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Abstrakt  
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Titel:   En studie om EU-direktiv 2005/0182 – med fokus på personlig integri-
tet, etik och gällande direktiv 

Författare:  Ola Andersson, Niclas Larsson 

Handledare:  Jo Skåmedal  

Examinator:  Per Flensburg 

Språk:  Svenska 

Innehåll:  EU direktiv 2005/0182 röstades igenom i början av år 2006. All trafik-
data kring Internet- och telekommunikation ska lagras mellan sex må-
nader och ett år. Direktivet kommer innebära gemensamma regler för 
EU:s medlemsstater. Syftet med direktivet är att data ska lagras för till-
gänglig vid utredning, avslöjande och åtal av grov organiserad brottslig-
het och terrorism.  

 Studien innehåller tre problemområden som behandlar andra gällande 
direktiv och konventioner, personlig integritet och etik. Först undersöks 
det nya direktivet i relation till European Convention on human rights 
(ECHR) Vidare förs diskussioner kring lagring av trafikdata och lokali-
seringsdata i förhållande till personlig integritet. Även etikens syn på 
hur lagring av personuppgifter ska hanteras och rättfärdigas tas upp. 

 Studien har kommit fram till ett resultat kring varje problemområde. I 
relation till redan gällande direktiv och konventioner visar studien att 
det är väldigt öppet för tolkningar. Dock är det framförallt mot artikel 8 
i ECHR som det nya direktivet strider mot. 

 Peter Seipel har definierat sex olika teorier kring synen på personlig in-
tegritet. Direktivets påverkan på den personliga integriteten har analy-
serats med hjälp av dessa teorier. Sammanfattningsvis kan det konstate-
ras att lagring av trafikdata och lokaliseringsdata kan ses som ett in-
trång i den personliga integriteten, frågan är om detta intrång är berät-
tigat? 

 Inom etiken är synen på direktivet koncentrerat till vems nytta direkti-
vet är och vilket mål direktivet ska uppnå. Ofta hamnar olika regler och 
ställningstagande i konflikt med varandra där två saker kan ses som 
rätt, men de båda inte kan samexistera.  

Nyckelord:  EU, direktiv, trafikdata, lokaliseringsdata, European Convention on 
human rights, personlig integritet, etik, reaktionsproblematiken  
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depending on the data type.   The intension is to use the data to detect, 
investigate and prosecute heavy criminals and terrorists.  

This study contains three different problem areas, if the directive op-
poses to existing directives and conventions. The relationship between 
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gated. The last area is ethical issues with the storing of personal data.  

 The result is divided into three parts, one for each problem area. It 
shows that the new directive don’t comply with article 8 in the European 
convention on human rights. Although all the articles presented are 
open for wide interpretation.  

Peter Seipel has made a categorization of six different views of the per-
sonal integrity. It is clear that the new directive will affect the personal 
integrity.   

The ethical view on the directive is concentrated to who will benefit 
from the changes and witch goals are the directive set to meet. Often the 
rules of ethics will conflict with each other because of two sets of rules 
can’t exist together.  

Keywords:  EU, directive, data retention, traffic data, localization data, European 
Convention on human rights, personal integrity, ethics, the reaction 
problematic  

 



     

Förord 

Då var det äntligen dags att presentera hela utbildningens sista arbete, magisteruppsat-
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med såväl dumma som mer genomtänkta frågor. Jos vägledning är en av de största and-
ledningarna till att rapporten resulterat i ett resultat som vi kan känna oss nöjda med.  

Per Flensburg – Till en början handledare och vägledare för att sedan lämna över sta-
fettpinnen till Jo. Var framförallt till stor hjälp i inledningsfasen av arbetet och som idé-
spruta ovärderlig.  

 

Vårt tack går även till övriga som bidragit till slutförandet av denna magisteruppsats.  

Ola Andersson & Niclas Larsson 
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Inledning 

”- Vi kommer få ett storebrorssamhälle som inkräktar på de mänskliga rät-
tigheterna” (Cederskiöld, 2005) 

 

Denna kommentar av EU-parlamentarikern Charlotte Cederskiöld (m) berör det direk-
tiv som EU-parlamentet röstade igenom i mitten på december 2005. Allting började 
med att EU-kommissionen fick en skrivelse från USA:s president George W Bush den 15 
oktober 2001 med flera förslag till samarbete inom antiterrorbekämpningen, bland an-
nat i fråga om datalagring (Liikanen 2002). Direktivet innebär att all trafikdata kring 
Internet- och telekommunikation ska lagras mellan sex månader och ett år. Direktivet 
kommer att innebära gemensamma regler för alla EU:s medlemsstater när det gäller 
lagring av trafik och lokaliseringsdata. Syftet med direktivet är enligt parlamentet att 
lagra dessa uppgifter de är tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av grov organi-
serad brottslighet och terrorism. Medlemsstaterna ska se till att effektiva och avskräck-
ande sanktioner finns för överträdelser. Vidare ska varje medlemsstat se till att utse en 
eller flera offentliga myndigheter som ska fungera som tillsynsmyndighet. Endast behö-
riga myndigheter ska ha tillgång till den lagrade informationen (Europeiska rådet, 
051205). 

Direktivet är framarbetat för att EU i första hand vill ha ytterligare ett verktyg i kampen 
mot grov brottslighet och terrorism. Det var framförallt terrorbombningarna i Madrid 
år 2004 som var utlösande för att sätta igång processen med att arbeta fram direktivet 
om trafikdatalagring (Commission of the European communities 1, 050921, s.2). Infö-
randet av direktivet har väckt stor uppmärksamhet till frågor som exempelvis vad det 
har för betydelse och påverkan för den personliga integriteten. Är direktivets mål och 
fördelar av digniteten att det är berättigat att göra intrång i gällande direktiv om rätten 
till privatlivet? Där finns även andra direktiv och konventioner som kritiker menar på-
verkas och i viss mån åsidosätts när trafikdata och lokaliseringsdata lagras. Vidare finns 
det en intressant aspekt som innefattar kopplingen mellan lagringen av trafikdata och 
etikens syn på denna typ av lagring. Det finns ett antal olika sätt som etiken kan se på 
denna typ av lagring och det är ett lite annorlunda sätt att angripa problemet. En del 
kritiker menar att när ett register av detta slag väl införts kommer det leda till problem 
när det gäller användningsområdet. Uppgifterna i registret finns lagrade till ett visst syf-
te och får lämnas ut på givna premisser, men vad händer om ett nytt användningsområ-
de för uppgifterna upptäcks? Finns det då risk för så kallad ändamålsglidning, det vill 
säga att registret används till saker som det inte var tänkt från början (Ström, 2003, 
s.244-245).
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Problemområdesdiskussion 

EU anser att genom harmonisering av medlemsstaternas bestämmelser om lagring av 
trafikdata och lokaliseringsdata hjälper nationella och internationella myndigheter i 
kampen mot brottslighet och terrorism. Det som räknas som trafikdata är all informa-
tion kring elektronisk kommunikation, men inte själva innehållet i kommunikationen. 
Som exempel kan nämnas att innehållet, det vill säga huvudtexten i ett e-
postmeddelande, inte ska lagras enligt direktivet. Dock är den sparade informationen 
ändå mycket omfattande. Till trafikdata hör bland annat följande: 

• Vilka internetsidor vi besöker och när. 

• Vilka sökord vi matar in i sökmotorer och när. 

• Vilka vi skickar e-post till eller tar emot e-post från och när. 

• Vilka vi ringer eller faxar till eller tar emot samtal från och när. 

• Vilka vi skickar SMS/MMS till eller tar emot SMS/MMS från och när. 

Denna information kan vid sammansättning ge en mycket detaljerad bild av en männi-
ska och avslöja en hel del i termer som exempelvis vänner, relationer, åsikter, intressen 
och hälsa. Vetskapen att veta att dessa uppgifter kommer lagras och vad de kan använ-
das till kan leda till obehag hos individen. Det är bland annat denna obehagskänsla som 
kritikerna för fram som en stor risk med genomförandet av direktivet. Risken för sprid-
ning av digital information och att det hamnar i orätta händer påpekas också.  

De diskussioner som uppstått i och med genomröstandet av direktivet anser vi automa-
tiskt ger upphov till en hel del frågor och funderingar kring de mänskliga rättigheterna 
och den personliga integriteten. Att finna nya sätt att bekämpa grov brottslighet och ter-
rorism kan ses som logiskt och självklart. Frågan är dock om direktivet om lagring av 
trafikdata är i fas med övriga direktiv och konventioner som gäller inom EU. Vi är med-
vetna om att frågan inte är lätt att besvara, samt att balansen i vågskålen mellan för- och 
nackdelar hela tiden varierar beroende på ur vilken synvinkel det hela beskådas från. 
Införandet av direktivet kommer att innebära att någon form av register uppstår. Detta 
borde leda till att data som lagras kan klassas som personuppgifter och därmed även 
kontrolleras under gällande direktiv och nationella lagar. Det som är intressant är i vil-
ket syfte som dessa trafikdata sparas och i vilka sammanhang den är tänkt att användas. 
Målet med direktivet är som bekant att minska möjligheterna att bedriva grov brottslig-
het och terrorism. Lagring av trafikdata kommer inte att ske frivilligt utan den kommer 
att bli påtvingad via lagstiftning. Direktivet har, enligt vad vi kunnat få fram, utformats 
utan att undersöka vad de som drabbas, det vill säga EU:s befolkning tycker om saken. 
En annan intressant aspekt är i vilket sammanhang som trafikdata används. Dels kan 
trafikdata ses som just data, det vill säga en massa olika variabler som inte ger någon 
innebörd.  
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Däremot kan det i andra sammanhang ses som information om en person, det vill säga 
en personuppgift. Vi leds då in på den etiska biten. Är det verkligen etiskt lämpligt att 
lagra trafikdata och vem eller vilka ska det gynna? En och annan tycker möjligtvis att 
det inte längre spelar så stor roll att hamna i ett register där det redan finns miljoner 
andra. De flesta ser förmodligen inget problem i att övervakas när misstanke för brott 
finns.  Dock kommer direktivet innebära att all elektronisk kommunikation kommer 
övervakas och lagras, även i förebyggande syfte. Detta kommer göras genom att Internet 
Service Providers (ISP) kommer bli tvingade att lagra all denna information. Ofta leder 
diskussionen ändå till frågan om i vems intresse denna gigantiska övervakningsapparat 
byggs upp. Som tidigare nämnts säger direktivet att varje medlemsstat ska utse en eller 
flera myndigheter som ska fungera som tillsynsmyndighet. Detta leder automatiskt till 
funderingar om vem som kontrollerar och granskar dessa myndigheter. Kort sagt, vem 
kontrollerar kontrollanten? Det är en sak att sätta en misstänkt person under övervak-
ning, i detta sammanhang telefonavlyssning, men är det verkligen nödvändigt att i före-
byggande syfte bevaka alla EU-länders medborgare? Finns det risk för ändamålsglid-
ning, det vill säga att använda redan insamlad trafikdata och lokaliseringsdata till nya 
användningsområden. Data är insamlad för ett specifikt syfte men vad händer om ett 
nytt användningsområde upptäcks? (Ström, 2003, s.244-245).  

Diskussionerna kring direktivet har handlat om, och först fortfarande om det strider 
mot andra gällande direktiv och konventioner. Direktiv 2002/58/EC som behandlar 
hanteringen av personuppgifter idag kommer ersättas av det nya direktivet. En del me-
nar att de riktlinjer som finns där inte behöver ändras, andra hävdar motsatsen. Det 
som är mest intressant är om omständigheterna av den digniteten att det är befogat att 
ändra de direktiv som redan finns med hänsyn till ett eventuellt intrång i den personliga 
integriteten. Vidare förs det diskussioner om det nya direktivet strider mot gemenskaps-
rätten där rätten till den personliga sfären garanteras. EU-länder får gå emot artiklar i 
gemenskapsrätten om det anses vara av intresse för den nationella säkerheten. Då är det 
en avvägning om det eventuella intrånget i den personliga integriteten anses nödvändigt 
och befogat för att bryta mot gemenskapsrätten. Och i så fall hur stora överträdelser får 
göras och i vilka fall anses det vara befogat? Det har till och med varit på tal om att infö-
randet av detta direktiv skulle ha påverkan på andra punkter i gemenskapsrätten till ex-
empel yttrandefriheten. En del kritiker menar att lagringen av trafikdata kommer få 
konsekvenser för samhället eftersom det innebär en övervakning av alla medborgares 
elektroniska kommunikation. Detta skulle i sin tur kunna leda till att människor be-
gränsas i sina möjligheter att kommunicera fritt på grund av rädslan med att övervakas. 
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Syfte 
Syftet är att undersöka direktivet om lagring av trafikdata och om detta kommer leda till 
integritetsintrång. Vi kommer även att undersöka i vilka sammanhang lagrad trafikdata 
kan anses som lämpliga eller inte med hänsyn till etik. 

Problemformulering 
De frågeställningar som vi med denna studie har för uppsåt att undersöka är:  

• Strider det nya direktivet mot andra direktiv och gällande konventioner? 

• Hur påverkas den personliga integriteten när trafikdata och lokaliseringsdata 
lagras? 

• Anses lagring av trafikdata och lokaliseringsdata etiskt lämpligt? 

Avgränsningar 
Arbetet ämnar inte studera hur själva genomförandet av direktivet om trafikdatalagring 
ska ske i varje enskilt EU-land. Vidare ska vi heller inte fokusera på hur lagarna ska ut-
formas och/eller ändras för att gå i linje med direktivet. Hur ISP ska agera för att im-
plementera tekniken, så att insamlandet av trafikdata möjliggörs kommer heller inte tas 
upp. Effekter och konsekvenser som införandet av direktivet kommer innebära för ISP 
kommer heller ej att beröras i denna studie.  

I studien kommer vi använda etiken för att tolka samhället, vi ämnar dock inte att an-
vända det omvända förhållandet det vill säga att studera samhällets syn på etiken. Med 
detta menas att vi kommer studera de olika grupperingarna inom etiken och sätta dessa 
i samband med införandet av direktivet om lagring av trafik- och lokaliseringsdata.   

Målgrupp 
Studien vänder sig i första hand till Matematiska och Systemtekniska Institutionen 
(MSI) vid Växjö universitet, men även till andra intressenter som kan finna det intres-
sant att studera vad direktivet om lagring av trafikdata kommer att innebära. Studien 
kan ses som en enskild källa, men kan lika gärna ses som ett komplement till andra stu-
dier och annat material. Politiker är inte tänkta som en direkt målgrupp, men det hade 
varit intressant om någon politiker läste igenom studien. Sverige har varit ett av de på-
drivande länderna till det direktiv som studien behandlar, men vet politikerna vad de 
egentligen har drivit igenom?   
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Disposition 
Rapporten inleds med ett metodavsnitt där valet av metod diskuteras. Andra saker som 
har med vårt arbetssätt och metodologiska ställningstaganden och val genom arbetet 
presenteras också i denna del av studien.  

Vi har valt att överge den mer traditionella modellen av en rapport som startar med ett 
mer eller mindre tungt teoriavsnitt där alla relevanta teorier presenteras och sedan följs 
av ett analysavsnitt. Istället har vi valt att gå igenom område för område, direktivet, per-
sonlig integritet och etik i rapporten. Varje område presenteras och analyseras med 
andra ord i respektive avsnitt. Områdesavsnitten avrundas sedan med en sammanfatt-
ning kring det som det senaste avsnittet handlat om. Motivet till detta upplägg är att för-
fattarna anser att ämnesområdet lämpar sig bra för denna struktur då det genom detta 
sätt skapas en tydlig röd tråd genom studien.   

Mot slutet av rapporten kommer ett avsnitt som behandlar vårt resultat. Där knyter vi 
ihop studien och besvarar våra problemställningar med hjälp av de analyser som gjorts 
tidigare i rapporten. Det är i denna del som arbetet flätas samman till en helhet istället 
för att vara analyser av ett antal olika områden.  

Slutligen presenteras författarnas kommentarer kring studien om exempelvis hur arbe-
tet har varit, finns det saker som kunde ha gjorts annorlunda. Det kommer även lyftas 
fram tankegångar kring hur forskning inom området skulle kunna utvecklas och även på 
aspekter som denna studie inte tog upp och behandlade.  
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Metod 

Detta avsnitt har för avsikt att ta upp och diskutera lämpliga metoder och tillväga-

gångssätt som kan användas för att besvara studieens problemfrågeställningar. Av-

snittet innehåller även en sektion som behandlar källkritik.  

För att ett examensarbete ska vara vetenskapligt måste det uppfylla vissa vetenskaplig 
krav. Uppfyllandet av dessa krav innefattar ett grundligt utfört metodavsnitt. Grundlig-
heten uppnås genom de diskussioner som författarna gör kring gällande och etablerade 
vetenskapliga teorier. Till metodavsnittet har Järvinens (2004), Wallén (1996) och Patel 
& Davidson (2001) använts som stöd. Järvinen (2004, s.8) tar upp Huczynski och Bu-
chanans syn på vad vetenskapens syfte är: beskriva, förklara, förutsäga och kontrollera. 
Naturligtvis gäller det även denna studie, då vi ämnar undersöka det problemområde vi 
har valt. Vidare skriver Järvinen att det är problemet som ska styra valet av metod och 
inte tvärtom. Teorier som används i studien ska vara generella och vara vetenskapligt 
hållbara. Val av teorier som inte har direkt koppling till problemet kan leda till att blick-
fånget leds från det aktuella problemet istället för att hjälpa till och besvara det. Mäng-
der med olika presumtiva metoder existerar som kan vara till stöd för att besvara pro-
blemställningarna som finns i denna studie. Järvinen (2004) tar upp sex olika huvudin-
riktningar som kan användas som ansats i ett vetenskapligt arbete: matematisk metod, 
konceptuell/analytisk metod, teoritestande metod, teoriskapande metod, artefaktutvär-
derande metod och artefaktevaluerande metod. Metoden används som ett verktyg för 
att besvara problemställningen och sätter upp det ramverk som sedan pekar ut riktning-
en i arbetet. Metodvalet ses som ett statiskt val utan det kan mycket väl omarbetas och 
reformeras under arbetets gång (Järvinen, 2004, s.19). 

Vetenskaplig metod 
Vetenskaplig metod har till uppgift att diskutera kring hur forskarens arbete med studi-
en ska bedrivas, hur definieras det som bra, effektivt etc. ur ett kunskapsperspektiv. 
Forskarens förhållningssätt till verkligheten är centralt. Förhållningssättet till verklighe-
ten är ingenting som en forskare väljer utan det är saker som styrs av personlig bak-
grund, kunskaper och syn på livet (Wallén, 1996). Sättet ett problem studeras på är så-
ledes ingenting som väljs utan någonting varje forskare har i sig. Sättet vi arbetat på un-
der vår skolgång är mycket inriktat på den bevisande vägen, där allting har logiska för-
klaringar. Tolkningar av verkligheten tillhör således inte vanligheterna. Detta leder till 
konstaterandet att båda författarna har ett positivistiskt förhållningssätt. Författarnas 
positivistiska synsätt innebär att deras sätt att arbeta leder till en tilltro till vetenskaplig 
rationalitet. Arbetet präglas dessutom av strävan efter säker kunskap och saker som kan 
förstås genom logik.  
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Presumtiva metoder 
Järvinen (2004) delar upp vetenskapliga undersökningar i två huvudgrupper, de mate-
matiska och de som studerar verkligheten. Som våra problemställningar är utformade 
är det inte aktuellt att använda matematiska metoder, studier av verkligheten är där-
emot aktuellt. För att beskriva verkligheten finns det enligt Järvinen (2004) ett antal 
metodalternativ kvar. Bland dessa finns: testa befintliga teoriers giltighet, skapa nya ar-
tefakter och utvärdera befintliga artefakter. Med hänsyn till problemformuleringarna 
har dessa uteslutits. Problemformuleringarna är inte utformade för att skapa nya arte-
fakter. Utvärderande av befintliga teorier och artefakter lämpar problemen inte heller 
sig för. Då återstår två olika metoder som våra problemställningar skulle lämpa sig för:  

• Teoriskapande metod 

• Konceptuell/analytisk metod 

Teoriskapande metod 

Syftet med teoriskapande metod är att skapa en helt ny teori, metod eller modell med 
hjälp av den syn på verkligheten som forskaren har valt som ansats. Denna typ av ansats 
används oftast inom områden och ämnen där ingen eller mycket liten forskning före-
kommit tidigare. Data som ska ligga till grund för den nya teorin kan samlas in med fall-
studier, etnografi etc. Studier av insamlad data ska sedan resultera i en ny teori (Järvi-
nen, 2004, s.68-69). I området runt lagring av trafikdata finns det så vitt vi vet inte nå-
gon teori kring just det specifika området. Åtskilliga teorier inom både samhällsveten-
skapen, juridiken och etiken som kan tillämpas på området, allt beroende på vad som 
ska belysas. Problemformuleringarna i studien skulle kunna passa för en teoriskapande 
metod eftersom det är ett förhållandevis nytt område.  Problemområdet är nära angrän-
sat till personlig integritet, juridik och etik och då finns det teorier inom dessa områden 
som är tillräckliga för att besvara problemet. Att skapa en ny teori inom detta område 
skulle kräva en annan formulering av problemet.  

Konceptuell/analytisk metod 

Konceptuell/analytisk forskningsansats bygger på att ett antal olika grundläggande ana-
lyser genomförs under studiens fortskridande. Vad som analyseras är relativt öppet men 
det kan vara teorier, modeller och ramverk från tidigare studier. Efter det att forskarna 
identifierat de teorier, modeller och ramverk som ska användas i studien ska ett logiskt 
resonemang genomföras kring problemområdet (Järvinen, 2004).  Det som är viktigt 
och ta fasta på under en teoretisk studie är de frågeställningar som uppkommer under 
arbetets gång och det är ofta dessa som är mest intressanta. Vid användandet av den 
konceptuell/analytiska forskningsansatsen fungerar det att använda sig av antingen ett 
deduktivt eller ett induktivt tillvägagångssätt (Järvinen, 2004).  
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När det gäller denna studie finns det ett klart problem att undersöka.  För att vi ska be-
lysa problemet på ett korrekt sätt och inte bara beskriva hur en lag är utformad och hur 
den påverkar ISP, behöver vi även stöd av teorier som sträcker sig utanför informati-
kens och datavetenskapens värld. Eftersom problemet i sig är multidimensionellt med 
både informatik, juridik, samhällskunskap och etik faller det sig naturligt att använda 
sig av teorier som kan appliceras på alla dessa områden. Om vi skulle välja bort något av 
dessa områden skulle problemområdet tappa en del av sin komplexitet och inte bli till-
räckligt intressant eller tillräckligt omfattande för att kunna presentera en god magis-
teruppsats.  

Val av metod  

På grund av problemets utformning och komplexitet är det den konceptuell/analytiska 
metoden som kan vara till stöd för att besvara det. Studiens problem och arbetets upp-
lägg har gjort att detta är mest lämpade metoden. Rapporten är från början till slut 
uppbyggd med hjälp av teorier och resonemang från de berörda problemområdena. 
Med hjälp av erfarenheter från tidigare studier är det möjligt att nya slutsatser. I slutet 
vägs de olika ställningstagandena och teorierna mot varanandra. Järvinens (2004) syn 
på teoretiska studier och framför allt hans konceptuell/analytisk forskningsansats läm-
par därmed sig för denna studies problemfrågeställningar.  

Induktiv eller deduktiv studie 

Induktiv studie innebär att forskaren genomför empiriska studier av det aktuella forsk-
ningsobjektet. Baserat på vad som framkommer av dessa empiriska studier utformas en 
ny teori. Teorins omfattning och generalitet i verkligheten är för forskaren okänt efter-
som teorin baseras på empiriska resultat (Patel, Davidson, 2001). Det induktiva tillvä-
gagångssättet är lämpligt att använda när forskaren ska undersöka ett område som tidi-
gare är outforskat (Halvorsen, 1992).  

Deduktivt tillvägagångssätt använder sig av den omvända arbetsgången, då redan be-
fintliga teorier ligger till grund för den empiriska undersökningen. I praktiken innebär 
detta att hypoteser utformas med teorier som grund. Sedan testas hypoteserna empi-
riskt för att se om de överensstämmer med verkligheten. De teorier som forskaren väljer 
att utgå från styr vilken information ska samlas in, hur denna information ska tolkas 
och hur empirin ska kopplas till teorin (Patel, Davidson, 2001).  

Av diskussionerna som skett tidigare i studien framkommer det relativt tydligt vilken 
typ av studie som problemet lämpat sig för. Problemets utformning lämpar sig för en 
induktiv studie. Studiens problemformuleringar ger utrymme för analysering och jäm-
förelser mellan befintliga teorier och modeller. Dessa teorier och modeller använder vi 
för att fördjupa diskussionen och analysen genom hela studien. 
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Deskriptivt/Normativt 

Valet av tillvägagångssätt, deskriptivt eller normativt, har varit lite komplicerat. Anting-
en väljer vi att beskriva hur verkligen ser ut, det vill säga deskriptivt. Eller så beskrivs 
någonting hur det borde vara vilket då innebär normativt.  

När det kommer till etik blir det än mer komplicerat. Använder vi oss av etiken kan 
verkligheten inte beskrivas, utan då används teorier för att tolka hur verkligheten borde 
se ut och då blir det ett normativt tillvägagångssätt. Etiken kommer inte användas för 
att studera samhällets syn på etiken utan hur etiken kan användas för att tolka samhäl-
let.  

Det intressanta i problemställningarna är att se hur samhället och människan fungerar 
vid införandet av ett nytt direktiv/lag. Samtidigt finns det ställningstagande som måste 
tas i beaktande när det gäller personlig integritet kontra säkerhet och risken för miss-
bruk. Dessutom kommer det in andra intressanta aspekter som ändamålsglidning som 
sätter synen på människan kontra samhällets kontrollbehov ännu mer i fokus. Proble-
matiken kring ändamålsglidning tas upp längre fram i studien.  

Frågan är då hur dessa två tillvägagångssätt kan kombineras på ett korrekt och tydligt 
sätt? Behövs dessa två synsätt särskiljas eller går det att använda båda samtidigt? Ett 
tänkbart sätt är att låta de teorier som vi använder oss av visar vilket tillvägagångssätt vi 
använder. Eller så delas studien upp i två delar, en normativ och en deskriptiv för att 
sedan fläta ihop dem på slutet. Slutligen finns alternativet att sammanfläta det deskrip-
tiva och normativa tillvägagångssättet genom hela studien. Risken med att kombinera 
de båda är att det kan upplevas som rörigt och ostrukturerat när studien blandar mellan 
de båda, å andra sidan är det kanske just denna kombination som gör att problemet blir 
än mer intressant och mångdimensionellt.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet innebär att studien enbart mäter det som den avser att mäta (Wallén, 1996). 
Enligt Patel & Davidson (2001)  är det validiteten och reliabiliteten avgör kvaliteten på 
den genomförda studien. Patel & Davidson (2001) menar även att dessa två begrepp är 
beroende av varandra och kan därför inte behandlas som separata enheter utan fokus 
ska ligga på att beskriva de bådas beroende. En hög genomgående kvalitet i en studie är 
kopplad till samverkansbalansen mellan dessa två faktorer. För att visa på balansen 
mellan validitet och reliabiliteten har Patel & Davidsson (2001) konstruerat ett antal 
regler:  

• En hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. 

• En låg reliabilitet resulterar i låg validitet. 

• En fullständig reliabilitet är ett villkor för fullständig validitet. 
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Wallén (1996) menar att validiteten kan definieras genom att beakta följande: det som 
avses studeras är klart definierat och avgränsat samt att sambandet mellan variablerna i 
teorin och det som ska mätas är beskrivet. Enlig Halvorsen (1992) är det sambandet 
mellan studiens teoretiska plan i form av problemformulering, tolkningen av resultatet 
och analys av datainsamlingen som visar på validiteten. För att sambandet ska kunna 
styrkas är det viktigt att data som samlas in är relevant för problemställningen.  

Reliabiliteten är ett mått på hur pålitlig en datainsamling eller en mätning är. En hög 
reliabilitet ska garantera att den vetenskapliga problemställningen besvaras och belyses 
med hjälp av pålitlig data (Halvorsen, 1992). Enligt Wallén (1996) är reliabiliteten kopp-
lat till de mätinstrument som forskarna valt för sin studie. Mätinstrumentet ska ge till-
förlitliga och stabila svar. Kan studien upprepas av en annan forskare som använder 
samma angreppssätt? En studie med hög reliabilitet ska även vara oberoende av forska-
ren.  

Studiens validitet är beroende på om det finns relevant koppling mellan studiens pro-
blemformulering och resultat. Har författarna studerat det de ämnar studera. I denna 
studie löper problemformuleringarna som en röd tråd genom hela rapporten. Det är 
problemformuleringen som har pekat ut färdriktningen för vad vi som författare ska 
studera. Problemområden som automatiskt kan identifieras med hjälp av problemfor-
muleringarna är de områden som undersöks i studien och mot slutet av studien sam-
manfaller de olika problemområden i en resultatdel. I denna del besvaras problemfor-
muleringarna med hjälp av det material som presenterats tidigare i studien.  

Källor som använts i studien är i huvudsak forskningsartiklar, facklitteratur och myn-
dighetsdokument. Valet av källor borde indikera att en hög reliabilitet har uppnåtts i 
studien. Det som möjligtvis kan påverka reliabiliteten är bristen på källor delar av studi-
en där det enbart finns en källa/referens som kan styrka ett argument. Valet forskarna 
stått inför är att det i många fall finns flera möjliga källor tillgängliga, men de väljs bort 
på grund av att deras reliabilitet inte kan styrkas.  

Att vi som forskare inte ska påverka resultat måste ses som ett problem i detta sam-
manhang då studien innebär tolkande av data. Som författare har vi försökt att vara ob-
jektiva och inte påverka det som ska undersökas, men det är nästan oundvikligt. Efter-
som de val vi gör genom studien, litteraturval, val av angreppssätt och struktur etc. kan 
påverka resultatet. För att minska denna påverkan som vi som författare har på studien 
motiverar vi våra val genom studien och bygger vår argumentation med stöd från rele-
vanta källor.  

Enligt Wallén (1996) är kraven på generaliserbarhet hög i en vetenskaplig studie. Fram-
förallt gäller det naturvetenskapliga områden, när det gäller samhällsvetenskapliga stu-
dier är det lite skillnad. Vanligen ställs inte lika stora krav på generaliserbarheten på 
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grund av ämnets natur. Utan istället ska fokus läggas på diskussionen kring vilka fakto-
rer som påverkar generaliserbarheten.  

De faktor om påverkar studiens generaliserbarhet diskuteras genom hela metodavsnit-
tet och det skulle vara dubbel information att ta upp det igen i ett specifikt avsnitt. Kort 
kan det påpekas att förutsättningarna kring denna studie är kopplade till problemfor-
mulering, avgränsningar, metod och tillgången till bra data (källor). Vidare är det myck-
et möjligt att vårt upplägg och val presentation av denna studie inte tilltalar nästa fors-
kare. Strukturen är vald med utgång från metod, problemfrågeställning och det går inte 
att helt utesluta författarnas egen referensrams påverkade valen.  

Tillvägagångssätt 
Under arbetets gång har vi precis som de flesta andra stött på problem. Detta är förmod-
ligen inte unikt utan tillhör snarare den normala arbetsgången. För utan problem under 
resans gång skulle vi aldrig stanna upp och fundera över vad vi jobbar med. När pro-
blem uppstår tvingas det fram någon form av lösning, det kan vara att det inte passar in 
i studien eller så finns en lösning som gör att studien kommer in på rätt spår igen. Vid 
denna typ av beslut har det varit problemfrågeställningarna som satt upp ramen för vad 
som ska tas med och vad som ska sorteras bort. Nedan kommer vi att ta upp ett par oli-
ka områden som vi stött på problem i eller där det skett särskilda saker som haft större 
betydelse för vårt arbete.  

Ämnesval 

Valet av ämne kan tyckas falla lite utanför normala ramen av vad informatikstudenter 
brukar skriva d-uppsats om (vår uppfattning). Vårt problemområde sträcker sig utanför 
den datavetenskapliga världen och sträcker sig framförallt in mot det samhällsveten-
skapliga.  Visserligen är informatiken ett tvärvetenskapligt ämne, men vanligtvis finns 
det en tydligare koppling till teknik och/eller datorfrågor än vad denna studie har. Detta 
har lett till en liten omställning eftersom författarna inte är ”skolade” i det samhällsve-
tenskapliga tankesättet på samma sätt som till exempel en statsvetare är. Det kan ses 
som både en styrka och en svaghet. Antingen väljer vi och se kritiskt på vårt sätt att ar-
beta som influerats av vårt huvudämne informatik och menar att det inte är helt kor-
rekt. Att vi inte följer de regler och arbetsmetoder som finns inom samhällsvetenskapen, 
vi kanske har med vissa bitar men inte andra.  Eller så ser vi styrkan i vårt sätt och arbe-
ta, vilket kanske inte ser ut som andra samhällsvetenskapliga uppsatser, men det finns 
ingenting som säger att det är felaktigt. Däremot är det inte sagt att vårt arbete på något 
sätt är revolutionerande, i avseende på nytänkande. Det är dock intressant att informa-
tikämnet kan klara av att hantera även den mjuka delen av ämnet och inte bara den 
hårda.  
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Etik  

Det som gör etik speciellt är att det i mångt och mycket handlar om tolkningar av olika 
slag. Visst går det att utläsa en hel del skilda grupperingar inom etiken men anhängarna 
till de olika grupperna kan i flera fall uppfatta saker och ting väldigt olika. Detta beror 
på att saker som exempelvis kultur, religion och kulturellt arv har stor betydelse för vad 
som anses etiskt lämpligt. Detta leder naturligtvis till att även vi har en viss form av 
etisk bakgrund. Dock har vi försökt att åsidosätta denna och beskriva etiken utifrån ett 
objektivt synsätt för att ge en rättvis bild av etikens olika synsätt.  

Källor 

När det gäller studier på magisternivå är källorna ofta en central del i arbetet. Källorna 
är grunden till det arbete som utförs, teorier-, modeller- och argument etc. hämtas för 
att bygga resonemang och diskussioner. Inom vårt problemområde har vi dock upplevt 
det som att tillgången till källor som hanterar de frågor vi vill belysa, är tämligen be-
gränsade. Vilket i sig är positivt för det borde rimligtvis innebära att problemområdet 
inte är jätteutforskat och att vi befinner oss på lite outforskad mark. Det skapar dock lite 
problem då bristen på källor gör det svårt att få en mångfasetterad bild av problemfor-
muleringarna. Vi skulle mycket gärna ha använt oss av fler källor som lyfter fram positi-
va och negativa aspekter av införandet av direktivet om lagrandet av trafikdata. Dock är 
det ett avvägande mellan att ha trovärdiga källor och få tyngd i argumentationen eller 
att lyfta fram ett ental mindre trovärdiga källor och förlora tyngd i argumentationen.  

Myndighetsdokument 

Att använda sig av myndighetsdokument är ofta en bra källa till kunskap och det är ofta 
välstrukturerade dokument. Problemet med dessa dokument är att det finns mängder 
av dem och det är inte alltid lätt att sondera innehållet och se vilka som behövs. Obero-
ende på sökning i en biblioteksdatabas eller på exempelvis EU:s hemsida kommer det 
ofta upp flera hundra sökträffar, även om direktivets unika identitetsnummer uppgetts i 
sökningen. Detta beror på att direktivets identitetsnummer ofta nämns i flera olika do-
kument. När rätt dokument påträffats är det dokument som är välstrukturerade, detal-
jerade och ofta väldigt omfattande.  

Källkritik 

Källorna som använts för att genomföra studien har valts med tanke på deras trovärdig-
het. Först och främst hänvisar vi mycket till officiella EU-dokument som till exempel 
olika direktiv och konventioner. Då har vi använt oss av EU:s officiella webbplats för att 
komma åt dessa dokument elektroniskt och således är det ofta en URL angiven som käl-
la. Detta ser vi inte som ett problem när det gäller officiella myndighetsdokument.  



En studie om EU-direktiv 2005/0182  

 

 

Ola Andersson, Niclas Larsson  13  

Det finns däremot ett flertal texter skrivna om vårt problemområde som publiceras på 
Internet. Många gånger är det svårt att verifiera äktheten, författaren och trovärdighe-
ten i dessa texter därför har vi valt att utesluta dessa källor.  

Förutom de officiella myndighetsdokument som finns inom området är det ganska tunt 
med källor kring området. Det finns ett par olika vetenskapliga artiklar som vi använder 
oss av bland annat Breyer (2005) som tar upp relevanta aspekter och försöker föra ett 
vetenskapligt resonemang kring området. Vad bristen på bra och tillförlitliga källor be-
ror på är givetvis svårt att spekulera i, men vår gissning är att det hänger samman med 
att direktivet är relativt nytt. Det är visserligen inte en fullständig förklaring eftersom ett 
direktiv av detta slag kräver omfattande arbete och ska gå igenom flera olika instanser, 
vilket tar tid. Direktivet har funnits på tapeten ett bra tag innan det blev klart att det 
skulle röstas igenom.  
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EU-direktiv 2005/0182 

Detta avsnitt kommer att behandla det aktuella direktivet som studien bygger på. Vi 

kommer beskriva varför EU arbetat fram direktivet och lite kring motiven. Vidare 

kommer vi att sammanfatta vad direktivet innehåller, vad det kommer att innebära 

samt definiera en del centrala begrepp. 

Europakommissionen är den EU-instans som arbetat fram direktiv 2005/0182 som 
handlar om lagring av trafik- och lokaliseringsdata. EU:s åsikt är att trafikdata och loka-
liseringsdata kan vara av stort intresse för rättsväsendet när det gäller att upptäcka, för-
hindra och försvåra för brottslingar att utföra grova brott. Innan direktivets tillkomst 
fick ISP:s enbart lagra trafikdata och lokaliseringsdata så länge som det behövdes för att 
de skulle kunna fakturera kunden. Utvecklingen inom kommunikationsområdet med 
framför allt Voice over IP (VoIP)1 och flate rate abonnemang2 har lett till att ISP inte be-
höver lagra trafikdata för faktureringsändamål. Om all trafikdata inte lagras kan den 
inte användas av rättsväsendet och då menar Europakommissionen att det försvårar 
rättsväsendets arbete väsentligt, framförallt när det gäller att bekämpa terrorism och 
organiserad brottslighet. Direktivet är en följd av Europaparlamentets ”declaration on 
combating terrorsim” som antogs i mars 2004 och efter terroristbombningarna i Mad-
rid senare samma år gav Europaparlamentet Europakommissionen i uppdrag att arbeta 
fram ett direktiv angående förändringar kring lagring av trafikdata (Commission of the 
European communities 1, 050921, s.2). Direktivet är framtaget med ett antal olika hu-
vudsyften:  

• EU vill harmonisera lagstiftningen om lagringen av trafikdata och lokaliserings-
data. Direktivet har utformats på ett sådant sätt att medlemsländerna kan anpas-
sa sin egen lagstiftning till direktivet  (Commission of the European communities 
1, 050921, s.5). Det kommer till exempel vara upp till Sverige hur de vill utforma 
sin lagstiftning, men vår (författarnas) gissning är att det kommer bli ändringar i 
Personuppgiftslagen (PUL). Det finns med andra ord ett visst utrymme för län-
derna att utforma sina lagar som de vill, fast det ska vara inom de ramar som di-
rektivet anger.   

• Det ska vara lättare för rättsväsendet att få tillgång till trafikdata och lokalise-
ringsdata. Utlämning av dessa uppgifter till andra länder ska bli lättare, under 
förutsättning att brottets grovhet uppfyller kraven för utlämning (Commission of 
the European communities 2, 050921, s.15). 

                                                   
1 VoIP: Innebär telefoni över IP-nätverk, båda interna nätverk, Internet och vanlig telefoni. 
2 Flate rate abonnemang: Abonnenten betalar ett fast pris för sitt abonnemang och får sedan ringa obe-
gränsat antal samtal. 
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• Alla ISP:s kommer påverkas av samma direktiv, vilket innebär att alla dessa aktö-
rer kommer ha gemensamma spelregler, när det gäller lagring av trafikdata, obe-
roende av i vilket EU-land de opererar i (Commission of the European communi-
ties 2, 050921, s.15). 

Det är upp till ISP:s att säkerställa att lagring av dessa data sker. ISP:s ska även se till att 
säkerhetskraven uppfylls och det ska vara ske under en särskild myndighets kontroll. 
Åtgärder som förhindrar att data inte kan förstöras av misstag, förvanskas eller hamna 
hos icke auktoriserade personer ska finnas. Data som varit lagrad så länge som direkti-
vet föreskriver (6mån eller 1år) ska raderas, det finns dock ett undantag. När data är be-
gärt för utlämnande ska den lagras så länge som det krävs för rättsväsendet att hantera 
den. Varje medlemsland ska tillsätta eller tilldela en myndighet ansvaret att övervaka 
hanteringen av lagrad trafik- och lokaliseringsdata. Myndighetens ansvar sträcker även 
sig till kontroll att alla säkerhetskrav efterlevs. Årligen ska även myndigheten lämna in 
statistik som rör direktivet till Europakommissionen, det är statistik kring:   

• I vilka fall data lämnats ut till myndigheterna 

• Hur lång tid det är mellan kommunikationstillfället och själva begärande av ut-
lämnandet av dessa uppgifter 

• I vilka fall som det inte gick att lämna ut begärd data och orsak till detta.  

Sammantaget är det kampen mot terrorism och den organiserade brottligheten som är 
huvudgrunden till att detta direktiv tillkommit. Det är även ett steg att harmonisera lag-
stiftningen i EU och förenkla samarbetet mellan medlemstaterna när det gäller att be-
kämpa dessa brott.  

Trafikdata och lokaliseringsdata  
Trafikdata och lokaliseringsdata är centrala begrepp som egentligen kan innefatta en 
rad olika saker. All kommunikation som sker med elektroniska kommunikationsmedel 
såsom telefon, mobiltelefon, Internetanvändning etc. lämnar digitala spår efter sig. In-
formation som genereras vid elektronisk kommunikation kallas trafikdata eller kom-
munikationsdata. Den består av tidpunkt för kontakt, vilka telefonnummer som kontak-
tar varandra, vem som e-postar vem etc. Lokaliseringsdata är den information som sam-
las in från mobiltelefoner om var telefonen befinner sig, med andra ord är spårning om 
var ett samtal ringts ifrån möjlig med ett par meters felmarginal. Med hjälp av trafik och 
lokaliseringsdata är spårning av en persons kontakter och rörelser in i detalj fullt möjlig 
(Article 29 data protection working party, 051021 , s.2). 
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Vad ska lagras 

I direktivet specificeras olika typer av data som kommer att omfattas och vad som ska 
lagras vid elektronisk kommunikation. Kommunikationsmedel som direktivet omfattar 
är vanlig telefoni, mobiltelefoni och Internettjänster. All form av kommunikation som 
sker med dessa kommunikationsmedel omfattas av direktivet vilket då även innefattar 
IP-telefoni, e-post och SMS.   Direktivet gör klart att det är enbart trafikdata och lokali-
seringsdata som direktivet ska omfatta och poängterar att ingen lagring av innehållsdata 
kommer att ske.  

I figur 1 presenteras ett urval av data som direktivet3 
föreskriver ska lagras, noterbart är att detta enbart är 
ett urval av det som kan ses som mest intressant för 
studien. Vid en genomgång av de data som ska lagras 
finns det ett par saker som bör poängteras. Först och 
främst är det data kring båda parterna av kommunika-
tionen som ska lagras. Detta innebär både uppgifter 
om den som ringer upp och den som tar emot samtalet. 
Även vid samtal som inte når fram eller som misslyck-
as av någon annan andledning ska information lagras.  

Vid mobiltelefonkommunikation ska både IMEI-
nummer4 och IMSI-nummer5 lagras, dessa nummer är 
unika. Vid gruppsamtal eller samtalskonferens ska alla 
parters uppgifter lagras och vid användandet av tjäns-
ten vidarekoppling ska uppgifter kring alla nummer 
som kopplas lagras (vidarekoppling kan ske mellan 
mer än två nummer). ISP:s bär även ansvaret för att 
lagrad data är av god kvalitet.  Detta innebär att data 
som lagras ska vara korrekt och inte innehålla luckor. 
Lagringstiden är begränsad och data ska lagras i minst 
6 månader och i högst 1 år (The European parliament , 
060203).

                                                   
3 Definitionerna finns på: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st03/st03677.en05.pdf 

4 IMEI:  International Mobile Subscriber Identity, nummer som är unikt för varje abonnent 

5 IMSI: International Mobile Equipment Identity, nummer som är unikt för varje mobiltelefon  

Exempel på data som ska lag-
ras (uppringare & mottagare) 

Telefon/mobil  

• Telefonnummer 

• Namn och adress  

• Datum, tid, och sam-
talslängd 

• Typ av tjänst (samtal, 
meddelande etc.) 

• IMEI & IMSI nummer 

• Lokalisering av mobil 

Internet 

• Användaruppgifter 

• IP-nummer 

• Aktivitet (surfa, e-mail, 
VoIP) 

(The European parliament, 
060203) 

Figur 1 – Data som ska lagras 
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För och emot direktivets införande 

Följande avsnitt har för avsikt att undersöka om direktivet strider mot andra gällande 

direktiv och konventioner. Vidare följer en sektion som tar upp effektiviteten av direk-

tivet, med utgångspunkt från brottsbekämpning. Avsnittet avslutas med att studera 

begreppet ändamålsglidning i samband med direktivet om trafikdatalagring. 

Införandet av det nya direktivet om lagring av trafikdata är naturligtvis omdiskuterat 
och argumenten för och emot är många. Kritikerna menar att införandet av detta direk-
tiv strider mot de grundläggande rättigheterna i EU, andra hävdar motsatsen det vill 
säga att det finns stöd i EU:s grundläggande rättigheter för införandet. Europakommis-
sionen framhäver att de försökt ta hänsyn till allas intressen när direktivet arbetats fram 

“The respect of fundamental rights and freedoms, and in particular the right 
to life, and the strict limitation of the invasion of privacy has been the key 
driver to find the most appropriate balance between all interests involved, 
such as the social, economical, security and privacy context.” (Commission of 
the European communities 1, 050921, s.7) 

Europa kommissionen menar att allas synpunkter tagits i beaktande och därefter har ett 
förslag arbetats fram som ska ha ”så liten påverkan” som möjligt på den personliga in-
tegriteten. Vidare i detta avsnitt kommer det diskuteras kring befintliga direktiv och 
konventioner som direktivet om trafikdata och lokaliseringsdata.   

Gällande direktiv och konventioner 
Huruvida införandet av direktivet strider mot gällande direktiv inom EU diskuteras 
fortfarande. En av andledningarna är att det handlar om tolkning av de lagar och direk-
tiv som redan finns, i detta fall främst inom de grundläggande rättigheterna inom EU. 
Innan direktivet skulle röstas igenom lämnades det ut till olika instanser för att få gen-
svar angående deras syn på direktivets utformande, den Europeiska datatillsynsman-
nen6 var en av dessa instanser. Datatillsynsmannen säger i sitt uttalande att det är av 
yttersta vikt att påpeka att direktivet kommer strida mot de grundläggande rättigheter-
na som ges genom gemenskapsrätten och än mer specifikt genom rättspraxis och Euro-
peiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) och därmed är di-
rektivet olagligt. 

                                                   
6 Den Europeiska datatillsynsmannen är tillgänglig på  
svenska: http://europa.eu.int/institutions/edps/index_sv.htm,  
engelska: http://www.edps.eu.int/01_en_presentation.htm 
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Vidare håller Datatillsynsmannen med om att samhällsförhållandena har förändrats på 
grund av terrorattacker, men att den höga skyddsstandard som finns lagstiftning dags-
läget inte får äventyras. Skyddet ska ges enligt lag och detta ska ske oberoende av vad 
brottsbekämpningen har för behov. Vidare poängteras det dock att rättspraxis ger ut-
rymme för undantag, om det anses nödvändigt för det demokratiska samhället (Europe-
iska datatillsynsmannen, 051129, s.2). Datatillsynsmannen är således kritisk till moti-
veringen av direktivets uppkomst och påpekar även att det strider mot redan gällande 
direktiv. Breyer (2005, s.368) är inne på samma linje som den Europeiska datatillsyns-
mannen nämligen att samhällssituationen förändrats. Däremot menar Breyer att effek-
tiviteten i att använda sig av trafikdata kan ses som relativt hög i vissa typer av fall, men 
säger också att det finns alternativ som kan ses som minst lika effektiva och dessutom 
gör minde intrång i den personliga integriteten.  Det är dock intressant att notera att 
Breyer hävdar att det finns alternativ till lagring av trafikdata och lokaliseringsdata, men 
anger inte ett enda alternativ i sin artikel. Däremot är det inte sagt att han har fel i det 
han säger, men det hade kanske varit på sin plats att få veta vilka metoder som han an-
ser vara mer lämpliga och som är mindre inskränkande på rätten till privatlivet.  

2002/58/EC - artikel 6 och 9  

Europakommissionen hävdar att de har stöd av artikel 6 och 9 i direktiv 2002/58/EC7. 
Direktivet säger att trafikdata och lokaliseringsdata enbart får lagras så länge som det 
krävs för ISP:s att hantera sin fakturering, sedan måste trafikdata raderas. Kommissio-
nen menar att det går att åsidosätta dessa artiklar med hänvisning till artikel 15.1.  För i 
artikel 15.1 finns det undantag definierade som gör det möjligt att bryta mot gällande 
artiklar, under särskilda omständigheter. Dessa omständigheter gäller när det anses 
nödvändigt och lämpligt för att förhindra, utreda, upptäcka och åtala grov brottslighet 
för att skydda det demokratiska samhällets nationella säkerhet och/eller skydda den 
allmänna säkerheten (s.3, Commission of the European communities 1, 050921). 

Den europeiska datatillsynsmannen hänvisar till artikel 6 i direktiv 2002/58/EC. Åsik-
ten skiljer sig däremot från Europa kommissionen. Det poängteras att trafikdata ska ra-
deras efter det att ISP:s inte behöver det för faktureringsändamål, men då det nya direk-
tivet träder i kraft kommer förhållandet att vara direkt mottsatt. Detta eftersom trafik-
data då måste lagras för brottsförebyggande ändamål (Europeiska datatillsynsmannen, 
051129, s.3). Det ska dock tilläggas att det nya direktivet kommer innebära förändringar 
i 2002/58/EC. Direktivet sägs även strida mot andra gällande dokument, Breyer (2005) 
menar att direktivet om lagringen av trafikdata strider mot ett antal gällande konven-
tioner.  Han utvecklar sina resonemang kring att direktivet om trafikdata och lokalise-

                                                   

7 2002/58/EC är tillgängligt på: http://europa.eu.int/eur-

lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf 
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ringsdata strider mot European Convention on Human Rights (ECHR)8 och Protocol to 
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
(PECHR)9. Breyer menar att det finns tre olika artiklar i dessa två konventioner som det  

nya direktivet strider mot. Det handlar om följande artiklar:   

• Artikel 8, Right to respect for private and family life  

• Artikel 10, Freedom of expression 

• Artikel 1 (PECHR), The protection of property 

ECHR - Artikel 8 

Som författare till studien har vi under arbetets gång 
fått uppfattningen att artikel 8 är en av de saker som 
det diskuteras mest kring när det gäller lagring av tra-
fik och lokaliseringsdata. Det är kanske inte konstigt 
eftersom artikel 8 är central i hela EU och även i Sveri-
ge. Detta eftersom rätten till privatlivet är en grundpe-
lare i svensk och europeisk lagstiftning. Artikel 8.1 de-
finierar rätten till privatlivet, finns att i sin helhet i fi-
gur 2, artikel 8.2 tar upp när det är tillåtet att göra un-
dantag från artikel 8.1. Kraven för undantag bygger på 
när fara för det demokratiska samhället eller den na-
tionella säkerheten finns. Vid dessa tillfällen är det be-
rättigat att förbise individens rätt till privatliv (s.368, 
Breyer, 2005). Vid ett flertal tillfällen har Europadom-
stolen fastslagit att lagring av trafikdata är ett stort in-
trång i privatlivet med hänvisning till artikel 8.1. Dom-
stolen grundar det på åsikten att trafikdata är en 
mycket väsentlig del av kommunikationen och kan an-
vändas för identifiering (Breyer, 2005, s.366). I ett ytt-
rande från Article 29 data protection working party 
(A29), som är EU:s motsvarighet till Sveriges datain-
spektion. Angående direktivet om trafikdata betonas 
följande, att lagring av trafikdata och lokaliseringsdata  

                                                   

8 ECHR är tillgängligt på: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm 

9 PECHR är tillgänglig på: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/009.htm  

“Article 8 – Right to respect    
for private and family life1 

1. Everyone has the right to 
respect for his private and 
family life, his home and 
his correspondence. 

2. There shall be no interfer-
ence by a public authority 
with the exercise of this 
right except such as is in 
accordance with the law 
and is necessary in a de-
mocratic society in the in-
terests of national secu-
rity, public safety or the 
economic well-being of 
the country, for the pre-
vention of disorder or 
crime, for the protection 
of health or morals, or for 
the protection of the rights 
and freedoms of others. ” 
(Council of Europe 1, 
1950)  

Figur 2 – ECHR Artikel 8 
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strider mot den fundamentala rättigheten om rätten till konfidentiell kommunikation 
som garanteras av artikel 8 i ECHR.  

Denna rättighet får lov att brytas om det anses vara nödvändigt för att garantera den 
nationella säkerheten, men A29 tar även upp en dom som föll i Europeiska domstolen 
om mänskliga rättigheter som slår fast att hemlig övervakning kan underminera 
demokratin, fast att målet är att försvara den. Domstolen ansåg även att alla medel inte 
är tillåtna/lämpliga i kampen mot spionage och terrorism (Article 29 data protection 
working party, 051021, s.4).  

Europa domstolen har definierat ett antal krav som måste uppfyllas vid telefonavlyss-
ning och som även gäller andra övervakningstekniker. Det måste vara tydligt och exakt 
definierat vilka personer som kommer att beröras av den tänkta metoden. Även syfte 
och tidsrymd måste vara väldefinierat, hur insamlad information ska användas och han-
teras måste vara förutbestämt. Uppfylls dessa krav och det anses som en nödvändig åt-
gärd för att klara upp ett brott, så är intrånget av personens integritet legitimerat enligt 
Europa domstolen  (De Hert, 2005, s.78-79 ). 

Organisationen Privacy international10 (031010) menar även de att direktivet strider 
mot artikel 8, men de är skarpare i sin kritik. De menar att det enbart i extraordinära 
fall som det är legitimerat att bryta mot artikel 8. Det är ett stort intrång i en av de mest 
fundamentala rättigheterna att lagra all trafikdata. Att övervaka alla medborgare är ett 
steg inom storebrorsamhället som kommer leda till att medborgarna inte kan undvika 
intrång i privatlivet (Privacy international, 031010, s.3). Detta skulle i längden kunna 
innebära att enda sättet att undvika denna typ av påtvingade lagring av data är att inte 
använda sig av något elektroniskt kommunikationsmedel.  

Europa parlamentet hänvisar även dem till artikel 8, men motiverar direktivet med att 
omständigheterna gör att kraven i artikel 8.2 är uppfyllda. Eftersom lagring av trafikda-
ta, i de medlemsländer som redan har lagstiftning kring detta, visat sig både nödvändig 
och effektiv för rättsväsendet i kampen mot den organiserade brottsligheten och terro-
rismen. Europa parlamentet menar att detta påvisar att det är legitimt att bryta mot ar-
tikel 8.1 (The European parliament, 060203, s.4). Breyer (2005, s.368) menar att ett 
intrång av i EHCR, oberoende av vilken artikel det är, alltid måste vägas noggrant mel-
lan inskridandets allvarlighet mot den potentiella nyttan. Samhället måste tydligt klar-
göra varför det finns skäl att bryta mot artikel 8, annars uppstår det svårigheter att legi-
timera intrånget för invånarna.  Enligt Privacy International(031010) har den Europeis-
ka domstolen tolkat artikel 8 på följande sätt. Privatlivet enligt artikel 8.1 sträcker sig 
inte bara till den information som individen väljer att dela med sig av till världen utan-
för. Det innefattar även de relationer som finns mellan olika individer.  

                                                   
10 Privacy International är en organisation som arbetar med frågor som rör de mänskliga rättigheterna, 
med inriktning på övervakning och intrång i privatlivet från statliga myndigheter. Organisationen finns 
tillgänglig på: http://www.privacyinternational.org/ 
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Ett intrång i personlig eller affärsmässig kommunikation faller under artikel 8. Kom-
munikation med Internet, telefon och andra elektroniska kommunikationsverktyg 
handlar om att knyta samman olika människors privatliv och/eller affärsliv. Övervak-
ning av människors kommunikation kommer leda till intrång i privatlivet och är därför 
ett intrång av artikel 8 (Privacy international, 031010 ,s.6).  

De Hert (2005, s.80) pekar på följande, även om de säger sig ta hänsyn till den person-
liga integriteten vid denna typ av lagstiftning måste vara ytterst nödvändigt för det de-
mokratiska samhällets säkerhet om det ska kunna legitimeras. Vidare menar De Hert 
(2005, s.86) att de mänskliga rättigheterna fått stå tillbaka när det kommer till lagstift-
ning som kommit till följd av terrorattacken mot USA den 11 september.  

Dessutom har det framkommit kritik mot lagringstiden. Olika mänskliga rättighetsor-
ganisationer ansåg att det är en kränkning av de personliga rättigheterna att lagra tra-
fikdata under en längre tid och att mer än 6 månader var otänkbart. De poängterade 
även att målen för lagringen av trafikdata måste definieras och specificeras noggrant 
(Commission of the European communities 1, 050921, s.5).  A29 ansåg att lagring av 
trafik & lokaliseringsdata kan vara nödvändigt, men då ska det ske under klara spelreg-
ler och det ska finnas kontrollorgan. De fall där trafikdata ska kunna nyttjas vara av ex-
traordinär karaktär och att om lagring av trafikdata skulle införas ska lagringen vara 
tidsbestämt (Article 29 data protection working party, 051021, s.5). Beslutet som togs 
innebär en särskiljning på data som har med telefonkommunikation och Internet att 
göra. All trafikdata och lokaliseringsdata som har med telefoni att göra, ej VoIP, ska lag-
ras i 1år. Data som lagras kring Internet ska lagras i 6månader (The European parlia-
ment, 060203). 
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EHCR - Artikel 10 

Artikel 10 i de mänskliga rättigheterna ska garantera 
individens rätt till yttrandefrihet. I figur 3 visas  denna 
artikel i sin helhet. Denna artikel förekommer inte 
särskillt frekvent i diskusionerna kring direktivet om 
trafikdata och lokaliseringsdata, det är framförallt 
Breyer(2005) som tar upp den. Breyer (2005, s.373) 
lyfter fram ett par intressanta tankegångar kring det 
nya direktivets påverkan och på artikel 10. Han menar 
att alla saker som kan ses som hinder, direkta eller 
indirekta, mot yttrandefriheten är allvarliga. Lagringen 
av trafikdata och lokaliseringsdata är ett indirekt 
hinder mot yttrandefriheten. Lagringen av trafikdata 
kan leda till minskad yttrandefrihet eftersom en en 
analys av denna data kan få fram känslig information 
kring individens åsikter och vem dessa ringer till kan 
avslöja exempelvis politisk- och religöstillhörighet 
(2005, s.365). Vidare kommer EU:s medlemstater inte 
att ersätta ISP:s för de nödvändiga investeringar som 
kommer krävas för att uppfylla direktivet. Vilket i sin 
tur kommer leda till att ISP:s kommer kompensera 
dessa investeringar med höjda priser i någon form 
(t.ex. genom höjd samtalstaxa, belägga tidigare gratis 
tjänster med taxa).  Höjda priser leder till att gemene 
man har mindre antal minuter att spendera för samma 
summa med pengar, vilket Breyer menar kommer leda 
mindre kommunikation. Eftersom den minskande 
kommunikationen beror på statens agerande är det ett 
indirekt intrång i yttrandefriheten (2005, s.373). 

Breyer (2005) är den enda som författarna till studien 
kunnat hitta som anser att direktivet strider mot artikel 
10. Det är till och med så att det är den enda som tar 
upp denna artikel överhuvudtaget där är ingen som 
säger att direktivet går i linje med eller emot denna 
artikel. Intressant att notera är dock att Breyer (2005) 
anser att det påverkar yttrandefriheten. Denna typ av 
indirekt påverkan på yttrandefriheten kan väl generellt 
hittas när nya lagar införs? 

”Article 10 – Freedom of ex-
pression1 

Everyone has the right to free-
dom of expression. This right 
shall include freedom to hold 
opinions and to receive and 
impart information and ideas 
without interference by public 
authority and regardless of 
frontiers. This article shall not 
prevent States from requiring 
the licensing of broadcasting, 
television or cinema enter-
prises. 

The exercise of these free-
doms, since it carries with it 
duties and responsibilities, 
may be subject to such for-
malities, conditions, restric-
tions or penalties as are pre-
scribed by law and are neces-
sary in a democratic society, in 
the interests of national secu-
rity, territorial integrity or 
public safety, for the preven-
tion of disorder or crime, for 
the protection of health or 
morals, for the protection of 
the reputation or rights of 
others, for preventing the dis-
closure of information re-
ceived in confidence, or for 
maintaining the authority and 
impartiality of the judiciary. “ 
(Council of Europe, 1950) 

  Figur 3 – ECHR Artikel 10  



En studie om EU-direktiv 2005/0182  

 

 

Ola Andersson, Niclas Larsson  23  

PECHR – Artikel 1 

 Artikel 1 i PECHR, se figur 4, ska garantera skyddet av 
individens och juridiska personens (bolags) egendom. 
Att lagra trafikdata kommer att innebära att telekom-
munikationsbolagen måste avsätta delar av sin egen-
dom (inventarier) för att uppfylla direktivetss nya krav.  
Detta menar Breyer (2005, s.375) kommer att innebära 
att dessa företag måste investera i inventarier som de 
inte  

behövt om direktivet inte funnits. Då innebär det att 
trafikdatalagringsdirektivet kontrollerar delar av tele-
kommunikationsbolagens inventarier vilket då strider 
mot Artikel 1 i PECHR.  Eftersom kontrollen och beho-
vet av investeringen inte är företagens utan EU:s, anser 
Breyer att det är staten som har kontrollen över företa-
gens egendom.  

ISP:s och deras olika intresseorganisationer påpekar 
att de är villiga att hjälpa rättsväsendet och poängterar 
att de gjort även innan direktivet om trafikdata och lo-
kaliseringsdata kom på tal. Det påvisas också att direk-
tivet kommer att innebära stora kostnader för ISP:s 
eftersom data måste lagras under så pass lång tid (s.5 
Commission of the European communities 1, 2005). 
Den Europeiska datatillsynsmannen menar att det idag 
finns flera olika skäl för ISP:s att inte lagra trafikdata. 
Leverantörerna erbjuder i allt större utsträckning 
bland annat flate rate abonnemang vilket gör att ISP inte behöver lagra trafikdata för 
faktureringsändamål. I dessa fall lagras inte trafikdata, utan de utplånas direkt efter det 
att kommunikationen avslutats (Europeiska datatillsynsmannen, 051129, s.3-4). 

Även denna artikel är det enbart Breyer (2005) som för ett resonemang kring med 
koppling till det nya direktivet. Det finns dock poänger i resonemanget, men frågan är 
om det inte finns liknande lagstiftning som ger samma förhållande mellan staten och 
företag. Ta till exempel Bokföringslagen i Sverige, då måste företaget spara sin bokfö-
ring i minst 10år och är ansvariga för att det görs på ett säkert och korrekt sätt. Även i 
detta fall kontrollerar staten indirekt företagets inventarier. 

“Article 1 – Protection of 
property 

Every natural or legal person 
is entitled to the peaceful en-
joyment of his possessions. No 
one shall be deprived of his 
possessions except in the pub-
lic interest and subject to the 
conditions provided for by law 
and by the general principles 
of international law. 

The preceding provisions shall 
not, however, in any way im-
pair the right of a State to en-
force such laws as it deems 
necessary to control the use of 
property in accordance with 
the general interest or to se-
cure the payment of taxes or 
other contributions or penal-
ties.” (Council of Europe, 
1952) 

Figur 4 – PECHR Artikel 1 
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Effektiv brottsbekämpning? 
En annan fråga som diskuterats kring lagrandet av trafikdata och lokaliseringsdata är 
om det är ett effektivt verktyg när det gäller brottsbekämpning.  Innan förslaget till di-
rektivet arbetades fram konsulterades olika instanser inom rättsväsendet och dessa in-
stanser menar att trafikdata kan vara helt avgörande för att lösa allvarliga brott. Fram-
förallt visade det sig att det är avgörande i komplicerade utredningar, såsom mord och 
bombningar där trafikdata har visat sig vara av yttersta vikt för att lösa brottet (Com-
mission of the European communities 1, 050921, s.4).  

Breyer (2005, s.368-369) menar att det är svårt för samhället att mäta nyttan med lag-
ringen trafikdata och även vilken skada individens rättigheter tar av lagringen, eftersom 
det finns klara svårigheter i hur detta ska mätas.  Det är dock intressant och se vilken 
nytta som direktivet skulle göra.  Enligt artikel 8.2 i ECHR är korrekt att inskrida mot 
artikel 8.1 om det är till nytta vid förhindrandet av brott (prevention). Det tas inte upp 
något om utredning/åtal av brott i efterhand. Det innebär att det enbart är berättigat 
med lagring av trafikdata om det är effektivt för att förebygga och upptäcka brott. Breyer 
lyfter fram att det är främst efter ett brott begåtts som det är av intresse för rättsväsen-
det att studera trafikdata och därför är inte trafikdata till någon större hjälp vid förhind-
randet och förebyggandet av brott.  

Kommissionen pekar på att utredningar kring allvarliga brott såsom organiserad brotts-
lighet och terrorism i sin natur oftast inte är bundna nationellt utan sträcker sig över 
landets gränser. Detta gör att det krävs internationellt samarbete genom Europol eller 
Eurojust för att kunna utreda dessa brott. Även om samarbetet genom dessa instanser 
funkar bra, är det en tidskrävande process, framförallt när det gäller utlämnandet av 
trafikdata till andra länder. Om trafikdata inte begärs utlämnad i tid är risken stor att 
den redan tagits bort av ISP eftersom uppgifterna inte längre behövs. (Commission of 
the European communities 2, 050921, s.5). 

Att ett större antal grova brottslingar skulle åka fast med hjälp av det nya direktivet stäl-
ler sig Beyer tveksam till.  Att kunna kommunicera anonymt kommer fortfarande vara 
möjligt, även efter direktivets införande (kontantkort, krypterad mail, stulen telefon 
etc., författarnas anmärkning). Det är ganska rimligt att anta att denna typ av kommu-
nikation kommer att öka till följd av direktivets införande. Breyer skriver att rutinerade 
och finslipade brottslingar inte lär åka fast med hjälp av lagrad trafikdata eftersom det 
enbart är förhållandevis enkelt att använda telefoner inte kan bindas till ett abonne-
mang. Då faller syftet med direktivet då rutinerade och skickliga brottslingar undkom-
mer. Potentialen i direktivet att få tag i den organiserade brottsligheten och terrorister 
anser Breyer som liten eller icke existerande (Breyer, 2005, s.369-370).
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För att kunna använda trafikdata effektivt ställs det krav på identifieringen av individer. 
Vid lagringen av trafikdata säger direktivet att uppgifter som gör det möjligt för identifi-
ering ska lagras. Det finns dock problem med detta eftersom ett telefonnummer eller en 
IP-adress inte nödvändigtvis går att koppla direkt till en enskild person (Europeiska da-
tatillsynsmannen, 051129). Bowden (2002, s.2) framhäver att det är viktigt att inse att 
det inte går att bevisa vem som skickat ett specifikt e-postmeddelande eller ringt ett sär-
skilt telefonsamtal. Breyer (2005, s.371) är inne på samma resonemang och menar att 
troligen kommer lagringen av trafikdata leda till att fler fel och missbedömningar i 
brottsutredningar kommer begås. Han menar att det finns klara svårigheter i att identi-
fiera vem som använt specifika telekommunikationstjänster vid specifika tidpunkter. 

Ändamålsglidning 
Ändamålsglidning innebär att redan insamlad information (t.ex. personuppgifter) an-
vänds till ändamål som de inte var tänkta för när de samlades in. Kritikerna ser möjlig-
heterna att använda insamlad information till nya användningsområden. Informationen 
är insamlad i ett specifikt syfte, och ska ske med den berörda individens medgivande. 
Om ett nytt användningsområde hittas är det inte säkert att medgivandet kvarstår 
(Ström,  2003, s.244-245).  

”I Sverige kan vi exempelvis studera den ändamålsglidning som ägt rum med 
det så kallade PKU-registret innehållande blodprover från nyfödda. Enligt 
ursprungliga löften skulle det enbart användas för medicinsk forskning, men 
nu har det börjat används i brottsutredningar mot den som lämnat provet. ” 
(Ström, 060510) 

Dessutom kan det leda till att samhället leds in i en ond spiral som innebär att har reg-
lerna en gång tänjts, ökar risken att det kommer upprepas (Ström, 2003, s.244-245).  
Med detta menas att om acceptansen hela tiden flyttas framåt och ett nytt användnings-
område tillåts för insamlade uppgifter som inte var tänkt från början, kan det leda till 
att fler och fler användningsområden kommer godkännas. Till slut kommer använd-
ningsområdet vara mycket större än vad som ursprungssyftet menade till.  

Ström menar att börjar ursprungliga syftet att luckas upp finns risken att insamlad in-
formation lätt spinner vidare och innefattar fler och fler användningsområden (Ström, 
2003, s.244-245). Situationen är ganska enkel att illustrera, tänk dig att dina person-
uppgifter lagras med  ditt medgivande, men är det säkert att ditt medgivande kvarstår 
om användningsområdet för dessa uppgifterna vidgas?  

I direktivet definieras ett antal säkerhetsåtgärder. Det är de åtgärder som ska skydda 
data från att lämnas ut vid fel tillfällen och till fel myndigheter. A29 har lämnat ett 
skriftligt uttalande kring dessa säkerhetsåtgärder och vi kommer att gå igenom en del av 
dessa här nedan.  
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För det första är det upp till varje enskild medlemsstat att kontrollera och styra vilka 
myndigheter som ska få tillgång till lagrad trafikdata och lokaliseringsdata (The Euro-
pean parliament, 060203, s.13).  

“Furthermore, retaining traffic data creates potential risks of abuse by state 
agencies. Traffic data can be extremely useful for political control, for exam-
ple, by intelligence agencies. ” (Breyer, 2005, s.371) 

A29 anser att de säkerhetsåtgärder som finns med för att skydda lagrad data inte är till-
räckligt specifika och lämnar för stort utrymme för nationell tolkning. Gruppen menar 
att det är av stor vikt att hela EU använder sig av samma typ av skydd för individen när 
det gäller lagringen av denna typ av data. De vill att EU ska göra en gemensam tolkning 
kring hur säkerhetsåtgärderna ska se ut och utformas (Article 29 data protection wor-
king party, 060325). Varje medlemsstat ska tillsätta en myndighet eller tilldela en be-
fintlig myndighet ansvaret för övervakning av hanteringen av lagrad data (The Europe-
an parliament, 060203, s.13).  A29 vill utveckla detta ytterligare och anser att det är vik-
tigt definiera vilka myndigheter som ska kunna få tillgång till lagrad data.  

All access till data ska loggas, för att kunna upptäcka eventuellt missbruk. Tillgång till 
register ska ske via domstolsbeslut som behandlar alla fall individuellt. Data mining11 
ska inte vara tillåtet, all tillgång och analys av data ska ske efter misstanke om brott. Vi-
dare pekar A29 på ett antal säkerhetsåtgärder som bör vara gemensamma för medlem-
staterna, för att skydda individen och data som är lagrad från att användas på ett felak-
tigt sätt. Att definiera syftet med lagningen är väldigt viktigt och definiera när lagrad 
data får användas. Termen ”allvarliga brott” som används i direktivet är inte tillräckligt, 
det bör specificeras vilka brott som verkligen innefattas. Allt för att lagrad data inte ska 
användas till saker som den inte är avsedd för (Article 29 data protection working party, 
060325). Direktivets utformande gör att det är upp till varje enskild nation och definie-
ra vilka brott som klassas som ”grova”.  

Att trafikdata skulle vara mindre integritetskränkande än innehållsdata (t.ex. avlyssning 
av telefon, författarnas anmärkning) är en missuppfattning, trafikdata är mycket lättare 
att hantera och analysera än innehållsdata. Det är lättare att göra sökningar i stora 
mängder trafikdata och lokaliseringsdata eftersom det är välstrukturerad data (Breyer, 
2005, s.370). 

Det är mycket lättare att utläsa mönster i trafikdata vilket gör att det är lättare att få en 
bild av kommunikation, socialmiljö och rörelsemönster hos en individ när trafikdata 
analyseras. Därför borde inte trafikdata ses som mindre känslig information än inne-
hållsdata och då borde lagstiftningen hålla samma nivå för båda (Breyer, 2005, s.371).  

                                                   
11 Data mining: Innebär sökning efter mönster i stora datamängder. Kan ske genom sökning efter relatio-
ner mellan olika datapunkter i en databas för att få fram information. I detta sammanhang så söks det 
efter relationer mellan personer i stora mängder data, utan att egentligen veta vad som eftersöks. 
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Sammanfattning 
Avsnittet som precis behandlats tar upp direktivets utformning och definitioner kring 
vilken data som ska lagras av ISP:s. Motiven till införandet av direktivet är en följd av 
grov brottslighet och terrorattacker. EU vill med direktivet finna medel som kan för-
hindra, utreda och åtala grova brottslingar.  

Vidare diskuteras det kring olika aspekter i andra direktiv och konventioner som det nya 
direktivet skulle kunna inskrida på. Det är artikel 8 som garanterar rätten till privatlivet 
som det läggs mycket vikt på. Diskussionen handlar mycket om hur denna artikel ska 
tolkas och om de omständligheter som ska gälla för att inskridning på denna får ske. 
Även två mindre diskussioner kring yttrandefrihet och rätten till egendom tas upp. Det 
är diskussioner som inte förts ingående när det pratas om lagring av trafikdata, efter-
som det är en tolkning kring indirekt påverkan på dessa två artiklarna och inte en direkt 
inverkan som det är på artikel 8.  

Frågan om lagring av trafikdata och lokaliseringsdata verkligen är ett verktyg för effek-
tiv brottsbekämpning tas upp. Det råder delade meningar om hur effektivt det är och 
om det är bra som förebyggande upptäckt av brott eller om det enbart är effektivt när 
brott väl ska klaras upp. Den sista aspekten som studeras är risken för ändamålsglid-
ning, vilket innebär att användningsområdet för lagrad data förändras. 
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Personlig integritet 

I detta avsnitt försöker vi reda ut begreppet personlig integritet. En kort introduktion 

till begreppet följs av en definiering av desamma. Vidare följer diverse olika teorier om 

innebörden av begreppet. Dessa sätts sedan i samband med införandet av direktivet.  

Begreppet ”personlig integritet” har diskuterats i samhället ända sedan 1960-talet då 
datortekniken först på allvar började debatteras. På senare år har diskussionen blivit 
alltmer flitig, främst beroende på alla tekniska framsteg som gjorts. Innebörden av be-
greppet var och är fortfarande relativt svårfångad. Ofta brukar vi dock vara överens om 
att det handlar om människans behov att i viss mån kontrollera sina livsvillkor och sin 
interaktion med andra. Vidare för att upprätthålla en värdighet bland annat genom att 
värna om sitt privatliv (Olsson, 2003, s.11). Att begreppet är svårt att definiera beror en-
ligt Seipel (2004) på att åtminstone tre omständigheter: 

• I grund och botten handlar det om den enskildes, subjektiva upplevelse av obe-
hag, maktlöshet etc. 

• Vad som är obefogat intrång i den personliga integriteten bestäms i viss utsträck-
ning av gruppers attityder och även av politiska värderingar. 

• Lagstiftningen måste i betydande utsträckning ha karaktären av ramlag och för-
utsätter tolkning i enskilda fall. 

Enligt Nationalencyklopedin härstammar ordet integritet från latinets inte´gritas och 
betyder orörd, hel, fullständig. Med detta menas rätten att få sin personliga egenart och 
inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (Nationalen-
cyklopedin, 060510). Sveriges grundlag, regeringsformen, berör också ämnet och i den 
står det att  

”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika vär-
de och för den enskilda människans frihet och värdighet” (Sveriges Riksdag, 
1974) 

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) är syftet med lagen att skydda människor mot att de-
ras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter (Sveriges Riks-
dag, 1998). Dock anser regeringen att förändringar i lagen bör genomföras för att bli 
mer överensstämmande med EU:s datadirektiv. Förslaget innebär i korthet att det ska 
bli enklare att behandla personuppgifter i löpande text. Kravet på samtycke för att få 
behandla känsliga personuppgifter som ras, hälsa och politiska åsikter ska således slo-
pas. Detta kan tyckas märkligt då förslaget fortfarande ska innebära att det är förbjudet 
att behandla uppgifterna på ett sådant sätt att en persons integritet kränks (Spira, 
2006). 
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Seipels kategorisering 
Seipel (2004) har försökt att precisera innebörden av begreppet personlig integritet. Si-
epel har kategoriserat 6 olika teorier att se på den personliga integriteten:   

• Sfärteorin - Innebär att den enskilde individen har en personlig sfär, där förhål-
landen, egenskaper och handlingar inte bör vara kända av någon annan än den 
enskilde själv. Utanför denna sfär finns andra sfärer med gradvis avtagande 
känslighet och med växande anspråk från omvärlden på att informationen måste 
vara tillgänglig. 

• Datakategoriteorin - Det finns olika kategorier av hur känslig data är. Generellt 
sett anser nog de flesta att adressuppgifter är mindre integritetskränkande än 
uppgifter om exempelvis sexuell läggning eller politisk åsikt. 

• Situationsteorin – Här menar Seipel att det inte finns några kategorier av data 
som kan anses som okänsliga ur integritetsskyddssynpunkt. Detta beroende på 
att det helt och hållet hänger samman med i vilken situation uppgiften används. 

• Äganderättsteorin - Data om en enskild individ är enbart individens egendom. 
Han eller hon måste själv alltid samtycka till att andra får ta del av denna. 

• Autonomteorin - Kärnan med integritetsskyddet består av att bli lämnad ifred, 
alltså att själv avgöra i vilka sammanhang och under vilka förutsättningar som 
förbindelser med omvärlden sker. Detta gäller framförallt förbindelser med 
myndigheter och andra samhällenliga representanter. 

• Empiriteorin - Vad som uppfattas som integritetsintrång måste fastställas på sta-
tistisk väg. Således måste vägledning hämtas från undersökningar av det slag 
som till exempel Statistiska centralbyrån genomfört vid ett flertal tillfällen. 

Seipels (2004) olika teorier är intressanta att sätta i sammanhang med direktivet om 
lagring av trafikdata då det i allra högsta grad berör den personliga integriteten. Stude-
ras direktivet i kombination med sfärteorin står det redan på ett tidigt stadium ganska 
klart att dessa två inte går hand i hand. Den personliga sfären tror vi inte alls kommer 
vara speciellt personlig i samband med att direktivet appliceras. Istället för att vara nå-
got som enbart den enskilde individen bör känna till, finns nu risken att ett stort antal 
personer inom myndigheterna får kännedom om detta. På så sätt blir individen tvingad 
att information som tillhör de innersta ringarna lagras, utan dennes medgivande.  

Datakategoriteorin i samband med trafikdatadirektivet anser vi skilja sig en del från hur 
det var innan direktivets inträdande. Förekomsten av känslig data i form av elektroniska 
spår kommer att öka eftersom ISP nu enligt lag måste samla in och lagra detta. I och för 
sig förekommer vi redan idag i flertalet register som exempelvis telefonkataloger och 
bonusklubbar, men den information som finns där anser vi inte alls vara lika integri-
tetskränkande (oftast sker denna lagring med kundens medgivande). En stor orsak till 
detta är att vi själva som individer i de flesta fall kan välja om vi vill vara med i dessa re-
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gister eller inte. Med inträdandet av det nya direktivet har vi inget val, vi övervakas på 
ett sätt som vi tidigare inte ens varit vana vid.  

Autonomteorin och äganderättsteorin anser vi går lite hand i hand om dessa studeras 
utifrån direktivets inträdande. Att data om en enskild individ enbart är individens egen-
dom säger sig självt kommer bli teoretiskt omöjligt att uppnå när direktivet implemen-
teras. Detta eftersom övervakning kommer att ske vare sig vi vill eller inte. Således falle-
rar också Autonomteorins största kännetecken eftersom vi inte längre själva kan avgöra 
när och hur vi vill sättas i förbindelse med omvärlden.  

Empiriteorin i samband med direktivet anser vi inte innebära något unikt eftersom vad 
som uppfattas som integritetsintrång skiljer sig från person till person. Däremot kan det 
konstateras att empirteorin förbisetts av maktutövarna vid framtagandet av direktivet, 
eftersom individerna inom landets gränser inte haft någonting att säga till om. Om em-
pirteorin skulle appliceras på direktivet skulle det i ett tidigare stadium ha genomförts 
någon form av empirisk undersökning hos EU:s/Sveriges befolkning. Ett tänkbart sätt 
hade då varit för maktutövarna att kalla till folkomröstning. 

En annan intressant jämförelse är att titta på hur andra länder ställer sig till direktivets 
införande beträffande intrång i den personliga integriteten. Om vi tittar på hur det ser 
ut i exempelvis Frankrike, som anses vara en av stormakterna inom EU, har de en helt 
annan syn på integritet och öppenhet. I Frankrike är integriteten betydligt viktigare än i 
Sverige. Bara en sådan sak som personnummer, som existerat i Frankrike sedan andra 
världskriget. I dagsläget är det i princip bara sociala myndigheter och försäkringskassan 
som får använda sig av dessa uppgifter. Jämförs det med Sverige där personnummer 
används till mängder av saker som exempelvis vid filmuthyrning och klubbmedlemskap 
ser vi en markant skillnad. Patricia Jonason Blanc-Gonnet som studerat skillnader mel-
lan svensk och fransk datarätt i avhandlingen ”Integritetsskydd och offentlighetsprincip 
i IT-eran, en jämförelse av fransk, svensk och europeisk rätt” menar att skillnaderna i 
stort beror på att erfarenheterna från kriget finns kvar i Frankrike. Det är detta som 
lämnat kvar ett motstånd mot registrering samt att åldersuppgifter är betydligt känsli-
gare i Frankrike än i Sverige (Datainspektionen, 2001). 

Sammanfattning 
I föregående stycke har den personliga integriteten behandlats. Begreppet har definie-
rats, då det är ett begrepp som är väldigt öppet för tolkning. Sammantaget kan det kon-
stateras att innebörden i begreppet betyder: rätten att bestämma över sina egna person-
uppgifter.  

Seipel (2004) har gjort ett försök att kategoriserat olika syner på personlig integritet till 
teorier. Dessa teorier har författarna applicerats på direktivet och analyserat det ur de 
olika teorierna. Avslutningsvis tas skillnaderna på synen på personlig integritet mellan 
olika länder upp, där Frankrike kontra Sverige tas upp som exampel.  
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Etik  

I detta avsnitt kommer etik att diskuteras. Avsnittet går igenom etikens huvudgrupper 

varpå det följer en genomgång av dessa i samband med de konsekvenser som direkti-

vets införande innebär. 

Direktivet studeras ur etisk synvinkel, det är ingen lätt diskussion eftersom etikområdet 
är oerhört brett samt grundar sig tolkningar av olika slag. Etik och moral är två ord som 
dyker upp i många sammanhang idag. Ofta används orden med samma innebörd men 
detta är inte riktigt korrekt. Etiken handlar om vilka tankar en person har gällande vad 
som är rätt. Etiken är den teoretiska grunden för våra handlingar, som då handlar om 
vår moral. Moralen tar sig uttryck genom de handlingar vi gör efter överväganden där vi 
funderar på vad som är rätt och riktigt. Detta leder till att moralen på sätt och vis är till-
lämpad etik. 

Ordet etik kommer ursprungligen från det grekiska ordet ethikos och beskrivs enligt Na-
tionalencyklopedin (060428) som något som har att göra med karaktären. Vidare be-
skrivs etiken som en moralvetenskap och den del av filosofin som försöker besvara frå-
gor som ”vad är det goda?”, ”vad är det rätta?”, ”hur bör en individ bete sig?”.  Studiet av 
etik brukar delas in i tre olika underområden; normativ etik, metaetik samt tillämpad 
etik. Normativ etik fokuserar på vilken moral som är den rätta eller mest välgrundade. 
Den försöker finna rätt handling eller handlingsprincip för individen.  Metaetiken där-
emot innebär att svar försöker finnas på frågor av en mer grundläggande karaktär till 
exempel vad menas när vi säger att något är rätt eller gott.  Slutligen behandlar den till-
lämpade etiken tillvägagångssättet för att lösa praktiska problem (Collste, 1996). De oli-
ka etiklärorna går att dela upp i huvudgrupperna konsekventialistiska, deontologiska 
och dygdetiska.  

Konsekventialism 
En grupp etiska teorier som menar att det är meningsfullt att rangordna handlingsalter-
nativ med aspekt på konsekvenserna av handlandet. Valet av handlingsalternativ görs 
efter det  

som är högst rangordnat om det finns flera likvärdiga alternativ. Teorierna inom konse-
kventialismen skiljer sig åt i synen på slutligt resultat för vem, det vill säga för mig eller 
kollektivet. Även vad det är som ska maximeras, lycka eller lust, diskuteras flitigt. An-
hängare till utilitarismen menar att det är det totala utfallet ur universums synvinkel 
som ska räknas medan anhängare till egoismen mer fokuserar på utfallet för den hand-
lande individen (Johnson, 2001, s.36). 
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Kritiker mot konsekventialismen menar dock att vi inte kan bemästra konsekvenserna 
av våra handlingar eller ens våra handlingsalternativ i en viss situation. Detta skulle 
dock anhängare av konsekventialismen bemöta med att vi bör skilja på så kallade riktig-
hetskriterium samt beslutsmetod. Riktighetskriterium är det kriterium som fastställer 
om handlingar är rätt eller inte, alltså vad vi bör sträva mot. Beslutsmetod är den upp-
sättning regler som ska följas för att leva upp till riktighetskriteriet, exempelvis att agera 
så det förväntade goda maximeras. En annan invändning mot konsekventialismen är att 
för mycket tillåts. Med detta menas att det fokuseras alldeles för mycket på själva målet 
med en handling. Om det till exempel skulle ge det bästa konsekvenserna bör vi kanske 
döda folk som är sjuka för att använda dennes organ till att rädda andra människor 
(Johnson, 2001, s.41).  Kritikerna mot konsekventialismen menar att en moralteori 
måste innehålla moraliska restriktioner och/eller moraliska friheter. Förbud måste fin-
nas mot att utföra vissa typer av handlingar, även fast ett utförande skulle medföra ett 
bättre utfall än om handlingen inte utfördes. Jämför vi detta med kritikerna till direkti-
vet om trafikdata går dessa åsikter hand i hand. Även fast terrorism är något fruktans-
värt kan inte myndigheterna inkräkta på den personliga integriteten på det sättet som 
det innebär till följd av införandet av direktivet. Dessa restriktioner kan antingen vara 
absoluta eller prima-facie. Absoluta menas restriktioner som aldrig får brytas och pri-
ma-facie menas att om tillräckligt mycket står på spel kan dessa restriktioner brytas. 
Sätts detta i sammanhang med direktivet är det troligt att förespråkarna för direktivet 
menar att det är tillräckligt mycket som står på spel, och därför får vi finna oss i att våra 
elektroniska fotspår samlas in och lagras. 

Direktivet ur ett konsekventialistiskt perspektiv 

Införandet av direktivet innebär från det konsekventialistiska synsättet att vi stöter på 
en hel del intressanta ställningstaganden. Anhängarna fokuserar här på konsekvenserna 
av handlandet och i vårt problem leder detta till en väldigt stor aspekt som inte får för-
bises. Det handlar om för vem det slutgiltiga resultatet ska maximeras. En antagande 
gruppering inom konsekventialismen kan vara att utilitarismens anhängare är mer posi-
tivt inställda till direktivet eftersom den kan tyckas fokusera på ett totalt utfall ur uni-
versums synvinkel, att förhindra grov brottslighet och terrorism. Egoisterna tror vi där-
emot är mer negativt inställda eftersom utfallet för den handlande individen kan tyckas 
vara begränsat. Dock tror vi inte att en sådan enkel generalisering är allmänt antagen 
inom konsekventialismen. Som exempel kan nämnas att ur egoisternas synvinkel kan 
vissa trots allt mena att resultatet av handlandet faktiskt fokuserar på individen. Syftet 
med direktivet är trots allt att minska möjligheterna att bedriva grov brottslighet och 
terrorism. Ett inte alltför vågat antagande är att flertalet människor är emot dessa saker 
och således kan direktivet appliceras så att utfallet fokuserar på varje enskild individ. 
Den stora frågan är dock fortfarande om tillvägagångssättet är det mest lämpade. Kon-
sekvenserna med införandet av direktivet innebär som tidigare diskuterats att den per-
sonliga integriteten kanske inte blir så personlig längre.  
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Studeras direktivet vidare ur ett konsekventialistiskt perspektiv kan det urskiljas att 
själva direktivet kan anses vara ett riktighetskriterium, alltså vad vi bör sträva efter. I 
detta fall bör lämpligen alla vara överens om att en värld utan grov brottslighet och ter-
rorism är värt att sträva efter. Att detta i stort sett är omöjligt att uppnå ska vi enligt 
konsekventialismen strunta i, det är strävan efter det som betyder något. Beslutsmeto-
derna för att försöka åstadkomma riktighetskriteriet blir i detta fall att all trafikdata för 
EU-ländernas medborgare ska lagras. Detta stämmer väl in på det konsekventialistiska 
synsättet eftersom det då ageras så att det förväntade goda maximeras.  

Deontologiska 
Den deontologiska etiken brukar beskrivas som motsatsen till den konsekventialistiska 
etiken. Betoningen i deontologin till skillnad mot konsekventialismen eviga regler och 
principer som det alltid är fel att bryta mot oavsett konsekvenserna. Detta kan till ex-
empel vara att det alltid är fel att döda. I vårt fall skulle deontologerna mena att det all-
tid är fel att inkräkta på den personliga integriteten även fast konsekvenserna kanske 
skulle underlätta i bekämpningen av terrorism och grov brottslighet.  

Här hävdas att statusen på en etisk handling är helt eller delvis oberoende av dess kon-
sekvenser. Inom den deontologiska etiken förekommer två olika typer av etik; hand-
lingsdeontologisk och regeldeontologisk. Den förstnämnda benämns ofta även som 
pliktetik och innebär att statusen på en handling bestäms av om handlingen i sig är 
pliktmässig rätt, medan den andra fokuserar på om en handling är utförd i enighet med 
en viss giltig etisk princip (Johnson, 2001, s.44). 

Kritiker till den deontologiska etiken brukar ofta ifrågasätta vad de eviga reglernas mo-
tiv är och vad som garanterar att just de reglerna är de rätta. Detta brukar bemötas med 
att det till exempel är samvetet eller förnuftet som ligger till grund för dessa regler och 
principer. En annan vanligt förekommande åsikt mot pliktetiken är hur en människa 
ska handla i en situation där två eller flera plikter kommer i konflikt med varandra. Som 
exempel kan nämnas hur en person ska agera i en situation där det krävs en lögn för att 
rädda ett liv. Att tala sanning och att rädda människoliv anses nog av de flesta vara reg-
ler som det alltid är fel att bryta mot. Frågan är då vad som prioriteras och väljs samt 
vad som är det relevanta maximet i en sådan situation (Johnson, 2001, s.46). 
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Direktivet ur ett deontologiskt perspektiv 

Studeras direktivet ur ett deontologiskt perspektiv läggs fokus på att det alltid är fel att 
bryta mot eviga regler och principer oavsett konsekvenserna. Det som är intressant här 
är ju om direktivet verkligen kommer innebära en evig regel eller princip. Enligt Natio-
nalencyklopedin innebär ordet evig ”något som kommer att existera eller gälla för all 
framtid”. Detta tror vi kommer att bli svårt för direktivet att uppfylla eftersom det redan 
är bestämt att en utvärdering ska ske om 3 år. Historien påvisar också exempel på lagar 
som tagits bort eller reviderats (jämför datalagen och PUL). Däremot om direktivets syf-
te uppfylls innebär det att den strävar mot en evig regel. Att bedriva terrorism och/eller 
grov brottslighet kan vi nog anse vara eviga regler som det alltid är fel att bryta mot. Di-
lemmat för anhängare till det deontologiska synsättet är hur de ska agera när flera plik-
ter kommer i konflikt med varandra. I detta fall innebär det att det alltid anses vara fel 
att bryta mot den personliga integriteten men å andra sidan är det fel att bedriva grov 
brottslighet och terrorism. Frågan är då vilket som ska prioriteras och om det verkligen 
är lämpligt att bryta mot någon evig regel enbart för att försöka nå det relevanta maxi-
met. Frågan här är också vilket som ska anses vara det relevanta maximet. 

Dygdetiska 
Dygdetiken är en lära som istället för att söka svar på vilka handlingar som är rätt eller 
fel och varför, istället försöker svara på hur vi som människor bör vara. Utgångspunkten 
för dygdetiken är att dela upp den mänskliga karaktären i olika karaktärsdrag. Då skiljs 
det på sådana drag som är moraliskt eftertraktansvärda, dygder, och sådana som är mo-
raliskt förkastliga, laster. 

Ett problem med dygdetiken anses ligga i bristen på hänsyn till situationer där dygdiga 
personer utför handlingar som anses vara odygdiga. Även tvärtom, att odygdiga perso-
ner utför dygdiga handlingar anses av kritkerna vara ett problem hos dygdetiken. Detta 
håller dock dygdetikerna inte med om utan de menar att detta inte är ett problem utan 
snarare är förtjänstfullt att den moraliska begreppsinrättningen kompliceras. De menar 
även att syftet med dygderna inte är att ge oss någon juridisk bedömningsgrund med 
vars hjälp vi ska kunna avgöra den moraliska kvaliteten hos andra människors handlan-
de, utan att dygderna istället är till för att inspirera människor att utveckla sin moraliska 
karaktär. Detta lämnar dock frågan om hur människors moraliska beteende ska kunna 
värderas obesvarad. Dygdetikerna menar då att denna fråga kanske inte kan besvaras, 
alltså att det inte finns något handlande som per definition är rätt eller fel. I artikeln 
Modern Moral Philosophy av Elizabeth Anscombe, argumenterar hon att det inte kan 
godtas att det finns några moraliska regler om det inte också förutsätts att något överna-
turligt väsen meddelat mänskligheten att dessa ska följas (Anscombe, 060505). 
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Konsekvensen av denna argumentation blir i så fall att inget deontologiskt synsätt kan 
vara rimligt om inte någon form av teistisk religion, där tron på ett högre lagstiftande 
väsen inkluderas. Detta argument gäller även mot konsekventialismen, eftersom även 
denna resonerar i termer om rätt och fel handlande.  Detta leder således till att den enda 
vägen framåt för den moderna moralfilosofin ligger i dygdetiken. Motståndare till 
dygdetiken menar dock att detta inte uppfyller de förväntningar som rimligen bör kun-
na ställas på ett etiskt system. Detta eftersom resonemanget innebär att dygdetiken är 
oanvändbar som juridiskt grundverk och att det inte låter oss avgöra om någon männi-
skas faktiska handlande i en existerande situation är rätt eller fel. Då kan diskutera vad 
det högsta syftet med ett etiskt system är. Kan det kanske vara så att det högsta syftet är 
att inspirera oss att bli bättre människor, med utgångspunkt från våra egna värderingar 
om vad som utgör en bra människa. 

Direktivet ur ett dygdetiskt perspektiv 

Direktivet ur ett dygdetiskt perspektiv skiljer sig lite från de andra två huvudgrupperna 
inom etiken. Detta eftersom dygdetiken inte söker svar på vilka handlingar som är rätt 
eller fel, utan i stället söker svara på hur vi människor bör vara. Från en början känns 
det då ganska självklart att dygdetiken och målet med direktivet går hand i hand efter-
som vi som människor inte bör bedriva grov brottslighet och terrorism. Precis som de 
andra huvudgrupperna medför själva metoden för att uppnå målet en del komplikatio-
ner. I detta fall rör det främst beslutsfattarna som måste anses som relativt dygdiga per-
soner. Att lagstifta om en sådan här sak kan då kanske anses vara en förkastlig last ef-
tersom det ökar risken för intrång i den personliga integriteten. Just sådana situationer 
är ständigt återkommande när kritiker till dygdetiken framför sina åsikter. Detta bemöts 
då med att det är positivt eftersom den moraliska begreppsinrättningen kompliceras, 
samt att dygderna är till för att inspirera människor till att utveckla sin moraliska karak-
tär. 

Sammanfattning 
Avsnittet som bearbetas har behandlat de olika huvudgrupperna inom etiken och hur 
dessa ställer sig till införandet av direktivet och dess konsekvenser. Det som skiljer eti-
ken mot studiens andra angreppssätt är att den till stor del innebär ett flertal tolkningar. 
Vidare diskuteras författarna egna tolkningar av hur etikens huvudgrupper skulle kunna 
förväntas resonera till följd av direktivet. Eftersom etiken till stor del påverkas av icke 
mätbara variabler som exempelvis vad människor anser vara ett accepterande beteende, 
får det till följd att avsnittet kan uppfattas som lite  filosofiskt. 
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Reaktionsproblematiken 

Detta avsnitt har för uppsåt att ta upp problematiken med hur allmänheten reagerar 

på beslutsfattarnas val att införa direktivet om trafikdatalagring. Detta sätts i sam-

band med modellen för responsproblematik. 

Svårigheterna för beslutsfattare när det gäller åtgärder för att motverka brottslighet kan 
oftast delas in i två generella delar. Dessa kan benämnas som risken för överreaktion 
samt risken för underreaktion. Blir reaktionen alltför stark kan det leda till att det som 
ska bekämpas får ett ökat stöd i form av fler sympatisörer. Detta tror vi dock inte blir 
fallet med direktivet om trafikdatalagring eftersom syftet med detta är att motarbeta 
grov brottslighet och terrorism. Däremot är reaktionerna starka över hur detta ska be-
kämpas och sympatin ligger således hos alla de människor som inte sysslar med grov 
brottslighet eller terrorism men som ändå ska övervakas. Det som makthavarna måste 
sträva efter är att hålla relationen mellan nödvändiga motmedel och allmänhetens ac-
ceptans på en lämplig nivå. Eftersom åtgärder påverkar såväl de som de riktas mot som 
den betraktande allmänheten, innebär detta att det finns ett tydligt kommunikativt in-
slag i processen. I detta fall handlar det således om massmedia. Vad som skrivs i tid-
ningar respektive vad som sägs i radio och TV har oerhört stor betydelse för hur hotbil-
der och motmedel uppfattas. I bilden nedan illustrerar varje pil media som förstärkare 
och omformare. 

 

 

Figur 5 – Idealiserad skildring av reaktionsproblematiken  

(Flyghed, 2000, s.61) 
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Den del av allmänheten som inte reagerar kan vara passiv av i huvudsak två skäl. An-
tingen är det likgiltiga eller har de en uppfattning men av någon anledning framför de 
inte sin åsikt. En negativ reaktion kan bero på att publiken uppfattar responsen som an-
tingen en överreaktion eller en underreaktion. Vid överreaktion anses maktutövarna ha 
gått alltför hårt fram. Detta kan till exempel vara ett tvångsmedel som innebär en alltför 
stor integritetskränkning. Kritikerna inom vårt problemområde kan vi nog fastställa 
hamnar i denna grupp. Detta eftersom de mer eller mindre anser sig vara överkörda av 
beslutsfattarna och inte haft någonting att säga till om vid framtagandet av direktivet. 
Vid en underreaktion anses maktutövarna på grund av en alltför svag reaktion ha brustit 
i sitt skydd av medborgarna. Detta kan leda till att medborgarna söker trygghet i andra 
former som exempelvis att ta lagen i egna händer.  

Vid en positiv reaktion stärks makthavarnas legitimitet. Åtgärderna uppfattas ha varit 
balanserade och brottsligheten kontrolleras på ett tillfredsställande sätt utan obehagliga 
intrång i den personliga integriteten. Dock bör det finnas medvetenhet om att en positiv 
reaktion inte alls behöver innebära att hotbilden är riktig eller att motmedlen för denna 
är de mest lämpade. Det kan finnas aktörer som har intresse av att manipulera såväl 
uppfattningen av hotbilden som förslagen på motåtgärder. Beträffande hotbilden kan 
styrkan i själva hotet både överdrivas och döljas och när det gäller motåtgärderna kan 
dessa på liknande sätt antingen blåsas upp eller tonas ned. En möjlighet att berättiga 
ökade motmedel är att exempelvis överdramatisera hotet utan antydan till empiriska 
belägg. Inom vårt ämnesområde påpekar beslutsfattarna ofta att vi inte vill uppleva 
ännu ett Madrid- eller Londondåd, eller att även Europa kan drabbas av en ”11 septem-
ber attack”. Ett annat sätt att få igenom ökade kontrollmöjligheter är att tona ned de fö-
reslagna motmedlens styrka. Detta kan leda till att allmänheten, medvetet eller omedve-
tet, lockas till antingen en positiv eller negativ reaktion. Det innebär dock en stor risk att 
manipulera opinionen på detta sätt. Skulle ett avslöjande uppdagas leder detta till att 
publikens tidigare positiva reaktion svänger och istället blir negativt. Detta skulle kunna 
inträffa inom vårt problemområde om det skulle visa sig att till exempel ändamålsglid-
ning inträffar. Vidare kan detta sedan leda till ett minskat förtroende och i värsta fall ge 
näring åt myndighetsförakt. I ett sådant här läge kan även den passiva publiken engage-
ra sig till de negativa reaktionerna, vilket kan leda till att legitimitetsförlusten blir ännu 
större (Flyghed, 2000). 

Sammanfattning 
Avsnittet som nyss behandlats tar upp de problem maktutövarna ställs inför vid infö-
randet av åtgärder som ska bekämpa brottslighet. Detta görs tillsammans med modellen 
för reaktionsproblematik. Modellen sätts sedan i samband med införandet av direktivet 
om lagring av trafikdata. Vidare följer en diskussion om dess konsekvenser.
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Resultat 

I denna del kommer vi att försöka besvara studiens problemfrågeställningar. Detta 

görs med hjälp av de analyser som tidigare gjorts i studien.  

Fokus på denna studie har legat på att undersöka om och i så fall på vilket sätt den per-
sonliga integriteten kommer påverkas i och med framtagandet av direktivet om trafik-
datalagring. Stor vikt har även lagts vid de etiska aspekterna beträffande direktivet och 
dess framtida konsekvenser. Vi har även studerat gällande direktiv och konventioner för 
att undersöka om införandet av det nya direktivet strider mot dessa.  

Strider direktivet mot gällande direktiv och kon-
ventioner? 
Det första som tas upp i studien efter formalia med metod och liknande avsnitt är dis-
kussionen kring andra direktiv och konventioner som det nya direktivet skulle kunna 
inverka på. Stor tyngd ligger på tolkningarna av dessa direktiv och vem som har rätt att 
tolka dem. Frågan är egentligen inte hur själva artikeln ska tolkas, exempelvis 8.1, för 
den rätten som artikeln garanterar är inte ifrågasatt i detta sammanhang. Det är snarare 
när undantag från artikeln får göras, som ska diskuteras. Artikel 8.2, som förövrigt är 
dubbelt så lång som artikel 8.1, är den artikel som definierar när det är tillåtet för stats-
makten att förbise medborgarnas rätt till privatlivet och göra intrång i denna. Dessa un-
dantag är definierade ganska öppet och det är alltid en tolkning om det är rätt eller fel 
att göra intrång i privatlivet.  

Undantaget gör klart att det är när det demokratiska samhället är hotat och/eller när 
det är nödvändigt för den nationella säkerheten som det är tillåtet att bryta mot artikel 
8.1. Frågan är då vad som faller inom denna definition och vad som kan ses som ”mind-
re” allvarligt?  

Det Breyer (2005) och A29 (060325) ställer sig tveksamma till är för det första om det 
är rätt verktyg att använda sig av. De ställer sig alltså frågande till om lagring av trafik-
data och lokaliseringsdata är motiverat. Det andra är om denna lagring verkligen kom-
mer vara till så stor nytta som EU vill hävda.  

Dessutom är det tveksamt enligt dessa två om nyttan verkligen är så stor att ett stort in-
trång i rätten till privatlivet är berättigad. Det handlar om en övervakningsapparat som 
ska lagra trafikdata och lokaliseringsdata kring varenda person inom EU:s gränser, som 
använder ett elektroniskt kommunikationsmedel.  
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Breyer (2005) menar att de personer som beslutsfattarna vill komma åt med denna tra-
fikdatalagring, de grova brottslingarna och terroristerna, inte kommer åka fast eftersom 
de kommer använda andra sätt för att kommunicera. Fångas inte dessa brottslingar in 
hamnar vi i situationen där det kommer finnas en stor mekanism för lagring av person-
uppgifter i EU som lagrar information om alla invånare, men de som direktivet vill 
komma åt inte fastnar i nätet. EU å andra sidan hävdar att det är ett nödvändigt medel i 
kampen mot den organiserade brottligheten och terrorism. De menar att lagrad trafik-
data är ett effektivt sätt att kunna upptäcka, spåra och döma dessa brottslingar. Dessut-
om menar EU att den begränsade lagringstiden av data är till för att begränsa intrånget i 
privatlivet.  

Under studiens gång har det gått 4-5 månader efter det att direktivet röstats igenom och 
vår uppfattning är att det varit relativt lite diskussioner kring ämnet i media. Det ska 
visserligen noteras att vi inte följer alla medier under alla timmar under dygnet, men vid 
genomförande av en studie sonderas media efter tänkbara källor. Det visar sig att det 
verkar vara lite intresse för frågan i dagsläget, är det media som inte bryr sig eller bryr 
sig inte Sveriges invånare? Det är i och för sig ingen vild gissning att diskussionen 
kommer komma upp när det väl är dags för Sverige att rösta igenom den 
lag/lagförändringar som kommer till följd av direktivet. Då tror vi däremot att det är för 
sent för allmänheten och media att göra någonting åt saken. Frågan är för det första om 
allmänheten vet om att trafikdata och lokaliseringsdata lagras och för det andra väcker 
det funderingar om vad de egentligen tycker om det?  

Breyer (2005) skriver även en del om trafikdatadirektivets indirekta påverkan på andra 
direktiv och konventioner. Först och främst för han en diskussion kring artikel 10 i 
ECHR, vilken behandlar rätten till yttrandefrihet. Han menar att det nya direktivet 
kommer påverka yttrandefriheten genom händelseförloppet som beskrivs i figur 6.  

Den minskande kommunikationen, alternativt valet att inte kommunicera elektroniskt 
på grund av ekonomiska skäl, leder till intrång i yttrandefriheten. Detsamma gäller om 
individen vet om att dessa data ska lagras och därmed avstår från elektroniskkommuni-
kation.  Denna parallell kan kanske ses som lite långsökt men den saknar inte helt och 
hållet logik. För att detta resonemang ska fungera måste personerna som kommunicerar 
för det första vara medvetna om att data lagras, sedan måste de kunna härleda kostna-
den för utnyttjade tjänster till det nya direktivet. Detta kan ses som svårt och då kom-
mer det, visserligen inte mindre allvarligt, endast vara ISP:s som vet varför priserna 
höjs. Däremot om individerna vet om att data lagras har de ett val. När det gäller detta 
direktivet är valen inte många, antingen används inte elektroniska kommunikationsme-
del eller får lösningar som kommer runt lagringen användas, till exempel genom att an-
vända kontantkort i mobiltelefonen. Påverkan på yttrandefriheten är i princip omöjlig 
att mäta, om det ens går, men det är intressant att ha det i åtanke i fortsatta resonemang 
eftersom det är en grundpelare i dagens samhälle att ha rätten till att yttra sin åsikt.  
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Breyer (2005) lyfter även fram en annan aspekt, nämligen att ISP:s kommer behöva in-
vestera i inventarier och system för att kunna tillmötesgå direktivets lagringskrav. Detta 
trots att ISP:s egentligen inte behöver dessa inventarier för sin löpande verksamhet vil-
ket leder till att lagringen blir påtvingad av lagstiftning. Breyer menar då att det skulle 
strida mot skyddet av egendom som garanteras av artikel 1 i PECHR eftersom det är sta-
ten som indirekt kontrollerar ISP:s inventarier. Vilket även kan leda till ökade kostnader 
för kunden.  

Det kan ses som ganska långsökt att hänvisa till denna artikel i detta avseende, det kan 
visserligen tolkas som att denna artikel indirekt påverkas av direktivet om trafikdatalag-
ring. Det torde inte skilja sig från annan lagstiftning i detta fall, vi kan exempelvis näm-
na händelser där lagstiftning påverkat företag att investera i inventarier som inte direkt 
behövs för deras löpande verksamhet. Visserligen handlar det då inte om samma typ av 
lagar och motiv som ligger bakom, men ta till exempel arbetsmiljölagar, som tvingar fö-
retaget till åtgärder och investeringar som egentligen inte har med deras verksamhet att 
göra. Motivet för arbetsmiljön är dock vida skilt från motivet med trafikdatalagring, 
men företag klarar sig utan arbetsmiljölagar, i alla fall inom ett kort perspektiv.  

Effektiv brottsbekämpning och ändamålsglidning 

Ett av de främsta motiven som EU använde för att motivera införandet av direktivet var 
att det är ett viktigt verktyg för att förhindra och klara upp grova brott som begås av den 
organiserade brottsligheten och/eller terrorister. Frågan är om direktivet verkligen är 
ett effektivt medel för att förhindra dessa brott? Att det är möjligt att klara upp brott i 
efterhand är det inget tvivel om eftersom det vid sådana tillfällen kan vara ett effektivt 
hjälpmedel. Som förebyggande verktyg fungerar förmodligen trafikdatalagring relativt 
dåligt eftersom det är enorma mängder data som lagras. Det skulle i så fall vara de fall 
då brottslingar låter bli att kommunicera på grund av de vet att trafikdata kring deras 
kommunikation lagras, men då tror vi att andra sätt att kommunicera på kommer an-
vändas. Det kan exempelvis vara genom en stulen telefon eller med en kontantkortstele-
fon, eftersom dessa inte går att knyta till ”rätt” individ. Eftersom kontantkortsmobiler 
inte kommer påverkas av direktivet på samma sätt som vanliga mobilabonnemang, vis-
serligen lagras trafikdata kring dem med, men kontantkort kan än så länge vara anony-
ma det vill säga att de inte är kopplade till en abonnent eller en person.  

Detta leder till en stor begränsning med direktivet, eftersom kontantkort fortfarande är 
”anonyma” är det fritt fram att använda detta kommunikationsmedel då detta torde 
vara mycket svårare att knyta till en specifik individ. Detta innebär att om brottslingar-
na är lite ”smarta” använder de enbart kontantkortsmobiler och kommer detta sätt runt 
i princip hela poängen med trafikdatalagringsdirektivet, i alla fall den delen som gäller 
telefoner av olika slag.  Om en övervakningsmetod eller ett verktyg visar sig vara effek-
tivt borde det vara lockande att använda detta på andra tillämpningsområden. Varför 
ska inte andra brott kunna förhindras med hjälp av ett redan existerande verktyg?   
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Det handlar om proportionaliteten mellan intrånget i rätten till privatlivet och den po-
tentiella nyttan för samhället. Är vinsten för samhället tillräckligt stor så är det möjligt-
vis värt att offra en del av den personliga rätten, men frågan är var gränsen dras för vad 
som är acceptabelt?  

Personlig integritet 
Till att börja med måste vi förstå problematiken kring införandet av direktivet om tra-
fikdatalagring. Vi har aldrig tidigare i vårt avlånga land ens varit i närheten av denna 
form av övervakning som direktivet kommer innebära. Visst finns det former av över-
vakning i dagens samhälle men dessa går inte att jämföra på samma sätt.  Drastiskt kan 
vi påstå att direktivet medför att precis alla människor inom rikets gränser kommer 
övervakas i förebyggande syfte. En annan betydelsefull skillnad är att många av dagens 
övervakningsmetoder kan undvikas på ett betydligt enklare sätt än lagringen av trafik-
data. Visst finns det metoder för att hålla sig undan även detta men risken för att det 
vardagliga beteendet i så fall är tvunget att ändras är då mycket stor. 

Givetvis kommer direktivet om trafikdatalagring innebära stora konsekvenser för män-
niskors personliga integritet. Visst är det svårt att komma fram till en allmänt antagen 
definition över personlig integritet, men vi kan nog alla vara överens om att det med di-
rektivets införande kommer bli svårt att värna om en individs privatliv. Seipels (2004) 
kategorisering av begreppet personlig integritet går att jämföra med ECHR:s artikel 8 då 
båda på ett eller annat sätt försöker garantera individens rätt till ett privatliv. Skillna-
derna mellan dessa båda synsätt är att i artikel 8 finns det undantagsfall då det är berät-
tigat att förbise individens rätt till privatliv. Detta gäller när fara finns för den nationella 
säkerheten och det demokratiska samhället. Seipel däremot menar med sin sfär- och 
äganderättsteori att så inte alls är fallet utan att data om en enskild individ alltid enbart 
är individens egendom. Vi ska helt enkelt inte behöva känna oss iakttagna i vår person-
liga sfär. Det finns dock ett undantag för detta och det är att om någon annan ska få ta 
del av detta måste samtycke ges av den berörda individen. Detta undantagskrav uppfyl-
ler inte direktivet om trafikdatalagring eftersom lagringen kommer ske varje sig en indi-
vid ger samtycke till det eller ej.  

Organisationen Privacy International menar att direktivet kommer leda till ett store-
brorsamhälle där medborgarna inte längre kan undvika intrång i privatlivet. Detta kan 
sättas i samband med vad som går att finna i den svenska regeringsformen. Frågan är 
om den offentliga makten, i och med direktivets införande, verkligen utövas med re-
spekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdig-
het. 
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Etiska aspekter 
En annan ofta förbisedd aspekt vid diskussionerna om direktivets för- och nackdelar är 
etikens ställningstagande. Här kan vi konstatera att åsikterna om direktivet är mycket 
beroende på vilken etisk huvudgrupp en individ tillhör. Även om etikens olika ställ-
ningstaganden ofta grundar sig på tolkningar anser vi det vara möjligt att urskilja olika 
uppfattningar om direktivets vara eller icke vara. Gemensamt för etikens tre huvud-
grupperingar är att själva målet med direktivet är något som är värt att sträva efter. 
Oavsett vilken synvinkel som direktivet studeras från, konsekventialiska, deontologiska 
eller dygdetiska, kan vi fastslå att grov brottslighet och terrorism inte är etiskt lämpligt 
och således borde undvikas. Däremot skiljer sig åsikterna avsevärt när metoderna för att 
uppnå direktivets mål kommer på tal. Utilitarismens anhängare hävdar säkerligen att 
metoderna är godtagbara eftersom resultatet fokuserar på ett universellt maximum. 
Inom egoismen kan vi däremot urskilja grupperingar där det å ena sidan inte anses 
etiskt lämpligt eftersom individen blir lidande beträffande intrång i den personliga in-
tegriteten. Å andra sidan kan vissa egoister ändå tycka det är lämpligt eftersom konse-
kvenserna innebär trygghet för individen på så sätt att terrorism och grov brottslighet 
bekämpas. För deontologins anhängare är dilemmat hur de ska agera när regler kom-
mer i konflikt med varandra. Det är just detta dilemma som direktivet innebär för deon-
tologerna, eftersom intrång i den personliga integriteten samt att bedriva grov brottslig-
het och terrorism anses vara regler som det är fel att bryta mot. När det gäller dygdeti-
ken fokuserar den på hur vi som människor bör vara istället för vad som är rätt och fel 
handlande. Komplikationerna för dygdetikens anhängare är när så kallade dygdiga per-
soner utför odygdiga handlingar. Intrång i den personliga integriteten anses vara en 
odygd men å andra sidan anses det dygdigt att bekämpa terrorism och grov brottslighet. 
Visst är brottsbekämpning en av samhällets viktiga uppgifter, men det måste kommas 
ihåg att det bara är ett av många intressen. Det finns ett flertal andra betydenheter som 
är av stor innebörd för att individerna ska känna sig tillfreds med livet.  

Reaktionsproblematiken 
Tittar vi sedan vidare på direktivet kan vi konstatera med reaktionsproblematiken som 
grund att terrorism och grov brottslighet målas upp som ett jätteproblem och att nya 
former av polisarbete krävs för att komma tillrätta med detta. När ordet terrorism 
nämns anser vi att inte speciellt många människor vågar ifrågasätta de metoder som fö-
reslås för bekämpning. Risken med detta är då att tillämpning möjligtvis sker även på 
annan brottslighet. Skulle detta ske tror vi att maktbalansen mellan stat och medborga-
re kommer förändras avsevärt. I dagsläget finns det ett outtalat kontrakt mellan de båda 
parterna som reglerar maktbalansen på en fungerande nivå. Däremot finns det risk att 
direktivet kommer innebära förändringar på den fronten. Människors rädsla för terro-
rism används för att ta fram verktyg som kan förskjuta maktbalansen till statens fördel.  
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Detta kan kanske låta hårt men studeras de möjligheter makthavarna skulle få tillgång 
till, i och med direktivets införande förstår vi kritikerna. Många tror också att om en så-
dan här förändring skulle genomföras är det i praktiken omöjligt att få tillbaka maktba-
lansen där den var innan direktivets införande. 

Besvarande av problemfrågeställningar 
För att summera vårt resultat måste vi besvara de problemställningar vi haft för avsikt 
att fördjupa oss i, samt att nå ett resonabelt utfall. Vad som är gemensamt för alla de 
problemfrågeställningar som denna studie behandlar är att det inte finns tydliga rätt el-
ler fel, allting handlar om tolkningar och olika perspektiv.  

Fråga 1.  

Strider det nya direktivet mot andra direktiv och gällande konventioner? 

Resultatet på denna fråga delas upp i tre delar, delarna är de samma som de tre olika 
artiklar i ECHR och PECHR som behandlats tidigare i studien.  

• Artikel 8 i ECHR – Det är egentligen inget tvivel kring om det nya direktivet är 
ett intrång i rätten till privatlivet. Frågan är om det är ett intrång som kan anses 
nödvändigt. Artikel 8.2 definierar då det är motiverat att göra intrång av artikel 
8.1, denna definition är väldigt öppen för tolkning. När är det demokratiska sam-
hället hotat eller när det är nödvändigt för den nationella säkerheten. Staten kan i 
detta fall hänvisa till kampen mot terrorism och då faller det inom denna ram, 
men är detta ett tillräckligt effektivt verktyg för att bekämpa terrorismen. Sam-
manfattningsvis så strider direktivet mot artikel 8.1, men EU hävdar att detta är 
nödvändigt för säkerheten i unionen. 

• Artikel 10 i ECHR – Egentligen är det bara Breyer (2005) som hänvisar till denna 
artikel. Det finns vissa poänger i hans resonemang kring direktivets påverkan på 
yttrandefriheten, men eftersom han är ensam om detta resonemang får det ses 
som att det nya direktivet inte strider mot denna artikel.  

• Artikel 1 i PECHR – Enligt direktivet finns det ingen garanti för att staten eller 
EU ska ge ekonomiskt stöd till ISP:s för de investeringar som direktivet kommer 
leda till. Vilket i så fall skulle leda till att ISP:s tillhandahåller sina inventari-
er/system till statens förfogande, utan ekonomisk ersättning och egennytta. Det 
är dock för tidigt att säga om det blir så här, eftersom det kommer föras diskus-
sioner på nationell nivå kring huruvida ekonomisk ersättning ska betalas ut av 
staten eller ej. Sammantaget kommer EU/staten bryta mot denna artikel om det 
blir så att ingen ekonomisk ersättning betalas ut till ISP:s.  
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Fråga 2.  

Problematiken kring den personliga integriteten som uppstår när trafikdata och loka-

liseringsdata lagras? 

Direktivet kommer innebära ett intrång i den personliga integriteten och varje enskild 
individs privatlivet kommer bli oerhört svårt att värna om. Den typ av övervakning som 
direktivet medför går inte att jämföra med dagens befintliga metoder. Tidigare har över-
vakning skett vid misstanke av brott, nu kommer trafikdata kring alla invånare lagras i 
förebyggande syfte. Data om individen kommer inte längre vara individens egendom i 
samma utsträckning som tidigare. Möjligheten för individen att undvika lagring av tra-
fikdata och lokaliseringsdata i det vardagliga livet kommer bli svårare. Att användande 
sig av kontantkortstelefon verkar vara det enda kommunikationssätt som direktivet inte 
kommer kunna binda till en individ.  

Fråga 3.  

Anses lagring av trafikdata och lokaliseringsdata etiskt lämpligt? 

Eftersom etikens huvudgrupperingar skiljer sig åt innebär det att frågans svar skiljer sig 
beroende på ur vilken etisk huvudgrupp den studeras från. Gemensamt för de tre hu-
vudgrupper är dock att själva målet med direktivet anses lämpligt. Däremot skiljer sig 
uppfattningarna när metoden för att uppnå målet kommer på tal. 

• Konsekventialismen – Här kan två olika undergrupper urskiljas och de har olika 
syn på direktivets lämplighet. Utiliralismen fokuserar på det universella maxi-
mumet, största möjliga nytta för största antal individer. Således kan direktivet 
ses som lämpligt eftersom målet med direktivet är till nytta för hela EU:s befolk-
ning. Egoismen är mer komplicerad eftersom det å ena sidan anses vara fel efter-
som individen bli lidande vid lagring av persondata. Å andra sidan kommer di-
rektivet leda till en ökad trygghet för individen i och med att grov brottslighet och 
terrorism ska bekämpas.  

• Deontologin – Inom deontologin är det klara regler som styr, om vi kopplar det 
till direktivet uppstår det en konflikt. Det finns nämligen två regler som kan till-
lämpas i detta fall: intrång i personlig integritet � grov brottslighet. Det är fel att 
göra intrång i den personliga integriteten, men samtidigt är det även fel med grov 
brottslighet.  

• Dygdetiska – Här handlar det om hur människan bör handla, dygdigt eller odyg-
digt. Synen här liknar den deontologiska då det även här uppstår en konflikt mel-
lan det odygdig att göra intrång i den personliga integriteten kontra att det är 
dygdigt att bekämpa terrorism. 
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Slutdiskussion 

"Some laws of state aimed at curbing crime are even more criminal" (Engels, 
060213) 

Denna kommentar anser vi passar in väldigt bra på det ämne vi bedrivet denna magis-
teruppsats kring. Kort och gott handlar det alltså om att försöka finna en lämplig nivå 
på de lagar som ska bekämpa brottsligheten. Hur mycket nyttan än diskuteras av att 
skydda samhället och dess individer mot grov brottslighet och terrorism måste åtanke 
finnas att individerna inte kan behandlas hur som helst. Direktivet om trafikdatalagring 
är kanske ingen dum idé i sig men vi anser att metoderna för hur de ska införas har en 
hel del annat att önska. Framförallt är det att direktivet ska användas i förebyggande 
syfte, vilket innebär att alla människor kommer övervakas, som vi ställer oss frågande 
till. Det är svårt att se hur skickliga brottslingar och terrorister ska fångas in. Vi tror att 
dessa redan idag vet hur de ska bedriva sin verksamhet även med direktivets intågande. 
Visserligen kan säkerligen ett antal brottslingar fångas in, men syftet med direktivet är 
som sagt att bekämpa grov brottslighet och terrorism, men vi tror att antalet som kom-
mer att fastna i nätet inte är så många att övervakning av alla medborgares kommunika-
tion är berättigad. Precis som vi beskrivit innan finns det redan i dagsläget sätt att 
komma runt direktivets föreskrifter och om vi som vanliga studenter kommit underfund 
med detta, kan vi nog förutspå att även de som lagstiftarna är ute efter också gjort det. 
Att använda sig av kontantkortstelefon kommer fortfarande att ske anonymt, eftersom 
det inte kräver att det finns en abonnent registrerad på ett telefonnummer. Frågan är 
dock hur länge som denna form av kommunikation faller utanför direktivet och vår 
gissning är att möjligheten att äga en mobiltelefon anonymt inte kommer att finnas kvar 
i en allt för långt framtid.  

En annan intressant aspekt att diskutera är direktivets anvisningar i samband med 
andra redan gällande direktiv. Helt klart är att det inte direkt går hand i hand med vissa 
andra direktiv. Precis som i många andra gällande stadgar finns det dock en mängd oli-
ka undantag till alla dessa direktiv som är ganska brett definierade, vilket gör det förhål-
landevis lätt för statsmakten att hänvisa till dessa. Allting handlar om tolkning kring 
formuleringarna i direktiven, men vi ser en fara i att göra avkall på det grundläggande 
skydd som finns för rätten till privatlivet. Naturligtvis ska det i så lång utsträckning fin-
nas medel för att bekämpa brott, men att sätta igång ett gigantiskt register över all elek-
tronisk kommunikation i hela EU är kanske ett för stort övertramp? Frågan är om lag-
stiftningen stannar vid denna anhalt nu när den redan satt en del av den personliga sfä-
ren ur spel. Att göra det ytterligare en gång torde vara lättare när det redan gjorts en 
gång.  
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Förslag på vidare studier 
Direktivet ska inte verkställas i medlemsländerna riktig än och möjlighet till vidare stu-
dier av ämnet skulle vara intressant. Dels finns det områden som har när anslutning till 
denna studie, men som skurits bort på grund av avgränsningar. Dels så finns det andra 
problem och funderingar som vi kommit på under arbetets gång.  Nedan så listar vi de 
problemområden som vi ser som aktuella för vidare studier: 

• Hur direktivet implementeras – Hur väljer medlemsstaterna att utforma sin lag-
stiftning så att den uppfyller direktivets krav. Studera vilka säkerhetsmekanismer 
som lagstadgas och hur de fungerar. Definitionerna på ”grov” brottslighet hur 
kommer olika nationer tolka vilka brott som innefattas av begreppet.  

• Befolkningens inställning till direktivet – Vilken inställning har EU:s befolkning 
till direktivet. Studier kring hur inställningen till övervakning och inställningen 
till hantering av trafikdata och lokaliseringsdata (persondata) är även det ett om-
råde som skulle vara intressant att studera.  

• Förändringarna för ISP – Vilka förändringar måste ISP:s genomföra för att upp-
fylla de nya krav som ställs? Vilka kostnader kommer det att inneböra för ISP:s, 
staten och i slutändan för kunden?  

• Systemfrågan – Hur ska de system som ska hantera all trafikdata och lokalise-
ringsdata utformas och vilka säkerhetsåtgärder skall implementeras. Sådana sy-
stem finns förmodligen redan hos ISP:s, men direktivet ställer nya krav på den 
säkerhetsnivå som ska uppfyllas. Vidare så borde säkerhetsnivån studeras, går 
det att hacka sig in i dessa register, hur lätt/svårt är det att få tag i lagrad data?  

• Studera trenden – Vilken trend kan urskiljas inom EU och Sverige när det gäller 
övervakning och integritetsintrång. Kommer fler intrång i den personliga integri-
teten på ingång eller finns det skyddsåtgärder som är på gång? Vilka övervak-
ningsmetoder är egentligen acceptabla i ett samhälle? 

 

De punkter som tagits upp ovan är studier som kan genomföras innan direktivet träder i 
kraft. De punkter som presenteras nedan är inte möjliga att studera innan direktivet 
trätt i kraft. 

• Fungerar direktivet som det var tänkt – Utvärdering kring direktivet, fungerar 
det som det var tänkt? Harmoniserades lagstiftningen i EU på det sätt som det 
var tänkt och hur har förändringarna tagits emot?  
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• Effektivt verktyg vid brottsbekämpning – Detta är kanske en av det mest intres-
santa området att göra vidare studier i. Att studera hur effektivt direktivet visar 
sig vara för att bekämpa grov brottslighet och terrorism. Detta är en central fråga 
eftersom det är huvudmotivet till att direktivet arbetats fram.  

• Missbruk och säkerhet – Hur fungerar de säkerhetsmekanismer som implemen-
terats? Är systemen som lagrar informationen säkra och tillförlitliga? Används 
lagrad information enbart till det som den är avsedd för det vill säga enbart till 
att bekämpa grov brottslighet och terrorism?  

• Nya användningsområden – Det finns säkerligen ett flertal användningsområden 
som skulle se lagrad trafikdata och lokaliseringsdata som ett användbart verktyg. 
Kommer ursprungssyftet med lagrad data att hållas fast?  

Det finns säkerligen att otal fler områden som lämpar sig för vidare studier. Detta är 
dock de områden som författarna kunnat identifiera.  Övergripande studier kring exem-
pelvis påverkan mellan EU och USA i liknande frågor är också intressant. Vilken påver-
kan har USA på EU och kanske framför allt på nära allierade som exempelvis Storbri-
tannien?  
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