
243 American Library Association m.fl., 2004, Book Industry Statement http://news.bookweb.org/m-
bin/printer_friendly?article_id=2235. 

 63



att människor fritt ska kunna utöva sin rättighet att läsa och ta del av olika 
slags information.244

Under samma månad inleder ALA dessutom, tillsammans med American 
Booksellers Association for Free Expression (ABFFE) och PEN American 
Center, ”Campaign for Reader Privacy”, en kampanj som syftar till att samla in 
en miljon underskrifter till stöd för lagförslagen Security and Freedom 
Enhanced Act (SAFE), Security and Freedom Ensured Act och Freedom to 
Read Protection Act som skulle begränsa den amerikanska regeringens möjlig-
heter att genomsöka biblioteks- och bokhandelsregister utifrån paragraf 215 i 
Patriot Act.245 För detta ändamål lanseras www.readerprivacy.com, en 
webbsida riktad till såväl företrädare inom bok- och biblioteksvärlden som den 
amerikanska allmänheten, där organisationerna informerar om Patriot Act och 
dess negativa konsekvenser för biblioteksanvändares och bokhandelskunders 
integritetsskydd. Man menar här att biblioteken, utifrån sin 
informationsförmedlande funktion, utgör en central resurs för upprätthållandet 
av den amerikanska demokratin och att de därför bör skyddas från 
övervakning.246

ALA: s förhållningssätt till Patriot Act  
I enlighet med den tolkning och analys som genomförts av det empiriska 
materialet rörande debatten kring Patriot Act förhåller sig biblioteks-
organisationen ALA tämligen kritisk till lagen. Detta förhållningssätt grundar 
sig i ett antal olika antaganden om Patriot Act. Bland annat utgår ALA från att 
lagen antogs alltför skyndsamt, under alltför kaotiska former, utan tillräcklig 
genomarbetning och eftertanke och att den därför kan ifrågasättas utifrån sina 
bristande juridiska kvaliteter. Man menar här att Patriot Act ”became law 

                                                 
244 American Library Association m.fl. 2004. 
245 American Library Association, 2004a, ALA, ABA, PEN  launch petition drive to restore privacy 
safeguards to USA PATRIOT Act 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=pressreleases&template=/contentmanagement/contentdisplay.
cfm&ContentID=57218 och American Library Association, 2004b, Libraries, Booksellers, and Writers 
Launch Drive to Challenge Patriot Act 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=News&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&
ContentID=57834. ABFFE är en bokhandelsorganisation som huvudsakligen ägnar sig åt att motverka 
censur. PEN American Center är en sammanslutning av skribenter, redaktörer och utgivare som 
uppmuntrar till läsning och verkar för yttrandefrihet (American Booksellers Foundation for Free 
Expression, American Library Association & PEN American Center, 2004d, Links 
http://www.readerprivacy.com/?mod[type]=links). Se även http://www.abffe.com/ och 
http://www.pen.org/. 
246 American Booksellers Foundation for Free Expression, American Library Association & PEN 
American Center, 2004c, Librarians  http://www.readerprivacy.com/?mod[type]=librarians. 

 64



without any hearings or markup by a Congressional committee”, ”was pushed 
through the legislative process at breakneck speed in the wake of a national 
tragedy” och att lagen ”moved through Congress quickly and as a result lacks 
an extensive legislative history that can be referenced.” 247 Dessutom betonas att 
lagen kommit att kritiseras allt mer, inte bara bland biblioteksföreträdare, utan 
även bland allmänhet och den amerikanska kongressens ledamöter.248

Patriot Act ger orimliga övervakningsbefogenheter 
ALA: s övergripande kritik mot Patriot Act tycks utgå från antagandet att lagen 
ger rättsliga instanser orimliga övervakningsbefogenheter. Man menar här att 
Patriot Act utökar möjligheterna för regeringen att bedriva övervakning och att 
lagen på så sätt hotar det amerikanska folkets konstitutionella rättigheter och 
den amerikanska demokratin. 

Patriot Act hotar konstitutionella rättigheter 
Den huvudsakliga invändningen mot Patriot Act och en ständigt återkommande 
tes i ALA: s yttranden, är att vissa delar av lagen ger rättsliga instanser aldrig 
tidigare skådade befogenheter att bedriva övervakning och på så sätt hotar de 
rättigheter som människor garanteras utifrån amerikansk grundlag: 

Certain provisions of the USA PATRIOT Act […] expand the authority of the federal 
government to investigate citizens and non-citizens, to engage in surveillance, and to 
threaten civil rights and liberties guaranteed under the United States Constitution and Bill 
of Rights 249  

Enligt ALA utgör Patriot Act främst ett hot mot konstitutionens första och 
fjärde tillägg, dvs. mot människors rätt till informations- yttrande- religions- 
och mötesfrihet samt rätt till privatliv och skydd mot orimliga kränkningar av 
detta. Man urskiljer här specifikt paragraf 214, 215 och 216 i Patriot Act och 
menar att dessa inskränker människors integritetsskydd såväl inom som utanför 
bibliotekskontext och att de på så sätt begränsar människors möjlighet att utöva 

                                                 
247 American Library Association 2002e, 2003g och American Library Association, USA PATRIOT ACT 
of 2001 http://www.ala.org/ala/washoff/WOissues/civilliberties/theusapatriotact/usapatriotact.htm. 
Liknande resonemang förs även i American Booksellers Foundation for Free Expression, American 
Library Association & PEN American Center, 2004e, Links and History 
http://www.readerprivacy.com?mod[type]=librarians_history. 
248 American Library Association 2003q, American Booksellers Foundation for Free Expression, 
American Library Association & PEN American Center, 2004a, Amend Section 215 of the Patriot Act. 
Your First Amendment needs you  http://www.readerprivacy.com/?mod[type]=home. 
249 American Library Association 2003t, s. 1. Liknande resonemang förs även i American Library 
Association 2003g. 
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sin konstitutionsenliga informations- och yttrandefrihet. ALA utgår från att 
rättsliga instansers befogenheter att använda sig av så kallade pen register- och 
trap and trace-anordningar utifrån paragraf 214 och 216 utökar möjligheten att 
spåra och avlyssna Internettrafik och elektronisk kommunikation som bl.a. sker 
via publika datorer på bibliotek: 

Libraries that provide access to Internet and email service to patrons may become the 
target of a court order requiring the library to cooperate in the monitoring of a user´s 
electronic communications sent through the library´s computers or network.250

Enligt ALA ger dessutom paragraf 215 i Patriot Act, utifrån sin breda 
definition av ”business records”, FBI ökad tillgång till olika slags 
biblioteksregister innehållande information om biblioteksanvändare, såsom 
cirkulationsregister, låntagarregister och register över vem som använt 
bibliotekens publika datorer och när.251 Domstolsbeslut som tillåter sådana 
genomsökningar kan, utifrån ALA: s tolkning av lagen, utfärdas för alla slags 
medium som register lagras i: 

[Section 215 of the Patriot Act] Permits the FBI to compel production of library 
circulation records, Internet use records, and registration information stored in any 
medium.252

Patriot Act underlättar övervakning av biblioteksanvändare 
ALA menar att befogenheterna att bedriva övervakning utifrån ovanstående 
paragrafer är orimliga då de gör det möjligt för rättsliga instanser att 
kontrollera biblioteksanvändares läs- och informationsvanor utan att behöva 
uppvisa sannolika skäl om misstanke eller bevis på att de personer som 
övervakas är terrorister eller har kopplingar till terrorismverksamhet. Utifrån 
Patriot Act krävs endast att den information som eftersöks är av relevans för en 
                                                 
250 American Library Association 2002e, s. 2. Liknande resonemang förs även i American Association of 
Law Libraries, American Library Association & Association of Research Libraries 2001a, 2001b. 
En ”court order” är en skriftlig order eller direktiv utfärdad av domstol/domare som tillåter eller hindrar 
en person att göra något (Court order definition http://www.legal-definitions. com/court-order.htm, Court 
order, http://www.yourdictionary.com/ahd/c/c0699700.html). 
251 American Association of Law Libraries, American Library Association & Association of Research 
Libraries 2001a, 2001b; American Booksellers Foundation for Free Expression, American Library 
Association & PEN American Center 2004 och American Library Association 2002e, 2003g, 2004a. 
252 American Booksellers Foundation for Free Expression, American Library Association & PEN 
American Center 2004. Liknande resonemang förs även i American Library Association 2002e, s. 1. 
En ”search warrant” är ett tillstånd utfärdat av domstol/domare som tillåter rättsliga instanser att 
undersöka/genomsöka personer eller platser. Utfärdandet av sådana tillstånd sker vanligtvis i syfte att 
samla bevis kring brott. (Search warrant, http://www.lawyers.com/legal_topics/glossary/search/ 
profile/listing.php? Count =3& term=search+warrant&seqno=9156&site=111&prevpageid= 02107& 
consumertype=P , Search Warrant, http://www.legal-definitions.com/search-warrant.htm). 
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pågående terrorismutredning för att genomsökning av t.ex. biblioteksregister 
och avlyssning av elektronisk kommunikation ska tillåtas.253 Denna kritik lyfts 
specifikt fram i förhållande till paragraf 215: 

[Section 215 of the Patriot Act] Does not require the agent to demonstrate ´probable 
cause,´ the existence of specific facts to support the belief that a crime has been 
committed or that the items sought are evidence of a crime. Instead the agent only needs 
to claim that he believes that the records he wants may be related to an ongoing 
investigation related to terrorism or intelligence activities, a very low legal standard.254

Man menar här att de ändringar som Patriot Acts 215:e paragraf gör i FISA 
sänker de juridiska kraven för att kunna bedriva övervakning av biblioteks-
användare och att lagen på så sätt undergräver det integritetsskydd som 
garanteras utifrån konstitutionens fjärde tillägg: 

Section 215 of the USA PATRIOT Act amends the business records provision of the 
Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) to permit federal agents to obtain library 
and other types of records when they are sought ´in connection with´ a terrorism 
investigation, rather than the higher standard of ´probable cause´ required by the Fourth 
Amendment.255  

Enligt ALA ger Patriot Act dessutom rättsliga instanser befogenhet att 
övervaka amerikanska medborgare utifrån samma låga juridiska riktlinjer som 
tillämpas i förhållande till utländska agenter: 

We […] have been told that the law only affects non-U.S. citizens. This is not what the 
law says. In fact, the act amended the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) in 
such a way that U.S. citizens may now be investigated under the lowered legal standards 
applied to foreign agents.256  

                                                 
253 American Library Association 2002e. 
254 American Library Association 2002e, s. 1. Liknande resonemang förs även i American Booksellers 
Foundation for Free Expression, American Library Association & PEN American Center, 2004b, Contact 
Congress http://www.readerprivacy.com/?mod[type]=contact_congress; American Booksellers 
Foundation for Free Expression, American Library Association & PEN American Center 2004e, 
American Booksellers Foundation for Free Expression, American Library Association & PEN American 
Center, 2004f, USA PATRIOT Act vs. Your Freedom. Tell Congress to Restore Reader Privacy Today! 
http://www.readerprivacy.com/files/petition.pdf; American Library Association, 2003b, ALA President 
welcomes call, commitment from U.S. Attorney General to declassify some PATRIOT Act report 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=pressreleases&template=/contentmanagement/contentdisplay.
cfm&ContentID=44121; American Library Association 2003e; American Library Association 2004a och 
American Library Association m.fl. 2004. 
255 American Library Association 2003b. Liknande resonemang förs även i American Library 
Association 2003g. 
256 American Library Association 2003g. 
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ALA kritiserar även paragraf 215 då man utgår från att denna del av Patriot 
Act gör det möjligt för FBI att genomsöka biblioteksregister i hemlighet, utan 
att behöva informera de personer som övervakas om detta. Man ifrågasätter här 
den hemlighetsklausul som gör det olagligt för de bibliotek eller bibliotekarier 
som får förfrågningar kring biblioteksanvändares läs- och informationsvanor, 
att yppa något om detta till någon: 

Libraries or librarians served with a search warrant issued under FISA rules may not 
disclose, under of penalty of law, the existence of the warrant or the fact that records were 
produced as a result of the warrant. A patron can not be told that his or her records were 
given to the FBI or that he or she is the subject of an FBI investigation.257  

Biblioteksorganisationen uttrycker även oro över det hemlighetsmakeri som 
omgärdar själva tillämpningen av Patriot Act och förhåller sig kritisk till att 
utfärdandet av domstolbeslut rörande genomsökning av biblioteksregister sker 
bakom lyckta dörrar, något som gör det omöjligt för biblioteksföreträdare att 
motsätta sig dessa beslut innan de fattas: 

The request for an order authorizing the search is heard by a secret court in a closed 
proceeding, making it impossible for a bookseller or librarian to object on First 
Amendment grounds prior to the execution of the order.258  

Patriot Act hotar bibliotekens demokratiska uppdrag 
ALA utgår, utifrån ovanstående argument, från att paragraf 214, 215 och 216 i 
Patriot Act ökar risken för att biblioteksanvändares aktiviteter, såsom lån, 
sökningar på Internet och e-postanvändning övervakas av statliga, rättsliga 
instanser utan deras vetskap och utan skälig misstanke om brott eller 
anknytning till terrorism.259 Man menar därför att Patriot Act kränker det 
integritetsskydd som är av största vikt för att människor ska kunna utöva den 
konstitutionsenliga informations- och yttrandefrihet som utgör grunden för ett 
fungerande, demokratiskt samhälle: 

                                                 
257 American Booksellers Foundation for Free Expression, American Library Association & PEN 
American Center 2004e och American Library Association 2002e. Liknande resonemang förs även i 
American Booksellers Foundation for Free Expression, American Library Association & PEN American 
Center 2004f; American Library Association 2004a och American Library Association m.fl. 2004. Denna 
sekretessklausul återfinns enligt ALA även i paragraf 216 (American Library Association 2002e).  
258 American Library Association m.fl. 2004. Liknande resonemang förs även i American Library 
Association 2003g. 
259 American Booksellers Foundation for Free Expression, American Library Association & PEN 
American Center 2004a, 2004f; American Library Association 2003b, 2003q, 2003t s. 1, 2004a och 
American Library Association m.fl. 2004. 
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[Patriot Act] threatens rights of the public and undermines the confidentiality that is 
crucial for the flow of information needed for the provision of library services and, most 
importantly, the vitality of democracy.260  

ALA anser att de övervakningsmöjligheter som Patriot Act ger på så sätt 
strider mot det så högt värderade amerikanska frihetsidealet, bibliotekariers 
yrkesetiska förhållningssätt och det historiska lagskydd av biblioteksregister 
som delstaternas lagstiftning tillhandahåller och som ger tydliga riktlinjer för 
hur nationens säkerhet kan värnas utan att hota biblioteksanvändares 
integritet.261 ALA framhåller här att biblioteken, utifrån sin opartiska 
informations- och kunskapsförmedlande funktion och öppenhet för alla, fyller 
en central, demokratisk roll och därför specifikt bör skyddas från 
övervakning.262 Man betonar dessutom att bibliotekarier har ett ansvar att värna 
biblioteksanvändares integritet då användarna, i enlighet med bibliotekens 
demokratiska uppdrag, bör kunna förvänta sig detta: 

We are entrusted with this personal information about our patrons-what they choose to 
read, to view, or listen to-and we take that responsability very seriously. Protecting user 
privacy has long been an integral part of the mission of libraries.263  

Enligt ALA har detta integritetsskydd varit möjligt att kringgå för rättsliga 
instanser utifrån domstolsbeslut redan innan Patriot Act antogs, men då utifrån 
rimligare och högre krav än Patriot Act ställer. Man ställer sig därför frågande 
till lagens funktion och ifrågasätter specifikt syftet med paragraf 215.264 ALA 
stödjer uttryckligen den amerikanska regeringens kamp mot terrorismen men 
menar att det är möjligt att värna den amerikanska nationens säkerhet utan att 
kränka biblioteksanvändares integritet och konstitutionella rättigheter. Enligt 
ALA uppnås denna balans bäst genom ökad översyn av Patriot Acts 

                                                 
260 American Association of Law Libraries, American Library Association & Association of Research 
Libraries 2001a. 
261 American Association of Law Libraries, American Library Association & Association of Research 
Libraries 2001b, American Booksellers Foundation for Free Expression, American Library Association & 
PEN American Center 2004a, 2004e och American Library Association 2002e, 2003g, 2003q, 2004a. 
262 American Association of Law Libraries, American Library Association & Association of Research 
Libraries 2001b, American Booksellers Foundation for Free Expression, American Library Association & 
PEN American Center 2004c; American Library Association 2003e, 2003q, 2003t s. 1 och American 
Library Association m.fl. 2004. 
263 American Booksellers Foundation for Free Expression, American Library Association & PEN 
American Center 2004e. 
264 American Association of Law Libraries, American Library Association & Association of Research 
Libraries 2001b och American Library Association 2003h. 
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tillämpning och antagande av lagförslag som begränsar den juridiska 
möjligheten att övervaka biblioteksregister utifrån paragraf 215.265

Etikteoretisk analys av ALA: s förhållningssätt till Patriot Act 
I enlighet med de resonemang som ALA för i debatten kring Patriot Act menar 
biblioteksorganisationen att individers integritet bör värnas såväl inom som 
utanför bibliotekskontext. Man utgår här från att detta skydd utgör själva 
grundförutsättningen för informations- och yttrandefrihet, dvs. intellektuell 
frihet, och säkerställandet av ett fungerande, demokratiskt samhälle: 

´Privacy is essential to the exercise of free speech, free thought, and free association and 
lack of privacy and confidentiality chills users´ choices, and can have the same effect as 
suppression of ideas. The possibility of surveillance, whether direct or through access to 
records of speech, research and exploration, undermines a democratic society.´ 266

 
Biblioteksorganisationen tycks på så sätt utgå från att övervakning och 
kränkning av människors integritetsskydd är en slags form av indirekt censur 
som hämmar intellektuell frihet och demokrati, värden som enligt ALA: s syn-
sätt framstår som självklara, obestridliga och absolut nödvändiga för såväl 
enskilda individers som samhällets välbefinnande. 

Även om ALA till viss del resonerar utifrån ett konsekvenstänkande med 
utgångspunkt i Patriot Acts negativa konsekvenser för demokratin, och på så 
sätt skulle kunna antas utgå från ett konsekvensetiskt förhållningssätt till lagen, 
fokuserar dock biblioteksorganisationen, till skillnad från konsekvensetiken, 
snarare den enskilda individens välbefinnande än majoritetens eller 
kollektivets. Man betonar här samtliga biblioteksanvändares rätt till 
integritetsskydd, oavsett om dessa är amerikanska medborgare eller inte. 
Patriot Act närmas således främst utifrån ett deontologiskt förhållningssätt, där 
biblioteksorganisationen utgår från att vissa delar av lagen och då främst 
paragraf 214, 215 och 216 hotar givna, mänskliga rättigheter och därmed den 

                                                 
265 American Library Association 2003b, 2003e, 2003i, 2003o, 2003q, 2004c. Begränsningar av den 
juridiska möjligheten att övervaka biblioteksanvändare ges via de lagförslag som bl.a. utökar insynen i 
tillämpningen av Patriot Act och gör ändringar i paragraf 215. Resonemang kring dessa lagars 
möjligheter att återställa skyddet av biblioteksanvändares integritet förs i American Booksellers 
Foundation for Free Expression, American Library Association & PEN American Center 2004, 2004b; 
American Library Association 2003b, 2003d, 2003e, 2003h, 2003i, 2003l och American Library 
Association m.fl. 2004. 
266 American Library Association 2003q. Liknande resonemang förs även i American Booksellers 
Foundation for Free Expression, American Library Association & PEN American Center 2004e; 
American Library Association 2003b, 2003e, 2003t s. 1 och American Library Association m.fl. 2004. 
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mänskliga värdighet som det, i enlighet med deontologin, av princip är fel att 
kränka. 

Rättighetsetiskt förhållningssätt  
ALA utgår från att yttrandefrihet är en inneboende, mänsklig rättighet som är 
nödvändig för självbestämmande, motstånd mot förtryck och ett demokratiskt 
samhälle: 

[F]reedom of expression is an inalienable human right, necessary to self-government, vital 
to the resistance of oppression, and crucial to the cause of justice […] tolerance of dissent 
is the hallmark of a free and democratic society 267

Biblioteksorganisationen intar på så sätt ett deontologiskt förhållningssätt med 
fokus på människors inneboende och därmed okränkbara rättigheter. I enlighet 
med detta perspektiv bör människors moraliska förhållningssätt till varandra 
således utgå från en respekt för människors rättigheter, något som Patriot Act, 
enligt ALA, misslyckas med och som därför kraftigt ifrågasätts. 

Kontraktetiskt förhållningssätt 
ALA talar även om Patriot Act i förhållande till den amerikanska 
konstitutionen och menar att lagen strider mot de gemensamt bestämda normer 
kring informations- yttrandefrihet och personlig integritet som regleras via 
konstitutionens första och fjärde tillägg. Man menar på så sätt att Patriot Act 
hotar de frihets- och demokratiideal som kännetecknar den amerikanska 
nationen och som man, i enlighet med konstitutionen, sedan flera århundraden 
tillbaka kommit överens om att värna. 

Detta resonemang förs även i förhållande till de delstatslagar som skyddar 
biblioteksregister från orimliga genomsökningar och som man utgår från att 
Patriot Act åsidosätter. Biblioteksorganisationen förhållningssätt till Patriot 
Act utgår således även från ett slags deontologiskt kontraktstänkande, där den 
amerikanska konstitutionen och delstaternas lagstiftning kring 
biblioteksregister utgör socialt skapade kontrakt innefattande allmängiltiga 
moraliska riktlinjer som reglerar människors förhållningssätt till varandra och 
som det ligger i allas intresse att följa. 

I enlighet med detta synsätt ses handlingar som strider mot kontraktet som 
omoraliska eller orätta. ALA: s kritiska förhållningssätt till Patriot Act kan 
således förstås utifrån biblioteksorganisationens antagande att vissa delar av 
                                                 
267 American Library Association 2002d. 
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lagen bryter mot det sociala kontrakt som konstitutionen och delstatslagarna 
utgör. Ett exempel på detta är kritiken som riktas mot paragraf 215 som, enligt 
ALA, tillåter genomsökning av biblioteksregister utan uppvisande av de sanno-
lika skäl om misstanke om brott eller anknytning till brott som konstitutionens 
fjärde tillägg kräver. Biblioteksorganisationens stöd för de lagförslag som, om 
de antogs av den amerikanska kongressen, skulle begränsa möjligheten för 
rättsliga instanser att bl.a. genomsöka biblioteksregister, kan på så sätt ses som 
ett uttryck för viljan att återställa det kontraktsenliga skyddandet av 
biblioteksanvändares integritet. 

Kontraktstänkandet återfinns även i ALA: s resonemang kring bibliotekens 
och bibliotekariernas ansvar att värna biblioteksanvändares integritet och 
intellektuella frihet. Man framhåller här att biblioteksanvändare, utifrån 
bibliotekens demokratiska funktion och bibliotekariers yrkesetiska 
förhållningssätt till integritet och intellektuell frihet, bör kunna förvänta sig att 
information rörande deras läs- och informationsvanor skyddas. Dessa 
förväntningar skulle kunna sägas utgå från en mer eller mindre uttalad 
överenskommelse mellan biblioteken och dess användare, dvs. ett slags 
kontrakt, som Patriot Act hotar. ALA: s motstånd mot Patriot Act skulle 
således även kunna förstås utifrån dess inskränkningar av bibliotekens och 
bibliotekariernas möjlighet att uppfylla det kontraktsenliga ansvaret att skydda 
biblioteksanvändares integritet. 

Pliktetiskt förhållningssätt 
Det uttalade yrkesetiska ansvar som bibliotekarier, enligt ALA, har att värna 
biblioteksanvändares integritet och möjlighet att fritt ta del av olika slags 
information, kunskap och idéer skulle även kunna ses som ett uttryck för en, i 
förnuftet grundad, plikt gentemot användarna och samhället i sig. ALA utgår 
på så sätt även utifrån ett deontologiskt, pliktetiskt förhållningssätt där 
bibliotekariers ansvar gentemot sina medmänniskor, i detta fall biblioteks-
användare, grundar sig i en fri, god vilja att handla på ett rätt och riktigt sätt. 

De kategoriska imperativ, dvs. de övergripande principer kring rätt och fel 
som biblioteksorganisationen utgår från i debatten kring Patriot Act, är att 
biblioteksanvändares integritet och intellektuella frihet måste värnas. De 
handlingar eller synsätt som strider mot dessa imperativ ses därför som orätta. 
ALA: s kritiska förhållningssätt till Patriot Act skulle därmed även kunna 
förstås utifrån biblioteksorganisationens antagande att vissa delar av lagen 
strider mot de plikter och kategoriska imperativ som bibliotekarier utgår från i 
sin yrkesutövning. 
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ALA tycks dessutom resonera utifrån ett pliktetiskt förhållningssätt då 
organisationen kritiserar de befogenheter som Patriot Act ger rättsliga instanser 
att kränka biblioteksanvändares integritet i syfte att bekämpa terrorism. I enlig-
het med pliktetiken, utgår ALA således från att människor aldrig får behandlas 
som medel för att uppfylla eller uppnå något mål, utan förtjänar att behandlas 
som ändamål i sig. 

Den amerikanska regeringens förhållningssätt till Patriot 
Act 

I enlighet med den tolkning och analys som genomförts av det empiriska 
materialet rörande debatten kring Patriot Act förhåller sig den amerikanska 
regeringen tämligen positiv och okritisk till lagen. 

Företrädare för den amerikanska regeringen talar främst om Patriot Acts 
positiva egenskaper och utgår från att lagen ger rättsliga instanser de verktyg 
som krävs för att bekämpa den ondskefulla terrorism som drabbat den 
amerikanska nationen och som alltjämt hotar det amerikanska folkets 
säkerhet.268 Denna bekämpning fokuseras till ett aktivt förhindrande av framtida 
terrorattacker: 

The mission of the Department of Justice has been transformed from a focus on 
prosecution of illegal acts to a focus on the prevention of terrorist acts. Our most 
important objective is to save innocent lives from further acts of terrorism by identifying, 
disrupting, and dismantling terrorist networks.269

Man betonar här att kampen mot terrorism inte enbart utkämpas för det 
amerikanska folket skull utan för ”all civilized people”.270 Det stöd som den 
amerikanska regeringen visar för Patriot Act utgår från antagandet att lagen är 
konstitutionsenlig och att de övervakningsbefogenheter som lagen ger är 
rimliga i förhållande till sitt syfte, dvs. bekämpning av terrorism. 

                                                 
268 United States Department of Justice, 2003b, 2003g, 2003m och White House, 2004b. Resonemang 
kring terrorismen som en symbol för ondskan som utgör ett ständigt hot mot den amerikanska nationens 
säkerhet och det amerikanska folkets frihet förs i United States Department of Justice, 2001b, 2001c, 
2001f, 2002a, 2003b, 2003e och White House, 2001b, 2004b, 2004c. 
269 United States Department of Justice, 2002a. Liknande resonemang förs även i United States 
Department of Justice, 2001f. 
270 United States Department of Justice, 2001f. 
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Patriot Act ger rimliga övervakningsbefogenheter 
Det stöd som den amerikanska regeringen visar för Patriot Act tycks utgå från 
antagandet att lagen ger rättsliga instanser rimliga övervakningsbefogenheter. 
Man menar här att Patriot Act är konstitutionsenlig och att lagen inte ger några 
egentliga utökade möjligheter att bedriva övervakning. Dessutom betonar man 
att lagen är absolut nödvändig i kampen mot terrorism. 

Patriot Act hotar inte konstitutionella rättigheter 
I enlighet med den amerikanska regeringens resonemang kring Patriot Act 
hotar inte lagen människors konstitutionella rättigheter på något sätt, utan 
snarare värnar dessa: 

The lives and liberties of Americans are protected by the Patriot Act. The investigative 
tools we have used successfully to drive down crime and prevent terrorism are designed 
and intended to protect American citizens exercising their Constitutional rights and 
liberties.271  

Regeringsföreträdare menar att kampen mot terrorismen sker konstitutions-
enligt på samtliga rättsliga, juridiska nivåer och utifrån respekt för alla 
människor.272 Man betonar att Patriot Act är väl genomarbetad och att 
antagandet av lagen föregicks av omsorgsfull granskning och omfattande 
diskussioner i kongressen.273

Enligt regeringen kan rättsliga instanser inte bedriva övervakning hur som 
helst utifrån Patriot Act. Man framhåller att varje enskilt fall av elektronisk 
eller fysisk övervakning måste granskas och godkännas av domstol. För att 
rättsliga instanser ska kunna spåra elektronisk kommunikation rörande 
amerikanska medborgare med hjälp av så kallade ”pen registers” och ”trap and 
trace devices” utifrån paragraf 214 och 216 måste det amerikanska 
justitiedepartementet styrka att övervakningen inte enbart syftar till att 
undersöka hur dessa personer utövar den informations- yttrande- religions- och 
mötesfrihet som garanteras i enlighet med konstitutionens första tillägg.274 
Regeringsföreträdare menar dessutom att ”pen registers” och ”trap and trace 
devices” inte registerar kommunikationens innehåll utan endast varifrån 

                                                 
271 United States Department of Justice 2003b, 2003j, 2003k, 2003l. Liknande resonemang förs även i 
United States House of Representatives 2003 s. 17 och White House 2001b. 
272 United States Department of Justice 2001c, 2003f, 2003j. 
273 United States Department of Justice 2003f, 2003m; United States Senate 2003 och White House 
2001b. 
274 Brown 2003 s. 3; Bryant 2002a s. 2, 2002b och United States Department of Justice 2003c. 
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kommunikationen sänds och mottas och därmed inte hotar människors 
integritet.275

De strikta bestämmelserna kring tillämpningen av elektronisk övervakning 
gäller även för genomsökning av biblioteksregister utifrån paragraf 215 i 
Patriot Act. I likhet med kraven kring paragraf 214 och 216 kan övervakning 
av ”business records” endast ske utifrån domstolsbeslut, närmare bestämt från 
FISC (Foreign Intelligence Surveillance Court).276 Även om den information 
som rättsliga instanser söker inte längre behöver vara av ”relevance” utan 
endast av ”simple relevance” för en pågående terrorismutredning, tillåts 
genomsökningar av ”business records” rörande amerikanska medborgare 
endast om dessa på sannolika skäl är misstänkta för inblandning i 
terrorismverksamhet eller annan verksamhet som hotar nationens säkerhet: 

A United States person – a citizen or a green card holder – cannot be an ´agent of a 
foreign power´ under the rubric of terrorism, and therefore cannot be a FISA target, 
unless the government shows, and the court finds, probable cause that he is ´knowingly 
in´ or ´prepar[ing]´ to engage in ´international terrorism´ for or on behalf of a foreign 
power.277

Dessutom tillåts genomsökningar rörande amerikanska medborgare endast om 
justitiedepartementet kan garantera att denna övervakning inte enbart syftar till 
att undersöka hur människor utövar sin konstitutionsenliga informations- 
yttrande- religions- och mötesfrihet: 

In order to obtain business records, section [215] requires the Department [of Justice] to 
demonstrate to the Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) that the records are 
sought ´for an investigation not concerning a United States person or to protect against 
international terrorism or clandestine intelligence activities, provided that such 
investigation of a United States person is not conducted solely upon the basis of activities 
protected by the first amendment to the Constitution.´278  

Den amerikanska regeringen betonar att Patriot Act främst tillämpas i 
förhållande till terrorister eller personer som på annat sätt utgör ett hot mot den 
amerikanska nationens säkerhet och att det därmed inte finns något intresse av 

                                                 
275 United States Department of Justice 2003c och United States House of Representatives 2003 s. 27 och 
s. 29. 
276 Se t.ex. United States Department of Justice 2002b, 2003c och United States House of Representatives 
2003 s. 24. 
277 United States Department of Justice 2002b. Resonemang kring kraven på ”relevance” respektive 
”simple relevance” förs i Bryant 2002b. 
278 Brown 2003 s. 1. Liknande resonemang förs även i United States Department of Justice 2003b, 2003c, 
2003d, 2003e s. 21-22, 2003g, 2003h, 2003j, 2003n. 
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”vanliga” amerikaners ”business records” såsom biblioteksregister.279 
Dessutom understryker regeringsföreträdare att övervakning av ”vanliga” 
medborgares läs- och informationsvanor skulle bryta mot konstitutionens första 
tillägg.280

Regeringen framhåller även att Patriot Act är underställd kontinuerlig 
översyn av kongressen och att det inte finns några uppgifter som tyder på att 
paragraf 215 eller andra delar av lagen strider mot konstitutionella rättigheter 
eller missbrukas på något sätt.281 Patriot Act hotar därmed inte det 
integritetsskydd eller den informations- och yttrandefrihet som laglydiga 
medborgare garanteras i enlighet med den amerikanska konstitutionens första 
och fjärde tillägg.282

Patriot Act utökar inte rättsliga instansers övervakningsbefogenheter 
Enligt den amerikanska regeringen utökar inte Patriot Act möjligheten för 
rättsliga instansers att bedriva övervakning. Man menar här att lagen endast ger 
samma rimliga befogenheter i terrorismutredningar som sedan länge funnits 
och visat sig vara effektiva i utredningar rörande narkotikabrott, bedrägeribrott 
och organiserad brottslighet: 

PATRIOT Act gave us the tools we needed to integrate our law enforcement and 
intelligence capabilities to win the war on terror. It allowed the Department of Justice to 
use the same tools from the criminal process, the same tools on terrorists that we use to 
combat mobsters or drug dealers. We use these tools to gather intelligence and to prevent 
terrorists from unleashing more death and destruction within our country. […] We use 
these tools to save innocent lives.283

Den amerikanska regeringen framhåller bl.a. att rättsliga instanser alltid haft 
möjlighet att genomsöka biblioteksregister i ”vanliga” brottsutredningar och att 
paragraf 215 i Patriot Act ger samma rimliga befogenheter i utredningar 
rörande terrorism och nationens säkerhet: 

Grand juries investigating ordinary crimes traditionally have had the power to issue 
subpoenas to all manner of businesses, including libraries and bookstores. […] Section 

                                                 
279 United States Department of Justice 2001f, 2003f, 2003g, 2003k, 2003l. 
280 United States Department of Justice 2003j. 
281 United States Department of Justice 2003j. 
282 United States Department of Justice 2001b, 2002a; United States House of Representatives 2003 s. 24 
och White House 2001b. 
283 United States Department of Justice 2003e s. 6. Liknande resonemang förs även i United States 
Department of Justice 2003b, 2003f, 2003g, 2003h, 2003k, 2003l, 2003n och White House 2004b, 2004c. 
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215 simply provided that this investigative tool is also available for foreign intelligence 
and terrorism investigations.284

Enda skillnaden är att de domstolsbeslut som utgår från paragraf 215 fattas av 
en specifik FISA-domstol.285 Regeringsföreträdare framhåller att ”business 
records” mycket väl kan innehålla information som är av värde för terrorismut-
redningar generellt sett och på så sätt bidra till att spåra terrorister, men uttalar 
inget specifikt intresse kring biblioteksregister.286 Man betonar dock att såväl 
spioner som terrorister nyttjat bibliotekens informations- och kommunikations-
resurser förut och att biblioteken därför varken bör eller ska tillåtas bli säkra 
tillflyktsorter för dessa brottslingar.287

Enligt den amerikanska regeringen är det dessutom rimligt att, utifrån 
Patriot Act, bedriva övervakning i hemlighet, dvs. utan att omedelbart 
informera berörda personer om detta. Man utgår här från att detta underlättar 
utredning av terrorismbrott: 

Patriot Act allows agents to conduct investigations without tipping off terrorists. If 
criminals are tipped off too early to an investigation, they might flee, destroy evidence, 
intimidate or kill witnesses, cut off contact with associates, or take other action to evade 
arrest. […] [T]he reasonable delay gives law enforcement time to identify the suspect´s 
associates, eliminate immediate threats to our communities, and coordinate the arrests of 
multiple individuals without tipping them off prematurely.288  

Regeringsföreträdare menar att det sedan länge varit möjligt att fördröja 
delgivning av sådan information i ”vanliga” utredningar rörande t.ex. 
narkotikabrott och organiserad brottslighet och att det rimligtvis även bör vara 
tillämpbart i förhållande till utredningar rörande terrorism och nationens 
säkerhet.289

                                                 
284 Brown 2003 s. 1-2. Liknande resonemang förs även i United States Department of Justice 2003c, 
2003d, 2003e s. 21, 2003f; United States House of Representatives 2003 s. 23; United States Senate 2003 
och White House 2004b. 
285 Se t.ex. Brown 2003 s. 1-2; United States Department of Justice 2003d, 2003e s. 21, 2003g och United 
States House of Representatives 2003 s. 24. 
286 United States Department of Justice 2003b; United States House of Representatives 2003 s. 24 och 
White House 2004b. 
287 United States Department of Justice 2003c, 2003n och United States House of Representatives 2003 s. 
24. 
288 United States Department of Justice 2003b. Liknande resonemang förs även i United States 
Department of Justice 2003c, 2003d och White House 2004b. 
289 United States Department of Justice 2003b, 2003d, , 2003g, 2003n, 2003l. 
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Patriot Act är nödvändig i kampen mot terrorism 
Enligt den amerikanska regeringen är de övervakningsbefogenheter som 
rättsliga instanser tilldelas utifrån Patriot Act rimliga då dessa ytterst syftar till 
att bekämpa terrorism och rädda oskyldiga människors liv. Den amerikanska 
regeringen utgår från att terrorismen utgör ett aldrig tidigare skådat hot och att 
Patriot Act, utifrån förbättrade och effektiviserade möjligheter att utreda och 
åtala terrorister, stävjer detta hot och därmed förhindrar framtida 
terrorattacker.290

Enligt regeringsföreträdare gör Patriot Act det möjligt att spåra 
kommunikation via mobiltelefoni, Internet och andra såväl digitala som 
analoga teknologier som terrorister kan tänkas använda sig av. Man menar att 
rättsliga instanser på så sätt inte längre behöver bekämpa denna typ av 
organiserad och högteknologisk brottslighet med otillräckliga, föråldrade 
verktyg: ”Congress has updated the law to the technology so that law 
enforcement no longer has to fight this 21st century war with antique 
weapons.” 291

Dessutom underlättar Patriot Act tillgången till ”business records” såsom 
t.ex. biblioteksregister, vilket ger rättsliga instanser möjlighet att samla 
information kring all slags terrorismrelaterad brottslighet och på så sätt 
upptäcka och förhindra planerade terrorismattacker i tid.292 Regeringen utgår 
även från att möjligheten för rättsliga instanser att dela information med 
varandra och att fördröja delgivning till individer att de är under utredning, 
effektiviserar och underlättar kampen mot terrorism på ett betydande sätt: 

The Act removed the major legal barriers that prevented the law enforcement, 
intelligence, and national defense communities from talking and coordinating their work 
to protect the American people and our national security. […] Now police officers, FBI 
agents, federal prosecutors and intelligence officials can protect our communities by 
´connecting the dots´ to uncover terrorist plots before they are completed.293

Den amerikanska regeringen menar på så sätt att Patriot Act är absolut 
nödvändig i kampen mot terrorismen. Utan lagen skulle framtida terrorattacker 

                                                 
290 United States Department of Justice 2001b, 2001c, 2003g, 2003h, 2003m, United States House of 
Representatives 2003 s. 16 och White House 2001b, 2004c. 
291 United States House of Representatives 2003 s. 17. Liknande resonemang förs även i United States 
Department of Justice 2001b, 2001c, 2002a, 2003b, 2003f, 2003g och White House 2001b. 
292 United States Department of Justice 2003d, 2003n. 
293 United States Department of Justice 2003n. Liknande resonemang förs även i United States 
Department of Justice 2001b, 2001c, 2001f, 2002a, 2003b, 2003d, 2003f, 2003h; United States Senate 
2003 och White House 2004b. 
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inte kunna förhindras och den amerikanska nationens säkerhet därmed inte 
kunna garanteras: 

Our ability to prevent another catastrophic attack on American soil would be more 
difficult, if not impossible, without the PATRIOT Act. It has been the key weapon used 
across America in successfull counterterrorist operations to protect innocent Americans 
from the deadly plans of terrorists.294

Man betonar här att Patriot Act hittills fungerat som ett mycket effektivt 
verktyg i kampen mot terrorism. Tack vare lagen har ett antal terrorismnätverk 
spårats och upplösts och hundratals terrorister tillfångatagits.295 Det främsta 
argumentet för Patriot Acts relevans och funktion är dock att USA inte 
drabbats av några större terrorattacker sedan den 11 september 2001 och att 
lagen på så sätt gjort landet säkrare och friare.296

All slags inskränkning i lagens befogenheter, såsom de lagförslag som 
presenterats av ett flertal olika kongressledamöter, skulle därmed förflytta USA 
tillbaka till den sårbara position landet befanns sig i den 11 september 2001 
och som ledde till att terroristattackerna mot World Trade Center i New York 
och Pentagon i Washington D.C. inte kunde förhindras.297

Etikteoretisk analys av den amerikanska regeringens 
förhållningssätt till Patriot Act 
I enlighet med de resonemang som den amerikanska regeringen för i debatten 
kring Patriot Act anser sig regeringen uttryckligen värna de fri- och rättigheter 
som medborgare tillförsäkras i enlighet med den amerikanska konstitutionen, 
däribland den informations- och yttrandefrihet och det integritetsskydd som 
garanteras enligt konstitutionens första och fjärde tillägg. Man menar här 
specifikt att konstitutionens första tillägg, dvs. värnandet av människors 
informations- yttrande- religions- och mötesfrihet utgör själva grunden för den 
så högt värderade amerikanska friheten: 

America has an honoured tradition of debate and dissent under the First Amendment. It is 
an essential piece of our constitution and cultural fabric. […] The future of freedom 

                                                 
294 United States Department of Justice 2003e s. 8. Liknande resonemang förs även i United States 
Department of Justice 2001f, 2003g, 2003n; United States House of Representatives 2003 s. 16; United 
States Senate 2003 och White House 2004c. 
295 United States Department of Justice 2001f, 2003b, 2003e s. 6, 2003f, 2003h, 2003j, 2003k, 2003l; 
United States House of Representatives 2003 s. 23; United States Senate 2003 och White House 2004b. 
296 United States Department of Justice 2003b, 2003e s. 7, 2003k, 2003l; United States House of 
Representatives 2003 s. 15 och United States Senate 2003. 
297 United States Department of Justice 2003g, 2003m och White House 2004b, 2004c. 
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demands that our discourse be based on a solid foundation of facts and a sincere desire for 
truth.298

Regeringen tycks dock inte se dessa rättigheter som absoluta, utan snarare 
något som kan fråntas medborgare om det finns starka skäl för detta. Detta 
exemplifieras av regeringens resonemang kring Patriot Acts i förhållande till 
biblioteksregister där man menar att man inte är intresserad av ”vanliga”, 
laglydiga amerikaners läs- och informationsvanor, utan främst av personer som 
har anknytning till terrorism. Man menar således att Patriot Act inte hotar 
människors integritet då de personer som övervakning rör, utifrån sin 
anknytning till terrorism inte längre kan förvänta sig det integritetsskydd som 
konstitutionens fjärde tillägg garanterar. Den amerikanska regeringen utgår på 
så sätt från att Patriot Act inte utgör något hot mot vare sig människors 
integritet eller informations- och yttrandefrihet. 

Regeringens resonemang kring Patriot Act utgår istället främst från lagens 
positiva konsekvenser, dvs. utifrån antaganden att den ger rättsliga instanser de 
verktyg som krävs för att bekämpa den ondskefulla terrorismen, och att den 
genom förhindrandet av framtida terrorattacker kan rädda oskyldiga 
människors liv. Den amerikanska regeringen närmar sig därmed Patriot Act 
utifrån ett konsekvensetiskt förhållningssätt, där man i huvudsak bedömer 
lagens riktighet och moraliska värde utifrån dess konsekvenser. 

Utilitaristiskt förhållningssätt 
Även om regeringen i första hand fokuserar på Patriot Acts förmåga att säker-
ställa det amerikanska folkets säkerhet, nämner man att kampen mot terrorism 
sker ”for all civilized people”.299 Man tycks därmed utgå från lagens betydelse 
för mänskligheten i stort, dvs. utifrån ett utilitaristiskt förhållningssätt där 
kollektivet betonas framför enskilda individer. 

I enlighet med utilitarismen lovordas Patriot Act utifrån dess möjligheter 
att förhindra terrorattacker och oskyldiga människors död och på så sätt 
minimera människors lidande. Den amerikanska regeringens positiva 
förhållningssätt till lagen kan således förstås utifrån det utilitaristiska 
antagandet att lagen minimerar lidande och på så sätt genererar största möjliga 
välbefinnande hos så många människor som möjligt. 
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299 United States Department of Justice 2001f. 

 80



I debatten kring Patriot Act understryker den amerikanska regeringen att 
de övervakningsbefogenheter som Patriot Act ger är rimliga då dessa sedan 
länge funnits och visat sig vara effektiva i ”vanlig” brottsbekämpning. Då 
regeringen på detta sätt utgår från att Patriot Act tillämpas i enlighet med redan 
befintliga, effektiva juridiska riktlinjer tycks man närma sig lagen utifrån ett 
regelutilitaristiskt förhållningssätt, där lagens konsekvenser antas vara goda då 
den följer sådana riktlinjer eller principer som tidigare visat sig generera 
säkerhet och välbefinnande för människor överlag. Den amerikanska 
regeringens positiva förhållningssätt till Patriot Act kan således även förstås 
utifrån detta regelutilitaristiska antagande att lagen, eftersom den innefattar 
sådana befogenheter som tidigare visat sig vara effektiva i brottsbekämpning, 
kan minimera det lidande som terrorismen annars ger upphov till. 
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Slutsats och avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån studiens 
resultat. Dessutom diskuteras dessa slutsatser genom återknytning till tidigare 
kapitels redogörelser kring personlig integritet, övervakning och intellektuell 
frihet. 

Oenighet kring Patriot Acts innebörd 
I enlighet med redogörelsen av debatten kring Patriot Act och ALA: s 
respektive den amerikanska regeringens förhållningssätt till lagen i föregående 
kapitel, ger de två debatterande parterna tämligen olika bilder av anti-
terrorismlagen och dess innebörd för individers personliga integritet. 

Enligt ALA: s uppfattning utgör Patriot Act ett allvarligt hot mot 
människors integritetsskydd och därmed även möjligheten att till fullo utöva 
den informations- och yttrandefrihet som garanteras utifrån det första och 
fjärde tillägget i den amerikanska konstitutionen. Den amerikanska regeringen 
å andra sidan utgår från att Patriot Act inte på något sätt hotar människors 
konstitutionella rättigheter, utan snarare värnar dessa. Medan ALA dessutom 
menar att Patriot Act inte är nödvändig i kampen mot terrorismen utgår den 
amerikanska regeringen från att lagen är av avgörande betydelse för att den 
amerikanska nationen och det amerikanska folket ska kunna skyddas mot 
framtida terroristattacker. 

I enlighet med ALA: s tolkning av lagen ställer Patriot Act orimligt låga 
krav för att rättsliga instanser ska kunna genomsöka biblioteksregister 
innehållande information rörande biblioteksanvändares läs- och informations-
vanor. Regeringen menar dock att de krav som Patriot Act ställer är höga och i 
själva verket hindrar att genomsökningar sker i syfte att undersöka hur 
människor utövar de rättigheter som garanteras enligt konstitutionens första 
tillägg. ALA särskiljer här biblioteken och utgår från att dessa, utifrån sin 
informationsförmedlande uppgift och öppenhet för alla, fyller en central, 
demokratisk funktion och därmed bör skyddas från övervakning. Den 
amerikanska regeringen däremot urskiljer inte biblioteken på något specifikt 
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sätt utan menar att biblioteksregister, liksom andra informationskällor måste 
finnas tillgängliga för rättsliga instanser i syfte att underlätta bekämpning av 
såväl ”vanlig” som terrorismrelaterad brottslighet. 

Fokus på lagens positiva respektive negativa egenskaper 
Motsättningarna kring Patriot Act är många och är tämligen konsekventa i sin 
karaktär. Stundvis tycks det därför som om ALA och den amerikanska 
regeringen talar om två helt skilda lagar. ALA förhåller sig kritisk till Patriot 
Act under hela debattens gång och fokuserar främst på lagens negativa egen-
skaper och konsekvenser i förhållande till biblioteken och biblioteksanvändare. 
Bland de antaganden och resonemang som biblioteksorganisationen utgår från i 
debatten kring Patriot Act återkommer begrepp såsom övervakning, integritet, 
informations- och yttrandefrihet, konstitutionella rättigheter och demokrati. 
Den amerikanska regeringen å andra sidan, intar ett odelat positivt 
förhållningssätt till lagen och fokuserar i huvudsak på lagens positiva 
egenskaper med hjälp av vilka terrorismen kan bekämpas på ett effektivt sätt. 
Här återkommer främst begrepp såsom terrorismbekämpning och nationens 
säkerhet, men även frihet och konstitutionella rättigheter. 

ALA: s och den amerikanska regeringens vitt skilda synsätt kring Patriot 
Act kan förstås utifrån de olika etiska förhållningssätt som respektive part 
tycks utgå från i debatten kring lagen. ALA resonerar kring lagen utifrån dess 
negativa innebörd för människors såväl inneboende som konstitutionella 
rättigheter och för bibliotekariers möjlighet att värna dessa rättigheter, och 
intar på så sätt ett deontologiskt förhållningssätt till Patriot Act. ALA: s 
kritiska hållning till lagen kan således förstås utifrån biblioteksorganisationens 
antagande att lagen hotar individers integritet och informations- och 
yttrandefrihet och därmed bryter mot de etiska förhållningssätt som 
upprätthåller värnandet av människors värdighet. 

Till skillnad från ALA förs den amerikanska regeringens resonemang kring 
Patriot Act främst utifrån dess möjlighet att bekämpa terrorism, dvs. dess 
positiva egenskaper och konsekvenser och intar på så sätt ett konsekvensetiskt 
förhållningssätt till lagen. Regeringens positiva hållning till lagen kan således 
förstås utifrån antagandet att lagen minskar risken för framtida terrorattacker 
och på så sätt bidrar till nationens säkerhet och många människors 
välbefinnande. 

Utifrån denna studie är det inte möjligt att dra några slutsatser kring Patriot 
Acts ”verkliga” juridiska innebörd för människors integritetsskydd och därmed 
informations- och yttrandefrihet. Till detta saknas nödvändig juridisk kunskap. 
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Det tycks dessutom finnas lika många tolkningar av lagen som det finns 
individer som tolkar den. Man kan därför inte avgöra huruvida ALA: s eller 
den amerikanska regerings resonemang är korrekta eller ej, något som heller 
inte varit studiens syfte. Det intressanta är istället de olika utgångspunkter som 
parterna resonerar utifrån. 

Sammanfattningsvis kan ALA: s och den amerikanska regeringens skilda 
förhållningssätt till Patriot Act tyckas förståeliga då de i sina resonemang kring 
lagen utgår från olika synsätt och prioriteringar, där ALA utifrån anknytningen 
till bibliotekskontexten specifikt värnar biblioteksanvändares rättigheter medan 
regeringen, utifrån sitt ansvar för hela nationens välbefinnande främst 
fokuserar på vad som krävs för att garantera det amerikanska folkets säkerhet. 

Gränsen mellan det privata och det icke-privata 
Ett slags underliggande tema som genomsyrar debatten kring Patriot Act är 
gränsen mellan det privata och det icke-privata och var, när och hur personligt 
knuten information kan tillgängliggöras och för vem. Frågan är huruvida det är 
rätt att övervaka enskilda individer och hur detta kan ske utan att kränka 
demokratiska fri- och rättigheter. Även om ALA och den amerikanska 
regeringen är oense kring Patriot Acts innebörd och konsekvenser delar de 
uppfattningen att information rörande enskilda personer är värdefull och att 
den kan förmedla en bild av dessa personer. Frågan är hur man bedömer 
sambandet mellan människors läs- och informationsvanor och deras faktiska 
föreställningar, intressen och trosuppfattningar. Är en person som lånar böcker 
om islamistisk fundamentalism eller söker information kring sprängmedel och 
terrorism automatiskt terrorist eller kan sådan information sökas utifrån andra 
grunder, t.ex. i studiesyfte eller utifrån ett allmänt intresse kring dessa 
företeelser? 

Dessutom kan man fråga sig vad som kännetecknar en ”vanlig” 
amerikansk medborgare och var gränsen går mellan sådan information som 
förtjänar att skyddas och sådan som inte gör det. Och i vilka situationer kränks 
det integritetsskydd som amerikanska biblioteksanvändare kan förvänta sig 
utifrån den amerikanska konstitutionens och biblioteksvärldens uttalade 
värnande av detta? Utifrån den amerikanska regeringens synsätt tycks det inte 
finnas några sådana situationer eftersom de som, enligt regeringens 
bedömning, på något sätt har anknytning till terrorism inte kan förvänta sig 
sådana rättigheter. Enligt ALA: s syn finns däremot en risk att detta skydd 
kränks utifrån Patriot Act då lagen endast kräver att de personer som övervakas 
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är av intresse för en pågående terrorismutredning snarare än faktiska, 
misstänkta terrorister. Biblioteksorganisationen motsätter sig på så sätt inte 
regeringens terrorismbekämpning i sig, utan snarare de orimliga, låga krav som 
ställs för att biblioteksanvändare ska vara av intresse i terrorismutredningar och 
därmed möjliga att övervaka. 

Information, makt och bibliotekens samhällsfunktion 
En central fråga då man talar om övervakning och integritetsfrågor är vem som 
har tillgång till personligt knuten information, i vilka sammanhang denna 
används och i vilket syfte. Detta problematiseras i debatten kring Patriot Act 
utifrån ALA: s bristande förtroende för den amerikanska regeringen, dvs. den 
instans som ges tillgång till denna information. Kan man anta att regeringen, 
utifrån tidigare regeringars tvivelaktiga intresse för biblioteksanvändares läs- 
och informationsvanor, och de senaste decenniernas utvecklande av 
sofistikerade övervakningsverktyg, har vidare syften än terrorismbekämpning 
vad gäller Patriot Act? Detta är, utifrån denna studie, omöjligt att svara på. 
Något som däremot kan fastställas är det strategiska värde som personligt 
knuten information tilldelas i debatten kring Patriot Act och som innefattar en 
maktdimension och en särskiljning mellan de som har tillgången till denna 
information, där de som ”ser” får ett visst övertag i förhållande till de som 
informationen rör, dvs. de som är ”sedda”. Patriot Act kan på så sätt ses som 
ett uttryck för tendensen att personligt knuten information blir en alltmer 
central resurs i den moderna krigsföringen, där kunskapen om potentiella 
fiender gör det möjligt att hela tiden ligga steget före dessa och på så sätt gå 
segrande ut ur striden. Den avgörande frågan här är vilka som definieras som 
fiender och under vilka villkor dessa ska kunna övervakas. 

Den omfattande uppmärksamhet som Patriot Acts innebörd för biblioteken 
gett upphov till i USA, inte bara från ALA, utan även från bl.a. ACLU och 
enskilda kongressledamöter, ger en bild av den centrala roll som man menar att 
biblioteken har i det amerikanska samhället. Frågan man ställer sig är vad som 
händer om biblioteken, utifrån sin informationsförmedlande funktion och 
öppenhet för alla, inte längre förmår värna det fria utbyte och den fria 
spridning av information som kännetecknar det demokratiska samhället. 
Resonemang som dessa torde vara ständigt aktuella och värda att 
uppmärksamma. Vari ligger egentligen bibliotekens uppgift och funktion? Hur 
långt bör människors integritet och intellektuella frihet skyddas och hur långt 
sträcker sig bibliotekariers skyldigheter kring detta i förhållande till 
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bibliotekens användare? Vilka villkor bör ställas för att utomstående ska kunna 
ges tillgång till information som rör biblioteksanvändares läs- och 
informationsvanor och hur kan man säkerställa att dessa villkor efterlevs? 
Förhoppningen är att denna studie och dess resultat kan fungera som ett bidrag 
i just denna diskussion kring bibliotekens samhällsfunktion och roll i värnandet 
av det demokratiska ideal som intellektuell frihet utgör. 
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Sammanfattning 

I enlighet med såväl nationella som internationella konventioner kring 
mänskliga rättigheter tillförsäkras varje individ informations- yttrande- och 
åsiktsfrihet. Inom bibliotekskontexten har man kommit att tala om dessa 
rättigheter utifrån begreppet intellektuell frihet. Man utgår här från att 
skyddandet av biblioteksanvändares integritet utgör en viktig förutsättning för 
att intellektuell frihet ska kunna möjliggöras i praktiken. 

Denna studie belyser ett aktuellt fall där frågor kring intellektuell frihet 
och personlig integritet i bibliotekskontext lyfts upp till omfattande diskussion, 
nämligen debatten kring den amerikanska anti-terrorismlagen The USA 
PATRIOT Act of 2001 (”Uniting and Strengthening America by Providing 
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism”). Patriot Act 
initierades av det amerikanska justitiedepartementet och antogs av kongressen 
kort efter terrorattackerna i New York och Washington D.C. den 11 september 
2001. Lagen syftar till en effektivisering av USA:s terrorismbekämpning och 
ger polisiära och juridiska instanser utökade övervakningsbefogenheter, 
däribland tillgång till biblioteksregister, i syfte att förhindra framtida 
terrorattacker. 

Syftet med denna studie har varit att studera meningsutbytet mellan en av 
lagens kritiker, American Library Association (ALA), och lagens 
initiativtagare, den nuvarande amerikanska regeringen, för att på så sätt nå 
kunskap om respektive parts förhållningssätt till Patriot Act och dess innebörd 
för individers personliga integritet och intellektuella frihet. 

Studiens empiriska material utgörs av åttiofem skriftliga debattinlägg, 
daterade från september 2001 till april 2004, som närmats utifrån ett 
kvalitativt, hermeneutiskt angreppssätt. Fyrtionio av dessa har studerats mer 
ingående med hjälp av argumentationsanalys. Det empiriska materialet har 
analyserats utifrån de etikteoretiska riktningarna konsekvensetik, där 
handlingars moraliska värde främst bedöms utifrån deras konsekvenser, och 
deontologisk etik, där handlingar bedöms vara moraliskt riktiga eller felaktiga i 
sig. 
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Studiens resultat visar att ALA och den amerikanska regeringen har 
tämligen skilda synsätt på Patriot Act. ALA menar att Patriot Act ställer 
orimligt låga krav för att rättsliga instanser ska kunna genomsöka 
biblioteksregister som innehåller information kring individers läs- och 
informationsvanor och att lagen därmed utgör ett allvarligt hot mot 
biblioteksanvändares integritetsskydd och intellektuella frihet. ALA utgår här 
från att Patriot Act kränker människors inneboende värdighet, något som är 
moraliskt orätt i sig. Biblioteksorganisationen resonerar på så sätt utifrån ett 
deontologiskt förhållningssätt. Den amerikanska regeringen å andra sidan 
menar att de krav som Patriot Act ställer i förhållande till biblioteksregister är 
tillräckligt höga och att lagen på intet sätt hotar människors personliga 
integritet eller intellektuella frihet. Regeringen framhåller främst lagens 
positiva egenskaper och konsekvenser, dvs. dess möjlighet att bekämpa 
terrorism, och resonerar på så sätt utifrån ett konsekvensetiskt förhållningssätt. 
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Bilaga 1. Juridiska och teknologiska termer 

Court order 

Skriftlig order eller direktiv utfärdad av domstol/domare som tillåter eller 
hindrar en person att göra något. 

Pen register device 

Anordning som är kopplad till telefonlinje och som, genom att registrera och 
dechiffrera/avkoda elektroniska impulser, identifierar uppringda eller på 
annat sätt kontaktade telefonnummer. 

Search warrant 

Tillstånd utfärdad av domstol/domare som tillåter rättsliga instanser att 
undersöka/genomsöka personer eller platser. Utfärdas vanligtvis i syfte att 
samla bevis kring brott. 

Subpoena 

Skriftlig order eller direktiv utfärdad av domare/domstol som kräver att 
specifik person inställer sig för förhör/vittnesmål i domstol eller delger 
domstol dokument som denne har tillgång till. 

Trap and trace device 

Anordning som fångar elektroniska impulser med hjälp av vilka man kan 
identifiera varifrån elektronisk kommunikation sänds. 

Warrant 

Tillstånd utfärdad av domstol/domare som tillåter rättslig instans att 
undersöka/genomsöka personer eller platser, göra beslagtaganden samt 
anhålla/arrestera personer.  

 
 

Källor: http://www.legal-definitions.com, http://yourdictionary.com, 
http://www.lawyers.com/legal_topics/glossary/index.php, http://dictionary.lp.findlaw.com/. 
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Bilaga 2. Den amerikanska konstitutionens 
första och fjärde tillägg 

Article [I.] 
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or 
prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of 
the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the 
Government for a redress of grievances. 
 
Article [IV.] 
The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and 
effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and 
no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or 
affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the 
persons or things to be seized. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Källa: Amendments to the Constitution of the United States of America 
http://www.gpoaccess.gov/constitution/pdf/con001.pdf. 
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Bilaga 3. Utdrag ur The USA PATRIOT Act of 
2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 109



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 110



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 111



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: Public Law 107-56 – Oct. 26, 2001. Uniting and Strengthening America by Providing 
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT Act) Act of 
2001 http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-
bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_public_laws&docid=f:publ056.107.pdf, s. 286-290. 

 112



Bilaga 4. Exempel på argumentationsanalys 

 

Titel: The USA Patriot Act in the Library 
Datum: April 2002 
Avs: Office for Intellectual Freedom / American Library Association 
Mott: Biblioteksorganistionens medlemmar, intresserad allmänhet 
Texttyp: Formell skrivelse (informativ text om Patriot Act) 
Källa: http://www.ala.org/ala/oif/ifissues/usapatriotlibrary.pdf 
Relation:  Kommentar till Patriot Act 
T      Patriot Acts juridiska giltighet kan ifrågasättas 
 H   Lagen är inte tillräckligt genomarbetad 
  S  ”Few amendments were made to Ascroft´s initial proposal to Congress” 
  S  ”the bill became law without no hearings or markup by a Congressional 

committee” (markup = pålägg, tillägg) 
T    Patriot Act utgör ett hot mot ”privacy and confidentiality in the 

library” 
 H   Lagen ger rättsliga instanser utökade övervakningsmöjligheter 
  S  Lagen har utvidgat ”the authority for Federal Bureau of Investigation and 

law enforcement to gain access to business records, medical records, 
educational records and library records, including stored electronic data 
and communications” 

   S Section 215 i Patriot Act ”Allows an FBI agent to obtain a search 
warrant for ´any tangible thing,´which can include books, records, 
papers, floppy disks, data tapes, and computers with hard drive” 

   S Section 215 i Patriot Act ”Permits the FBI to compel production of 
library circulation records, Internet use records, and registration 
information stored in any medium” (compel = framtvinga) 

   S Section 215 i Patriot Act”Does not require the agent to demonstrate 
´probable cause,´ the existence of specific facts to support the belief that 
a crime has been committed or that the items sought are evidence of a 
crime. Instead the agent only needs to claim that he believes that the 
records he wants may be related to an ongoing investigation related to 
terrorism or intelligence activities, a very low legal standard.” 

   S I enlighet med section 215 i Patriot Act får bibliotek eller bibliotekarier 
som tagit del av ”search warrant” utifrån FISA inte berätta detta för 
någon: 
”Libraries or librarians served with a search warrant issued under FISA 
rules may not disclose, under of penalty of law, the existence of the 
warant or the fact that records were produced as a result of a warrant. A 
patron can not be told that his or her records were given to the FBI or 
that he or she is the subject of an FBI investigation” 

 113
 



   S En agent ”only needs to claim that he believes that the records he wants 
may be related to an ongoing investigation related to terrorism or 
intelligence activities, av ery low legal standard (i enlighet med section 
214 i Patriot Act som utvidgar ”FBI´s telephone monitoring authority in 
FISA investigations (´pen register,´´trap and trace´)”). 

 

   S Section 215 i Patriot Act ”overrides state library confidentiality laws 
protecting library records” 

  S  Patriot Act har utvidgat ”the laws governing wiretaps and ´trap and 
trace´phone devices to Internet and electronic communications.” 

   S Section 216 i Patriot Act ”Expands the telephone monitoring laws (´pen 
register,´´trap and trace´) to include routing and addressing information 
for all Internet traffic, including email addresses, IP addresses, and URLs 
of web pages.” Section 214 i Patriot Act ger samma, utvidgade 
möjligheter i FISA-utredningar. 

   S ”State law enforcement agancies may apply for and obtain an order 
under this provision [section 216], which is not limited to the 
investigation of terrorism or foreign intelligence matters” (denna del av 
lagen avgränsas således inte enbart till terrorister/personer av foreign 
intelligence, lagen vidare än så, min anm) 

   S Enligt section 216 i Patriot Act kan ”Federal agents…obtain a 
nationwide court order for a wiretap from any federal court having 
jurisdiction over the offence under investigation.” (dvs. göra det lättare 
att bedriva rikstäckande övervakning/avlyssning, min anm) 
(jurisdiction = lagskipningsområde) 

   S ”The officers and agents seeking warrants under the pen register statue 
only need to affirm that the information is relevant to a criminal 
investigation.” (enligt section 216 i Patriot Act) 

   S Section 216 i Patriot Act ”Compels a recipient of a monitoring order to 
provide all necessary cooperation to law enforcement authorities to 
facilitate installation of the monitoring device, or provide the information 
to the investigating officer from their own records. The recipient cannot 
disclose that communications are being monitored.”  

   S ”Libraries that provide access to Internet and email service to patrons 
may become the target of a court order requiring the library to cooperate 
in the monitoring of a user´s electronic communications sent through the 
library´s computers or network.” (enligt section 214 och 216 i Patriot 
Act) 

  S  Patriot Act har sänkt kraven för att kunna bedriva övervakning. 
   S Section 215 i Patriot Act ”Does not require the agent to demonstrate 

´probable cause,´ the existence of specific facts to support the belief that 
a crime has been committed or that the items sought are evidence of a 
crime. Instead the agent only needs to claim that he believes that the 
records he wants may be related to an ongoing investigation related to 
terrorism or intelligence activities, a very low legal standard.” 

   S ”The officers and agents seeking warrants under the pen register statue 
only need to affirm that the information is relevant to a criminal 
investigation.” (enligt section 216 i Patriot Act) 
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Noteringar:  
Texten är en analys av Patriot Acts juridiska innebörd och dess koppling till 
biblioteksverksamhet (214, 215, 216). Nämner även mer generell innebörd av lagen 
(206, 218, 219, 220), t.ex. rikstäckande ”court orders”, sänkta krav för att få 
övervaka utifrån FISA (”foreign intelligence or terrorism need only be ´a significant 
purpose´ of the investigation, rather than ´the purpose´ of the investigation.”), 
möjlighet till ”roving wiretaps” i FISA-utredning (”allows the investigating agency 
to obtain a single court order to monitor the electronic communications of a person at 
any location or on any device, including email and Internet communication”).  
Sammanfattning/tolkning:  
ALA förhåller sig kritiskt till Patriot Act och menar att den utvidgat ”law 
enforcements” möjligheter att bedriva övervakning på ett orimligt sätt, bl.a. sänkt 
kraven för att få tillgång till olika register eller bedriva avlyssning – inte längre krav 
på ”probable cause”, behöver endast tro att information kan vara av relevans för en 
utredning. 
ALA ifrågasätter även Patriot Act utifrån det faktum att law enforcement inte bara 
ges tillgång till befintliga register, befintlig information utan även kan kräva att 
bibliotek och andra upprättar sådana register eller installerar avlyssningsteknologier 
på t.ex. datorer. 
Upplever det även som att ALA menar att lagen antogs alltför snabbt, utan tillräcklig 
eftertanke och bearbetning. 
Upplever texten som saklig, ett ställningstagande mot Patriot Act utifrån grundlig 
juridisk analys. 
 
 

T = Tes 
H = Huvudargument 
S = Stödargument 
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