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Sammanfattning 

År 2006 antog Europaparlamentet och rådet direktiv 2006/24/EG. Detta direktiv, ofta refererat 

till som datalagringsdirektivet, har fått stor uppmärksamhet främst på grund av den 

integritetskränkning som direktivet anses medföra. Direktivet innebär att all datatrafik vid mobil 

och fast telefoni samt Internet och Internettelefoni ska lagras i brottsbekämpande syfte. Våren 

2011 röstades införandet av direktivet i Sverige ner i riksdagen och därmed blivit lagd på is i ett 

år, trots att det som medlem i Europeiska Unionen krävs av Sverige att införa detta tvångsmedel. 

Detta har medfört att Sverige för andra gången, då Sverige första gången inte införde direktivet 

inom utsatt tid, döms till böter på miljonbelopp av Europeiska Domstolen.  

 

Denna kriminologiska studie avser att undersöka hur ett införande av datalagringsdirektivet i 

Sverige motiverats utifrån behov samt hur den integritetskränkning som direktivet medför har 

rättfärdigats. Frågeställningarna som använts är följande:  

 Hur motiveras införandet av direktivet och vilka belägg för ett behov presenteras?  

 Hur har detta tvångsmedel rättfärdigats i förhållande till den integritetskränkning som det 

medför? 

Med hjälp av argumentationsanalys som metod lyckades jag besvara dessa frågeställningar. 

 

Resultaten visade att tyngdpunkterna i argumentationen låg i behovet av effektivisering och 

utökning av de brottsbekämpande myndigheternas arbete och tillgångar, att tillgången till 

trafikuppgifter är av avgörande betydelse vid utredningar av allvarlig och grov brottslighet, att 

trafikuppgifter kan användas för att nå annan bevisning, medborgarnas anspråk på en effektivare 

brottskontroll samt ett behov av att utveckla de brottsbekämpande metoderna i takt med 

teknikutvecklingen. Integritetsaspekten rättfärdigades med följande utgångspunkter: att endast en 

liten del av det lagrade materialet kommer att användas, att direktivet innehåller skyddsåtgärder 

som syftar till att skydda den personliga integriteten samt att proportionalitetsprincipen medför 

ett proportionerligt intrång i privatliv och integritet. Dock ansåg jag att dessa argument är 

bristfälliga, och i vissa fall ohållbara, och att ett införande av direktivet därmed inte motiverats 

väl samt att rättfärdigandet av direktivets integritetsintrång inte står i proportion till de risker som 

datalagringen medför. 

 

 

 

 

 



 



 3 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning........................................................................................................................ 4 

1.1 Bakgrund.............................................................................................................. 4 

1.2 EU:s Datalagringsdirektiv.................................................................................... 5 

2. Syfte och frågeställningar samt begreppsdefinitioner............................................... 6 

2.1 Syfte och frågeställningar.................................................................................... 6 

2.2 Hotbilder.............................................................................................................. 6 

2.3 Personlig integritet............................................................................................... 6 

2.4 Tvångsmedel........................................................................................................ 7 

3. Tidigare forskning och teoretisk förankring.............................................................. 8 

3.1 Riskbedömning.................................................................................................... 8 

3.2 Kontroll................................................................................................................ 9 

3.3  Normalisering av det exceptionella – tvångsmedlens expansion....................... 11 

4. Metod............................................................................................................................. 14 

4.1 Material................................................................................................................ 14 

4.2 Val av metod – Argumentationsanalys................................................................ 14 

4.3 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt....................................................................... 15 

4.4 Risker och problem med metodvalet................................................................... 15 

4.5 Reliabilitet och validitet....................................................................................... 16 

4.6 Förförståelse......................................................................................................... 16 

4.7 Tillvägagångssätt................................................................................................. 17 

4.7.1 Tes..................................................................................................................... 17 

4.7.2 Argument........................................................................................................... 18 

4.7.3 Avgränsningar.................................................................................................. 18 

5. Resultat och analys....................................................................................................... 19 

5.1 Pro et contra-analys av SOU 2007:76 utifrån behovstesen................................. 19 

5.2 Pro et contra-analys av SOU 2007:76 utifrån integritetstesen............................. 23 

6. Resultatdiskussion........................................................................................................ 26 

7. Avslutning...................................................................................................................... 30 

Litteraturförteckning....................................................................................................... 31 

Bilaga 1............................................................................................................................... 32 

Bilaga 2............................................................................................................................... 34 

 

 



 



 4 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan 1990-talet, mer specifikt efter Sovjetunionens fall och kalla krigets slut, har nya mer 

vidgade hotbilder utvecklats. Då de tydligt definierade polerna, öst mot väst, försvunnit har detta 

lämnat plats för nya hotbilder som baseras på att hotet numera kan komma från vilket håll som 

helst, såväl inom landets gränser som utanför (Flyghed 2003: 73). Hotet har nu blivit mer 

ospecificerat, vilket bl a har bidragit till att gränserna mellan brott och krigshandling blivit allt 

mer diffusa samt att avvikande beteende blivit mer intressant för polis och andra sociala 

myndigheter. Kriminologen Magnus Hörnqvist (2004) har uppmärksammat denna utsuddning av 

gränserna och att militärens och polisens befogenheter till följd av detta skiftat och utökats. 

Exempel på detta är bland annat det sk kriget mot terrorismen (myntat av den tidigare 

presidenten i USA George W Bush), där terrorism som är en brottskategori fått agera 

krigshandling, och att ordningsstörningar som klottring, uteliggare och tiggeri prioriterats uppåt 

och blivit involverade i brottsförebyggande arbete. Riskbedömning och risktänkande har blivit ett 

centralt tema inom rättssystemet och definitioner av olika brottskategorier har ändrats för att 

därmed rättfärdiga olika metoder i bekämpningen. Ett exempel är att genom att omdefiniera 

terrorattentatet den 11e september 2001
1
 till en krigshandling möjliggjorde detta att USA  kunde 

tillämpa militära medel istället för polisiära för att bekämpa terrorism. Värt att notera är även att 

man genom detta undslapp de rättsprocesser som dras igång vid hantering av brottslighet, d v s 

processer av att säkerställa skuld och att ställas inför rätta i en domstol osv.  

 

En annan effekt av den nya tidens hotbilder är att dessa lämnat stort utrymme för makthavare att 

införa fler repressiva brottsförebyggande åtgärder och lagstiftningar. Exempel på dessa är 

övervakningskameror på offentliga platser, FRA-lagen och det som är aktuellt idag, EU:s 

datalagringsdirektiv. I och med de ospecificerade hotbilderna, där hotet kan komma från i princip 

vilket håll som helst och därmed från vem som helst, blir det lätt att argumentera för att alla 

människor blir mer eller mindre potentiella misstänkta. Ur den synvinkeln blir det även lätt att 

förstå att ovan nämnda åtgärder och lagar blivit införda. Det problem som tycks uppstå ur detta är 

dock att argumentera för huruvida de lagar och åtgärder som införts står i proportion till de 

rådande hotbilderna samt hur detta rättfärdigat att personlig integritet och privatliv blivit allt mer 

inskränkt. 

 

                                                 
1
 Den 11e september 2001 kapades fyra passagerarflygplan i USA. Två av dessa flög in i World Trade Center-tornen 

vilket resulterade i total kollaps av båda byggnaderna och nära 3000 människors död. Det tredje flögs in i Pentagon-

byggnaden och det fjärde störtade i ett obebott område i Pennsylvania på väg mot Vita huset (dock är den planerade 

slutdestinationen för det fjärde flyget endast spekulationer ). 
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1.2 EU:s Datalagringsdirektiv 

År 2008 röstades den omtalade FRA-lagen igenom vilket gav staten möjlighet att övervaka och 

avlyssna all trafik som passerar Sveriges gränser både i eter och tråd. Tidigare var det bara 

radiotrafik, dvs trafik i eter, som fick avlyssnas (idag går den mesta kommunikationen i 

fiberkabel). Det officiella syftet var att kunna avlyssna trafik i brottsförebyggande syfte för att på 

så vis på ett tidigt stadie sätta in nödvändiga medel för att kontra och avvärja potentiella yttre hot, 

hot från utanför Sveriges gränser. Dock sträcker sig inte FRA:s befogenheter så långt att de får 

användas inom landets gränser, detta för att bl a omöjliggöra kartläggning av svenska 

medborgare. Men planer och medel för att tackla de inhemska hoten hade sedan tidigare antagits 

av Europaparlamentet, det som idag kallas EU:s datalagringsdirektiv 

  

EU:s datalagringsdirektiv
2
 presenterades för första gången i EU som en proposition år 2004 efter 

bombattentaten i Madrid
3
. Man menade då, som nu, att lagring av all datatrafik var nödvändigt 

för brottsbekämpande ändamål. Direktivet möttes då av motstånd av bl a Europeiska 

datatillsynsmannen. Denne menade att direktivet var alltför inskränkande på personlig integritet 

och privatliv samt att det inte var förenligt med Europakonventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna. Man lade, på grund av detta, propositionen på is. Men efter bombattentaten i 

London 2005
4
 återupptogs förslaget på agendan. Med både bombattentaten i Madrid och London 

nära i minnet lyckades förespråkarna tillslut få igenom propositionen och i mars 2006 antog 

Europaparlamentet och rådet direktivet 2006/24/EG om lagring av trafikuppgifter för 

brottsbekämpande ändamål. 

 

Syftet med datalagringsdirektivet är att genom lagring av datatrafik säkerställa att uppgifter finns 

tillgängliga för avslöjande, utredning och åtal av allvarliga brott. Definitionen av uppgifter är 

sådana som trafik- och lokaliseringsuppgifter samt uppgifter som behövs för att identifiera och 

lokalisera en abonnent eller användare (Prop 2010/11:46 s.4). Den data som enligt direktivet 

skall lagras är sådan data som anger tid och plats för datatrafik, information om abonnentens 

identitet så som namn och adress, vilken typ av tjänst som använts samt var och när datatrafiken 

skedde. Vid telefonsamtal i både fasta och mobila nät skall även samtal som ej kopplats upp, dvs. 

där ingen svarat, lagras (för fullständig beskrivning av data som lagras se Bilaga 1). Uppgifter 

om kommunikationens innehåll får dock ej lagras. Lagringstiden är, inom vissa ramar, upp till 

                                                 
2
 Jag kommer vidare att referera till EU:s datalagringsdirektiv som ”direktivet” eller ”datalagringsdirektivet” 

3
 Den 11e mars 2004 exploderade utplacerade bomber på Madrids pendeltåg. Detta attentat betraktas ofta som det 

värsta attentatet i Europa under fredstid.  
4
 Den 7e Juli 2005 detonerade bomber ombord på tre tunnelbanetåg och en dubbeldäckare i centrala London. Det 

framkom under utredningen att det rört sig om självmordsbombare. 
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varje medlemsstat att avgöra. Enligt direktivet måste data lagras i minst 6 månader och högst 2 år 

från det datum då kommunikationen avslutades. All data ska därefter förstöras om inte särskilda 

medgivanden för längre lagring angetts (Prop. 2010/11:46, 86-87). Ansvaret för lagringen ligger 

hos leverantörerna och operatörerna och det är även de som får stå för de ekonomiska kostnader 

av de tekniska förutsättningar som lagringen medför, dvs utbyggnad och uppdatering av befintlig 

teknik, underhåll av databaser, extra personal osv (ibid: 82-83). 

 

Våren 2011 röstades införandet av direktivet i Sverige ner i riksdagen och därmed blivit lagd på 

is i ett år, trots att det som medlem i Europeiska Unionen krävs av Sverige att införa detta 

tvångsmedel. Detta har medfört att Sverige för andra gången, då Sverige första gången inte 

införde direktivet inom utsatt tid, döms till böter på miljonbelopp av Europeiska Domstolen. 

 

2. Syfte och frågeställningar samt begreppsdefinitioner 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att granska och analysera hur ett införande av datalagringsdirektivet i 

Sverige motiveras och vilka belägg för ett behov som presenteras samt hur detta rättfärdigats ur 

ett integritetsperspektiv.. Frågeställningar som använts i studien är: 

 

 Hur motiveras införandet av direktivet och vilka belägg för ett behov presenteras?  

 Hur har detta tvångsmedel rättfärdigats i förhållande till den integritetskränkning som det 

medför? 

 

2.2 Hotbilder 

Hotbilder är kvalificerade bedömningar baserade på information insamlad genom underrättelse, 

eller utbyte av information från utländska säkerhets- och polisverksamheter. Dessa bedömningar 

handlar om möjliga hot om till exempel rikets säkerhet i form av en invasion eller brottslighet, t 

ex ett terroristattentat. De hotbilder som presenteras officiellt handlar om risker som ej ännu 

realiserats, men där det ändå råder en möjlighet att något inträffar(Flyghed 2003: 79). Ofta är de 

officiella hotbilderna en övervärdering av risken, d v s att man utgår från ett worst case-scenario 

hellre än att undervärdera risken (Flyghed 2007: 61). 

 

2.3 Personlig integritet  

Personlig integritet är ett begrepp som används i stor utsträckning när man talar om 

brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. Begreppet är dock inte definierat i svensk 

lag och tenderar att ha olika betydelser lite beroende på var man letar eller vem man frågar. Trots 
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att begreppet inte är explicit definierat kan man ändå hävda att begreppet i laglig mening kan 

definieras som ett samlingsbegrepp baserat på ett antal paragrafer i bl a Regeringsformen. Dessa 

paragrafer handlar främst om ett skyddande av grundläggande fri- och rättigheter (för 

fullständiga utdrag av aktuella paragrafer se bilaga 2). Paragraferna berör förbud av till exempel 

kartläggning av åsikter, personliga förhållanden, etniskt ursprung och sexuell läggning. 

Dessutom ger paragraferna ett skydd mot avlyssning och övervakning av telekommunikation 

utan samtycke. Personuppgiftslagen kan även ses som ett tillägg till begreppet personlig integritet 

eftersom denna lag reglerar hur personuppgifter får användas och lagras, och samtidigt ger ett 

skydd mot missbruk av dessa uppgifter. Exempel på detta är att personuppgifter utan samtycke ej 

får användas för marknadsföring och att endast uppgifter som är relevanta för ändamålen får 

lagras.  

 

I Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna saknas, även här, en klar 

definition av begreppet. Det som tycks komma närmast en definition av personlig integritet är 

Artikel 8 (se bilaga 2). Denna artikel nämner dock aldrig personlig integritet som begrepp men 

uttrycker istället rättigheter till respekt för privat- och familjeliv. Rätt till privatliv tolkar jag 

därför som ett annat uttryck för personlig integritet. 

 

De definitioner som jag diskuterat ovan ger inte en klar bild på vad som egentligen menas med 

personlig integritet. Vad menas, till exempel, med ”rätt till respekt för sitt privat- och 

familjeliv...” i Europakonventionens definition? Hur ska detta respekteras och hur definieras 

respekt? De paragrafer dragna ur Regeringsformen (se bilaga 2) tycks dessutom bara definiera 

handlingar som inkräktar eller bryter mot någons rätt till personlig integritet, men ingenstans är 

begreppet förklarat. I brist på tydliga definitioner avser jag i detta arbete att definiera begreppet 

på följande vis: 

 

Personlig integritet innebär att ha en individuell sfär som är skyddad och fri från 

otillåtet intrång och insyn, både fysiskt och psykiskt. Denna sfär innefattar t ex 

tankar, politiska åsikter, ställningstaganden och principer, sexuell läggning och annat 

som befinner sig inom och berör personliga intresseområden.
5
 

 

 

2.4 Tvångsmedel 

Ett tvångsmedel är medel som under vissa förutsättningar ger polisen och andra myndigheter, t 

ex. FRA, befogenheter som inskränker på människors fri- och rättigheter. Domstol kan ge 

myndigheter eller myndighetspersoner rätt att använda tvångsmedel i brottsbekämpande och 

                                                 
5
 Observera att denna definition är formulerad av mig själv utifrån egna uppfattningar och utomstående influenser. 
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brottsförebyggande arbete samt i underrättelsesyfte och bevisinsamling. Det finns noggrannt 

uppställda krav för vilka tvångsmedel som får användas och under vilka omständigheter. Detta 

regleras av rättegångsbalken (SFS 1942:740). Det finns även olika typer av tvångsmedel. Vissa 

sker i hemlighet och andra i det öppna. Exempel på hemliga tvångsmedel är, teleavlyssning och 

rumsavlyssning (s k buggning), dvs medel där genomförandet sker i hemlighet utan den eller de 

misstänktas vetskap. Exempel på öppna tvångsmedel är husrannsakan och kameraövervakning 

som medför att den eller de misstänkta är informerade om vad som försiggår
6
. Janne Flyghed 

skriver i en artikel (2007) att om ett tvångsmedel ska införas måste vissa uppställda kriterier vara 

uppfyllda. Eftersom tvångsmedel per definition innebär en kränkning av den personliga 

integriteten måste detta ske i proportion med den brottslighet medlet avser att bekämpa. Flyghed 

menar att om dessa kriterier inte uppfylls kan det lätt leda till ett alltför hårt kontrollerat och 

övervakat samhälle med en integritetskränkning som inte står i proportion till 

brottsbekämpningens effektivitet. De uppställda kriterier som Flyghed presenterar är följande: 

 

 Hotrekvisitet: Finns det några uppgifter om att nya eller gamla hot fått ökad aktualitet? 

Existerar det några tillförlitliga och kontrollerbara belägg? 

 Skaderekvisitet: Hur stor blir skadan om hotet realiseras?  

 Effektivitetsrekvisitet: Finns det belägg för att motmedlet är effektivt mot det aktuella 

hotet och står i så fall effektiviteten i proportion till kostnaden? 

 Proportionalitetsrekvisitet: Är det med avseende på hot och skada en proportionerlig 

integritetskränkning? (Flyghed 2007: 60) 

 

Flyghed menar att om det ej går att svara ja på de tre första punkterna ska inga metoder införas. 

Dock måste man ha kunnat svara ja på första punkten innan man går vidare, dvs för att överväga 

fråga två måste man ha svarat ja på fråga ett, för att gå vidare och överväga fråga tre måste man 

svarat ja de två ovanstående osv. 

 

3. Tidigare forskning och teoretisk förankring 

Nedan följer en presentation av relevant forskning som bedrivits inom mitt område för denna 

uppsats. Jag har valt att integrera min teoretiska förankring i detta då jag anser att den tidigare 

forskningen utgör min teoretiska förankring. 

 

3.1 Riskbedömning 

Riskbedömning och risktänk har på senare tid tagit större plats inom rättssystemet och till följd 

av detta har mer repressiva åtgärder införts. Magnus Hörnqvist (2003) skriver om hur den 

                                                 
6
 Kameraövervakning kan även ske i hemlighet och blir under sådana omständigheter ett hemligt tvångsmedel. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_f%C3%B6rfattningssamling
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traditionella rättsstat som präglat 1900-talet håller på att ge vika för ett säkerhetstänkande utan 

gränser. Han menar att ett nytt område inom politiken håller på att växa fram som, genom 

hotbilder och riskbedömningar, lägger stor vikt på säkerhet. I en artikel menar Hörnqvist (2004: 

4) att det inte, i lika stor grad som tidigare, är nödvändigt med ett begånget brott, eller t ex 

misstanke om brottsförberedelse, för att använda våld
7
, istället räcker det med upplevda hot, 

hotbilder, eller en känsla av osäkerhet för att rättfärdiga användandet av våld och tvångsmedel. 

Hörnqvist (ibid: 4-5) menar även att i och med den nya säkerhetspolitiken har lagar blivit 

utdragna åt två håll på en och samma gång: skiljelinjen mellan brott och krigshandling har blivit 

allt mer diffus precis som skiljelinjen mellan brott och smärre ordningsstörande och avvikande 

beteenden och handlingar. Hörnqvist menar att detta har lett till ett bredare område där utövandet 

av våld och tvångsmedel blivit möjliga. I och med detta har militären och polisen fått utökade 

ansvarsområden: militären är inte längre endast ett medel för att tackla hot från utanför rikets 

gränser och polisen har blivit mer och mer involverade i den globala kampen mot grov 

brottslighet och terrorism.  

 

3.2 Kontroll 

Kontroll är ett centralt tema i dagens kriminalpolitik. Strävandet efter en effektiv brottskontroll är 

ett återkommande ämne i den politiska debatten om samhällets säkerhet. David Garland (2009) 

menar att detta kommer ur en förändring av straffväsendet och synen på kriminalitet. Under 70-

talet förändrades synen på bl a straffväsendet och den behandlings-och återanpassningsmentalitet 

som då dominerade fältet
8
. Man menade att det individuella straffandet var bättre lämpat till 

vedergällning än till återanpassning och grundade detta i ett flertal olika utvärderingsrapporter 

som visade på ineffektivitet (Garland 2009: 56-58). Detta fick efter ett tag ett riktigt fotfäste 

inom kriminalpolitiken, vilket delvis berodde de dåliga utvärderingsrapporterna och dels på en 

ökad brottslighet i statistiken. Uppfattningen blev på grund av detta att ”ingenting fungerar” och 

denna spred sig kort därefter till flera instanser, bl a polisen som visade sig vara betydligt mer 

ineffektiva gällande förebyggande av brott och att fånga in brottslingar än man tidigare trott 

(ibid: 61-62). Denna negativa inställning blev sedan grunden för en rad förändringar inom straff- 

och rättsväsendet. Dels börjades en rad olika avkriminaliseringar och omstruktureringar inom 

rättsväsendet för att effektivisera arbetet. Dels skedde en omdefiniering av framgång i form av att 

istället för att fokusera på resultat, fokusera på handlingar. Ett exempel på detta inom 

polisväsendet är att istället för att mäta antalet dömda brottslingar började man istället mäta 

                                                 
7
 Med våld menas statligt sanktionerad användning av våld så som häktning, utvisning, beslagtagande av tillgångar 

osv. 
8
 Observera att Garland först och främst presenterar förändringar och reformer som ägde rum i USA men att dessa är 

applicerbara även på Sverige då utvecklingen skett likartat. 
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polisens effektivitet i form av hur många poliser som finns eller hur snabbt polisen reagerar vid 

en nödsituation. Ett annat exempel från straffväsendet är den positiva attityden till inkapacitering 

av kriminella i fängelser istället för återanpassning (ibid; 113-121). Man gick ifrån tänket att 

brottslingen var någon som måste tas om hand om, en del av samhällets ansvar, och att denne 

måste återanpassas. Brottslingen började istället ses som ensam ansvarig för sina handlingar och 

därmed följde ett större fokus på straffvärde än på rehabilitering vilket innebar att vedergällning 

fick en större roll i processen. I och med detta betraktades brottslignar inte längre som psykopater 

i gravt behov av hjälp. På grund av detta tog man till nya teorier för att förklara brottslighet, som 

t ex rutinaktivitetsteorin
9
 (ibid: 127). Den nya kriminalpolitiken blev sedan grundad i människors 

rädsla för brott. Den tidigare synen på fängelser, att detta var en sista utväg, förändrades till ett 

förstahandsval i och med att attityden gentemot brottslingen blivit betydligt mer avståndstagande 

och dömande. Brottslingen har därmed blivit en fara för samhället och måste inkapaciteras 

snarare än ett offer som måste hjälpas in på rätt väg. Denna förändring har medfört att 

brottskontrollen blivit ett högt prioriterat ämne. Ett citat från Garland som tydligt visar på den 

nya inställningen till kriminalitet tycks vara ”Above all, the public must be protected” (ibid: 12). 

Idag betonas behovet av säkerhet väldigt ofta vilket medfört att en rad olika politiska stategier 

utvecklats för att kunna visa på handlingskraft, d v s för att undvika att staten ses som svag och 

inkapabel att hantera hoten (Garland 2009: 111). Garland presenterar tre politiska strategier för 

att hantera detta: adaptation, denial och acting out. 

 

Adaptation är det begrepp Garland nämner för ovanstående, alltså ett samlingsbegrepp för de 

förändringar som skett inom straff- och rättsväsendet med omstruktureringar och omdefinieringar 

av framgång osv. Adaptation innebär alltså ett anpassande av systemet för brottskontroll (ibid: 

113-131). 

 

Kännetecken för denial är främst ett försök av makthavare att upprätthålla en kriminalpolitik som 

mer eller mindre misslyckats. Denial, på svenska förnekelse, innebär just en förnekelse av de 

begränsningar staten har vid brottsbekämpning och hur ineffektiva, fruktlösa samt i vissa fall 

omoderna kriminalpolitiska åtgärder kan vara (ibid: 132). Exempel på detta kan vara att satsa på 

fängelser, då dessa oftast inte behandlar brottslighetens orsaker utan snarare endast håller 

kriminella borta från gatorna.
10

  

 

                                                 
9
 Rutinaktivitetsteorin innebär att för att ett brott ska begås krävs tre förutsättningar: En motiverad förövare, lämpliga 

offer och en avsaknad av kapabla väktare. Teorins skapare, Lawrence Cohen och Marcus Felson, menar att det 

endast krävs att en av dessa tre förutsättningar saknas för att förhindra att ett brott begås (Sarnecki 2009: 245-246) 
10

 Det bör tilläggas att denna politiska strategi inte visade sig tillföra något till analys- och resultatdelen av denna 

studie. Denna politiska strategi tilläts dock vara utskriven då den bidrar till att skapa en helhetssyn gällande den 

aktuella teoretiska förankningen och tidigare forskningen. 
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Acting out innebär uttrycksfulla åtgärder, dock inte nödvändigtvis effektiva, som agerar svar på 

allmänhetens oro. Med andra ord, om det finns en allmän oro
11

 för ett hot kan politiker och 

makthavare föreslå och genomföra lagstiftningar och andra åtgärder för att ge intryck av ökad 

säkerhet och därmed öka förtroendet hos befolkningen (ibid: 133-134). Acting out handlar alltså 

om en symbolisk kriminalpolitik där koncentrationen ligger på upplevd säkerhet. 

 

3.3  Normalisering av det exceptionella – tvångsmedlens expansion 

Det är svårt att undgå, för den som tittar närmare på tvångsmedlen, att detta är en expanderande 

process. Sällan, om ens aldrig, tas ett tvångsmedel ur bruk, istället tycks 

”tvångsmedelsarsenalen” bli större. I och med detta dyker frågor upp om vad det är som driver på 

denna expansion. Flyghed (2000: 47) presenterar det han benämner normalisering av det 

exceptionella som en möjlig förklaring till detta. Begreppet innebär att medel för att bekämpa 

grov och mycket ovanlig brottslighet inrättas, oftast vid exceptionella situationer
12

. När dessa 

medel väl inrättats börjar de efter hand användas mot allt lindrigare brottslighet. Detta innebär 

alltså att ”den grövsta brottsligheten blir [...] trendsättande när det gäller nya tvångsmedel. Det 

går sällan åt andra hållet, det vill säga att ett tvångsmedel tas ur bruk därför att den ursprungliga 

hotbilden försvunnit” (Flyghed 2000: 47). Begreppet normalisering av det exceptionella kan 

delas in i två typer: hotbildsnormalisering och medelnormalisering. 

 

Stora sensationella händelser får ofta stor belysning i media, av den anledningen att detta säljer 

många lösnummer. Den så kallade vardagsbrottsligheten, den brottslighet som är vanligast 

förekommande, har inte lika stort sensationsvärde och får därför inte särskilt stort mediafokus. 

Den grova, extrema brottsligheten, exempelvis grova våldsbrott och terrordåd, har ofta 

dramatiska inslag som exploateras, och ibland överdrivs, i media, då detta säljer många 

lösnummer. Förmedlandet av exceptionella och extraordinära händelser har en stark koppling till 

polisens lansering av hotbilder. Ofta kopplas den ovanliga brottsligheten ihop med diffusa, 

ospecificerade hotbilder. Även de objekt som är hotade är ofta ospecificerade och diffusa, dvs 

vilka som är utsatta av denna brottslighet. Detta kan ofta skapa en bild av ett hot som kan 

realiseras när som helst och var som helst, dvs att ingen går säker, vilket gör att hotnivån ständigt 

är hög. Detta är den process som leder fram till en hotbildsnormalisering (Flyghed 2000: 49). 

Effekten av detta är att det skapas en uppfattning av ett skyddsunderskott vilket ger politiker och 

makthavare möjlighet att visa på handlingskraft genom att införa snabba och okomplicerade 

                                                 
11

 Exempel på oro kan vara att det rör sig om en faktisk oro hos allmänheten för att ett hot realiseras, men även en 

oro baserad på hotbilder som presenterats och överdrivits i media. Det sistnämnda behöver inte innebära att den 

allmäna befolkningen faktiskt känner sig mer hotade men att ett visst hot fått så stor uppmäksamhet att makthavare 

känner sig skyldiga att agera för att upprätthålla ett förtroende (Flyghed 2007:65) 
12

 Exempelvis USA:s införande av The Patriot Act kort efter terrorattentatet den 11e september 2001. 
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(men inte nödvändigtvis effektiva) åtgärder, ett typiskt exempel på det som Garland ovan 

benämner acting out. 

 

Den andra typen av normalisering av det exceptionella, medelnormalisering, kan ske på två 

likartade sätt. Det ena sättet är, som nämnts ovan, att när ett visst tvångsmedel väl inrättats 

används det efterhand även mot lindrigare brottslighet. Det andra sättet innebär att polisen tänjer 

på gränserna för det tillåtna och använder medel och metoder som ännu ej inrättats. Ett exempel 

kan vara att polisen framprovocerar ett nödläge för att därmed legitimera dessa medel och 

metoder. Det kan i sin tur leda till att medlen legaliseras i efterhand, genom ett ”nu när det redan 

finns”-resonemang (ibid: 52). 

 

Flyghed identifierar fyra viktiga aktörer i tvångsmedlens expansionsprocess: Polis, Politiker, 

kontrollindustrin
13

 och media. Dessa tillsammans representerar den strukturella bakomliggande 

förklaringen till normaliseringen. Polisen, politikerna och kontrollindustrin har alla tre som 

uttalat mål att på bästa sätt hitta ett effektivt medel för brottskontroll. Massmedia har som syfte 

att förmedla information. Flyghed menar dock att det råder uttalade (extern rationalitet) och 

outtalade intressen (intern rationalitet) hos dessa fyra aktörer, där det uttalade inte alltid rimmar 

bra med det outtalade. För att illustrera detta har Flyghed tagit fram en tabell som sammanställer 

aktörernas externa och interna rationalitet: 

 

Tabell 3.1 Aktörernas externa och interna rationalitet (Flyghed 2000: 64) 

 

Politiker har som uttalat syfte att bekämpa brottslighet och därmed öka allmänhetens säkerhet. 

Men politiker använder även kriminalpolitiken för att försäkra sina väljare att de är 

                                                 
13

 Med kontrollindustri syftas i detta sammanhang på privata säkerhetsbolag men även, och framför allt, de företag 

som står för producering och distribution av kontrollteknologin, dvs. övervakningskameror, 

ljudupptagningsapparater osv. 

Aktör Extern rationalitet Intern rationalitet 

Politiker 
Bekämpa brott Lag som symbol för 

handlingskraft 

Polis 
Bekämpa brott Organisationsexpansion, mer 

resurser 

Kontrollindustri 
Effektiv kontroll av brott och 

brottsling 

Öka branschens betydelse, 

profitmaximering 

Media 
Förmedla information Lösnummerförsäljning, 

profitmaximering 
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handlingskraftiga och har som mål att göra livet bättre för den generella allmänheten (Flyghed 

2000: 64). Flyghed tar även upp exemplet att de brottsbekämpande åtgärderna inom EU har 

använts för att skapa ett positivare inställt klimat till medlemskapet i den Europeiska Unionen 

(ibid: 65). 

 

Vad gäller polisen så är det uttalade syftet att bekämpa brott och upprätthålla allmän ordning och 

säkerhet. Men likt alla byråkratier finns ett ständigt behov av att legitimera organisationens 

fortlevnad. Det ställs ofta krav från omgivningen på bättre effektivitet. Detta kan leda till att 

organisationen utnyttjar dessa krav för eget syfte, att expandera organisationen och därmed bli 

tilldelad mer resurser.  

 

Kontrollindustrin har utåt sett ett stort intresse i att förmedla effektiva tekniska lösningar  för att 

på så vis bidra till en effektiv brottskontroll. Men som vinstdrivande organisationer är industrin 

även intresserad av att öka intäkterna och att expandera sin verksamhet till alla möjliga områden i 

samhället. Detta tycks inte alltid stämma väl överens med den externa rationaliteten. 

Kontrollindustrin har tendenser att fokusera mer på själva produktens effektivitet än på den effekt 

dessa produkter har på brottsligheten (Flyghed 2000: 66). Kontrollindustrin är därmed beroende 

av polisens, politikers och privatpersoners upplevda otrygghet och rädsla. 

 

Medias roll i samhället är att förmedla information. Detta är medias externa rationalitet. Men likt 

kontrollindustrin finns även här ett vinstintresse. Detta syns tydligt i de val som görs angående 

vad som ska rapporteras och inte. Media väljer oftast att rapportera om sådana händelser som 

säljer. Men denna selektion leder ofta till att en skev bild av verkligheten förmedlas, inte minst 

vad gäller brottslighet. Flyghed poängterar även att det finns ett ömsesidigt beroende mellan 

media och de tre andra aktörerna. Media är i behov av information och de övriga aktörerna 

behöver ett medel för att nå ut med sina respektive budskap (ibid: 67). 

 

Flyghed poängterar även vikten av att i sammanhanget understryka att det samband mellan 

aktörerna ovan inte bör betraktas eller förklaras med hjälp av konspirationsteorier. De olika 

aktörerna har olika intressen som oftast drar åt samma håll. I och med det uppstår en växelverkan 

där de ofta förstärker varandra utan att det skulle finnas en underliggande gemensam plan (ibid: 

68). 
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4. Metod 

4.1 Material  

Det material jag har till mitt förfogande är dels den offentliga utredning angående ett eventuellt 

införande av datalagringsdirektivet i Sverige (SOU 2007:76), dels regeringens proposition som 

utredningen resulterade i (Prop. 2010/11:46).  Utöver dessa används även relevant kurslitteratur 

från samtliga kurser inom kriminologi på grundnivå.  

 

4.2 Val av metod - Argumentationsanalys 

För att besvara min frågeställning tycks den lämpligaste metoden vara att genomföra en 

argumentationsanalys på utvalda delar ur regeringens proposition (Prop 2010/11:46) och utvalda 

delar ur den offentliga utredning som ledde fram till propositionen (SOU 2007:76)
14

.  

 

En argumentationsanalys innebär att man analyserar texten med syfte att identifiera och beskriva 

argument och testa om dessa har relevans och beviskraft. Detta görs genom att först identifiera en 

tes, ett påstående som präglar texten och, som texten argumenterar för eller emot. Tesen i sig är 

inte ett argument utan kan vara ett värderande påstående, dvs en normativ tes, eller en 

uppmaning, en preskriptiv tes (Bergström & Boréus 2005: 96). När tesen väl är identifierad och 

argument för eller emot tesen sammanställts testas argumentens relevans och  beviskraft genom 

att forskaren själv tolkar 1) hur säker man är på att argumentet uttrycker ett hållbart påstående 

och 2) hur starkt argumentet talar för eller emot tesen, dvs hur stor relevansen är i förhållande till 

tesen (Thunberg 1996: 29). Att en argumentationsanalys är den lämpligaste metoden motiverar 

jag med att frågeställningarna just söker efter argument som motiverar ett införande av EU:s 

datalagringsdirektiv och rättfärdigar införandet i förhållande till den personliga integriteten. Det 

blir därför en central del av besvarandet av frågeställningen att identifiera och beskriva 

argumenten för att sedan tolka och granska dessa.  

 

En argumentationsanalys innebär som nämnts ovan att man identifierar argument som talar för 

eller emot tesen. Detta kan göras enligt två metoder. Enligt Næss (Bergström & Boréus 2005: 

101) genomförs detta genom att ställa upp argumenten enligt en pro et contra-metod. Pro et 

contra innebär för och emot, alltså är ett pro-argument ett argument för tesen medan ett contra-

argument innebär ett argument mot tesen. Enligt Næss bör man även identifiera argument för 

argumenten, d v s ett pro- respektive contra-argument för ett tidigare argument. Dessa kallas 

argument av andra (tredje, fjärde o s v) ordningen. För att förtydliga, ett pro-argument av andra 

ordningen är inte ett argument för tesen, utan argumenterar för ett tidigare nämnt argument som 

                                                 
14

 Se nedan (under rubriken Tillvägagångssätt) för närmare genomgång av de utvalda delarna av materialet. 
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argumenterar för tesen. Det ger stöd åt ett tidigare argument. Ett pro-argument av första 

ordningen, d v s det som argumenterar för tesen, betecknas i analysen som  P1. Ett pro-argument 

av andra ordningen betecknas därför P1P1 o s v. Ett contra-argument av första ordningen skulle 

betecknas C1, och av andra ordningen C1C1 o s v. Den andra metoden för att genomföra en 

argumentationsanalys innebär enligt Toulmin, som vidareutvecklar Næss pro et contra-modell, 

att man även lägger stor vikt vid premisser och premissargument. En premiss är i det här fallet 

det som länkar ihop olika påståenden och argument, det som ger stöd för argumentet (ibid: 109-

110). Det som skiljer Næss pro et contra-modell med Toulmins modell är dels att Toulmins 

modell lägger stort fokus på premisserna och tvingar tolkaren att identifiera dessa medans Næss 

modell låter premisserna vara underförstådda. Dels skiljer sig dessa åt då uppställningen inte är 

den samma. Toulmins framställning sker genom att ställa upp ett schema som tydligt visar 

argument för påståenden och hur dessa binds med hjälp av premisserna medans Næss modell är 

en framställning av en lista på för- och motargument (ibid: 114-115). Då Toulmins modell tar 

upp mer utrymme än Næss har jag, då jag endast har ett specifikt antal sidor att röra mig på, valt 

att använda mig av Næss. Jag kommer därför inte heller att göra en djupare analys för att hitta 

konkreta premisser som stärker argumenten utan väljer att belysa premisser om så bedöms vara 

relevant. 

 

4.3 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Att tolka och analysera texter på det sätt jag avsett tillhör den hermeneutiska traditionen. Denna 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt innebär att en text ska analyseras och tolkas utifrån det 

perspektiv som den som skapat det haft (Bryman 2009, s 370). Detta är precis vad min studie 

innebär då jag avser att analysera materialet för att ta reda på hur dess upphovsman argumenterat. 

 

4.4 Risker och problem med metodvalet 

Ett möjligt problem med den valda analysmetoden kan uppstå vid tolkningen av argumenten. Det 

kan finnas en risk att att man blandar ihop de argument som författaren avsett att föra fram med 

argument som främst betonar den som tolkar texten, dvs. att den som tolkar texten hittar andra 

argument än de som författaren avsett på grund av tolkarens egen bakgrund och erfarenhet 

(Bergström & Boréus 2005: 141-142). Här spelar alltså tolkarens förförståelse en viktig roll och 

det är viktigt, beroende på frågeställning, att detta uppmärksammas och problematiseras då detta 

kan medföra att validitet och reliabilitet blir lidande. Med det menar jag att det finns en risk att 

man kanske inte analyserar det som eftersöks i frågeställningen och att replikerbarheten, 

intersubjektiviteten, möjligen blir låg på grund av den ursprungliga tolkarens subjektiva prägling 

av resultatet. Intersubjektivitet innebär att om en annan forskare genomför samma studie ska 
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resultatet bli detsamma (ibid: 36) vilket alltså gör att förförståelsen har en betydande roll. Det är 

därför viktigt att man noggrannt beskriver hur man resonerar och varför. Man kan även tala om 

intrasubjektivitet, som innebär att forskaren själv ska komma fram till samma resultat om denne 

skulle genomföra samma studie vid ett senare tillfälle. Ett möjligt problem med detta är dock att 

forskaren kan ha blivit mer erfaren av metoden och dess verktyg under tiden som gått, vilket 

möjligen skulle innebära olika resultat. Av dessa anledningar är det alltså viktigt att 

förförståelsen hos forskaren beskrivs noga och utförligt. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att replikerbarheten för en studie är så pass hög att en eller flera, utöver den 

initiala forkaren, kan utföra samma studie och då nå samma resulta. Detta kallas intersubjektivitet 

och brukar oftast, vid kvantitativa studier, innebära tillräckligt noggranna mätningar och 

uträkningar. Ett annat sätt att testa om min studie har hög reliabilitet är att testa 

intrasubjektiviteten, dvs att jag själv utför samma studie vid ett senare tillfälle och når samma 

resultat.  När man diskuterar reliabilitet i en metod där tolkningar är en central del av analysen, 

som min studie, är det viktigt att så utförligt som möjligt redogöra för läsaren vilken 

tolkningsstrategi som används (Boréus & Bergström 2005: 35). För att läsaren även ska förstå 

hur tolkningen är gjord krävs en tillräckligt noggrann redogörelse för den förförståelse som 

forskaren använder sig av. Det är även viktigt, för att hålla en hög reliabilitet i min studie, att jag 

noggrannt och utförligt visar för läsaren hur jag gått tillväga (ibid: 36). För att nå en god 

reliabilitet kommer jag i min analys att redogöra tydligt hur jag resonerar kring framtagna 

argument.  

 

Validitet innebär frågan om huruvida man mäter det man avser att mäta, dvs om de metoder och 

analysredskap som används kan besvara det man avser att undersöka (ibid: 34). Då jag avser att 

undersöka hur författarna av mitt textmaterial argumenterar för eller emot något tycks min 

analysmetod, argumentationsanalys, vara ett gott redskap. Metoden syftar på att plocka fram 

argument och sedan tolka dessa. Det validitetsproblem som min studie möjligen skulle kunna 

uppleva kan ske vid tolkningsfasen av argumenten då olika personer kan tolka argumenten på 

olika sätt. Även här är det alltså viktigt att jag i förväg presenterat min egen förförståelsen på ett 

noggrannt och förståeligt sätt. 

 

4.6 Förförståelse 

Förförståelse innebär de erfarenheter och förutsättningar som forskaren tar med sig i sitt arbete. 

Utan förförståelse tycks tolkningen vara omöjlig (ibid: 25) i och med att de individuella 
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upplevelser, uppfattningar av världen och de sociala sammanhang forskaren rör sig i osv. 

påverkar förståelsen och hur vi förhåller oss till en text. 

 

Min egen förförståelse angående det valda ämnet för denna uppsats är starkt influerat av den 

litteratur som använts under kriminologikurserna. Främst handlar det om Flygheds bok, 

Brottsbekämpning- mellan effektivitet och integritet, och Garlands bok, The culture och controll 

– Crime and Social Order in Contemporary Society. Att dessa böcker influerat mig beror dock på 

den förförståelse jag tog med mig utanför kurserna. Efter attentatet den 11e september väcktes ett 

kriminalpolitiskt intresse hos mig, speciellt då det gång på gång infördes nya rutiner och lagar för 

att ”bekämpa terrorism” som alla mer och mer inskränker på den personliga integriteten och 

begränsar människors möjlighet till privatliv. Detta strider mot den politiska och filosofiska 

utgångspunkten jag har som kortfattat innebär ett kritiskt ställningstagande till statligt 

maktutövande som kränker människors personliga integritet och privatliv. En grundläggande 

inställning hos mig är att jag föredrar ett friare, och därmed ett mer osäkert, samhälle framför ett 

hårt kontrollerat och ”tryggare” samhälle. Ett samhälle som är hårt kontrollerat är enligt min 

mening inte ett tryggt samhälle då konstant övervakning medför en ständig känsla av att vara 

betraktad och kartlagd vilket medför en rädsla inför staten och den makt som den i ett sådant 

samhälle besitter. Den ovan nämnda litteraturen har hjälpt mig att förankra mina utgångspunkter 

i olika teorier och teoretiska ställningstaganden. Det bör även poängteras att jag tog mig an detta 

arbete med en betydligt kritisk inställning till direktivet. Detta skulle mycket väl kunna påverka 

min studie då analysen lätt skulle kunna handla om att kritisera, istället för att stödja, lagförlaget. 

Det är dock mina intentioner att först och främst analysera utifrån en objektiv synvinkel och 

därmed hitta de argument vars syfte, hos upphovsmannen, var att motivera och rättfärdiga 

införandet och dess integritetsaspekter. Att förhålla sig objektiv under analysen är alltså väldigt 

viktigt för att besvara mina frågeställningar. 

 

4.7 Tillvägagångssätt 

För att komplettera den litteratur jag har angående genomförandet av en argumentationsanalys 

har jag till min hjälp en C-uppsats skriven av Fredrik Thunberg vårterminen 1996. Thunberg har 

i denna ställt upp tillvägagångssättet i ett antal steg som jag, för att underlätta för mig själv och 

läsaren av denna uppsats, tänker presentera nedan och utgå ifrån i min analys.  

 

4.7.1 Tes 

Första steget inför analysen är att identifiera och formulera en tes (Thunberg 1996: 25). Det är 

viktigt att tesen är lättförståelig och tydlig. Det är trots allt tesen som de argument som senare 
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plockas ut ska prövas mot. I och med att jag har två frågeställningar har jag därmed valt att göra 

två analyser, varav den ena syftar till att identifiera argument och belägg för ett införande av 

direktivet och den andra syftar till att identifiera argument som rättfärdigar införandet i 

förhållande till ett integritetsperspektiv. Jag valde därför att formulera två teser, en för respektive 

analys. Mina teser formulerades därmed på följande sätt: Tillgången till trafikuppgifter, i enlighet 

med direktivet,  är av avgörande betydelse för de brottsbekämpande myndigheternas bekämpning 

av allvarlig brottslighet
15

 och Datalagringsdirektivet innebär en proportionerlig 

integritetskränkning
16

. Den första tesen, behovstesen, är en normativ tes då den hävdar en 

värdering, nämligen att behovet av tillgången är avgörande. Även integritetstesen är av normativ 

natur då den också ger uttryck för en värdering, nämligen att integritetsinskränkningen är 

proportionerlig i förhållande till brottsbekämpningen. 

 

4.7.2 Argument 

Det andra steget i analysen blir att skapa en översikt över de viktigaste argumenten som finns för 

eller emot tesen, dvs att skapa en pro et contra-översikt. Detta görs för att tydligt visa hur 

argumenten framförs och hur de hänger ihop med varandra samt hur de förhåller sig till tesen. 

Thunberg (ibid: 25) poängterar vikten av att hålla sig så neutral som möjligt till tesen och därmed 

försöka ta med alla påståenden som förespråkar eller försvagar denna. För att skapa denna 

översikt krävs ibland att man begränsar sig. Det kan vara svårt att få med alla för- och 

motargument i en debatt som pågått en längre tid. Betydligt lättare blir det om man avser att bara 

analysera en debattartikel i en tidning. Då jag avser att tillämpa min analysmetod på texter från 

en statlig utredning (SOU: 2007:76) och en proposition (Prop. 2010/11:46) har jag blivit tvungen 

att begränsa mig till utvalda delar ur dessa. Vid en närmare genomgång av propositionen insåg 

jag att denna inte innehåller någon utförlig argumentation för ett införande utan istället hänvisar 

till utredningen för vidare förklaringar. Det blev därmed uppenbart för mig att större delen av 

analysen skulle ske på utvalda delar ur utredningen. 

 

4.7.3 Avgränsningar 

För att skapa en översikt av argument som talar för eller mot behovstesen har jag valt ut följande 

del av utredningen: SOU 2007:76 Kap 6.5 Behovet av trafikuppgifter för brottsbekämpningen, s 

129 -137. Valet av denna del av utredningen motiverar jag med att detta är den del som jag 

bedömer den mest centrala och som berör det jag efterfrågar, dvs motiveringar och belägg för 

                                                 
15

 Jag kommer i fortsättningen att hänvisa till denna tes som behovstesen. 
16

 Jag kommer i fortsättningen att hänvisa till denna tes som integritetstesen. 
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införandet. Mycket av innehållet i utredningen handlar om själva implementeringen och dess 

effekter och konsekvenser, något som inte är centralt för denna studie. 

 

Även när det gäller argumentöversikten angående integritetstesen har jag varit tvungen att 

avgränsa mitt material. Precis som nämnts ovan så finns de mest centrala delarna i utredningen 

och inte i propositionen. Propositionen tycks till största delen endast handla om eventuella 

lagändringar för att underlätta implementeringen av direktivet i svensk lag. Mycket av 

argumentationen kring behovet och de integritetsaspekter som införandet medför har lämnats i 

utredningen och i propositionen hänvisas det ofta till denna. De delar jag valt ut är följande: SOU 

2007:76 Kap 5 Skyddet för den personliga integriteten, s 109 – 120,  Kap 12 Balansen mellan 

brottsbekämpning och integritetsskydd, s 233 -238.  

 

5. Resultat och analys 

5.1 Pro et Contra-analys av SOU 2007:76 utifrån behovstesen 

Nedan presenteras den pro et contra-sammanställning av de framtagna argumenten med 

behovstesen som utgångspunkt. Argumenten är direkt citerade ur det analyserade materialet. Jag 

presenterar min tolkning av argumentens hållbarhet och relevans kursivt efter varje argument: 

 

Tes: Tillgången till trafikuppgifter, i enlighet med direktivet, är av avgörande betydelse för de 

brottsbekämpande myndigheternas bekämpning av allvarlig brottslighet 

 

P1: BRU
17

 konstaterade att trafikuppgifter används på något sätt i nästan samtliga utredningar av 

grövre brott och bedömde att tillgången till uppgifterna är av fundamental betydelse för 

utredningsverksamheten och ofta har en direkt koppling till att förundersökningarna över huvud 

taget kan föras framåt. 

P2P1: I utredningsarbetet kan polisen på olika sätt ”lägga pussel” med trafikuppgifterna, kanske 

sammanställa med annan information, t ex uppgifter från vittnen och informatörer, och på så sätt 

få fram vilka personer som kan misstänkas för brottsligheten samt när, var och hur brottet 

planerades och genomfördes och vad gärningsmännen gjorde därefter. 

P1P2P1: Möjligheten att lagra trafikuppgifter innebär att de ”elektroniska spår” som finns i 

samband med brottet kan användas för att på ett konkret och rättssäkert sätt föra utredningen om 

brottet framåt. 

P2P2P1: Dessutom kan uppgifterna i många fall resultera i att personer avförs från utredningen 

genom att misstankarna mot dom visar sig sakna substans. 

                                                 
17

 BRU: Beredningen för rättsväsendets utveckling, d v s de som genomfört utredningen SOU 2007:76 
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P3P1: Det ska tilläggas att tillgången till trafikuppgifter från operatörer i Sverige är helt 

nödvändiga även i det internationella samarbetet mellan brottsutredande myndigheter. 

P4P1: BRU konstaterar att detta många gånger medför stora problem för myndigheterna att få 

tillgång till de uppgifter som behövs, att det förhållandet i sin tur leder till allvarliga problem med 

effektiviteten i utredningsarbetet och att konsekvenserna från brottsbekämpningssynpunkt, 

särskilt vid grövre brottslighet, i längden kan bli oacceptabla. 

P1P4P1: Hittills har de brottsbekämpande myndigheterna kunnat få trafikuppgifter om de har 

funnits tillgängliga hos leverantören. Det nuvarande regelsystemet innebär att trafikuppgifter får 

sparas endast om det finns skäl för det främst utifrån förhållandet mellan leverantören och dennes 

abonnenter eller kunder. 

P1P1P4P1: Direktivet innebär att de uppgifter som leverantörerna lagrar idag ska kompletteras 

med uppgifter som lagras för brottsbekämpande syften och att det kommer att finnas en bestämd 

tidsram för hur länge uppgifterna ska lagras. 

P1P1P1P4P1: Vår utgångspunkt är att lagringsskyldigheten enligt direktivet ska genomföras så 

att den omfattar de trafikuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna kan ha tillgång till 

idag och som avser fast och mobil telefoni, samt Internetåtkomst, e-post och Internettelefoni. 

P2P4P1: För att de brottsbekämpande myndigheterna ska kunna fullgöra sitt uppdrag måste de 

alltså få tillgång till de trafikuppgifter som anges i direktivet. 

P5P1: En närmast självklar utgångspunkt för bedömningen av vilket behov det finns av 

trafikuppgifter för brottsbekämpningen måste vara det förhållandet att trafikuppgifter sedan 

mycket lång tid används och är helt avgörande i de brottsbekämpande myndigheternas arbete. 

 

Argument P1 bedöms vara hållbart då det talar direkt för tesen. Argumentet är även relevant 

eftersom det påvisar att utan tillgången till trafikuppgifter skulle de allra flesta 

brottsutredningarna inte komma någon vart. Detta blir även uppbackat av argument som P2P1, 

P1P2P1 och P2P2P1 som på ett relevant sätt visar på vilka effekterna av tillgången till 

trafikuppgifter är. Detta gör att argument P1 får mer substans. Problem som idag finns vad 

gäller tillgången till dessa uppgifter används även som argument av andra ordningen (P4P1). 

Detta argument och dess underargument (P1P4P1) är båda relevanta och hållbara då  P4P1 

styrker behovet av den utökade tillgång till trafikuppgifter som direktivet medför, vilket P1P4P1 

explicit uttrycker. P2P4P1 saknar hållbarhet eftersom det antyder att så som det ser ut idag kan 

inte de brottsbekämpande myndigheterna fullgöra sitt uppdrag. De kan alltså inte bekämpa grov 

brottslighet utan tillgången till all information som anges i  direktivet. Argument P5P1 saknar 

relevans. Även om trafikuppgifter sedan en längre tid använts kan knappast kalla detta en 
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självklar utgångspunkt för bedömningen av behovet. Det är inte hållbart, enligt min mening, att 

argumentera för ett behov genom att hävda att något använts länge.  

 

P2: Genom kontakterna och intensiteten i kontakterna mellan särskilda mobiltelefoner , som senare 

kan knytas till bestämda individer, är det alltså möjligt att kartlägga hur gärningsmännen har 

agerat och vilka personer som har varit inblandade i brottsligheten. 

P1P2: Möjligheten att uppträda anonymt och t ex knyta kontakter är mycket stor, exempelvis via 

olika chatttjänster. Gärningsmän kan alltså få kontakt med tilltänkta brottsoffer utan att röja sin 

identitet. Ett sådant tillvägagångssätt har enligt polisen observerats bl a i våldtäkts- och mordfall. 

Ett gott utredningsresultat vid brott där anonyma kontakter har knutits via Internet bygger till stor 

del på att polisen får tillgång till historiska uppgifter, eftersom de uppgifterna är det enda som 

kan länka samman målsäganden och gärningsmannen. 

P2P2: Möjligheten att vara anonym på internet ger också problem vid andra typer av brott, där 

det i första hand inte är frågan om att knyta samman en målsägande och en gärningsman utan där 

Internet används som annat verktyg vid brottsligheten. Det har också då mycket stor betydelse att 

de brottsutredande myndigheterna får tillgång till uppgifter om exempelvis det IP-nummer som 

var aktuellt vid ett visst tillfälle, för att kunna gå vidare i utredningen och t ex identifiera en 

skäligen misstänkt person. 

 

Argument P2, P1P2 och P2P2 visar hur tillgången till uppgifter kan visa sig nödvändiga. Detta 

är, enligt min mening, viktigt att belysa om en argumentation för behovet ska föras. Argumenten 

bedöms alltså vara relevanta. Hållbarheten bedöms även vara god eftersom argumenten är 

sakliga och argumenterar väl för tesen. 

 

P3: Det måste poängteras att betydelsen av tillgången till trafikuppgifter omöjligen kan uppskattas 

utifrån hur många gånger som uppgifterna åberopas som bevisning i domstol. I de fall tillgången 

till uppgifterna för utredningen framåt leder de oftast till att andra omständigheter och annan 

bevisning kan fås fram, vilka i sin tur ligger till grund för åtalet och åberopas i rättegång. Med 

andra ord är det oftast så att uppgifterna ”sätter polisen på spåret” och utgör en grundläggande 

vägledning för det vidare utredningsarbetet,. 

 

Relevansen för argument P3 är någorlunda hög eftersom det förklarar att uppgifterna i sig inte 

alltid kan åberopas som bevisning men att dessa istället kan ge ny information som sedan leder 

fram till annan bevisning. Argumentet bedöms dock inte som särskilt hållbart eftersom det lätt 
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kan tolkas som ett outtalat rättfärdigande av användandet av trafikuppgifter även om belägg för 

uthämtandet av dessa inte är närvarande. 

 

P4: Behovet av att använda trafikuppgifter vid utredning av allvarlig brottslighet har sin grund i 

medborgarnas anspråk på en effektiv brottsbekämpning. 

P1P4: För de flesta medborgare torde det te sig naturligt att den teknik som kan spåras i samband 

med att ett allvarligt brott har begåtts också används för att utreda brottet. 

C1P4: När medel, verktyg och metoder som behövs för en effektiv brottsbekämpning diskuteras 

hänvisas det ofta till polisen eller de andra brottsbekämpande myndigheternas behov. Det är 

också dessa myndigheter som har djupa insikter om vad som behövs i brottsbekämpningen och 

som preciserar behovet. 

C1C1P4: Utgångspunkten för bedömningen av vilka nya medel, verktyg eller metoder som 

behövs i brottsbekämpningen måste dock vara medborgarnas behov. 

P1C1C1P4: Det är medborgarna i allmänhet och brottsoffren som för sin trygghet respektive 

upprättelse ställer anspråk på en effektiv brottsbekämpning. 

 

Argument P4 är relevant eftersom det är rimligt att anta att medborgarna vill ha en effektiv 

brottsbekämpning. Det är dock inte hållbart eftersom någon studie i samband med påståendet 

inte presenterats och mycket väl skulle kunna vara ett påhitt. Argument P1P4 är varken relevant 

eller hållbart då det, istället för att vara sakligt, tycks ge uttryck för ett uppmanande om att alla 

medborgare borde tycka på ett visst sätt. Argument C1P4 är relevant och hållbart då det, enligt 

mig, är rimligt att anta att polisen och de andra brottsbekämpande myndigheterna har djupa 

insikter i vad som behövs. Argumentet går dock inte väl ihop med argument P4. Vid argument 

C1C1P4 bortser man dock från C1P4 och grundar behovet i medborgarnas behov igen vilket kan 

anses något motsägande.  

 

P5: Teknikutvecklingen och internationaliseringen innebär hela tiden nya möjligheter för dem som 

begår brott. Brotten kan planeras och utföras mer anonymt och utan direkt kontakt mellan dem 

som är inblandade. 

 

P5 är relevant då det visar hur teknikutvecklingen bidrar till att nya möjligheter för 

kriminella dyker upp. Det är även hållbart då det är rimligt att anta att 

brottsbekämpningen bör utvecklas i takt med att dessa möjligheter uppkommer för att 

effektivt bekämpa brottsligheten. 
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5.2 Pro et Contra-analys av SOU 2007:76 utifrån ingegritetstesen 

Nedan presenteras pro et contra-sammanställningen av de framtagna argumenten med 

integritetstesen som utgångspunkt. Precis som ovan är argumenten direkt citerade ur materialet 

och jag presenterar min tolkning av argumentens hållbarhet och relevans kursivt efter varje 

argument: 

 

Tes: Datalagringsdirektivet innebär en proportionerlig integritetskränkning. 

 

P1: Man kan utgå från att endast en ytterst begränsad del av de lagrade trafikuppgifterna kommer att 

begäras utlämnade för att användas vid bekämpningen av allvarlig brottslighet. 

P1P1: Merparten av trafikuppgifterna kommer således att vara lagrade utan att de används för de 

brottsbekämpande syftena. 

 

Argument P1 bedöms inte som hållbart då en sådan utgångspunkt inte garanterar en 

proportionerlig integritetskränkning. Argument P1P1 är därmed inte heller hållbart eller 

relevant. 

 

C1: Intrånget i integriteten sker enligt vår mening redan genom att det allmäna säkrar tillgången till 

trafikuppgifterna genom lagringen. 

P1C1: Det är vetskapen om att dessa uppgifter finns lagrade och kan tas fram och granskas under 

lagringstiden och risken för att de läcker ut till obehöriga som är det allvarliga bekymret från 

integritetssynpunkt. 

P2C1: Redan existensen av ett regelsystem som innebär att uppgifter om människors 

kommunikation med fast och mobil telefoni eller Internet ska lagras har således en påverkan på 

enskildas integritetsskydd och upplevelse av integritetsintrång. 

P1P2C1: Lagstiftningen riskerar att få en psykologisk verkan som innebär att människor blir 

rädda och misstänksamma och i högre grad upplever att de lever i ett kontrollsamhälle. Det kan 

påverka tilltron till myndigheterna. Därmed uppkommer en risk för att lagstiftningen ändrar 

människors attityder och beteendemönster. 

P2P2C1: Uppgifter kan komma ut genom bristande säkerhetsrutiner eller genom medvetna 

åtgärder. 

P3P2C1: Lagrade trafikuppgifter möjliggör kartläggning av olika slag och kan ha ett betydande 

ekonomiskt värde samtidigt som de kan orsaka stora skador från integritetssynpunkt. 
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Argument C1 bedöms som hållbart då det tycks rimligt att anta att vetskapen om att all datatrafik 

lagras borde väcka oro hos många medborgare som leder till att de upplever sin privata 

integritet som kränkt. Argument P2C1, P1P2C1 och framför allt P3P2C1  tillför, enligt min 

mening,  relevans för C1 då min utgångspunkt för detta resonemang bl a är att det är själva 

lagringen och därmed  möjligheten för myndigheter att hämta ut och använda all datatrafik som 

är den främsta integritetskränkningen. Att sådant som anges i argument P1P2C1, P2P2C1 och 

P3P2C1 bedöms som risker medför enligt min mening inte en proportionerlig balans mellan 

brottsbekämpning och integritetsskydd. 

 

P2: Direktivet innehåller inte bara en uppräkning av vilka trafikuppgifter som ska lagras utan också 

flera artiklar som ska garantera en rimlig proportion mellan intresset av att allvarliga brott utreds 

och lagförs och integritetsskyddet. 

P1P2: Regeringsformen innehåller i 2 kap.12§ en uttrycklig proportionalitetsprincip av innebörd 

att rättighetsinskränkande lagstiftning aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 

det ändamål som har föranlett den. 

P2P2: Det innebär att den nationella regleringen som genomför direktivet måste ha sin 

utgångspunkt i de krav som ställs på skydd för den personliga integriteten i grundlagen och 

konventionen. 

 

Argument P2 bedöms något hållbara då dessa tycks ha en tillräcklig beviskraft i och med 

hänvisningar till grundlagen och Europakonventionen om skydd för de  mänskliga rättigheterna. 

Vad gäller argument P2P2 bedöms  hållbarheten, enlig min mening, inte vara särskilt hög pga. 

bristen på klara definitioner vad gäller personlig integritet både i grundlagen och konventionen. 

 

P3: Gruppen
18

 har också understrukit behovet av en harmoniserad tolkning av direktivets  

bestämmelser och vikten av harmonisering av de nationella genomförandena av direktivet för att 

säkerställa samma  skyddsnivå för alla EU-medborgare. 

P1P3: För att detta ska kunna ske ska medlemsstaterna genomföra lämpliga och specifika 

skyddsåtgärder. 

P1P1P3: Vi har föreslagit att lagringen ska ske på flera håll så att uppgifter om varje persons 

kommunikation inte finns samlad på ett och samma ställe i ett centrallager utan är spridd hos 

leverantörerna. 

                                                 
18

 ”Gruppen” refererar till den s k  artikel 29-gruppen och datatillsynsmannen. Enligt artikel 29 i EU:s 

dataskyddsdirektiv ska det inrättas en arbetsgrupp på gemenskapsnivå (dvs unionsnivå) för skydd av enskilda 

personer i samband med behandling av personuppgifter (SOU 2007:76: 113). 
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P2P1P3: Lagringstiden ska, främst av integritetsskäl, vara begränsad till ett år, vilket enligt vår 

mening är den kortaste tid som kan accepteras för att lagringstiden inte ska bli så kort att det 

leder till begränsningar i det brottsbekämpande arbetet. 

 

Argument P3 har relevans då det visar på ett internationellt samspel för att uppnå ett så högt 

integritetsskydd som möjligt i förhållande till direktivet. Argumentet tycks även vara något 

hållbart. Det blir dock tydligt hållbart i förhållande till P1P3 som visar hur en sådan 

”harmonisering” ska utformas. Argument P2P1P3 är relevant men inte särskilt hållbart. Det 

tycks orimligt att hävda att lagringstiden sätts vid 1 år och motivera detta med integritetsskäl, för 

att sedan,  vad jag tolkar som, lägga den främsta prioriteringen hos brottsbekämpning. 

Annorlunda hade det varit om bedömningen hade satt tiden vid 6 månader, som är den kortaste 

tillåtna perioden enligt direktivet. 

 

C2: Datatillsynsmannen menade också att om man betraktar förslaget endast ur ett 

uppgiftsskyddsperspektiv bör trafikuppgifter över huvud taget inte bevaras i brottsbekämpande 

syfte. 

C1C2: Datatillsynsmannen menade att lagring av trafikuppgifter endast kan motiveras enligt 

gemenskapsrätten om proportionalitetsprincipen respekteras och lämpliga skyddsåtgärder vidtas. 

P1C1C2: Som lämpliga skyddsåtgärder angav datatillsynsmannen åtgärder som säkerställer att 

tillgången till och vidareanvändningen av uppgifterna begränsas enbart till särskilda  

omständigheter och för ett begränsat antal särksilda ändamål. 

P2C1C2: Det måste också garanteras att uppgifterna utplånas effektivt när bevarandetiden löpt ut 

och det ska införas krav på att leverantörerna utplånar uppgifterna automatiskt minst en gång om 

dagen. 

 

Argument C2 är, enligt min mening, högst relevant och hållbart då det tydligt visar att direktivets 

inskränkning på den personliga integriteten inte är en självklarhet och något som måste 

begränsas så långt som möjligt (observera att jag i detta resonemang utgår ifrån att direktivet 

införs och att den personliga integriteten därmed kommer att kränkas till en viss grad). Att jag 

angett dessa argument som c  Argument P1C1C2 och P2C1C2 är båda hållbara då de 

argumenterar för väldigt rimliga åtgärder för att säkerställa att uppgifter dels inte används för 

annat än det som direktivet syftar, och dels att uppgifterna inte blir tillgängliga för någon efter 

lagringstidens slut. 

 



 26 

C3: Europadomstolen har funnit att hanteringen av flera av de typer av uppgifter som enligt artikel 5 

i direktivet om lagring av trafikuppgifter ska lagras utgör ett intrång i den skyddade rättigheten 

enligt artikel 8 i Europakonventionen. 

C1C3: Trots att domstolen har funnit att ett intrång i enskildes rätt till privat- och familjeliv, hem 

och korrespondens föreligger kan intrånget vara berättigat om kraven på proportionalitet i artikel 

8:2 är uppfyllda. 

 

C3 är ett hållbart argument av uppenbara skäl. Direktivet utgör ett intrång i bestämmelser som 

är skapade för att skydda personlig integritet och privatliv. Ett annat exempel på bestämmelser 

som direktivet gör intrång på är Regeringsformen 2.Kap 6 § (se bilaga 2). Argumentet är dock 

inte relevant eftersom det tycks aningen givet att direktivet utgör ett  intrång på dessa 

bestämmelser. Argument C1C3, däremot, är relevant eftersom att det visar på Europadomstolens 

ställningstagande i förhållande till direktivets intrång. Det är även ett sakligt och tydligt 

argument vilket gör det hållbart. 

 

6. Resultatdiskussion 

När jag inledde denna studie hade jag två frågeställningar. Dels hade jag som syfte att undersöka 

hur ett eventuellt införande av EU:s datalagringsdirektiv motiverades och dels hur man 

rättfärdigade direktivet ur ett integritetsperspektiv. Jag bedömer att, genom min 

argumentationsanalys, uppnått ett svar på dessa. Jag kommer nedan att diskutera hur det, enligt 

min tolkning, argumenterats för ett behov av att införa direktivet samt hur integritetsintrånget 

rättfärdigats. Införandet av direktivet motiveras ur fem infallsvinklar. Dessa är:  

 Behovet för de brottsbekämpande myndigheterna att få tillgång till fler uppgifter än de 

som finns tillgängliga idag. 

 Hur dessa uppgifter är nödvändiga och vilka problem som uppstår när tillgången till 

uppgifterna är begränsade. 

 Att det inte alltid är uppgifterna i sig som är nödvändiga. De kan istället leda till annan 

form av bevisning. 

 Behovet av direktivet är grundat i medborgarnas anspråk på en effektivare brottskontroll 

och bekämpning. 

 Och slutligen, brottsbekämpningen måste utvecklas i takt med teknikutvecklingen. 

 

Det främsta argumentet för ett införande av direktivet lägger, enligt min tolkning, stor vikt på en 

utökning av redan befintliga medel för en effektiv brottsbekämpning, något som skulle kunna klassas 

som en medelnormalisering. De redan befintliga omständigheterna för att bekämpa brottslighet med 
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hjälp av trafikuppgifter bedöms som otillräckliga och behövs utökas. Flyghed skriver att en del av 

medelnormaliseringen kan vara att polisen tänjer på gränserna för att på så vis legitimera nya medel, 

eftersom de redan används och visar sig vara effektiva. Jag hävdar att den form av argumentation som 

förs gällande en utökning av de befintliga tillgångarna kan inrättas under detta, men syftar inte på att 

polisen idag tänjer på gränser, utan snarare att då polisen idag redan använder sig av trafikuppgifter 

och på grund av att de hävdas vara nödvändiga vid brottsutredningar, används detta som argument för 

en utökning av den tillgång som finns idag, med andra ord ett ”nu när det ändå finns”-resonemang. 

Vidare försöker man motivera ett utökande av tillgången genom att visa på hur uppgifterna används 

och på vilket sätt de är nödvändiga. I samma resonemang motiveras behovet med att uppgifter kan 

användas för att kartlägga misstänkta (P2 under behovstesen, se ovan). Det förs dock ingen diskussion 

om hur uppgifter som är relevanta ska lokaliseras ur all data som lagrats från den misstänkte eller hur 

det ska säkerställas att rätt person kartläggs. Det tycks rimligt att anta att mycket information som inte 

är nödvändig eller relevant kommer att granskas samt att många individer kan komma att kartläggas i 

jakten på en gärningsperson vars kartläggning stämmer överens med det begångna brottet. Utöver 

detta motiveras behovet av att lagra alla trafikuppgifter i brottsbekämpande ändamål utifrån en annan 

infallsvinkel som argumenterar för att även om de trafikuppgifter som hämtas inte används som 

bevisning kan de ändå leda fram till annan bevisning. Jag tolkar detta som ett försök att rättfärdiga 

uppgiftsinsamlandet även om uppgifterna i sig inte är nödvändiga för den aktuella brottsutredningen. 

Med ett sådant resonemang, d v s att uppgifter behövs oavsett om de i sig visar sig vara viktiga bevis 

eller inte, underlättar för de brottsbekämpande myndigheterna att rättfärdiga tillgång till uppgifter 

oavsett situation eller brottets grovhet. Det spelar alltså ingen roll om trafikuppgifterna behövs eller ej, 

de bör lagras och användas ändå, något som väldigt lätt kan tolkas som ett kontrollverktyg utöver det 

uttalade syftet med direktivet. Risken för att integritetskänsligt material i form av trafikuppgifter 

används som kontrolluppgifter blir, med en sådan utgångspunkt, väldigt hög och är enligt mig inte 

hållbart. Eftersom lagring och användning av trafikuppgifter är så pass integritetskränkande bör det 

finnas en tydlig motivering vid varje situation för att användningen av uppgifterna kommer att leda till 

faktiska bevis. Det är, för mig, självklart att medborgare måste bli garanterade att de uppgifter som 

lagras inte används lösaktigt eller under andra omständigheter än bekämpning av grov brottslighet, 

som exempelvis till marknadsföring eller kartläggning. Argumenten för att uppgifterna bör användas 

även om de i sig inte är direkta bevis tolkar jag därför som ett försök att komma runt de krav på att 

användningen faktiskt kommer att leda till bevis. Möjligen kan även detta vara ett uttryck för en 

framtida medelnormalisering då förespråkarna för införandet av direktivet hoppas att, i framtiden, 

kunna använda trafikuppgifter för lindrigare brott eller kanske till och med för andra syften än 

brottsbekämpande. Att rättfärdiga användandet av trafikuppgifter även om de i sig inte är bevis nog 
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för ett åtal kan alltså enligt mig även tolkas som ett sätt att gardera sig för framtida tillägg eller 

ändringar till direktivet, eller inrättandet av andra tvångsmedel. 

Nästa infallsvinkel vid motiveringen av behovet är att direktviet bör införas för att medborgarna 

kräver en effektivare brottsbekämpning. Argumentet är ett typiskt exempel på den politiska 

strategi som Garland benämner acting out. Argumentationen vädjar till allmänhetens oro och 

argumenterar för att införandet av direktivet är nödvändigt för att medborgarna ska känna sig 

trygga och samtidigt på ett effektivt sätt få upprättelse när ett brott begåtts. Det presenteras dock 

ingen koppling till någon trygghetsundesökning eller liknande som tydligt visar på att detta 

faktiskt är vad allmänheten kräver vilket gör att hela resonemanget, enligt mig, faller. Det tycks 

orimligt att argumentera för något utan att ha något konkret som stödjer argumenten. Som 

framgår ovan (argument P4) verkar argumentet även vara något som bygger på ett antagande av 

att införandet är något som befolknigen kräver, snarare än faktiska åsikter. Enligt min tolkning 

verkar även argumentet P1P4 vara en uppmaning till ställningstagande, att det är så här man ska 

tycka, vilket medför att argument P4, som hävdar att befolkningen faktiskt ställer krav, saknar 

hållbarhet.  

Den femte och sista identifierade infallsvinkeln belyser behovet av att utvecklas i takt med den 

tekniska utveckligen. Argumenten för detta hävdar att ny teknik medför nya sätt för kriminella 

att begå brott och att de brottsbekämpande myndigheterna därmed måste få tillgång till medel 

som kan tackla detta. Det tycks rimligt att anta att denna infallsvinkel kan falla under den 

politiska strategi som Garland benämner adaptation då kriminalpolitiken försöker anpassa det 

brottsbekämpande systemet till samhällets utveckling för att på så sätt skapa en effektiv 

brottskontroll. 

 

Nedan presenterar och diskuterar jag resultaten från min analys av integritetsaspekterna. Det 

integritetsintrång som direktivet medför har rättfärdigats med tre huvudsakliga utgångspunkter: 

 

 Endast en liten del av all lagrad information kommer att användas. 

 Direktivet innehåller, utöver de uppgifter som ska lagras, flera artiklar som garanterar en 

rimlig balans mellan brottsbekämpning och integritetsskydd. Även den svenska 

grundlagen säkerställer skyddet för personlig integritet och privatliv. 

 Så länge som proportionalitetsprincipen respekteras innebär det intrång som direktivet 

medför ett proportionerligt intrång i privatliv och integritet. 

 

Den första utgångspunkten som jag identifierat i min analys vad gäller ett rättfärdigande av 

integritetsintånget handlar om att endast en liten del av all lagrad information kommer att 
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användas. Detta tolkar jag inte som ett integritetsskyddande argument. Möjligen kommer en liten 

del av alla lagrade uppgifter visa sig vara relevant för aktuell brottsutredning, men för att hitta 

den relevanta informationen tycks det rimligt att anta att många olika lagrade uppgifter måste 

analyseras, vilket inte, enligt mig, talar för ett högt integritetsskydd.  

Den andra utgångspunkten, att direktivet innehåller flera artiklar som garanterar en rimlig balans 

mellan brottsbekämpning och integritetsskydd samt att den svenska grundlagen ger lagligt skydd 

mot otillåtet intrång i personlig integritet och privatliv har enligt mig föga betydelse. De artiklar i 

direktivet som påstås garantera denna balans tycks inte föreslå många fysiska åtgärder utan 

hänvisar antingen till Artikel 8 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

(se bilaga 2) eller säkerställer att ett intrång endast får ske av statliga myndigheter och bara när 

det är uppbackat genom lag. Det som dock nämns är att en eller flera offentliga oberoende 

tillsynsmyndigheter ska inrättas för att övervaka tillämpningen av de bestämmelser om lagrade 

uppgifters säkerhet. Jag tolkar det dock som att dessa tillsynsmyndigheters egentliga uppdrag är 

att säkerställa att de lagrade uppgifterna förblir intakta och inte på något sätt blir omodifierade. 

Alltså handlar det inte om att säkerställa att utnyttjandet av uppgifterna sker i enlighet med ett 

integritetsskydd. I enlighet med Regeringsformen 2.Kap 6§ är varje medborgare i Sverige 

skyddad från intrång i den personliga integriteten utan samtycke om detta innebär övervakning 

eller kartläggning, något som trafikuppgifter uttalat ska användas till. Detta för oss vidare till den 

tredje utgångspunkten, att så länge proportionalitetsprincipen respekteras står det intrång som 

direktivet medför alltså i proportion till det brottsbekämpande ändamålet. 

Proportionalitetsprincipen innebär att en övervägning sker angående huruvida åtgärden är ägnad 

att tillgodose ändamålet, om åtgärden är nödvändig eller om det finns mindre inskränkande 

alternativ samt om fördelen av att åtgärden tillämpas står i rimlig proportion till den skada som 

åtgärden kan medföra för berörda parter. I förhållande till den utveckling inom risktänk och 

riskbedömning som Hörnqvist talar om tycks det, enligt mig, rimligt att anta att mycket kan 

rättfärdigas med proportionalitetsprincipen. I och med att gränsen för brott och ordningsstörande 

beteende samt gränsen mellan brott och krigshandling gradvis suddas ut möjliggör 

proportionalitetsprincipen att tvångsmedel som datalagringsdirektivet kan användas på en 

bredare arena och under fler omständigheter. Det blir, med andra ord, lättare att motivera 

tillämpningen av tvångsmedel. Blandas även ospecifierade hotbilder in i bilden, som de som kan 

uppstå genom en hotbildsnormalisering, kan resultatet bli att proportionalitetsprincipens tre 

överväganden väldigt lätt kan rättfärdiga användandet av tvångsmedlen. Att då rättfärdiga det 

intrång som direktivet medför med proportionalitetsprincipen är, enligt min tolkning, inte ett 

hållbart argument för att en balans är uppnådd mellan brottsbekämpningen och intrånget i den 

personliga integriteten. 
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7. Avslutning 

Efter att ha genomfört min analys och på så vis besvarat mina frågeställningar har det blivit klart 

för mig att den argumentation som förts i mitt material, både vad gäller behov och integritet, är 

bristfällig. Det tycks för mig som att införandet av detta tvångsmedel är att ta ännu ett steg mot ett 

kontrollsamhälle. En välkänd metafor är kokandet av grodor, att man inte kan slänga i grodor i en 

kokande gryta då de hoppar direkt ut. Istället måste man lägga dessa i grytan och sedan gradvis 

höja temperaturen. Vad jag menar med detta är att under de senaste decennierna har allt fler 

rättighets- och integritetskränkande tvångsmedel införts och alla syftar till att öka kontroll, 

brottskontroll. Vad detta tycks leda mot är ett samhälle där alla individer blir betraktade som 

skyldiga tills dess att oskuld kan fastställas. Att inrätta en lag på att varje rum i varje hem ska ha 

en övervakningskamera låter i dag helt befängt och skulle troligen få stort motstånd, men med 

samma trend som idag kan det i framtiden mycket väl bli en realitet. Rädsla för terrorism samt 

grov och gränsöverskridande brottslighet har blivit en del av vår vardag; ospecifierade hot med 

ospecifierade mål. Alla är ett ”target” och ingen går säker. Den stora frågan, enligt mig, är hur 

långt vi är beredda att sträcka oss när det kommer till att känna oss trygga, och var går gränsen när 

det gäller kränkning av rättigheter? Detta skulle kunna vara grunden för en inriktad enkätstudie, 

där man alltså undersöker människors inställning till tvångsmedel och dess rättighetskränkande 

effekter. 
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Bilaga 1   
 

Utdrag ur 2006/24/EG angående de uppgifter som skall lagras i enlighet med direktivet 
 

 

Kategorier av uppgifter som skall lagras 
 

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att följande kategorier av uppgifter lagras i enlighet med 

direktivet: 

 

a)  Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera en kommunikationskälla 

 

1. Telefoni i fasta nät och mobil telefoni: 
 

i) Det uppringda telefonnumret 

ii) Abonnentens eller den registrerade användarens namn och adress. 

 

 

2. Internetåtkomst, Internetbaserad e-post och Internettelefoni: 
i) Tilldelade användar-ID 

ii) Användar-ID och telefonnummer vilka tilldelats kommunikationen i det allmäna 

telenätet 

iii) Namn på och adress till den abonnent eller registrerade användare som IP-

adressen (internet Protocol), användaridentiteten eller telefonnumret tilldelades 

vid tidpunkt för kommunikationen. 

 

b)  Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera slutmålet för en kommunikation: 

 

1. Telefoni i fasta nät och mobil telefoni: 
i) Det eller de nummer som slagits (det eller de uppringda telefonnummer), och i fall 

som berör tilläggstjänster såsom omstyrning och överflyttning av samtal, det eller 

de nummer till vilket eller vilka som samtalet styrs. 

ii) Abonnentens (abonnenternas) eller den eller de registrerade användarnas namn 

och adress. 

 

2. Internetbaserad e-post och Internettelefoni: 
 

i) Användar-ID eller telefonnummer som tilldelats den eller de avsedda mottagarna 

av ett Internettelefonsamtal. 

ii) Namn på och adress till abonnenten (abonennterna) eller den eller de registrerade 

användarna och det användar-ID som tilldelats den avsedda mottagaren av 

kommunikationen. 

 

c)  Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera datum, tidpunkt och varaktighet för 

en kommunikation 

 

1. Telefoni i fasta nät och mobil telefoni: datum och tid då kommunikationen 

påbörjades och avslutades 

2. Internetåtkomst, Internetbaserad e-post och Internettelefoni 
i) Datum och tid för på- respektive avloggning i Internetåtkomsttjänsten inom en 

given tidszon tillsammans med IP-adressen, oavsett om den är dynamisk eller 

statisk, som en kommunikation tilldelats av Internetåtkomstleverantören till en 

kommunikation och abonnenten eller registrerade användares användar-ID. 

ii) Datum och tid för på- respektive avloggning i den Internetbaserade e-posttjänsten 

eller Internettelefonitjänsten inom en given tidszon. 

 

d)  Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera typen av kommunikation. 
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1. Telefoni i fasta nät och mobil telefoni: Den telefonitjänst som används 

2. Internetbaserad e-post och Internettelefoni: Den Internettjänst som används. 

 

e)   Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera användarnas 

kommunikationsutrustning, eller den utrustning com de tros ha använt. 

 

1. Telefoni i fasta nät: det uppringande och det uppringda telefonnumret. 

2. Mobil telefoni: 
i) Den uppringande och det uppringda telefonnumret 

ii) Den uppringande partens IMSI (International Mobile Subscriber Identity). 

iii) Den uppringande partens IMEI ( International Mobile Equipment Identity). 

iv) Den uppringda partens IMSI 

v) Den uppringda partens IMEI 

vi) Vid förbetalda anonyma tjänster, datum och tid för den första aktiveringen av 

tjänsten och den lokaliseringsbeteckning (cell-ID) från vilken tjänsten aktiverades. 

 

3. Internetåtkomst, Internetbaserad e-post och Internettelefoni: 
i) Det uppringande telefonnumret för uppringda förbindelser 

ii) DSL (Digital Subscriber Line) eller annan slutpunkt för kommunikationens 

avsändare 

 

f)  Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera lokaliseringen av mobil 

kommunikationsutrustning. 

 

1. Lokaliseringsbeteckning (cell-ID) för kommunikationens början 

2. Uppgifter som identifierar cellernas geografiska placering genom referens till 

deras lokaliseringsbeteckning (cell-ID) under den period som 

kommunikationsuppgifterna lagras. 

 

2)  Inga uppgifter som avslöjar kommunikationens innehåll får lagras i enlighet med 

detta direktiv. 
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Bilaga 2 

 

Utdrag ur Regeringsformen och Europakonventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna 

 

Följande utdrag är gjort för att illustrera vad som i svensk och europeisk lagtext definierar 

personlig integritet: 

 

Regeringsformen 2 kap. 3, 6 och 12 §§ 

 

 

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter, opinionsfriheter 

 

 

3 § Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register 

enbart på grund av sin politiska åskådning. Lag (2010:1408). 

 

6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp 

även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot 

kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av 

brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning 

av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. 

 

Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna 

skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan 

samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga 

förhållanden. Lag (2010:1408). 

 

12 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han 

eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat 

liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. Lag (2010:1408). 

 

 

 

 

 

 

 

https://lagen.nu/1974:152
https://lagen.nu/1974:152#K2P3S1
https://lagen.nu/1974:152#K2P6S1
https://lagen.nu/1974:152#K2P4
https://lagen.nu/1974:152#K2P5
https://lagen.nu/1974:152#K2P6S1
https://lagen.nu/1974:152#K2P12S1
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Artikel 8 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

 

 

Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv 

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och 

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 

 

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna 

rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett 

demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens 

säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd 

eller till förebyggande av oordning eller brott eller till 

skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 

 

 


