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Abstract 

 

 

The Swedish implementation of the EU's Data Retention Directive, entailing mandatory 

retention of electronic communications data concerning all individuals for the purpose of law 

enforcement, was passed in 2012. In 2014 the directive was ruled invalid by the Court of 

Justice of the European Union on the basis of its alleged infringements on fundamental rights. 

Implementations of the directive were then revoked in many nations, largely based on the 

court decision and those rights. Swedish telecommunications companies ceased their retention 

of data until the Swedish government, referring to an enquiry made by a former chief of 

police, claimed that the directive is still active. The enquiry was criticized partly because it 

was said to provide lacking evidence for the need for data retention. This paper argues that 

coherence in the justifications of state coercion is important for legitimacy. From this, 

argumentation analysis is used to test the coherence in the argumentation for the need for 

continued retention of data. The results show that the argumentation is not inconsistent but 

inconsequential and provides a largely varying amount of evidence for different kinds of data. 

Keywords: Data retention directive, data retention, datalagringsutredningen, argumentation 

analysis, coherence, legitimacy 
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1. Introduktion 

Förslaget till hur datalagringsdirektivet skulle implementeras röstades i Sverige 

igenom i mars 2012. Datalagringsdirektivets syfte var, till följd av terrorattacker 

före direktivets födelse, att harmonisera medlemsländernas lagring av elektronisk 

data om ländernas invånare främst i brottsbekämpningssyfte. 

Datalagringsdirektivet ogiltigförklarades sedermera 2014 av EU-domstolen som 

fann stora brister i direktivet, framförallt avseende de intrång i den personliga 

integriteten direktivet medförde i strid mot grundläggande EU-rätt. 

Ogiltigförklaringen skedde till stor del grundat på artikel 7 och 8 i EU:s stadga om 

de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan).1 Man menade att: 

Direktivet innebär ett omfattande och särskilt allvarligt intrång i den 

grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för 

personuppgifter, utan att detta intrång begränsas till vad som är strängt 

nödvändigt (EU-domstolen, 2014). 

Ogiltigförklarandet ledde till att flera länder i vilka direktivet hade implementerats 

hävde de ändringar som gjorts utifrån direktivet. Telekomföretag i Sverige slutade 

efter ogiltigförklarandet att lagra uppgifter om sina kunder vilket de enligt 

direktivet var skyldiga till. PTS, som utövar tillsyn mot lagringsskyldiga, påtalade 

dessutom att de skulle upphöra med tillsynen av lagringen (Post- och 

telestyrelsen, 2014). Sveriges regering hävdade dock inom kort, hänvisande till en 

enmansutredning, att datalagringen skulle fortsätta i Sverige eftersom, 

argumenterade man, den svenska implementeringen inte strider mot de 

rättighetsstadgar datalagringsdirektivet påstods kränka (Ds 2014:23).  

Utredningen, kallad datalagringsutredningen, har fått kritik från en mängd olika 

organisationer och myndigheter såsom Datainspektionen, Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden och Advokatsamfundet. Advokatsamfundet kallade 

exempelvis utredningen, som hade en tidigare mångårig polischef som ensam 

utredare, för en "partsinlaga för de polisiära intressena". Kritiken gällde bland 

annat att det fanns brister i underlaget och att en proportionalitetsbedömning 

uteblivit. 

Telekomföretag har protesterat mot sin av regeringen påstådda skyldighet att 

datalagra genom att ta frågan till EU-nivå. Företaget Tele2 har tagit frågan till 

först förvaltningsrätten och sedan kammarrätten som då efterfrågade ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen (Kammarrätten i Stockholm, 2015). 

Företaget Bahnhof har istället lämnat in en anmälan om fördragsbrott till EU-

                                                 
1 Artikel 7 innebär rätten till respekt för privat- och familjelivet och artikel 8 innebär rätten till 

skydd av personuppgifter. 
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kommissionen och påtalat att Sveriges datalagringsimplementering strider mot 

EU-stadgan (Bahnhof AB, 2016). Läget i Sverige är oklart just nu och väntar på 

avgöranden som kommer visa om man har rätt att fortsätta datalagringen i mångt 

och mycket enligt det ogiltigförklarade direktivet. 

Frågan om datalagring var aktuell nyligen när den så kallade FRA-lagen drevs 

igenom runt år 2008. Lagen gav Försvarets radioanstalt (FRA) rätten att bedriva 

spaning på telefon- och internettrafik som passerar Sveriges gränser. 

Övervakningen gällde alltså i det fallet inte all kommunikation inom landet utan 

gjordes i försvarsunderrättelsesyfte mot yttre hot mot rikets säkerhet. Det 

framkom dock att lagring av data från svenskar, det vill säga data för vilken både 

avsändare och mottagare befann sig i Sverige, skedde i större utsträckning än som 

var avsett (Filip Struwe, 2008).  

Datalagring är som sagt kopplad till mänskliga rättigheter, som kan sägas ha en 

viktig plats i det svenska samhället. Genom att förespråka mänskliga rättigheter i 

bland annat det utrikespolitiska agerandet har Sverige skaffat sig en påfallande 

profil som en förkämpe för dessa rättigheter. Utifrån de mänskliga rättigheternas 

plats i det svenska samhället och efter påtryckningar av intresseorganisationer och 

myndigheter förefaller det efter ogiltigförklarandet intresseväckande att man att 

inte hävt eller knappt ens reviderat datalagringens innebörd vilket en mängd andra 

länder gjort. Sveriges implementering av datalagringsdirektivet innebär 

fortfarande det som var grunden i datalagringsdirektivet, att alla uppgifter om 

elektronisk kommunikation från samtliga invånare samlas sparas av 

telekomföretag. 

Baserat på den kritik som riktats mot datalagringsutredningen intresserar sig den 

här uppsatsen för rationaliteten i rättfärdigandet av den maktutövning som sker 

gentemot de leverantörer som tvingas lagra uppgifter om eleketronisk 

kommunikation. En fråga man kan ställa sig är då hur sammanhängande, eller 

koherent, argumentationen som förts för den fortsatta lagringen är. Finns det 

motsägelser eller brist på följdriktighet i argumentationen? Frågan om koherens 

kan sägas vara relevant ur ett legitimitetsperspektiv. För att det ska finnas 

legitimitet i en maktrelation krävs att de underordnade accepterar hur makten 

används och rättfärdigas. Det är då viktigt att rättfärdigandet av maktutövningen 

är tydligt och att de värden som diskuteras ordnas på ett sätt som går att ta 

ställning till. Uppsatsen undersöker frågan genom koherensprövning som 

möjliggörs av argumentationsanalys. Argumentationen som analyseras är den för 

behovet av den lagring av uppgifter som sker idag enligt det ogiltigförklarade 

direktivet.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen kan sägas ha två huvudsakliga syften. Det första är att redogöra för och 

strukturera upp den argumentation som utgjorde grunden för att rättfärdiga 

bibehållandet av den lagring av uppgifter som infördes i samband med 

datalagringsdirektivet. Detta eftersom det är nödvändigt att skapa en mer 

överskådlig struktur i argumentationen för vidare analys. Det andra huvudsakliga 

syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns inkoherens i argumentationen, 

vilket här syftar på om det finns motsägelser och brist på följdriktighet. 

Inkoherens argumenteras i uppsatsen bidra till illegitimitet i den maktutövning 

datalagringen innebär. 

Följande frågeställningar kan således myntas: 

 Hur lyder argumentationen för att rättfärdiga bevarandet av den 

nuvarande datalagringen som implementerades genom 

datalagringsdirektivet? 

 Är argumentationen för att bevara den nuvarande datalagringen 

inkoherent? 

1.2 Uppsatsämnets relevans 

Man kan till att börja med tala om att uppsatsen har betydelse genom dess 

upplysande verkan i en fråga som är viktig för dagens teknikburna samhälle. Det 

tar tid att införskaffa sig den kunskap som är nödvändig för att förstå frågan om 

datalagring om man jämför med många andra frågor som är av mindre teknisk 

natur och är mer lättillgängliga för de som inte är insatta. Det finns därför en risk 

att frågan negligeras på grund av den anledningen, trots att dess viktighet och 

omfattning är svår att förneka.  

Datalagring kan vidare sägas vara behäftad med flera problem som gör den till en 

viktig fråga att belysa. Effektiviteten hos datalagringen som metod ifrågasättas på 

ett allmänt plan. Peissl (2003, 22) påtalar att folk alltför lättvindigt gett upp vissa 

friheter och rättigheter i samband med ökad övervakning när stater pekat på de 

faror som sägs bekämpas med övervakningen. Sambandet mellan övervakning 

och säkerhet kan ifrågasättas eftersom övervakningen dels endast kan bära frukt 

gällande individer som redan tidigare dragit till sig uppmärksamhet, dels för att de 

som vill undvika uppmärksamhet anpassar sig för att göra det. Stater har trots 

detta ofta argumenterat för att datalagringen är det enda fungerande medlet som 

kan fullgöra de uppgifter den är ämnad för (Breyer 2005, 365). Ett hållbart 

rättfärdigande av datalagringen kan vidare sägas behövas även för att lagringen 
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kan sägas medföra mer omfattande effekter på befolkningen. Inskränkningar på 

rätten till ett privatliv är en sådan tänkbar effekt i och med att folk, när de inser att 

uppgifter om sin kommunikation kan ses av andra, börjar agera som om de vore 

övervakade. Detta leder till minskad individuell autonomi vilken kan sägas vara 

en grundbult i den liberala demokratin (Ibid., 371). 

Datalagringsutredningens slutliga rapport, SOU 2015:31, skickades på remiss till 

en mängd olika myndigheter och organisationer. I dessa går att utläsa en stor 

mängd kritiska åsikter. Advokatsamfundet menar att även om datalagring kan 

behövas som metod påtalar man att det i utredningen saknas en avvägning 

gällande metodens effektivitet och att utredningens slutsatser därför är bristande. 

Nyttan med den allomfattande datalagringen har enligt dem inte styrkts med 

underlag eller bevis utan endast med utsagor från myndigheter som har något att 

vinna på datalagringen som metod (Advokatsamfundet 2015). Datainspektionen 

menar även de att det saknas ett resonemang som gör avvägningen mellan den 

omfattande lagringen av data och den nytta som lagringen har (Datainspektionen 

2015). IIS (Internetstiftelsen i Sverige) anmärker vidare på att det inte i 

expertpanelen finns någon representant för varken Datainspektionen eller 

exempelvis någon operatör. Man hävdar även att det inte presenterats ett 

tillräckligt underlag för att styrka behovet av datalagring för brottsbekämpning 

(IIS 2015). Även IT & Telekomföretagen, SICS (Swedish institute for Computer 

Science) och DFRI (Föreningen för digitala fri- och rättigheter) instämmer i att 

det saknas en avvägning mellan behovet av uppgifterna från datalagringen och hur 

nödvändiga de är (IT & T 2015; SICS 2015, DFRI 2015). 

Frågan om datalagringens beskaffenhet som metod kan sägas vara extra angelägen 

eftersom EU-kommissionen tidigare påtalat att de bevis som ofta framförts för 

datalagringen har bestått av påståenden (EU-kommissionen 2011, 2-3). Att titta på 

hur argumentationen för behovet av uppgifter ter sig är även relevant med tanke 

på den statistik som framkommit. I statistiken, som kan ses i Figur 1, 

framkommer främst två saker som är av vikt för denna uppsats. Dels att det 

funnits en skev fördelning mellan vilka uppgifter som inhämtas mest vilket gör att 

man kan ställa frågan om vikten av alla uppgifter är lika stor. Dels att det saknas 

tillförlitlig statistik om inhämtade uppgifter i EU-länder eftersom den största 

andelen uppgifter är ospecificerade och dessutom kommer från ett förhållandevis 

litet antal länder. Det finns i statistiken exempelvis inga uppgifter från Sverige. 
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  2008 2009 2010 2011 2012 

Fast telefoni 111 435 33 268 56 895 37 165 85 160 

Mobil telefoni 519 013 400 204 688 236 213 466 61 106 

Internetrelaterade 64 891 43 401 53 031 39 399 43 733 

Ospecificerade 870 394 1 937 437 2 154 258 2 618 281 2 476 726 

Figur 1. Sammanlagd statistik om inhämtade uppgifter utifrån fyra kategorier från 2008-2012. 

Statistiken kommer från en oregelbunden konstellation av länder vars förekomst i statistiken 

varierar mellan åren. Källa: EU-kommissionen 2013a. 

Sveriges agerande med ett bibehållande av implementeringen av direktivet är 

således intressant sett ur ett internationellt perspektiv. Ogiltigförklaringen av 

direktivet av EU-domstolen var ett starkt ställningstagande som medförde att 

många EU-länder antingen kraftigt reviderade eller hävde de implementeringar 

som införts i samband med datalagringsdirektivet (Electronic Frontiers Australia, 

2015). Argumentationen för ett bibehållande är då intressant att studera utifrån 

vetskapen om att mänskliga rättigheter är en viktig del av Sveriges profil. 

Förutom inkorporationen av Europakonventionen i svensk lag, ratificeringen av 

EU-stadgan och övriga bestämmelser gällande personlig integritet och dataskydd 

som finns i exempelvis Regeringsformen är det kanske framförallt i 

utrikespolitiken som Sverige profilerat sig som ett land som sätter mänskliga 

rättigheter högt på en pedestal. Brysk (2009, 42 ff.) menar att Sverige sätter 

guldstandarden i främjandet av mänskliga rättigheter i utrikespolitiken och har 

gjort så i flera generationer. Hon påtalar att Sverige uttalat att främjandet av 

mänskliga rättigheter är en prioritet i den svenska utrikespolitiken och att den 

aspekten heller inte förändras av regeringsskifte. Sverige har ihärdigt kritiserat 

andra nationer i vilka mänskliga rättigheter inte upprätthålls.  

1.3 Avgränsningar 

Merparten av argumentationsanalysen kommer vara baserad på de två rapporter 

som utgjorde datalagringsutredningen, det vill säga SOU 2015:31 Datalagring 

och integritet och Ds 2014:23 Datalagring, EU-rätten och svensk rätt. Detta 

innebär att eventuell argumentation som gjorts bland annat i media och på annat 

håll utelämnas.  

Rapporterna kommer inte att analyseras i sin helhet. Dels omfattar rapporterna 

tillsammans över 400 sidor vilket skulle innebära ett minst sagt omfattande 

material, dels består stora delar av rapporterna av bakgrundsinformation som inte 

lämpar sig alls för argumentationsanalys. Den argumentation som analyseras är 

vilka uppgiftskategorier som ska ingå i datalagringen och behovet av dessa. Det 
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kan sägas vara en svaghet att utredningen inte analyseras i sin helhet och att 

således alla delar av datalagringen som företeelse kommer med (vilket inkluderar 

exempelvis bestämmelserna kring de brottsbekämpande myndigheternas 

inhämtning av uppgifter och frågan om en lagring utanför EU ska vara tillåten). 

Uppsatsen syftar dock till att undersöka argumentationen för behovet av lagringen 

på en detaljnivå som möjliggör en nyanserande anblick som inte stannar vid 

översiktlig bedömning. Den fråga som undersöks kan också sägas vara 

grundläggande för de resterande delarna av lagringen då behovet av datalagringen 

är en förutsättning. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen har fem kapitel som följer efter detta introduktionskapitel. I det första 

kapitlet behandlas bakgrunden till uppsatsen på ett mer uttömmande sätt. Det 

redogörs där för vad datalagringen innebär för att läsaren ska kunna följa med i 

den senare analysen. Efter det diskuteras de teorier relaterade till koherens och 

legitimitet som ligger till grund för analysen. Metodavsnittet följer därefter och 

där utvecklas den argumentationsanalytiska metodologi som används praktiskt i 

det efterföljande analysavsnittet. Denna utgår från den specifika metod som kallas 

Pro et contra. Uppsatsen avslutas med ett avsnitt med de resultat och slutsatser 

som kommer av analysen, och även hur vidare forskning skulle kunna se ut.  
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2. Bakgrund 

2.1 Datalagringsdirektivet 

Datalagringsdirektivet, eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG 

av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i 

samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av 

direktiv 2002/58/EG som det formellt kallades, trädde i kraft 3 maj 2006. 

Direktivet hade sin grund i arbetet mot terrorism till följd av terroristattackerna i 

Madrid och Europaparlamentet höll i september 2005 möten för att diskutera just 

datalagring som en metod i detta arbete (Rådet för rättsliga och inrikes frågor, 

2008). Direktivets motiv var enligt artikel 1.1 följande: 

Syftet med detta direktiv är att harmonisera medlemsstaternas 

bestämmelser om de skyldigheter som leverantörer av allmänt 

tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 

kommunikationsnät har att lagra vissa uppgifter som de genererat eller 

behandlat för att säkerställa att uppgifterna är tillgängliga för utredning, 

avslöjande och åtal av allvarliga brott såsom de definieras av varje 

medlemsstat i den nationella lagstiftningen. 

Direktivet gällde enligt artikel 1.2 trafik- och lokaliseringsuppgifter om både 

fysiska och juridiska personer samt enheter för att kunna identifiera den 

tillhörande abonnenten eller användaren. I termer av praktisk implementering 

stipulerade direktivet att medlemsländerna skulle vidta vissa åtgärder. Artikel 3 

fastställer att länderna ska vidta åtgärder som säkerställer lagring av ovvannämnda 

trafikuppgifter som enligt Artikel 5 innefattar uppgifter som är nödvändiga för att: 

 spåra och identifiera en kommunikationskälla 

 identifiera slutmålet för en kommunikation 

 identifiera datum, tidpunkt och varaktighet för en kommunikation 

 identifiera typen av kommunikation 

 identifiera användarnas kommunikationsutrustning, eller den utrustning 

som de tros ha använt 

 för att identifiera lokaliseringen av mobil kommunikationsutrustning 

Den kommunikation som avses hämtas från följande kategorier: telefoni i fasta 

nät och mobil telefoni samt internetåtkomst, internetbaserad e-post och 

internettelefoni. Uppgifter som avslöjar kommunikationens innehåll fick dock inte 

lagras enligt artikel 5.2. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Europaparlamentet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionens_r%C3%A5d
https://sv.wikipedia.org/wiki/EU-direktiv
https://sv.wikipedia.org/wiki/15_mars
https://sv.wikipedia.org/wiki/2006
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Artikel 4 i direktivet talar om att medlemsländerna måste säkerställa att de lagrade 

uppgifterna endast är tillgängliga för behöriga nationella myndigheter. 

Fortsättningsvis talar Artikel 8 om att de uppgifter som lagras ska lagras på ett 

sådant vis att de utan dröjsmål kan överföras till dessa behöriga myndigheter. 

2.2 Sveriges implementering av direktivet 

Den svenska implementeringen trädde i kraft 1 maj 2012 och bestod av flera lag- 

och förordningsändringar. Det är framförallt kapitel 6 i Lag (2003:389) om 

elektronisk kommunikation (hädanefter LEK) som innehåller de lagändringar som 

gjordes utifrån direktivet. Kompletterande bestämmelser finns i 37-46 § 

förordningen om elektronisk kommunikation (SOU 2015:31, 110).  

Genomförandet baserades på den så kallade Trafikuppgiftsutredningen, SOU 

2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning. Införlivandet i Sverige 

fördröjdes emellertid efter en återförvisning av förslaget på våren 2011 med stöd 

av 2 kap. 22 § Regeringsformen vilken lyder att ett lagförslag ska vila i 12 

månader om minst tio riksdagsledamöter yrkar för det. I mars 2012 togs förslaget 

återigen upp och röstades igenom med kvalificerad majoritet (Ibid., 110). 

Man kan peka på olika komponenter i de regleringar som har införts. En första 

sådan är lagringsskyldighetens omfattning. Denna regleras främst genom 6 kap. 

16 a § LEK som konstaterar att de som bedriver verksamhet som är 

anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 § LEK, det vill säga sådana som levererar 

allmänt tillgängliga kommunikationsnät av sådant slag som vanligen 

tillhandahålls mot ersättning eller allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster, ska lagra uppgifter som omfattar sådant som genereras 

eller behandlas vid telefonitjänst, meddelandehantering, internetåtkomst och 

tillhandahållande av kapacitet för att få internetåtkomst. Lagringsskyldigheten 

gäller uppgifter som anges som nödvändiga för vissa syften. Dessa syften är att 

spåra och identifiera kommunikationskällan, slutmålet för kommunikationen, 

datum, tidpunkt och varaktighet för kommunikationen, typ av kommunikation, 

kommunikationsutrustning samt lokalisering av mobil kommunikationsutrustning 

vid kommunikationens början och slut (Ibid., 110-111). Förordningen om 

elektronisk kommunikation (2003:396) behandlar i 39-43 § mer specifikt vilka 

uppgifter från varje typ av kommunikationsutrustning som ska lagras, vilket är 

värt att veta för den senare analysen.  

 För telefonitjänst ska det lagras uppringande nummer, uppringt nummer 

och nummer som samtalet styrts till, uppgifter om uppringande och 

uppringd abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare, datum 

och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades, och 

uppgifter om den eller de tjänster som har använts. 
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 Utöver dem ska det lagras vissa ytterligare uppgifter gällande mobil 

telefonitjänst: uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet (IMSI) 

och utrustningsidentitet (IMEI), lokaliseringsuppgifter för 

kommunikationens början och slut, och datum, spårbar tid och 

lokaliseringsuppgifter för den första aktiveringen av en förbetald anonym 

tjänst.  

 För telefonitjänst som använder ip-paket för överföring ska utöver de 

uppgifter som krävs för telefonitjänst och mobil telefonitjänst lagras: 

uppringandes och uppringds ip-adresser, datum och spårbar tid för på- och 

avloggning i den eller de tjänster som använts, och uppgifter som 

identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från den 

lagringsskyldige till den enskilda abonnenten.  

 För meddelandehantering ska vidare lagras avsändares och mottagares 

nummer, ip-adress eller annan meddelandeadress, uppgifter om 

avsändande och mottagande abonnent och, i förekommande fall, 

registrerad användare, datum och spårbar tid för på- och avloggning i den 

eller de tjänster som använts, datum och spårbar tid för avsändande och 

mottagande av meddelande, och uppgifter om den eller de tjänster som har 

använts.  

 Slutligen ska det lagras, för internetåtkomst och tillhandahållande av 

kapacitet för att få internetåtkomst, användares ip-adress, uppgifter om 

abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare, datum och 

spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som ger internetåtkomst, den 

typ av kapacitet för överföring som har använts, och uppgifter som 

identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från den 

lagringsskyldige till den enskilda abonnenten.  

Tre uttryck kan användas för att kategorisera uppgifterna som lagras. 

Trafikuppgifter är enligt 6 kap. 1 § LEK de uppgifter som behövs för att förmedla 

ett elektroniskt meddelande i ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att 

fakturera ett sådant meddelande. Det kan exempelvis gälla uppgifter som talar om 

vilka telefonnummer eller adresser (adress innebär förutom telefonnummer andra 

identifikationsnummer och adresser såsom e-postadresser (Prop. 2011/12:55, 62)) 

som kommunicerat med varandra (Post- och telestyrelsen). Lokaliseringsuppgifter 

är uppgifter som skapas vid elektronisk kommunikation och som är knutna till den 

geografiska lokaliseringen av den kommunikationsutrustning som användes för 

kommunikationen (Ibid). Lokaliseringsuppgifter räknas som trafikuppgifter i 

mobilnäten eftersom behandling av lokaliseringsuppgifter där är nödvändig (Ibid). 

Slutligen är abonnemangsuppgifter uppgifter om exempelvis abonnentens 

nummer, namn, titel och adress (Ibid). Även IP-adresser (både fasta och 

dynamiska) och IMSI-nummer (abonnemangsidentitet (SOU 2007:76, 301)) anses 

ingå i kategorin abonnemangsuppgifter (Ibid., 64). Den svenska regleringen enligt 
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6 kap. 16 a § LEK går längre än vad direktivet krävde då den innefattar uppgifter 

som genererats eller behandlats vid misslyckad uppringning och uppgifter som 

behövs för att lokalisera mobil kommunikationsutrustning vid en kommunikations 

slut (SOU 2015:31, 111). Vad som gäller för alla uppgifter enligt direktivet är att 

det är så kallade historiska uppgifter. Begreppet kan ställas mot ett annat begrepp, 

realtidsuppgifter. Skillnaden mellan dem är att inhämtning av historiska uppgifter 

gäller uppgifter om förfluten kommunikation medan realtidsuppgifter är uppgifter 

som inhämtas i nutid.  Lagringsskyldigheten gäller i sex månader för alla 

uppgiftskategorier och uppgifterna ska därefter utplånas.  

En annan komponent i de regleringar som infördes gäller utlämnande och 

inhämtning av uppgifter. Uppgifter om abonnemang och andra uppgifter 

beträffande särskilda elektroniska meddelanden skyddas i normala fall av 

tystnadsplikt. Uppgifter som lagras enligt 6 kap. 16 a § LEK får enligt 6 kap. 16 c 

§ LEK lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter enligt vissa specifika 

bestämmelser dels i LEK, inhämtningslagen och rättegångsbalken (SOU 2015:31, 

112). I 6 kap. 22 § första stycket 2 LEK konstateras att abonnemangsuppgifter får 

lämnas ut till åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon 

annan myndighet som ska ingripa mot brottet om det gäller misstanke om brott för 

vilket fängelse är föreskrivet för brottet (SOU 2007:76, 65). Punkt 3 i samma 

stycke talar också om att andra uppgifter än abonnemangsuppgifter kan lämnas ut 

vid speciella förhållanden rörande försvunna personer. 

Enligt 27 kap. 19 § rättegångsbalken får hemlig teleövervakning av elektronisk 

kommunikation användas vid förundersökning om brott som det inte är 

föreskrivet lindrigare straff än 6 månader. Enligt 21 § i samma kapitel framgår att 

frågor om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning 

av elektronisk kommunikation med mera prövas av rätten på ansökan av 

åklagaren.    

I Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de 

brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet, eller 

inhämtningslagen, framgår i 1-2 § att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller 

Tullverket får inhämta trafikuppgifter om åtgärden är av särskild vikt för att 

förebygga, förhindra och upptäcka brott som ger minst två års fängelse och skälen 

för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den 

som åtgärden riktar sig mot eller för något annat motstående intresse. De uppgifter 

som får hämtas in innefattar: meddelanden som i ett elektroniskt 

kommunikationsnät har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan 

adress, vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett 

visst geografiskt område, eller i vilket geografiskt område en viss elektronisk 

kommunikationsutrustning finns eller har funnits.  I 4 § framgår att beslut om 

inhämtning av uppgifter fattas av myndigheten. Det är således alltså endast enligt 

den inhämtning som sker enligt bestämmelserna i Rättegångsbalken som de 



 

 

 

 

11 

 

brottsbekämpande myndigheterna behöver ett domstolsbeslut vid inhämtning av 

uppgifter. 

Det finns fler bestämmelser rörande datalagringen, som gäller bland annat hur 

lagringen ska ske rent praktiskt och regler som gäller säkerhet. Eftersom dessa 

delar inte ingår i uppsatsens syfte utelämnas de här för att inte påbörda läsaren 

information som inte alls är användbar för förståelse av analysen. 

2.3 Ogiltigförklarandet av direktivet 

EU-domstolen förklarade den 8 april 2014 datalagringsdirektivet ogiltigt. Detta 

till följd av ett avgörande i de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital 

Rights Ireland m.fl. gällande giltigheten av datalagringsdirektivet. Detta 

förhandsavgörande begärdes av nationella domstolar i Irland respektive Österrike. 

Man sammanfattar ogiltigförklarandet i inledningen av pressmeddelande nr. 54/14 

med följande formulering: 

 Direktivet innebär ett omfattande och särskilt allvarligt intrång i den 

grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för 

personuppgifter, utan att detta intrång begränsas till vad som är strängt 

nödvändigt. 

Man skriver att datalagringsdirektivet innebär att det görs möjligt att veta med 

vem och på vilket sätt en abonnent eller en registrerad användare har 

kommunicerat, fastställa hur länge kommunikationen varat samt varifrån den skett 

och även att få kunskap om hur ofta abonnenten eller den registrerade användaren 

har kommunicerat med vissa personer under en bestämd period. Sammantaget 

menar man att dessa uppgifter tillsammans kan ge exakta uppgifter om personers 

privatliv. Man exemplifierar det och talar om att en persons vardagsliv, relationer 

och vistelseorter avslöjas. Fortsättningsvis menar man att det faktum att lagring 

och användning av uppgifter kan ge berörda personer en känsla av att deras 

privatliv är under ständig övervakning (EU-domstolen 2014).  

Man konstaterar emellertid att "den lagring av uppgifter som krävs enligt 

direktivet inte kränker det väsentliga innehållet i den grundläggande rätten till 

respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter." Lagring av uppgifter menar 

man svarar mot ett allmänintresse av att bekämpa grov brottslighet. EU-domstolen 

hävdar dock att unionslagstiftaren överskridit de gränser som gäller för att 

proportionalitetsprincipen ska iakttas. Man fortsätter och påtalar att: "det 

omfattande och särskilt allvarliga intrång som direktivet innebär i de aktuella 

grundläggande rättigheterna inte är tillräckligt noggrant reglerat för att garantera 

att intrånget verkligen begränsas till vad som är strängt nödvändigt" och namnger 

orsakerna till detta vilka bland annat innefattar att: 
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 Direktivet omfattar allmänt sett alla individer, alla elektroniska 

kommunikationssätt och alla trafikuppgifter utan att det görs någon 

skillnad, begränsning eller undantag utifrån syftet att bekämpa 

grov brottslighet. 

Fortsättningsvis gjorde den så kallade Artikel 29-gruppen, eller Article 29 

Working party on data protection, ett uttalande efter ogiltigförklarandet av 

direktivet. Arbetsgruppen har en rådgivande funktion i EU och arbetar 

självständigt (EU-kommissionen). I uttalandet ville man förtydliga att nationella 

implementeringar av direktivet inte omedelbart och direkt påverkas av 

ogiltigförklarandet av direktivet utan att utredning behövs. Man uttrycker dock att 

datalagringsreglering i medlemsländerna inte ska gälla ett omfång av data som 

innefattar all data utan att en lämplig differentiering av olika typer av data ska 

göras (Article 29 Working Party, 2014). 

2.1 Datalagringsutredningen 

Datalagringsutredningen är den utredning som utgör uppsatsens analysobjekt. 

Utredningen bestod av kan sägas två delar och är den utredning som gjorts efter 

och i respons till ogiltigförklarandet av datalagringsdirektivet. Den första delen 

gällde att utreda konsekvenserna av EU-domstolens dom för det svenska 

regelverket. Den 29 april 2014 fick en utredare av Justitiedepartementet uppdraget 

att "grundligt analysera reglerna om lagring av uppgifter enligt 6 kap. 16 a-f § 

lagen om elektronisk kommunikation samt övriga bestämmelser om tillgång till 

och behandling av sådana uppgifter, och deras förhållande till unionsrätten. 

Direktivet innebar också att föreslå lämpliga ändringar för att stärka den 

personliga integriteten och vid behov ändringar för att regleringarna ska leva upp 

till unionsrättens krav. I direktivet framgår att utredaren "vid genomförandet av 

uppdraget ska samråda med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, 

Säkerhetspolisen, Tullverket och Post- och telestyrelsen". Till utredare utsågs Sten 

Heckscher som jobbat som domare, socialdemokratisk politiker och under en 

längre tid rikspolischef. Denna första del av utredningen utmynnade i en första 

delrapport i departementsserien: Datalagring, EU-rätten och svensk rätt, Ds 

2014:23.  Den samlade bedömningen blev i utredningen att det svenska 

regelverket gällande lagring och utlämning av uppgifter ryms inom unions- och 

europarätten och kravet på respekt för grundläggande rättigheter (Ds 2014:23, 10).  

Den 26 juni beslutades fortsättningsvis vid ett regeringssammanträde om en 

översyn av vissa bestämmelser om elektronisk kommunikation i 

brottsbekämpningen och utmynnade i det slutliga betänkandet Datalagring och 

integritet, SOU 2015:31. Denna andra etapp av utredningen innefattade att 

utvärdera lagen om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de 
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brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet (inhämtningslagen). Detta 

gjordes genom en kartläggning av hur de brottsbekämpande myndigheterna 

använder lagen. Utredaren skulle även föreslå ändringar för att stärka skyddet för 

den personliga integriteten vid tillämpningen av regleringen om elektronisk 

kommunikation i brottsbekämpningen. I utredningen lades också de slutgiltiga 

bedömningarna om vissa förhållanden relaterade till datalagringen. Utredningen 

kom fram till flera saker. Avseende vilka uppgiftskategorier som ska lagras 

bedömde man utifrån uppgifter man fått från polisen att alla uppgiftskategorier 

som lagras i dagsläget är av stor vikt (SOU 2015:31, 15).  
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3. Teori 

3.1 Koherens 

För att undersöka rationaliteten i argumentationen för datalagringen används i den 

här uppsatsen ett mått på rationalitet som kallas koherens. Med rationalitet avses 

här närmast antagandet att uppfattningar ska stödja varandra och inte vara i 

motsättning till varandra, samtidigt som de ska grundas på subjektets intentioner 

(Wedgwood 1999, 113). Koherens kan då sägas vara ett närliggande begrepp då 

det kort sagt handlar om att en trosuppfattning ska vara sammanhängande 

(Bonjour 1985, 93). Kress (1996, 521) uttrycker det på följande sätt:  

An idea or theory is coherent if it hangs or fits together, if its parts are 

mutually supportive, if it is intelligible, if it flows from or expresses a 

single unified viewpoint. 

Han fortsätter, och menar att inkoherens då uppstår när utsagan bland annat är 

svårförståelig, inkonsistent, fragmenterad och innehåller tankar som inte hänger 

ihop eller stödjer varandra. Hur avgör man då just hur koherent en argumentation 

eller en uppfattning är? Peczenik (2008, 133 ff.) utgår från att koherens innebär 

minst ett påstående understött av skäl. Följaktligen gäller då enligt honom att ju 

större stöd ett påstående har, desto mer koherent är argumentationen och även då 

att ju mindre stöd påståendet har, desto mer inkoherent är kedjan av argument. 

Hur stort stödet är påstår han bland annat beror på hur långa 

argumentationskedjorna är, hur starka skälen är och på kopplingarna inom 

argumentationskedjan. Bonjour (1985, 95-99) uttrycker ett liknande 

förhållningssätt och menar att koherens kommer utav en viss grad av konsistens, 

förekomsten av kopplingar mellan trosuppfattningens komponenter och 

avsaknaden av oförklarade anomalier i denna. Något annat som kan bidra till 

koherens är förekomsten av och användningen av principer i utsagorna. Principer 

menar Tersman (1993, 50) bidrar till generalitet. 

En rimlig fråga som kan ha uppstått vid det här laget är varför då koherens är 

något som är intressant att undersöka. Till att börja med ges konceptet vikt av 

tidigare forskning. Hurwitz & Peffley (1988, 1099) kallar koherens (han 

benämner det struktur och konsistens) för en truism, och menar bland annat att 

relationen mellan den politiska eliten och allmänheten förstärks avsevärt om eliten 

har en vanlig och meningsfull struktur på sina ställningstaganden. Koherensteori 

har varit förekommande i bland annat filosofi, politisk filosofi, statsvetenskap och 

rättsvetenskap. Den från Rawls sprungna reflektiva jämviktsmetoden som utgår 

från så kallade koherentistiska idéer har exempelvis intagit en särställning inom 
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politisk filosofi (Badersten 2006, 159; 162). Inom statsvetenskapen är en nyligen 

gjord studie den av Friberg-Fernros & Brommesson där koherensen i den så 

kallade Responsibility to protect-normen (R2P) undersöks för att kunna dra 

slutsatser om dess legitimitet. Författarna argumenterar för att koherens är ett 

rationalitetsideal, något som är allmänt eftersträvansvärt (2013, 601). Friberg-

Fernros (2008) undersöker i sin tur förekomsten av inkoherens i den offentliga 

maktutövningen och menar att maktutövningen blir mindre försvarlig om den är 

inkoherent (Ibid., 25).  En äldre studie av vad som kan kallas koherens är den av 

Herbert Tingsten där han pekade på logiska brister i form av motsägelser i 

fascismen som ideologi (Tingsten 1930, 149). Vidare kallas koherens inom 

juridiken av MacCormick (1984, 243) exempelvis för nödvändig för att uppnå 

generalitet och universalitet (snarare än ad hoc-mässighet).  

Förutom att ha varit en återkommande metod i tidigare forskning kan koherens 

sägas vara något mänskligt intuitivt. Den rationalitet som koherens innebär kan till 

en viss gräns argumenteras vara inneboende i mänsklig natur eftersom människan 

kan sägas ha förmågan och viljan till att ordna saker enligt vissa logiska mönster. 

Johnson-Laird (1999) slår fast just att det finns en viss kapacitet till deduktiva 

resonemang hos alla människor även om sättet att resonera kan variera. 

Människan kan sägas vara kapabel till överlagda tankegångar och strävar efter 

rättfärdigade övertygelser (Stenning & van Lambalgen 2012, 4-5). Evans (2008, 

438-439) hävdar just att forskningen visar att det finns bevis för typen av 

rationalitet som visar på deduktiv kompetens baserad på logik. Vidare påpekar 

Nisbett & Norenzayan (2002, 28) att även om det råder skillnader i kognition hos 

människor i olika kulturer, föds alla människor med en viss förmåga till bland 

annat induktiv och deduktiv slutledning. Skillnaden mellan kulturer är 

förmodligen inte heller särskilt stor, utan förmågan till logiskt tänkande är något 

som varje människa föds med (Gaus 1996, 48).  

Koherensen kan sägas vara särskilt viktig i fråga om den här uppsatsens ämne 

eftersom datalagringen är en avvägning mellan två intressen, där säkerhet och 

personlig integritet finns i två motsatta poler. För att ett normativt resonemang ska 

vara hållbart krävs att de värden och värderingar som resonemanget kretsar kring 

är rangordnade på ett enhetligt sätt i värdehierarkier (Badersten 2006, 99). 

Peczenik (2008, 136) påtalar vikten av att skapa en prioritetsordning mellan 

argumenten för att uppnå koherens. Finns det ingen tydlig och sammanhängande 

ordning i argumentationen torde det alltså innebära ett koherensproblem. Det ska 

dock tilläggas att människans rationella förmåga och benägenhet att undvika 

inkoherens är begränsad och brister i logiken kan existera vare sig man vill eller 

inte (Shafir & LeBoeuf 2002, 493). Därför bör det talas om grader av koherens 

och även om grader av legitimitet. Ingen regim (eller mindre beståndsdelar av en 

regim) är rimligtvis hundra procent legitim eller illegitim (Linz 1988, 66; 

Beetham 1991, 20). När denna uppsats undersöker koherens antas alltså resultatet, 
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om det finns en stor eller liten mängd inkoherens i utsagorna, att påverka 

legitimiteten antingen positivt eller negativt i viss mån. Det som särskilt eftersöks 

är större mängder inkoherens, det vill säga sådana mängder som på ett avsevärt 

sätt skulle påverka hållbarheten i den argumentation som förs. Förekommer det 

endast en mycket liten mängd inkoherens kan det rimligtvis tillskrivas just 

oförmågan till fullständig koherens och andra orsaker. Med tanke på vikten av att 

argumentationen för ett så omfattande ingrepp som datalagringen utgör, är det 

dock rimligt att förvänta sig en koherent argumentation i allmänhet. 

Uppsatsen kommer undersöka koherens genom främst två begrepp vilket är 

inspirerat av Friberg-Fernros (2008). Begreppen är (in)konsistens och 

(in)konsekvens. Kravet på konsistens handlar om att det i utsagorna inte ska 

finnas uppfattningar som säger emot varandra, argumentationen ska alltså vara 

motsägelsefri (Bonjour 1985, 95). Det är vitalt eftersom motsägelser skapar 

oklarheter över vad det egentligen är det argumenteras för. För i praktiken innebär 

att påstå något för att därefter förneka det att ingenting egentligen har sagts 

(Badersten 2006, 98).  Om någon, för att ta ett uppenbart exempel, hävdar att 

"Datalagring behövs för att lösa allvarliga brott" och sedan också uttrycker att det 

inte behövs, är det en motsägelse av typen (P, -P) (Cherniak 1981, 172). Det 

påstående som vid ett tillfälle uttryckts förnekas vid ett annat och den slutliga 

summan blir noll. En annan typ av motsägelse är om både ståndpunkt P och Q 

argumenteras för och Q implicerar en negation av P. Konsistens är nödvändigt för 

att något ska kunna kallas koherent, men att något är konsistent är inte tillräckligt 

för att koherens ska finnas (Bonjour 1985, 95). Detta eftersom utsagor som är 

motsägelsefria inte med nödvändighet behöver vara koherenta (Ibid., 96).  

På grund av detta används ett ytterligare begrepp för att undersöka koherensen. 

Om argument anförs för en tes utan att de kan motivera tesen uppstår också 

inkoherens, vilket som bekant innebär att en idé är osammanhängande. Den typen 

av inkoherens kan kallas inkonsekvens (Friberg-Fernros 2008, 55) och skiljer sig 

från inkonsistens genom att den istället för att handla om motsägelser mellan 

argument istället åsyftar hur följdriktig argumentationen är. Det vill säga, ligger 

argumenten som anförs till grund för den utsaga som tesen uttrycker, och ligger 

underargumenten som är tänkta att antingen stödja eller undergräva argument i sin 

tur till grund för dessa? Den här uppsatsen anammar den defnition som används 

av Friberg-Fernros (2008) vilken skiljer sig från betydelsen begreppet konsekvens 

har i formell logik. Att bedöma konsekvens enligt formell logik har sina brister i 

den strikt logiska bundenheten vid bedömningen av om en slutsats följer av de 

anförda argumenten. Det som används avseende konsekvens är således informell 

logik vilken lämpar sig bättre för att studera argumentationer (Johnson 1999, 271-

272). Konsekvens innebär här alltså endast följdriktighet vilket syftar på att 

uppfattningar såsom tesen ska följa av dess argument. 
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Tidigare nämndes att koherens i uppsatsen kan kopplas till legitimitet. I 

nedanstående avsnitt kommer detta samband utvecklas. 

3.2 Legitimitet 

Den slutgiltiga strävan med uppsatsen är att på ett vis uttolka om de bestämmelser 

som bibehålls gällande datalagringen kan sägas vila på en rättfärdigad grund. I 

sammanhanget kan man då använda begreppet legitimitet. Legitimitet kan sägas 

handla om med vilken rätt makt utövas av en auktoritet. I fallet av denna uppsats 

utgörs då auktoriteten av staten. Uppsatsen argumenterar för att inkoherens i de 

utsagor som rättfärdigar maktuövningen bidrar till minskad legitimitet. Den 

rationella ordning som koherens innebär kan sägas vara ett rimligt krav för att ens 

i ett första stadium kunna bedöma om den maktutövning som sker är berättigad 

eller inte. Beetham (1991) uttrycker vikten av att maktens regler är berättigade för 

att relationen mellan en auktoritet och de underordnade ska fungera:  

If the point of legitimacy is its significance for the character of power 

relationships, and its effect on the behavior of the subordinate, then it 

follows that the rules of power must be justifiable to them. 

Maktrelationen mellan individen och en auktoritet grundas just på att individen 

anser att auktoritetens handlande är i linje med vad som anses riktigt. Hur denna 

makt rättfärdigas, och hur legitimitet uppstår, skiljer åt enligt olika teoretiker. En 

storhet i den samhällsvetenskapliga forskningen kring legitimitet under 1900-talet 

är Max Weber (Beetham 1991, 6). Weber utgick ifrån grundtanken att 

legitimiteten hos en auktoritets styre kan vara komma från ett flertal typer av 

källor som ges legitimitet på olika sätt. Från individens håll behöver det för att 

denne ska finna sig i att underställa sig och lyda finnas en anledning till att just 

lyda, och de olika källorna utgör då olika grunder för lydnaden (Weber 1964, 

212). Det finns enligt Weber tre idealtypiska källor för en auktoritets legitimitet. 

Den vanligaste (Mommsen 1989, 47) är den så kallade rationella (eller legala) 

källan som innebär tron på lagligheten och validititeten inneboende i de regler 

som upprätthåller makten hos de styrande (Weber 1964, 215 ff).  

Eftersom Webers kategorier handlar just om vad befolkningen tror är legitimt kan 

man kalla det för deskriptiv eller subjektiv legitimitet. Anser befolkningen att de 

regler som används för att styra inte är giltiga, torde alltså legitimiteten hos 

auktoriteten minska. När legitimiteten minskar kan således i sin tur även den 

moraliska plikten att efterleva de beslut som är fattade med makten göra det. 

Webers synsätt innebär att legitimiteten tillkommer oberoende av något objektivt 

bedömningskriterium, när befolkningen anser att den finns. Webers kategorier 

lämnade därmed den normativa referenspunkten, som utgjort grunden vid 
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bedömningen av ett styres legitimitet dessförinnnan med idéer från exempelvis 

Locke och Hobbes i fokus (Mommsen 1989, 20).  

En sådan referenspunkt har att göra med liknande spörsmål som Webers rationella 

legitimitet. Webers kategori handlar om att befolkningen har uppfattningen att ett 

styre är legitimt för att det sker utifrån procedurer som anses legitima, medan den 

objektiva versionen istället handlar om att det finns normativt ideala förhållanden 

som bör eftersträvas i ett procedurellt avseende. I olika teorier om hur 

demokratins procedurer ska gå till framhålls som en del av en nödvändig helhet 

vikten av god argumentation. Enligt Habermas theory of communicative action, 

vilken han använde i sin diskursteori om rätt och demokrati (Fultner 2011, 54), 

ska argumentation som sker i de demokratiska processerna förses med tillräckligt 

starkt stöd och kunna motstå invändningar (Rehg 2003, 165). Fishkin & Luskins 

(2005, 285) syn på deliberativ demokrati utgår också från väl underbyggd 

argumentation. Den argumenterande vägningsprocess som ska finnas ska 

innehålla argument stödda av lämpliga skäl som bedöms oberoende av vem som 

anger dem, innehållande en balans mellan för- och motargument och de ska vara 

uttömmande avseende de olika möjliga perspektiv på frågan som diskuteras. 

Man kan också härleda legitimitet från hur den offentliga verksamheten bör vara 

beskaffad. Detta innefattar också hur de offentligt anställda ämbetsmännen ska 

förhålla sig till medborgaren. Det är trots allt de offentligt anställda som 

administrerar makten. Lennart Lundqivst (1998) menar att det finns ett offentligt 

etos som innehåller alla de värden som den offentliga verksamheten ska agera 

efter. Han hävdar att det ska ställas krav på att samtliga värden som finns i detta 

etos ska beaktas samtidigt i alla yttringar av verksamheten. Detta etos innehåller 

dels demokrativärden och dels vad Lundqvist kallar ekonomivärden. I 

ekonomivärdena ingår bland annat ett krav på funktionell rationalitet, som kan 

sägas innebära att man väljer åtgärder som leder till de uppsatta målen (Ibid., 62-

63). Detta kan liknas vid koherensens krav på följdriktighet vilket kommer 

undersökas i argumentationen. Finns det ingen följdriktighet i den rättfärdigande 

argumentationen leder det rimligtvis till att målet att utreda frågan på ett 

tillfredställande sätt inte uppfylls. 

Lundqvists modell med de olika normativa värdena har även motsvarigheter i 

praktiken. Det finns verksamhetsrelaterade riktlinjer för vilken värdegrund 

statsanställda ska ha. Dessa vittnar om ett normativt krav på hur uppförandet hos 

offentligt anställda ska se ut. God argumentation som inte innehar motsägelser 

eller bristande följdriktighet tycks vara något önskvärt. Bland annat konstateras att 

beslut ska grundas på sakskäl och personliga åsikter ska inte påverka arbetet 

(Regeringskansliet 2014). 

Utifrån ovanstående diskussion härleder den här uppsatsen en 

legitimitetsanknytning som kan sägas tangera både subjektiv och objektiv 

legitimitet. Delvis kan den legitimitet som kommer utav att de rättfärdigande 
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utsagorna är koherenta sägas handla om medborgarnas relation till de regler och 

de som utövar makten. Detta gör den subjektiv (Hurd 1999, 381). Medborgarna 

ska kunna acceptera den maktuövning som sker utifrån ett närmast intuitivt 

perspektiv. Detta stöds av det antagande som görs i uppsatsen som pekar på att 

människan besitter en naturlig diposition för deduktivt resonerande. För att 

medborgarna ska kunna anta att makten är legitim behöver då maktreglerna vara 

berättigade enligt ett mönster som de kan acceptera och relatera till. Koherens i 

form av avsaknad av motsägelser och förekomst av följdriktighet kan sägas utgöra 

ett sådant mönster. 

Den objektiva aspekten av legitimitet kan snarare än genom mänsklig intuitiv 

förmåga till koherens sägas komma från vad som kan kallas ett rationalitetsideal 

som alltså baseras på normer för vad den offentliga makten bör göra för att 

maktutövningen ska kunna anses legitim i ett demokratiskt samhälle. Ett 

antagande görs att avsaknad av motsägelser och brist på följdriktighet i 

resonemang från den offentliga makten kan ses som något eftersträvansvärt i ett 

legitimerande avseende. Är inte den offentliga makten försvarbar bör det innebära 

ett problem med tanke på att det då inte går att uttolka om den är rättfärdigad eller 

inte. Finns det ingen följdriktighet eller om det finns motsägningar går det bara att 

få en begränsad bild av om den är det eller inte. Det tycks alltså vara av vikt att 

den är koherent.  

3.3 Tidigare forskning: Datalagring och 

datalagringsdirektivet 

I detta avsnitt kommer en del tidigare forskning gällande datalagring och 

datalagringsdirektivet redogöras för kort. Någon forskning som undersöker 

koherensen i argumentationen för behovet av datalagring har jag inte stött på. 

Koherens har som sagt tidigare dock använts som metod i tidigare 

statsvetenskaplig forskning för att utröna legitimitet utifrån uppfattningar. I grund 

och botten eftersträvas som sagt i uppsatsen att studera legitimiteten i 

maktutövningen enligt datalagringsdirektivet koherensen i rättfärdigandet. 

Datalagringsdirektivets legitimitet kan sägas ha undersökts förut men då med 

hjälp av juridisk analys. Det tycks dock inte forskats mycket gällande Sveriges 

implementering av direktivet som alltså skedde 2012. Eftersom den svenska 

implementeringen avseende uppgiftskategorier är snarlik implementeringarna i 

andra länder är det dock rimligt att titta på den internationella forskningen. 

Den aspekt av datalagringsdirektivet som har behandlats förut internationellt tycks 

främst ha varit om datalagringsdirektivet är rättfärdigat eller inte enligt ett rättsligt 

perspektiv och då enligt EU-rätten. Ett flertal rättsforskare argumenterade innan 

ogiltigförklarandet av direktivet för att direktivet inte uppfyller 
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proportionalitetsprincipen (se t.ex. Maras 2009; Feiler 2010). I 

proportionalitetsbedömningen har bland annat datalagringens effektivitet 

ifrågasatts vilken Breyer (2005, 368) menar är det första man bör undersöka när 

man undersöker datalagringens nödvändighet. Feiler (2010) påpekar att syftet med 

datalagringsdirektivet, att kunna utreda och bekämpa allvarlig brottslighet, är 

legitimt men att datalagringens effektivitet som metod är tvivelaktig. Eftersom det 

är så enkelt att undvika att få sina uppgifter lagrade genom att dels inte 

kommunicera med hjälp av de maskiner för vilka data lagras och dels genom 

användning av tjänster som maskerar ens data. Guild & Carrera (2014: 13-14) 

föreslår vidare olika policyalternativ för tiden efter ogiltigförklarandet av 

direktivet. De menar att om Rådet vill ha ett direktiv gällande datalagring måste 

EU:s medlemsländer visa på att datalagringen faktiskt hjälper för att bekämpa 

grov brottslighet. Det finns även de som menade att datalagringsdirektivet var 

legitimt, eftersom den institutionella processen var legitim (Bignami 2007, 253 

ff.). Hon tycks anta att själva lagringen av uppgifter är rimlig och att endast 

lagringstiden kan ifrågasättas (Ibid., 248). 

De flesta forskare förefaller antingen vara överens om att datalagringen inte 

bevisats vara effektiv eller så antas den uppfylla sitt syfte. Förutom att undersöka 

en fråga som till synes inte fått stort utrymme inom svensk forskning ämnar den 

här uppsatsen således att belysa frågan om datalagringens effektivitet genom att 

pröva koherensen i de rättfärdigande utsagor som är tilltänkta att stödja en fortsatt 

lagring enligt det ogiltigförklarade direktivet. Uppsatsen bidrar då till den 

generella forskningen kring datalagring i allmänhet och datalagringsdirektivet i 

synnerhet i det avseendet. Den bidrar även som tidigare nämnts till forskning 

kring koherens inom den offentliga maktutövningen. 
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4. Metod 

4.1 Argumentationsanalys  

4.1.1 Allmänt 

Argumentationsanalys går hand i hand med uppsatsens ambition att pröva 

koherens eftersom det är argumention som undersöks. Argumentationsanalys kan 

sägas ha tre huvudsakliga syften som varierar beroende på vad man vill 

åstadkomma. Den kan vara deskriptiv, preskriptiv och den kan söka avgöra om en 

argumentation innefattar tillräcklig beviskraft (Bergström & Boréus 2012, 92-93). 

Om den är deskriptiv är syftet att beskriva argumentationens struktur vilket kan 

vara nödvändigt eftersom argumentation i en text inte alltid är uppenbar utan 

inbäddad i övrig text, och därför behöver utmejslas. Att redogöra för strukturen i 

en argumentation är fortsättningsvis instrumentellt för att kunna göra en vidare 

analys av argumentationen. Preskriptiv argumentationsanalys utgår istället från att 

bedöma hur en argumentation stämmer överens med vissa normer (Ibid., 92). Det 

preskriptiva syftet i denna uppsats kommer tas upp igen under nästa rubrik där 

den modell för strukturering av argumentation, pro et contra-modellen, som 

används kommer redogöras för. 

Det tredje syftet med argumentationsanalys är att söka avgöra om en 

argumentation är giltig utifrån dess beviskraft. Bergström & Boréus talar om att 

det finns olika moment i utförandet av denna bedömning (Ibid., 126). Ett är att 

man undersöker argumentens relevans och hållbarhet. Hållbarheten kan avgöras 

genom att ställa frågan hur trovärdig argumentationen är och detta bedöms utifrån 

de belägg som ges för påståendet i fråga. Hållbarheten hos ett påstående (ett 

argument eller en tes) beror på hur rimligt det är att acceptera detta påstående. 

Man eftersöker alltså belägg för påståendet i fråga. Björnsson m.fl. (2003, 55) 

noterar att ett argument eller ett påstående inte kan ramas in med absolut precision 

men att arbetet med att bedöma hållbarheten handlar om att avgöra graden av 

hållbarhet. När ett argument är relevant innebär det i sin tur att det passar in i 

argumentationen och faktiskt stödjer eller försvagar ett annat påstående 

(Bergström & Boréus 2012, 130).  

Bedömningen av argumentationen i denna uppsats ugår dock från vad som kan 

kallas intern rationalitet (Wedgwood 1999, 113). Med detta menas att det är 

koherensen inom den argumentation som studeras som utgör grunden för 

bedömning. Frågan är alltså i uppsatsen om de argument som utgör 
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argumentationen i sig är motsägelsefria, och om det finns inkonsekvens i de 

argument som anförs i sig. Hållbarhet och relevans kommer i uppsatsen kopplas 

till frågan om konsekvens som alltså handlar om följdriktighet. En högre 

hållbarhet antas då exempelvis innebära en mer följdriktig och sammanhängande 

argumentation. Detta ter sig naturligt eftersom mer hållbara argument ger ett 

större stöd till tesen. Vidare kan intern rationalitet ställas mot innebörden av 

extern rationalitet. Hade avsikten varit att också pröva den externa rationaliteten, 

hade uppsatsen också behövt analysera de påståenden som finns i 

argumentationen utifrån en strävan att bevisa om de är, så att säga, sanna ur ett 

objektivt perspektiv (det vill säga med hjälp av externa bevis som inte anförs i 

utredningen).  

Detta val har gjorts av flera anledningar. Till att börja med argumenterar 

uppsatsen för att den interna rationaliteten är det viktigaste i sammanhanget 

eftersom utredningen handlar om just datalagringen i Sverige. Eftersom lagar och 

regler skiljer sig mellan länder är det därför svårt att exempelvis inkorporera andra 

länders ageranden för att bedöma det resonemang som förs. Det ska också sägas 

att utredningen åberopar rättsliga principer såsom nödvändighets- och 

proportionalitetsprinciperna vilket gör dem inneboende i den interna 

argumentationen. Slutligen skulle en extern sanningsprövning innebära ett alltför 

omfattande arbete eftersom argumentationen innefattar en så stor mängd tekniska 

uppgifter. Argumentationen vara gjord på ett så samvetsgrant vis att bedömningen 

av endast dess koherens är relevant att studera utifrån ett internt 

rationalitetsperspektiv. 

Det är till sist värt att nämna en del vanliga argumentationsanalytiska felslut att ha 

i bakhuvudet vid argumentationsanalys. Badersten (2006, 102) hävdar att bland 

andra dessa generella fel ofta går att finna: 

 Den som argumenterar förutsätter det som ska bevisas. 

 Det dras slutsatser om att vissa egenskaper finns hos en entitet 

baserat på att de finns hos en annan typ av entitet. 

 Det åberopas en auktoritet och den respekt denne innehar istället 

för att använda sakliga argument. 

 Slutsatser dras utifrån en begreppslig premiss som kan ges skilda 

betydelser. 

Argumentationsanalys har beskrivits i allmänna termer här. Nedan kommer den 

specifika metod enligt vilken argumentationen som undersöks i uppsatsen 

struktureras redogöras för. 
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4.1.2 Pro et contra 

Den argumentationsanalytiska metod som tillämpas i denna uppsats kallas pro et 

contra. De begrepp som används i analysen kommer här att redogöras för för att 

sedan utmynna i en schematisk uppställning av de förkortningar med innebörder 

som kommer prägla analysen i avsnittet om analytiska tillvägagångssätt. 

Den centrala byggstenen i argumentationer är tesen vilken är det påstående som 

textens författare argumenterar för eller emot. Tesen skiljer sig från andra 

påståenden i den mån att den inte avser att påverka hållbarheten hos något annat 

påstående, utan istället utgör det påstående som är målet för argumentationen. 

Tesen är alltså det eller de högst stående uttryck kring vilka argumentationen är 

centrerad. Den definition som används av Björnsson m.fl. (2003, 19) lyder:  

T: Ett påstående, T, är en tes i en argumentation om det finns minst ett 

annat påstående i argumentationen som är avsett att styrka hållbarheten 

hos T samtidigt som T inte är avsett att styrka eller försvaga hållbarheten 

hos något annat påstående i argumentationen. 

Argument är de uttryck som är menade att antingen styrka eller försvaga teserna. 

Argument kan alltså antingen uttryckas för en tes i vilket fall det är ett 

proargument, eller mot en tes, i vilket fall det är ett contraargument. Samma 

författare kan uttrycka både pro- och contra-argument där då contra-argumentens 

syfte är att samtidigt blottlägga och försöka motbevisa ett vanligt pro-argument 

innan det har tagits upp av någon annan (Ibid., 20). Det finns även argument som 

är till för att styrka eller försvaga de argument som redan framförts och dessa 

kallas då argument av andra ordningen eftersom de påstås som en följd av de 

föregående argumenten. Följaktligen är då de argument som argumenteras för 

argument av första ordningen. Denna numerära följd kan i teorin vara oändlig och 

ett argument kan innefatta en stor mängd underargument som likt en kedja stöder 

varandra (Ibid., 20). Björnsson m.fl. (Ibid., 20-21) använder följande definitioner 

för pro- och contraargument: 

P: Ett påstående i en viss argumentation är ett proargument för ett annat 

påstående i argumentationen om det är avsett att direkt styrka 

hållbarheten hos detta andra påstående. 

C: Ett påstående i en viss argumentation är ett contraargument mot ett 

annat påstående i argumentationen om det är avsett att direkt försvaga 

hållbarheten hos detta andra påstående. 

Ett annat begrepp som används i denna argumentationsanalytiska metod är 

premiss. Det är påståenden som är avsedda att öka relevansen hos argument (Ibid., 

21). Premisser fungerar alltså som ett slags stöttepelare för att ett arguments 

innebörd i argumentationen ska förstås. Det finns ytterligare ett begrepp för ett 

verktyg som kommer användas i argumentationsnanalysen i den här uppsatsen, 
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vilket är preciseringar. En precisering är till för att förtydliga vad ett påstående 

uttrycker. 

4.1.3 Val av metod 

Argumentationsanalys som metod går hand i hand med ambitionen att pröva 

koherens. För att pröva koherens behöver nämligen det resonemang som studeras 

vara överskådligt och strukturerat. Pro et contra innebär en specifik 

argumentationsanalytisk metod som ger möjlighet till att på omfattande vis 

redovisa argumentationen vilket bör bidra till intersubjektivitet. Den 

detaljrikedom som kommer utav pro et contra som metod möjliggör att på djupet 

utmejsla de argument som läggs fram för att läsare ska kunna ta del av 

analysobjektets, argumentations, innehåll. Det är speciellt viktigt för den här 

uppsatsens ämne eftersom det finns högst relevanta nyanser i datalagringen som 

företeelse. Uppgiftskategorier kan exempelvis inte buntas ihop till en massa utan 

måste särskiljas. Gör man endast en generellt hållen analys av materialet där bara 

huvuddragen kommer fram, är det lätt att det leder till ett otillfredställande resultat 

eftersom just nyanserna är centrala för tolkningen. 

4.2 Analytiskt tillvägagångssätt 

4.2.1 Argumentationsanalys 

Till att börja med kommer de relevanta delar av utredningen i fråga att analyseras 

och struktureras upp med pro et contramodellen. Detta arbete är omfattande 

eftersom den argumentation som förekommer för sakfrågan som argumenteras för 

i mångt och mycket hänvisar till längre episoder av utredningen utan att direkt 

redogöra för vad dessa innebär. Extensivt arbete med att pussla ihop 

argumentationen med alla dess större och mindre beståndsdelar har alltså gjorts. 

Den som förekommer i den del av utredningen som är intressant för denna uppsats 

kommer först att utmejslas. Därefter kommer de pro- och contraargument som 

stöder eller undergräver tesen konstateras. Även premisser och preciseringar 

tillhörande teser och argument kommer redogöras för. Teserna kommer betecknas 

T, proargumenten Pn, contraargumenten Cn där n betecknar vilket nummer i 

ordningen varje argument har. När ett argument har underargument, det vill säga 

argument som stödjer eller undergräver argument, betecknas det genom att det 

skrivs Cn eller Pn före det föregående argumentet i kronologisk ordning 

(Björnsson 2003, 23). En uppteckning av en argumentation kan således se ut så 

här: 
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T: Tes 

P1: Proargument ett 

φP1: Premiss för proargument ett 

Prec: Precisering av P1:s innebörd 

P1P1: Proargument ett av andra ordningen för proargument ett 

P2P1: Proargument två av andra ordningen för proargument ett 

C1: Kontraargument ett 

P1C1: Proargument ett av andra ordningen för contraargument ett 

C1C1: Contraargument ett av andra ordningen mot contraargument 

ett 

 

Som argumentation antas vara alla de argumenterande passager som förekommer i 

utredningens dokument, avseende ämnet i fråga. Argumentationen kan alltså 

förekomma på flera olika ställen. Viss information som i sig inte tillhör en 

argumenterande text har också räknats in i argumentationen när den anförts som 

bevis för ett påstående. En viktig uppgift i analysdelen i denna uppsats är då att 

sammanställa argumentationen så att den återges på ett så bra sätt som möjligt. 

När det varit uppenbart att ett visst påstående skett över flera olika avsnitt i 

utredningen har detta i så stor omfattning som möjligt tagits hänsyn till. När det 

vidare blivit för långa påståenden i en viss argumentation har de kortats ner av 

utrymmes- och effektivitetsskäl. Exempelvis när flera fall av en viss företeelse, 

såsom ett visst brott behandlats, har dess karaktär och frekvens skrivits ner i ett 

förkortat argument. Om det har saknats vidare information i vissa argument 

gällande företeelser har dessa i så stor utsträckning som möjligt specificerats 

(genom att ha tagit del av samma källor som anges i resonemanget eller genom 

sökning efter ytterligare argument på andra platser i dokumentet) för att 

argumentationen ska bli så fullständig som möjligt. 

Påståenden har ändrats för att skapa tydligare förståelse för läsaren och för att 

förbättra återgivningen av argumentationen som en helhet. Oavsett hur eller varför 

redigeringar gjorts bör innehållet dock i stort sett uttrycka den huvudsakliga 

poängen med argumentet även när detta gjorts. I första hand har det fokuserats på 

att just återge författarens reseonemang (Björnsson 2003, 77).  Det finns vidare 

olika knep att ta till för att tolka en argumentativ text bättre. Vissa ord indikerar 

exempelvis vad som innebär ett argumenterande påstående, såsom exempelvis 

"därför" och "eftersom" (Ibid). Sådana ord har eftersökts i utförandet av 

tolkningen. 
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4.2.2 Koherens 

Uppsatsen kommer studera koherensen inom en argumentation. Detta innebär att 

koherens tittas på både mellan de argument som stöder eller undergräver tesen 

(som enligt den metod av argumentationsanalys som används kallas argument av 

första ordningen) och mellan huvudargumenten och deras underargument 

(argument av andra ordningen och så vidare). Speciellt koherensen inom 

argumenten, som i uppsatsen kallas intern koherens, kommer vara viktig eftersom 

det förekommer en stor mängd argument just inom huvudargumenten men inte så 

många huvudargument. Som sagt tidigare är det större mängder av inkoherens 

som speciellt kommer noteras eftersom viss inkoherens förefaller oundviklig. 

Som också nämnts tidigare kommer koherens i den här uppsatsen bedömas utifrån 

två begrepp. Dessa är konsistens och konsekvens. Konsistens handlar om att 

ställningstaganden ska vara motsägelsefria. Motsägelsefrihet kan sägas finnas 

främst på två sätt. Det ena är direkta motsägelser där ett påstående förnekas av ett 

annat påstående. Det andra är indirekta motsägelser där någon uttrycker både 

påstående ett och påstående två och påstående två implicerar en negation av 

påstående ett. Det kan finnas motsägelser både i och mellan argument och mellan 

argumenten och tesen. Konsistensen kommer prövas genom att, efter strukturering 

av argumentationen, argumenten ställs mot varandra och överblickas. Den första 

typen av motsägelser är ofta uppenbara och enkla att upptäcka (Johnson-Laird 

2003, 28). Den andra typen kräver en något noggrannare undersökning. 

Inkonsistens råder om två eller fler uppfattningar motsäger varandra. 

Konsekvens innebär följdriktighet. Tesen ska alltså följa av argumenten som i sin 

tur ska följas av underargumenten. Ju starkare stöd för tesen det finns i 

argumenten och ju utförligare och mer giltigt systemet av argument är, desto mer 

följdriktig kan argumentationen sägas vara. Rent praktiskt kommer 

konsekvensprövningen ske genom att den tes och de argument som ingår i 

argumentationen kommer listas enligt metodologin i avsnitt 4.5.1. Detta kommer 

dock ske i en förkortad version utan samtliga beståndsdelar och med fokus på 

huvudargumenten eftersom den fullständiga argumentationen (som går att finna i 

Bilaga 1) är för lång för att få plats i analysavsnittet. Inkonsekvens kan 

förekomma i grader beroende på hur överensstämmande påståendena är. 

Uppsatsen belyser dessa gradskillnader genom att tala om att det kan finnas 

motsättningar och otillräckligt stöd i argumentationen. Föreligger det 

motsättningar pekar exempelvis tes och argument pekar de åt olika håll och säger 

motsatta saker. Finns det inte tillräckligt stöd för en tes i ett argument kan de två 

peka åt samma håll, men argumentet uttrycker bara visst eller svagt stöd för tesen.  

Låt oss se på en exemplifierande argumentation för att se hur inkonsistens och 

inkonsekvens kan se ut i praktiken. Här används ett påhittat exempel som är 

kopplat till uppsatsens ämne. 
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T: Samtliga av uppgifterna X, Y och Z om elektronisk kommunikation 

behövs för att bekämpa allvarlig brottslighet. 

 P1: Uppgiften X behövs för att lösa grova narkotikabrott.  

C1P1: Grova narkotikabrott kan lösas lika bra utan uppgift X om 

elektronisk kommunikation. 

P2: Uppgiften Y behövs för att bekämpa brott som är en fara för 

rikets säkerhet. 

P3: Uppgiften Z används endast för brott som har böter i straffskalan. 

 

I ovanstående argumentation förekommer P1, P2 och P3 som argument för tesen. 

P2 är ett relevant och hållbart argument som motiverar (en del av) tesen förutsatt 

att dess underargument också är rimliga. P1 motsägs direkt av C1P1 och gör då 

hela argumentationen inkonsistent och även inkonsekvent. Detta eftersom P1 då 

inte kan motivera tesen. Bortser man från C1P1 och P1 och P2 är giltiga argument 

innebär P3 att P1, P2 och P3 tillsammans innebär otillräckligt stöd eftersom P3 

endast talar om att uppgiften Z endast behövs för brott som inte är allvarliga. P3 

implicerar dock inte heller en motsägelse i förhållande till tesen eftersom 

argumentet inte uttrycker att Z inte kan behövas för att bekämpa allvarlig 

brottslighet.  

4.1 Material 

Analysen av den förda argumentationen baseras framförallt på de två 

delrapporterna i datalagringsutredningen, det vill säga den begynnande rapporten 

Ds 2014:23 Datalagring, EU-rätten och svensk rätt och sedan slutrapporten SOU 

2015:31 Datalagring och integritet. För analysen används även andra källor som 

hänvisas till av utredningen och som är till för att utvidga de argument som 

framförs i utredningen. Dessa innefattar bland annat Proposition 2010/11:46 

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av 

direktiv 2006/24/EG. Utöver det empiriska materialet tillkommer sådant annat 

material som underlättar och utgör arbetet. 

4.2 Validitet och reliabilitet 

Alla former av textanalys innebär att utföraren bär ett stort ansvar vad gäller 

tolkning av det empiriska materialet. Språkliga uttryck i allmänhet kan innebära 

en utbredd komplexitet som kan vara svårtolkad. Vad man kan göra är att göra 

rimliga antaganden baserat på den kontext som omsluter texten och de kunskaper 
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som kan tillskrivas författaren (Björnsson 2003, 49). För att kunna göra rimliga 

antaganden behöver man en viss regelbundenhet. Även om den inte är lika 

närvarande i textanalys som i till exempel matematisk analys går det att med hjälp 

av uppmärksamhet och noggrannhet slå fast exempelvis betydelsen av vissa 

begrepp med hög träffsäkerhet. 

Olika åtgärder har vidtagits för att uppsatsens analys både ska vara reproducerbar 

och kritiserbar (Badersten 2006, 75). Det ska för till att börja med inte råda någon 

tvekan om de argumentationsanalytiska begreppens innebörd baserat på 

metodavsnittet. Utöver det ska de begrepp som används i det empiriska materialet 

också vara tydliga för läsaren. Detta är anledningen till att bakgrundsavsnittet i 

uppsatsen är förhållandevis långt. Att de empiriska begreppen är tydliga är viktigt 

för att analysen ska vara transparent (Ibid., 76). Många av begreppen gällande 

datalagring som studeras kan sägas vara av teknisk natur vilket kan bidra till 

svårigheter att omedelbart greppa dem, vilket gör det viktgt att redogöra för deras 

innebörd. 

Ett antagande som gjorts har varit att upphovsmannen till texten driver sin tes på 

ett vettigt sätt (Björnsson 2003, 49). Generositetsprincipen har tillämpats, vilket 

innebär att man tolkar argumenten så generöst som möjligt (Ibid., 94). För att 

undvika misstolkning och öka tydligheten har källor som bidrar med 

kontextualiserande och fördjupande information tagits del av. Dessa har varit i 

form av exempelvis äldre utredningar och förarbeten till de lagar som förekommer 

i materialet. Det ska dock sägas att eftersom datalagringsdirektivets 

implementering i stort sett just varit av juridisk karaktär är begreppen som 

förekommer förhållandevis väldefinierade och specificerade sedan tidigare vilket 

har bidragit till ökad enkelhet i detta arbete. 

I så stor utsträckning som möjligt används i uppsatsen citat för att återge 

argumentationen som förts i utredningen. Detta för att undvika feltolkningar och 

för att ge läsaren en tydligare överblick över vad som sagts i argumentationen 

utan att den transkriberats vilket annars riskerar att förändra innebörden av det 

som sagts. Argumentationen kommer även återges i sin helhet i form att 

analysscheman för att läsaren ska ha tillgång till ett liknande analysföremål det 

som författaren haft för att på så vis kunna använda det som referens vid läsning 

av analysen. På så vis bör intersubjektiviteten förbättras.  
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5. Analys 

Datalagringsdirektivets implementering kan sägas bestå i olika komponenter som 

alla behandlar en viss del av datalagringen som företeelse. Analysen i denna 

uppsats utgår från den del som kan sägas vara den mest grundläggande, den som 

handlar om själva behovet av de uppgifter som datalagringen innefattar.  

Analysen tar till en början sin form genom en argumentationsanalys där 

argumentationen har konstruerats enligt pro et contra-metoden. Detta första steg 

innebär alltså att den argumentation som förts i de två huvudsakliga rapporterna 

utmejslas enligt ett pro et contra-schema. Det fullständiga analysschema som 

analysen utgår ifrån går att finna i Bilaga 1. Hela schemat kommer inte att återges 

i uppsatsen eftersom det skulle ta upp för mycket plats och dessutom inte vara 

estetiskt tilltalande. Den vidare analysen av materialiet tar sig sedan uttryck i två 

huvudsakliga steg. Det första steget är att den interna koherensen i 

argumentationen prövas. Det är alltså koherensen inom de enskilda argument som 

utgör argumentationen som prövas här. Detta steg utgör det mest omfattande 

eftersom de system av argument som finns inom argumenten är större än det 

system av argument som utgör argumentationen på den överskådliga nivån. Det 

andra steget innebär således koherensprövning på en högre nivå där 

huvudargumenten och tesen koherensprövas i förhållande till varandra. Samtliga 

underargument behandlas inte enskilt och explicit. När de behandlas är 

ambitionen att redogöra för deras innehåll även om de inte citeras. För vidare stöd 

i läsningen hänvisas läsaren till Bilaga 1. 

Analysavsnittet kommer ta sin början i en analysbakgrund som introducerar 

ämnesområdet och introducerar den tolkning av begreppen nödvändighet och 

proportionalitet som kommer tillämpas för utförandet av koherensprövningen. 

5.1 Analysbakgrund 

5.1.1 Behovet av de lagrade uppgifterna 

De uppfattningar som undersöks i uppsatsen gäller nyttan och behovet av 

datalagringen. Detta innefattar alltså de ställningstaganden som görs angående 

vilka uppgifter som ska lagras av leverantörerna. I argumentationen förekommer 

begreppet uppgiftskategorier vilket för Sverige åsyftar samtliga de kategorier av 

uppgifter som ingick i artikel 5 i datalagringsdirektivet, och även vissa kategorier 

som inte krävdes enligt direktivet (SOU 2015:31, 50). Mer specifika detaljer 
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gällande vilka olika syften uppgifterna skulle uppfylla, om minnet behöver friskas 

upp, har redan nämnts i avsnitten om datalagringsdirektivet och Sveriges 

implementering av direktivet.  

En av de aspekter som EU-domstolen nämnde i samband med sin 

ogiltigförklaring i punkt 57 var att all trafikdata utan differentiering och undantag 

skulle lagras enligt direktivet (EU-domstolen 2014). I punkt 56 och 57 i domen 

säger man att:  

Samtliga trafikuppgifter avseende telefoni i fasta nät, mobil telefoni, 

internetåtkomst, internetbaserad e-post och internettelefoni lagras. 

Direktivet omfattar således samtliga elektroniska kommunikationsmedel, 

vilkas användning är mycket utbredd och som är av växande betydelse i 

var och ens vardagsliv. [...] direktiv 2006/24 generellt omfattar samtliga 

personer, samtliga elektroniska kommunikationsmedel och samtliga 

trafikuppgifter utan att det görs några åtskillnader, begränsningar eller 

undantag utifrån syftet att bekämpa allvarliga brott. 

Angelägenheten kring att rättfärdigandet av lagringen av samtliga dessa uppgifter 

inte innehåller en större mängd inkoherens tycks alltså påtaglig. Gör den det kan 

man således enligt uppsatsen ifrågasätta legitimiteten i den maktutövning som 

sker gentemot leverantörerna som tvingas lagra dessa uppgifter. 

Analysen utelämnar den del av proportionalitetsbedömningen av lagringen som 

gäller lagringens omfattning i sig, det vill säga att uppgifter samlas in om samtliga 

medborgare och inte bara medborgare som redan begått brott. Att analysera hela 

proportionalitetsbedömningen skulle ställa alltför omfattande materialkrav 

eftersom argumentationen sker på ett flertal ställen och omfattar exempelvis 

utvärderingen av inhämtningslagen och inhämtning av uppgifter enligt andra 

bestämmelser. För att kunna hålla analysen på den detaljnivå som är önskad gäller 

endast argumentationen för behovet av de uppgiftskategorier som lagras nu och 

den behovsmässiga proportionalitet angående vilka uppgifter som ska ingå i 

lagringen. Dock anknyter givetvis argumentationen om behovet av uppgifterna till 

frågan om lagringens vidare omfattning, eftersom antalet personer som omfattas 

av lagringen skulle kunna ifrågasättas om argumentationen för nyttan av de 

enskilda uppgiftskategorierna skulle visa sig vara inkoherent.  

Analysen utgår i uppsatsen från den argumentation som förs i kapitel 5.3 och 

indirekt kapitel 3.5.2 i SOU 2015:31 och kapitel 7.2.3 i Ds 2014:23 och utgrenar 

sig därifrån till olika tidigare utredningar som hänvisas till i nämnda passager.  

5.1.2 Nödvändighet och proportionalitet 

Trots att syftet med denna uppsats inte är att bedöma datalagringens nödvändighet 

och proportionalitet tycks det oundvikligt att utveckla en tolkning av dessa termer 
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för kunna bedöma argumentationens konsistens och konsekvens. Dessa begrepp är 

centrala i EU-rätten vid åtgärder som inskränker på rätten till ett privatliv och 

rätten till dataskydd (European Data Protection Supervisor 2016, 4). 

Argumentationen för behovet av uppgifter som undersöks i uppsatsen är starkt 

knutet till framförallt frågan om nödvändighet och sedermera även behovsmässig 

proportionalitet. Tolkningen av begreppen kommer göras utifrån två dokument 

som är skapade för att ge institutioner och myndigheter på nationell och 

internationell nivå ett verktyg för att bedöma om brottsbekämpande åtgärder och 

andra åtgärder inom vissa områden är nödvändiga och proportionerliga i 

förhållande till EU-rätten. Dessa praktiska verktyg är skrivna av Europeiska 

datatillsynsmannen (EDPS) och Artikel 29-gruppen (Article 29 Working Group). 

De rekommendationer som ges är baserade på rättspraxis från Europadomstolen 

för mänskliga rättigheter (Europadomstolen) och Europeiska unionens domstol 

(EU-domstolen) och andra källor från fall där inskränkningar gjorts av framförallt 

rätten till ett privatliv. Det kommer i uppsatsen inte göras åtskillnad mellan om 

den information som kommer från praxis är från en viss domstol, eftersom båda 

har domstolarna använder ett test för strikt nödvändighet (European Data 

Protection Supervisor 2016, 6). 

EU-domstolen konstaterade själva i sitt pressmeddelande om ogiltigförklarandet 

av datalagringsdirektivet att det finns ett samhälleligt behov av datalagring som 

metod för att bekämpa allvarlig brottslighet och upprätthålla säkerheten (EU-

domstolen 2014). Något som kan diskuteras är om det finns ett samhälleligt behov 

av alla uppgifter, vilket är frågan uppsatsen handlar om. I utredningen hävdas att 

lagringen inte omfattar uppgifter som inte är strikt nödvändiga för att uppnå syftet 

med regleringen (SOU 2015:31, 15). Denna nödvändighet kan tolkas genom att 

ställa ett flertal frågor gällande innehållet i lagringen baserat på tidigare 

rättspraxis. De frågor som ställs här kommer begränsas till de som är relevanta för 

uppsatsens innehåll och syfte och då gäller behovet av de lagrade uppgifterna. 

Frågorna kommer användas för att bedöma konsistens och konsekvens i 

argumentationen för uppgifterna. 

En central fråga är om innehållet i den åtgärd som företas tillfredställer det 

samhälleliga behov enligt avsikterna med åtgärden, samt vilka bevis det finns för 

att det gör det (Article 29 Working Group 2014, 9). De objektiva bevisen ska i 

detta fall understödas av dokumentation och statistik som är tillräcklig och 

relevant (European Data Protection Supervisor 2016, 13; Article 29 Working 

Group 2014, 11). En annan fråga gäller proportionaliteten som handlar om att 

åtgärden inte ska gå längre än nödvändigt för att uppnå dess avsikt. Man kan här 

ställa frågan om åtgärdens omfattning är rimligt begränsad vad gäller vilken data 

som samlas in (Article 29 Working Group 2014, 10). För att en åtgärd ska kunna 

anses nödvändig behöver den vara fundamental för uträttandet av syftet, snarare 

än att bara vara den mest bekväma eller kostnadseffektiva lösningen. Det ska 
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finnas en koppling mellan den information som införskaffas genom åtgärden och 

målet med åtgärden (European Data Protection Supervisor, 14). Om åtgärdens 

fördelar är små är det möjligt att begränsningen i rätten till ett privatliv den 

innebär inte är lämplig (Ibid).  

5.2 Argumentationsöversikt och intern koherens 

Innan koherensen mellan argumenten och tesen undersöks behövs dels en 

presentation av argumentationen, dels en prövning av den för argumenten interna 

koherensen. Dessa båda moment genomförs i detta avsnitt samtidigt för att ge ett 

direkt sammanhang. 

Innan dess kommer först tesen som proponeras i utredningen presenteras nedan, 

eftersom det är det underliggande påstående som understöds och undergrävs med 

hjälp av argumenten. 

 

T: Den nuvarande lagringen av uppgifter om elektronisk 

kommunikation är lämplig och behovsmässigt proportionerlig och bör 

bibehållas i sin helhet. 

 

Detta är alltså vad som kan sägas vara slutsatsen i argumentationen. Innebörden 

av den nuvarande lagringen av uppgifter är samtliga de uppgiftskategorier som 

lagras och har lagrats sedan implementeringen av direktivet i Sverige (se avsnitt 

2.2 för närmare innebörd). Den utgår ifrån en premiss som handlar om att den 

åtgärd som företas objektivt sett ska vara ägnad att uppnå det eftersträvade målet 

att skydda allmän säkerhet och/eller för att förebygga, undersöka, avslöja och 

lagföra brott. Åtgärden ska också avgränsas utefter behov på ett sådant sätt att 

integritetsintrånget inte blir större än vad som är strikt nödvändigt för att uppnå 

det efterstävade målet. Dessa frågor kommer återkommas till när konsekvensen 

kommer analyseras i avsnitt 5.3. 

Låt oss då gå vidare till de första huvudsakliga argumenten. P1 och följaktligen 

P1P1 och P2P1 lyder:  

 

P1: Uppgifter om elektronisk kommunikation är av stort värde för att 

kunna upptäcka och utreda brott, inte minst vad gäller grov och 

organiserad brottslighet. 

P1P1: Trafikuppgifter utgör enligt BRU:s SOU 2005:38 ofta den 

information som är viktigast för att föra utredningar om grövre brott 

framåt. 

P2P1: Uppgifter om elektronisk kommunikation är av stort värde i 

underrättelseverksamheten hos de brottsbekämpande myndigheterna. 
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Argumentationslinjen i P1 utgår ifrån att visa på behovet av uppgifter om 

elektronisk kommunikation, vilket görs eftersom man behöver påvisa nyttan av 

lagringen för att visa på att den är lämplig. Det som betonas här är att uppgifterna 

behövs vid bekämpande av brottslighet. Underargumenten utgår ifrån att visa på 

att det finns ett behov av uppgifter om elektronisk kommunikation vid de olika 

förfaranden som utgör den brottsbekämpande verksamheten. Det gäller här 

brottsutredningar och underrättelseverksamheten.  

Beträffande utredningar argumenteras enligt P1P1 baserat på en utredning som 

gjordes 2005 av BRU (Beredningen för rättsväsendets utveckling). Passagen som 

hänvisas till i den utredningen hänvisar i sin tur till en skrivelse (Skr. 2004/05:36) 

som uttrycker vikten av trafikuppgifter vid arbetet mot grov brottslighet. Enligt 

skrivelsen ska de trafikuppgifter som införskaffas ha betydelse för 

förundersökningen i 46 procent av fallen, och brottsutredningen lades ner i 34 

procent av fallen för att brott inte kunde styrkas (SOU 2005:38, 323). Den 

argumentation som framfördes i SOU 2005:38 tycks utgöra grundstommen för 

argumentationen för behovet av trafikuppgifter vid utredningsförfaranden som 

förs i SOU 2015:31. Man talar om att trafikuppgifter är viktiga i både tidiga och 

senare skeden av ett brottsutredningsförfarande och anför ett flertal relevanta skäl, 

baserade på i mångt och mycket utsagor från polismyndigheter, som vittnar om 

vikten av trafikuppgifter vid brottsutredningen. 

Argumentationen uttrycker i mångt och mycket att det är trafikuppgifter gällande 

mobiltelefoni det handlar om. Antingen sker det explicit som i P2P1P2P1P1 eller 

implicit genom att påtala exempelvis att gärningsmännen är mobila, vilket skapar 

behovet av att kunna få uppgifter om deras rörelser. I P4P1P1 sker dock en 

differentiering och det talas om vikten av trafikuppgifter vid internetrelaterad 

brottslighet, vilket alltså får antas innebära uppgifter avseende internettrafik. 

Internettrafikuppgifter påstås vara helt avgörande för att möjliggöra identifering 

av en gärningsman. Bevisföringen tycks dock stanna vid påståenden och inga fall 

där internetuppgifter använts redogörs för och inte heller någon statistik anförs för 

att stödja påståendet om internetrelaterade uppgifters viktighet avskilt från det 

allmänna påståendet om nyttan av uppgifter om elektronisk kommunikation.  

Exemplifierande fall där uppgifter varit till nytta används just för att stödja det 

mer allmänt hållna påståendet om det stora värdet hos uppgifter om elektronisk 

kommunikation utan att några specifika uppgiftskategorier nämns. Det hänvisas 

till Åklagarmyndighetens årsredovisning av användningen av vissa tvångsmedel 

år 2013. Man tar två exempel från denna redovisning (de enda två exempel om 

berättar om vikten av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i 

redovisningen) som vittnar om att telefoniuppgifter är av betydelse i det 

brottsbekämpande arbetet. I samma rapport uppges vidare att åklagarna uppskattar 

att hemlig övervakning av elektronisk kommunikation var till nytta för 
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brottsutredningar i 69 procent av fallen 2013 (det gäller inhämtning via 

bestämmelserna i Rättegångsbalken) (Åklagarmyndigheten 2013). Det är dock 

oklart i hur hög grad de var till nytta. 

I P2P1 argumenteras för att trafikuppgifterna är användbara inte bara i 

utredningensverksamheten utan också i underrättelseverksamheten hos de 

brottsbekämpande myndigheterna. Det är här värt att förklara skillnaden mellan 

underrättelseverksamhet och den vanliga utredande brottsverksamheten Den 

vanliga utredningsverksamheten utgår i mångt och mycket från 

förundersökningsförfaranden. Under förundersökning ska enligt 23 kap. 2 § 

Rättegångsbalken utredas vem som skäligen är misstänkt för ett brott och om det 

finns tillräckliga skäl för att väcka åtal. Målet mot brottslingar ska även beredas 

för bevisning inför en domstolsprövning. Underrättelseverksamheten är till 

skillnad från utredning kring förundersökning inte inriktad på specifika brott som 

begåtts. Istället är dess fokus på brottslighet som har ägt rum, pågår eller kan antas 

komma att begås i mer övergripande termer (SOU 2009:1, 48). 

P2P1 understöds med hjälp av användande av olika exemplifierande fall från 

åklagarmyndigheten där underrättelseverksamheten har uträttats med hjälp av 

uppgifter om elektronisk kommunikation. I samtliga fall kallas användandet av 

uppgifter för ”inhämtning av elektronisk kommunikation” utan att det specificeras 

vad för typ av elektronisk kommunikation det avser. Den kartläggning som gjorts 

gällande inhämtningslagen (och vars argumentativa innehåll går att se i P2, vilket 

kommer redogöras för inom kort) gäller underrättelsearbetet och är också något 

som kan sägas understödja argumentet om värdet av uppgifter om elektronisk 

kommunikation i underrättelseverksamheten. Dessa uppgifter specificeras och det 

handlar vid kartläggningen uteslutande om telefoniuppgifter och i princip då 

endast mobiltelefoniuppifter. De olika praktiska uppgifterna från 

Åklagarmyndighetens och kartläggningen utgör, även om de inte är vidare 

specificerade i åklagarmyndighetens fall, ett till synes starkt stöd för argumentetet 

att uppgifter om elektronisk kommunikation är till nytta i 

underrättelseverksamheten. Det går dock alltså inte att säga något mer specifikt 

om begreppet ”uppgifter om elektronisk kommunikation” än att 

mobiltelefoniuppgifter då utgör den huvudsakliga innebörden.  

Sammanfattningsvis tycks det inte råda någon intern inkonsistens inom och 

mellan P1, P1P1 och P2P1, varken av det direkta eller indirekta slaget. De 

uppfattningar som framförs i underargumenten innebär inga motsägelser i 

förhållande till påståendet att uppgifter om elektronisk kommunikation är av stort 

värde för att kunna upptäcka och utreda brott, eller i förhållande till varandra. För 

att det skulle råda inkonsistens hade de andra uppfattninganra behövt säga emot 

detta påstående antingen direkt eller indirekt. Vad gäller intern inkonsekvens 

tycks det vara motiverat att uppgifter om elektronisk kommunikation och 

trafikuppgifter är värdefulla. Uttrycken är generellt hållna och innebär dock att det 
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stora värdet gäller samtliga uppgifter som ingår i begreppen. Man har emellertid 

oftast argumenterat med hjälp av det ospecificerade uttrycket trafikuppgifter och 

även just uttrycket uppgifter om elektronisk kommunikation.  

I uttrycket trafikuppgifter inryms enligt artikel 5 i datalagringsdirektivet 

trafikuppgifter från både mobiltelefoni och trafikuppgifter gällande 

internetbaserad e-post och internettelefoni. Argumentationen i utredningen har 

sällan specificerat vilka trafikuppgifter som behandlats men implicit och explicit 

tycks mestadelen av argumentationen handla om trafikuppgifter från 

mobiltelefoni. När det argumenterats för exempelvis behovet av uppgifter 

gällande internettrafik i sig har argumenten inte understötts av varken empiriska 

exempel eller statistik. Värdet ter sig enligt mig, baserat på bevisen som anförs 

och utrymmet som ges, åtminstone vara större för uppgifter gällande 

mobiltelefoni, men inga påståenden gällande en uppdelning av begreppet tycks 

uttryckas. Detta skapar en problematik gällande värdeuttrycken i P1 eftersom 

samtliga uppgifter inte rimligtvis påvisats ha stort värde. Påståendena gällande 

internetrelaterade uppgifter är förvisso övertygande rent logiskt, men med tanke 

på att det förekommer vidare bevis än bara påståenden för uppgifter från 

mobiltelefoni innebär det en obalans i följdriktigheten. Det vanligt förekommande 

felslut gällande att det dras slutsatser om att vissa egenskaper finns hos en entitet 

baserat på att de finns hos en annan som Badersten (2006, 102) påtalar tycks vara 

inneboende i argumentationen.   

Jag anser således att det förekommer inkonsekvens i form av otillräckligt stöd 

inom P1 vilken härrör från att man inte visar på ett stort värde hos samtliga 

uppgiftskategorier för trafikuppgifter och uppgifter om elektronisk 

kommunikation för brottsbekämpningen. Det finns en till synes stor tillit till 

uttalanden från de brottsbekämpande myndigheterna. Det behöver inte vara ett 

problem i sig, och det är förmodligen oundvikligt att det förhåller sig så, men 

samtidigt förefaller en extern bevisning viktig i sammanhanget eftersom 

myndigheterna kan sägas ha något att vinna på lagringen av data för 

brottsbekämpning. Annars riskerar argumenten också att misstolkas som så 

kallade auktoritetsknep där uttalanden från auktoriteter används för att påvisa 

något som svårligen kan påvisas med andra medel (Badersten 2006, 101). 

Eftersom det visat sig att det inte finns tillförlitlig statistik om metodens 

effektivitet (EU-kommissionen 2013b, 7) tycks något slags bevis enligt mig vara 

något som bör eftersträvas. Något som skulle kunna öka hållbarheten i 

argumentet, förutom att de enskilda uppgiftskategorierna som ingår i de generella 

begreppen utmejslas mer, är en historisk jämförelse för att visa på behovet av 

uppgifterna vid brottsbekämpning. Är det så att uppgifterna hjälpt till mycket vid 

brottsbekämpning vid vissa brott (nästan alla av Polismyndighetens och 

Tullverkets ärenden i utredningens kartläggning av inhämtningsärenden gällde 

t.ex. grovt narkotikabrott (SOU 2015:31, 262)), bör det gå att utläsa i statistik om 
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uppklarade brott. Man hävdar deras vikt och visar på statistik som visar på deras 

nytta, men visar inte exempelvis att brottslösningsgraden stigit tack vare dem. 

Sådan statistik torde vara oumbärlig för att avgöra uppgifternas objektiva nytta. 

Låt oss då gå vidare till nästa argument, P2. 

 

P2: Det finns ett stort behov av att de uppgiftskategorier som lagras 

beträffande mobiltelefoni även i fortsättningen omfattas av 

lagringsskyldigheten. 

P1P2: Utredningens kartläggning av inhämtning av uppgifter enligt 

inhämtningslagen, samt uppgifter som Polismyndigheten och 

Säkerhetspolisen lämnat, visar på det. 

 

Först är det värt att poängtera en viktig distinktion som gjorts avseende P2 och 

dess förhållande till den tidigare förda argumentationen. De uppgifter från 

mobiltelefoni som omtalas i P2 är förvisso också elektroniska uppgifter såsom de 

åsyftade i P1. Det har även i P1 talats om uppgifter från mobiltelefoni och deras 

nytta. Utifrån det skulle man möjligtvis ha kunnat inrymma P2 som ett 

underargument till P1. Dessa har dock skiljts åt eftersom det i P1 talas om 

uppgifter om elektronisk kommunikation och trafikuppgifters viktighet ur ett 

allmänt perspektiv som innehållsmässigt kan innefatta uppgifter från samtliga 

olika kommunikationskällor och inte bara de från mobiltelefoner. P2 förefaller 

vara det enda tillfället då uppgifter gällande mobiltelefoni utreds i ett avskilt 

avseende där man kan tala om direkta orsakssamband kopplat till specifikt de 

uppgifterna. Det är i princip uteslutande nyttan av uppgifter gällande 

mobiltelefoni som framkommer i kartläggningen. Som utredaren själv påpekar 

sammanställs de erhållna uppgifterna således alltså inte med data om 

internetaktivitet (SOU 2015:31, 281). Även om behandlingen sker indirekt, för 

syftet är i kartläggningen inte att endast utreda behovet av uppifter gällande 

mobiltelefoni utan att utreda inhämtningslagen, tycks det ändock rimligt att 

redovisa argumentationen på detta sätt. Detta eftersom påståendet om behovet av 

uppgifter från mobiltelefoni är uttryckt explicit och för sig vid den 

sammanfattande bedömningen av behovet av hela lagringen (Ibid., 167). 

Det finns för P2 ett till synes omfattande empiriskt underlag att bilda 

uppfattningar utifrån. Man belägger de flesta argument som förekommer med 

empiriska bevis från kartläggningen och förhållandevis detaljrika praktiska 

exempel och påvisar genom dessa att uppgifter från mobiltelefoni är till 

användning för flera syften. Man visar på att uppgifterna har haft en allmänt stor 

nytta vid fall som både gått vidare till förundersökning och sådana som inte gjort 

det. Utredningen argumenterar för att de inhämtade uppgifterna har hjälpt till för 

att förundersökning ska kunna påbörjas i cirka hälften av alla fall av inhämtning 

och man har funnit att det bara i ett fåtal av de granskade ärendena som 
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uppgifterna inte bidragit alls till fortskridandet. Det visas vidare på sättet på vilket 

uppgifterna varit till nytta genom kartläggning, identifiering av okända och 

avförande av misstänkta. Ytterligare belägg för uppgifternas nytta för att bekämpa 

brott sägs vara deras nytta vid brott som är en risk för rikets säkerhet och för att 

avföra personer från utredningen.  

Sammanfattningsvis går det inte att uttyda någon intern inkonsistens i 

argumentationen. De argument som sker enligt P2 innebär enligt mig alltså inga 

motsägelser. Uppfattningarna är av ett slag som gör det enkelt att upptäcka 

inkonsistens. För att P2 skulle kunna kallas inkonsistent i förhållande till 

underargumenten skulle dessa underargument behöva innehålla påståenden som 

uttrycker direkt eller implicerar att det finns ett litet behov för 

mobiltelefoniuppgifter. Man skulle kunna peka på möjlig inkonsistens i och med 

P1P1P1P2 och P2P1P1P2 som visar att ärenden som gäller IMEI- eller IMSI-

nummer (vilka är mobiltelefoniuppgifter) är mycket ovanliga och bara hämtas in i 

endast några få procent av fallen, vilket skulle kunna visa på att de är av litet 

värde. Det är dock oklart hur värdefulla de är i dessa få fall så de innebär enligt 

mig ingen motsägelse utan det kan snarare sägas innebära inkonsekvens i form av 

otillräckligt stöd.   

För att argumentationen ska vara följdriktig och inte inkonsekvent behöver 

underargumenten motivera att det finns ett stort behov av att alla uppgifter 

gällande mobiltelefoni lagras för brottsbekämpning. Som sagts tidigare innehåller 

argumentationen som är baserad på utredningens kartläggning av hur de 

brottsbekämpande myndigheterna använder inhämtningslagen empiriska belägg 

för att uppgifter från mobiltelefoni används och är av nytta på en mängd olika sätt. 

Det är enligt min mening alltså belagt att utredningens kartläggning motiverar att 

det finns ett stort behov av uppgifter gällande mobiltelefoni. Liksom i fallet med 

de generellt hållna uttrycken trafikuppgifter och uppgifter om elektronisk 

kommunikation sker dock en generalisering kring begreppet "uppgiftskategorier 

som lagras beträffande mobiltelefoni". Man uttrycker implicit att det stora behovet 

gäller samtliga uppgiftskategorier som ingår i begreppet. Emellertid går det som 

sagt att utläsa i P1P1P1P2 och P2P1P1P2 att vissa uppgifter är mycket ovanliga 

och deras nytta är oklar. Både IMSI- och IMEI-nummer är enligt kartläggningen 

ovanliga. Deras användning utvecklas på ett teoretiskt plan utifrån C1C1 men det 

stannar vid påståenden, vilket som tidigare sagt bidrar föga till hållbarheten och 

vidare följdriktigheten. Jag anser alltså att även P2 innehåller inkonsekvens i form 

av otillräckligt stöd. 

Låt oss då gå vidare till vad som kan sägas vara det huvudsakliga 

kontraargumentet i argumentationen för bibehållandet av lagringen av de 

nuvarande uppgifterna, C1. 

 



 

 

 

 

38 

 

C1: Nödvändigheten av och proportionaliteten hos IMSI-nummer, 

lokaliseringsuppgifter om den första aktiveringen av en förbetald 

anonym tjänst och uppgifter som identifierar den utrustning där 

kommunikation via ip-telefoni slutligt avskiljs från den 

lagringsskyldige till den enskilda abonnenten samt uppgifter om den 

typ av kapacitet för överföring som har använts och uppgifter som 

identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från 

den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten kan ifrågasättas. 

C1C1: Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har bedömt alla dessa 

kategorier som nödvändiga. 

 

Som går att utläsa i avsnitt 2.2 i uppsatsen innefattar varje kommunikationskälla 

en mängd olika komponenter som vardera har ett specifikt syfte och 

användningsområde. Enligt C1 kan vissa av dessa ifrågasättas. De två första gäller 

uppgifter som kan kopplas till mobiltelefoni medan de två sista är uppgifter som 

är internetrelaterade. Det är till en början värt att påpeka implikationen av 

ifrågasättandet av dessa uppgifter. Genom detta kontraargument konstateras det i 

utredningen definitivt att samtliga andra uppgifter är nödvändiga och 

proportionerliga eftersom det endast är dessa uppgifter som behöver ifrågasättas. 

Det kan tyckas vara ett märkligt ställningstagande eftersom prövningen av 

behovet av uppgifter tidigare utgått från mer generella termer såsom 

trafikuppgifter och uppgifter om elektronisk kommunikation. Genom att uttrycka 

att just dessa specifika uppgifter ska prövas, implicerar det att alla andra lika 

specifika uppgifter också prövats enskilt, något som till synes inte gjort. 

Fortsättningsvis framgår det av C1C1 att myndigheterna bedömt alla fyra 

uppgiftskategorier som nödvändiga. De argument som framförs för var och en av 

de olika uppgifterna består i princip uteslutande av utsagor från de 

brottsbekämpande myndigheterna. Vad gäller IMSI-nummer hävdar polisen att 

det finns ett stort behov av uppgifter om IMSI-nummer. Man menar att de 

kommer till användning vid vissa specifika fall när man vill få tillgång till 

trafikuppgifter. Som sades tidigare framkommer det att de inhämtas väldigt sällan 

och att deras användbarhet inte redogörs för utifrån verkliga scenarier. Frågan är 

då om beskrivningen stort behov är rättvisande. Behovet av uppgifter om första 

aktiveringen av en förbetald anonym mobiltelefonitjänst understöds med tre 

argument. Bland annat menar man att det blir vanligare att personer som avser att 

begå brott förser sig med mobiltelefoner med anonyma abonnemang. Uppgifterna 

uppges även komma till användning vid ett hypotetiskt scenario där aktiverade 

men inte använda mobiltelefoner kan misstänkas vara utlösare till bomber. 

Uppgifter som vid ip-telefoni och internetåtkomst identifierar den utrustning där 

kommunikationen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige sägs vara nödvändiga 

för att kommunikationskedjan ofta är uppdelad och en operatör inte har ansvar för 

hela kedjan. Man menar att uppgifterna då behövs för att kunna ta kontakt med de 

som ansvarar för vidare ansvarspunkter i kedjan och att det inte vore möjligt att 
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identifiera slututrustningen annars. Slutligen talas det om uppgifter om den typ av 

kapacitet som har använts för internetåtkomst. Argumentationen för dessa är 

delvis liknande den för de föregående uppgifterna. Man menar att endast de som 

tillhandahåller kapaciteten för internetåtkomst (och inte operatörerna) har 

uppgifter om var användaren befinner sig geografiskt. Vidare hävdar man att 

uppgifterna behövs för att kunna kartlägga den misstänktes 

kommunikationsmöjligheter.  

Som går att utläsa sker argumentationen genom att de olika scenarier där 

uppgifterna skulle komma till användning redogörs för. Man kan förhållandevis 

snabbt konstatera att argumentationen är internt konsistent, så låt oss gå vidare 

och se om argumentationen även är internt konsekvent. Det redogörs inte för med 

vilka frekvenser de scenarier vid vilka uppgifter kan behövas inträffar. Vad gäller 

IMSI-nummer går det i utredningens kartläggning av inhämtningslagen att finna 

att de är ovanligt förekommande i de fall som undersöks, men uppgifter tycks inte 

finnas om de andra. Frågan är då hur vanligt förekommande de är. Det kan alltså 

konstateras att det saknas mer handfasta data för att backa upp påståendena vad 

gäller alla uppgifter förutom just IMSI-nummer för vilket det finns få. Inga 

konkreta exempel där uppgifterna varit till användning används, vilka varit ett 

vanligt inslag i den tidigare argumentationen. Endast ett, kallar man, hypotetiskt 

exempel används vid en av uppgiftskategorierna. Man hade enligt mig behövt visa 

att uppgifterna faktiskt har den verkan i verkligheten som de sägs ha i teorin för 

att motivera att de är nödvändiga. Ett minimumkrav som behöver tillfredställas är 

rimligen att uppgifterna överhuvudtaget leder till att det samhälleliga behovet av 

brottsbekämpning tillfredställs av inhämtningen av dessa uppgifter. Utan 

empiriska uppgifter kan man konstatera att de tillfredställer ett behov i teorin. 

Utifrån vidare uppgifter skulle man kunna resonera om den nytta de har faktiskt är 

tillräcklig för att berättiga att de samlas in för samtliga medborgare. Jag menar 

alltså sammanfattningsvis att C1C1 innehar inkonsekvens i form av otillräckligt 

stöd.  

5.3 Vidare koherens 

Efter att argumentationen redogjorts för och den interna koherensen undersökts i 

föregående kapitel kommer nu uppsatsen övergå till den del som åsyftar att pröva 

hur sammanhängande de huvudsakliga uppfattningarna är i förhållande till tesen. 

Konsistensprövningen är avsedd att testa om det förekommer motsägelser i de 

uppfattningar som uttrycks, medan konsekvensprövningen handlar om att pröva 

om det råder följdriktighet i argumentationen. 
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5.3.1 Konsistens  

En förutsättning för att en mängd uppfattningar ska kunna vara konsekventa är att 

de inte har inneboende motsägelser. Innan konsekvensen undersöks behöver alltså 

den vidare konsistensen mellan uppfattningar prövas.  

 

T: Den nuvarande lagringen av uppgifter om elektronisk 

kommunikation är lämplig och behovsmässigt proportionerlig och bör 

bibehållas i sin helhet. 

φT: Lagringen är objektivt sett ägnad att uppnå det eftersträvade 

målet att skydda allmän säkerhet och/eller för att förebygga, 

undersöka, avslöja och lagföra brott och den avgränsas på ett sådant 

sätt att integritetsintrånget inte blir större än vad som är strikt 

nödvändigt för att uppnå det efterstävade målet. 

P1: Uppgifter om elektronisk kommunikation är av stort värde för att 

kunna upptäcka och utreda brott, inte minst vad gäller grov och 

organiserad brottslighet. 

P2: Det finns ett stort behov av att de uppgiftskategorier som lagras 

beträffande mobiltelefoni även i fortsättningen omfattas av 

lagringsskyldigheten. 

C1: Nödvändigheten av och proportionaliteten hos IMSI-nummer, 

lokaliseringsuppgifter om den första aktiveringen av en förbetald 

anonym tjänst och uppgifter som identifierar den utrustning där 

kommunikation via ip-telefoni slutligt avskiljs från den 

lagringsskyldige till den enskilda abonnenten samt uppgifter om den 

typ av kapacitet för överföring som har använts och uppgifter som 

identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från 

den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten kan ifrågasättas. 

C1C1: Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har bedömt alla dessa 

kategorier som nödvändiga. 

 

Ovanstående uppfattningar är de som kommer prövas för inkonsistens (och 

sedermera konsekvens i nästa avsnitt). Notera att både C1 och C1C1 tagits med 

för att konsistensprövningen gäller de slutliga uppfattningar som förekommer i 

argumentationen. Som nämnts tidigare kommer konsistensprövningen bestå i 

undersökning efter olika slags motsägelser i uppfattningarna. Undersökningen 

sker helt enkelt genom att de olika uppfattningarna som uttrycks ovan prövas 

gentemot varandra och framförallt prövas huvudargumenten (Pn) gentemot tesen 

(T). Alla uppfattningar kombineras alltså i syfte att utmejsla om det föreligger 

inkonsistens av de två olika typer som talats om tidigare.  

Det går till en början att konstatera att det inte finns motsägelser av det första, 

mest uppenbara, slaget. Motsägelser skulle som bekant då handla om att ett 

påstående både affirmeras och sägs emot på samma gång. Den typen av 

motsägningar är uppenbara och lätta att hitta. Det finns som går att utläsa av 

ovanstående uppställning inga motsägelser av det slaget. För att det skulle finnas 
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hade någon av uppfattningarna behövt säga emot innebörden i en annan 

uppfattning. Argumenten talar om att det finns ett behov av uppgifter om 

elektronisk kommunikation, liksom tesen. För att de skulle bli motsagda hade då 

två eller flera argument behövt uttrycka att uppgifterna inte behövs.  

Därför undersöks nu om det finns motsägelser av det andra slaget, det vill säga 

motsägelser som kommer utav att de uppfattningar som uttrycks implicerar 

motsägelser. Enligt tesens premiss ska de lagrade uppgifterna objektivt sett vara 

ägnade att uppnå det eftersträvade målet att skydda allmän säkerhet och 

förebygga, undersöka, avslöja och lagföra brott och avgränsas på ett sådant sätt att 

integritetsintrånget inte blir större än vad som är strikt nödvändigt för att uppnå 

det eftersträvade målet. Frågan är då till att börja med om någon av de 

uppfattningar som finns uttrycker ett påstående som implicerar en motsägelse av 

tesen. För att det ska förhålla sig så behöver alltså uppfattningarna uttrycka att 

uppgifterna inte är nödvändiga. För att lagring av en uppgift ska kunna anses 

nödvändig behöver den vara fundamental för uträttandet av syftet, snarare än att 

bara vara den mest bekväma eller kostnadseffektiva lösningen. Det ska finnas en 

koppling mellan den information som införskaffas genom åtgärden och målet med 

åtgärden (European Data Protection Supervisor, 14). Enligt mig uttrycker ingen av 

uppfattningarna en negation av deras påstådda nödvändighet. Som nämndes 

tidigare kunde användbarheten hos vissa uppgifter ifrågasättas på grund av deras 

ovanlighet vid inhämtningen, men argumentationen implicerade ändå inte att de 

inte var nödvändiga. En ytterligare aspekt att begrunda är om uppfattningarna kan 

sägas innehålla inkonsistens sinsemellan. Enligt min mening finns det ingen 

inkonsistens i det avseendet heller.  

Avsaknaden av inkonsistens i argumentationen innebär alltså att det saknas 

motsägelser i argumentationen. I nästa avsnitt diskuteras konsekvensen. 

5.3.2 Konsekvens 

Det har enligt mig redan visat sig att det finns intern inkonsekvens inom samtliga 

av de argument som är tänkta att understödja tesen. Inkonsekvensen har i alla fall 

varit i form av otillräckligt stöd. Med detta menas alltså att det funnits otillräckligt 

stöd inom underargumenten till de argument som behandlats. I detta avsnitt 

kommer uppsatsen handla om de huvudsakliga argumentens förhållande till tesen. 

Frågan är alltså om argumenten motiverar tesen.  

Det är här värt att börja med att begrunda den premiss (φT) som behöver gälla för 

att tesen ska uppfyllas. Till en början kan man se på argumentationen för om 

lagringen av samtliga de uppgifter som omfattas av lagringsskyldigheten är 

lämplig. Det handlar då om den första delen av premissen till φT, det vill säga om 

lagringen är "objektivt sett ägnad att uppnå det eftersträvade målet". Samtliga de 

uppgifter som innefattas i lagringen ska då alltså argumenteras vara nödvändiga 
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för syftet att skydda allmän säkerhet och/eller för att förebygga, undersöka, 

avslöja och lagföra brott. För att lagringen av en uppgift ska kunna anses 

nödvändig behöver den som nämndes nyligen vara fundamental för uträttandet av 

syftet, snarare än att bara vara den mest bekväma eller kostnadseffektiva 

lösningen. Det ska även finnas en koppling mellan den information som 

införskaffas genom den och dess mål och detta ska vara understött av 

dokumentation och statistik som är tillräcklig och relevant (European Data 

Protection Supervisor 2016, 13; Article 29 Working Group 2014, 11). En fråga 

blir här då vad som i argumentationen utgör bevismaterialet när uppgifternas 

viktighet behandlas, och framförallt om denna bevisning då är hållbar och 

sammanhängande. Rimligtvis ska bevisningen för uppgifterna vara regelbunden 

och utgå ifrån principer för att den ska vara koherent, något som förespråkas av 

Tersman (1993, 50).  

Man avser enligt P1 att visa på att uppgifter om elektronisk kommunikation och 

trafikuppgifter i allmänhet är av stort värde för att uppfylla det brottsbekämpande 

syftet med lagringen. Inriktningen i argumentationen är på att visa att de är till 

nytta både i det utredande arbetet och i underrättelseverksamheten. Detta visar 

man genom att hänvisa till empiriska fall där uppgifterna kommit till nytta och 

viss statistik som visar på att uppgifterna är till nytta i den brottsbekämpande 

verksamheten. Som sades i avsnittet gällande intern koherens ansågs dock P1 ha 

en intern inkonsekvens som kommer av att man i argumentationen inte visar på att 

det finns ett stort behov av alla uppgiftskategorier som ingår i begreppen 

uppgifter om elektronisk kommunikation och trafikuppgifter. Det tycks istället 

implicit argumenteras för att alla ingående uppgiftskategorier är nödvändiga för 

att vissa är det. Oftast sker ingen differentiering mellan de olika beståndsdelarna 

som ingår i begreppen som används vilket är problematiskt eftersom alla uppgifter 

inte rimligtvis kan utvärderas samtidigt och på samma sätt, vilket också 

utredningen påpekar. Att påstå att trafikuppgifter eller uppgifter om elektronisk 

kommunikation behövs vid bekämpandet av brottslighet är nämligen ett påstående 

som kan ha varierande innehåll. Innehållet kan exempelvis bestå av endast 

uppgifter från mobiltelefoni. I det fallet skulle påståendena om uppgifternas nytta 

kunna uttryckas på exakt samma sätt som om innehållet utgjorts av exempelvis 

internetrelaterade data utan att man visste om denna skillnad. Detta trots att 

skillnaden alltså är av stor vikt. Eftersom det inte är klargjort mer specifikt vad 

man i många fall avser med uttrycken trafikuppgifter och uppgifter om elektronisk 

kommunikation går det således enligt mig inte att dra slutsatser om deras 

generella viktighet. Man kan dock utifrån P2 och vissa implicita och explicita 

påståenden i P1 förhållandevis enkelt motivera att åtminstone många uppgifter 

från kommunikationskällan mobiltelefoni är viktiga för verksamheten eftersom 

detta visats klart där enligt mig. Att kartläggningen gällde i princip uteslutande 

inhämtning av uppgifter om mobiltelefoni är talande i sig. Detta förstärks av den 

den statistik som redovisades i Figur 1 (s. 4) där man kan se att inhämtning av 
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uppgifter från mobiltelefoni under de flesta år skett i en omfattning som är 5-10 

gånger högre än vad den är för inhämtning av internetrelaterade uppgifter. Baserat 

på ovanstående kan man enligt mig rimligtvis inte tala om att uppgifter från 

mobiltelefoni och internetrelaterade uppgifter kan talas om i samma veva utan de 

behöver separeras och ett empiriskt underlag behöver presenteras för båda 

kategorierna.  

Om alla uppgifter bedöms vara av stort värde för brottsbekämpning och ska lagras 

borde det följa att alla uppgifter ska understödas av ett bevismaterial med ett 

jämbördigt stöd som just visar på att de är nödvändiga och att det finns ett behov 

av att lagra just uppgiften i fråga. Visar man på stor nytta med hjälp av empiriska 

data och statistik bör det vara ett krav vid alla tillfällen. Man uttrycker att de enda 

uppgiftskategorier som behöver prövas är de fyra som räknas upp i C1. Implicit 

påstår man då att samtliga andra uppgiftskategorier har genomgått en individuell 

prövning. Den tidigare argumentationen innehåller dock ingen individuell 

prövning av varje enskild uppgiftskategori. Vid inget tillfälle tycks man visa att 

exempelvis meddelandehanteringsuppgifter avseende e-post som åsyftas i 42 § 

Förordningen om elektronisk kommunikation är av stort värde. Det skulle då 

rimligtvis kunna handla om sådana trafikuppgifter relaterade till 

meddelandehantering som åsyftas i den fjärde punkten i paragrafen, eller 

uppgifter om vilka tjänster som använts som innefattas i den femte punkten. Man 

differentierar heller inte i utredningen vad gäller telefoniuppgifters viktighet. 

Uppgifter som kommer från kategorin internettelefoni innefattas enligt 41 § (som 

handlar om uppgifter från ip-telefoni) bland annat i 39-40 § i Förordningen men 

dessa diskuteras till synes inte i samband med telefoniuppgifter i utredningen.  

Denna inkonsekvens i bevisföringen tar sig enligt min mening vidare uttryck 

genom de värdeuttryck som används. Värdeuttryck är viktiga i sammanhanget 

eftersom det finns en mängd olika uppgiftskategorier som alla ska bedömas. Om 

fördelen med att lagra vissa uppgifter är små är det möjligt att begränsningen i 

rätten till ett privatliv lagringen innebär inte är lämplig (European Data Protection 

Supervisor 2016, 14). Man hävdar i argumentationen att trafik- och 

lokaliseringsuppgifter gällande mobiltelefoni enligt P2 är av ”stort värde” efter 

den kartläggning som gjorts. Uttrycket ”stort behov/värde” uttrycks vidare som 

gällande alla uppgifter som ingår i begreppen uppgifter om elektronisk 

kommunikation och trafikuppgifter. Bevisföringen för uppgifter gällande 

mobiltelefoni är dock som sagt beskaffad på ett klart mer utförligt vis, vilket 

enligt mig förstärker obalansen i förfaringssättet genom vilket man ämnar komma 

fram till slutsatsen att hela lagringen är nödvändig.  Badersten (2006, 99) påtalar 

vikten av att ett normativt resonemang ska visa att de värden och värderingar som 

resonemanget kretsar kring är rangordnade på ett enhetligt sätt i värdehierarkier 

och Peczenik (2008, 136) talar om vikten av en prioritetsordning bland argument 

för koherens. Utifrån detta, och med tanke på att varje uppgiftskategori behöver 
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berättigas för sig, anser jag att krävs en liknande utredning gällande exempelvis 

meddelandehanteringsuppgifter avseende e-post samt trafikuppgifter gällande ip-

telefoni för att kunna säga att även de är av stort värde för brottsbekämpningen. 

När man behandlat samtliga uppgiftskategorier skulle man sedan kunna uttrycka 

sig om ett generellt stort värde. Problematiken kring uttrycken om relativt värde 

gäller även inom argumentet om mobiltelefoniuppgifters stora vikt, P2. Detta 

eftersom, vilket påtalades i avsnittet om den interna koherensen, P2 uttrycker att 

alla mobiltelefoniuppgifter är av stort värde medan man i kartläggningen visar att 

vissa uppgifter är mycket ovanliga och således enligt mig svårligen kan tillskrivas 

samma beskrivning som exempelvis historiska trafikdata som förekommer klart 

mest (SOU 2015:31, 215; 262). Sammanfattningsvis gällande lagringens 

lämplighet har man enligt mig inte lyckats med att visa på nödvändigheten hos 

alla uppgifter för att bekämpa brottslighet, och argumenten motiverar således inte 

tesen i det avseendet.  

Den andra delen av tesens premiss gäller om lagringen avgränsas så att 

integritetsintrånget inte blir större än vad som är strikt nödvändigt. En relevant 

fråga avseende denna proportionalitsfråga gäller då om lagringen är tillräckligt 

avgränsad avseende vilka data som samlas in (Article 29 Working Group 2014, 

10). Som utredaren själv säger måste varje uppgiftskategori vid 

proportionalitetsbedömingen bedömas för sig och för att kunna ställas mot det 

integritetsintrång som sker (SOU 2015:31, 162). Eftersom den totala lagringen är 

bedömd som lämplig och proportionerlig betyder det att alla uppgiftskategorier 

som ingår i lagringen alltså bör ha undergått en prövning gällande detta. I 

argumentationen bör det då ha argumenterats, med hjälp av bevisföring som 

rimligtvis inte bara består i påståenden, för att enskilda uppgifter är av stor nytta 

och att den avgränsning som omfattar samtliga av de uppgifter som idag lagras är 

tillbörlig och proportionerlig. Eftersom jag enligt tidigare redogörelse anser att 

alla uppgifter inte redogjorts för och bevisats på samma sätt går det således att 

peka på otillräckligt stöd och inkonsekvens även gällande denna andra del av 

tesens premiss. Man har enligt mig inte visat på att den omfattning av uppgifter 

som lagras idag är behovsmässigt proportionerlig vad gäller alla enskilda 

uppgifter som innefattas. 

Begreppet trafikuppgifter har enligt min mening behandlats som en alltför 

obestämd massa när verkligheten är att uttrycket innehåller uppgiftskategorier 

från ett antal olika kommunikationskällor. När begreppet definierats har den 

kommunikationskälla som behandlats nästan uteslutande varit mobiltelefoni. När 

uppgifter från andra källor behandlats kort har inga bevis förutom påståenden 

presenterats. Ur detta går det enligt mig att utläsa en förhållandevis allvarlig 

inkonsekvens i form av otillräckligt stöd i argumentationen för tesen eftersom 

inget av de argumenten enligt mig helt och fullt motiverar tesen även om 

exempelvis argumentet om mobiltelefoniuppgifters viktighet förefaller innehålla 
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mindre inkonsekvens än de andra. Man har enligt mig inte visat på att alla 

enskilda uppgiftskategorier är nödvändiga och behovsmässigt proportionerliga 

som tesen uttrycker. För att åtgärda denna problematik hade man enligt mig i 

utredningen behövt presentera ett betydligt mer omfattande bevismaterial och 

motivering för olika uppgiftskategorier snarare än att använda generella ordalag 

och generaliseringar i mångt och mycket. Påståenden från myndigheter har fått en 

alltför stor roll, och empiriska data och statistik har lyst med sin frånvaro. 
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6. Resultat och slutsatser 

Uppsatsen ämnade dels beskriva argumentationen som förts för att stödja en 

fortsatt datalagring enligt datalagringsdirektivet vilket gjordes i kapitel 5.2 (och 

urpsprungligen i Bilaga 1). Här utmejslades de för- och motargument som använts 

för att berättiga en fortsatt lagring av samtliga uppgifter. Ett vidare syfte med 

uppsatsen var att pröva om det finns inkoherens i argumentationen. Denna 

prövning utgick från att undersöka om det i argumentationen finns inkonsistens 

och inkonsekvens som alltså innebär motsägelser och brist på följdriktighet. Den 

interna koherensen prövades i avsnitt 5.2 och vidare koherens prövades i 5.3. 

Prövningen visade att argumentationen inte har inneboende inkonsistens men att 

den är inkonsekvent genom att tesen har otillräckligt stöd. Man argumenterar för 

att alla enskilda uppgifter om elektronisk kommunikation är nödvändiga och bör 

fortsätta lagras, men presenterar i praktiken mest bevis att det finns ett behov av 

aggregat bestående av just "trafikuppgifter" och "uppgifter om elektronisk 

kommunikation" utan att de innboende kategorierna särskiljs. De uppgifter som 

ges mest bevisning, mobiltelefoniuppgifter, får även de otillräckligt stöd eftersom 

alla mobiltelefoniuppgifter inte får lika bevisning. När det gäller andra uppgifter 

som exempelvis internetrelaterade uppgifter presenteras enligt analysen bevis 

endast i form av kortfattade påståenden om deras vikt från de brottsbekämpande 

myndigheterna utan empiriska data som backar upp dem. Därmed anses alltså 

argumentationen vara inkonsekvent.  

En del inkoherens kan förväntas i uppfattningar, vilket diskuterades i 

teoriavsnittet. Dock förefaller inkoherensen i argumentationen som undersökts 

vara förhållandevis graverande eftersom stödet för ett flertal enskilda 

uppgiftskategorier är till synes obefintligt i utredningen. Internetrelaterade 

uppgifter utgör i lagringen den ena stora kategorin av uppgifter efter uppgifter om 

telefoni. Att det finns sådan inkoherens i argumentationen avseende en så 

omfattande del av datalagringen kan sägas vara problematiskt. Även om det kan 

tyckas vara formalistiskt att peka på brister i argumentationen gällande 

exempelvis vissa obskyra uppgiftskategorier, kan man med enkelhet argumentera 

för att många bäckar små gör en stor å.  Lagringen innebär som EU-domstolen 

påpekade i sitt ogiltigförklarande ett stort intrång i hela befolkningens rätt till 

dataskydd och ett privatliv i och med dess omfattning. Just frågan om behovet av 

de uppgifter som lagras idag är naturligen av avgörande betydelse för hela 

datalagringen som företeelse. Går det inte på ett sammanhängande vis att visa på 

behovet av alla uppgifter innebär det rimligtvis att lagringen inte vilar på en helt 

solid grund. Eftersom lagringen omfattar samtliga medborgare förefaller varje 

överflödig del av lagringen som påfallande olämplig. Att det inte finns några 

uppgifter med vilka en utomstående faktiskt kan bedöma vissa uppgifters 
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användbarhet innebär att en oproportionerligt stor mängd makt läggs i 

myndigheternas händer.  

För att maktutövningen ska kunna anses rättfärdigad bör medborgarna kunna 

acceptera de regler och det rättfärdigande uppfattningar den utgår ifrån. 

Maktreglerna ska rimligtvis vara berättigade enligt ett logiskt mönster som 

medborgarna kan relatera till. Är de grundläggande uppfattningarna på vilka 

maktutövningen utgår från inte sammanhängande och har koherensbrister innebär 

det att medborgarna inte har möjlighet att på ett tillgängligt sätt kritisera 

maktreglerna. Går det inte att kritisera maktutövningens bas innebär det en 

skevhet i maktrelationen. Därmed kan legitimiteten i reglerna ifrågasättas och den 

moraliska plikten att efterleva reglerna kan betvivlas. Legitimiteten är i det 

avseendet subjektiv då den handlar om relationen mellan makten och de 

underordnade. Denna uppsats argumenterar även för att koherens kan 

sammankopplas med legitimitet i ett objektivt avseende. Detta sker genom att 

koherens kan ses som en objektivt värdefull egenskap som bör vara inneboende i 

maktutövningen. 

I och med att det i uppsatsen valdes att fokusera på argumentationen kring en 

avgränsad del av datalagringen går det inte att säga att det fullständiga 

rättfärdigandet av datalagringen har koherens- och legitimitetsbrister. Däremot 

kan man säga att argumentationen för en grundläggande del av lagringen är 

inkoherent vilket rimligtvis bör ha vidare konsekvenser. Datalagringen har ofta 

fått en undanskymd roll i samhället men det är en fråga som tål att studeras vidare. 

6.1 Vidare forskning 

I denna uppsats rymdes undersökningen av koherensen i argumentation för en 

utvald och central del av den svenska datalagringen. För det första är vidare 

analys gällande samma fråga tänkbar. Att konstatera att det finns inkoherens är ett 

första steg. Att utröna om inkoherensen som förekommer beror på att uppgifter 

som kan användas för att rättfärdiga lagringen faktiskt finns eller om det saknas 

sådana uppgifter kan vara ett andra steg. Vidare forskning skulle även rimligtvis 

behövas för att pröva koherens och annat gällande den argumentation som finns 

för andra delar av datalagringen. Förslagsvis skulle undersökningar kunna ske 

gällande hur det rättfärdigas att brottsbekämpande myndigheter enligt 

inhämtningslagen har möjlighet att inhämta lagrade uppgifter i 

underrättelseverksamheten utan ett föregående domstolsbeslut. 

På ett förhöjt plan undersöker uppsatsen koherensen i den offentliga 

maktutövningen. I uppsatsen analyseras den argumentation som sker för att 

rättfärdiga en fortsatt maktutövning avseende datalagringen. Att undersöka hur 

legitim den offentliga maktutövningen är kan sägas vara en klassisk 
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statsvetenskaplig fråga. Koherens är ett sätt att utröna legitimiteten, och det går 

givetvis att studera andra empiriska frågor än datalagringen. 
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Bilaga 1. Analysschema: Behovet av de lagrade 

uppgifterna 

T: Den nuvarande lagringen av uppgifter om elektronisk kommunikation är 

lämplig och behovsmässigt proportionerlig och bör bibehållas i sin helhet.2  

Prec: Lagringen innefattar alla uppgiftskategorier som har lagrats sedan 

implementeringen av direktivet i svensk rätt. 

 φT: Lagringen är objektivt sett ägnad att uppnå det eftersträvade målet att skydda 

allmän säkerhet och/eller för att förebygga, undersöka, avslöja och lagföra brott3 

och den avgränsas på ett sådant sätt att integritetsintrånget inte blir större än vad 

som är strikt nödvändigt för att uppnå det efterstävade målet. 

P1: Uppgifter om elektronisk kommunikation är av stort värde för att kunna 

upptäcka och utreda brott, inte minst vad gäller grov och organiserad brottslighet.4 

Prec: Detta innefattar samtliga uppgiftskategorier.5 

P1P1: Trafikuppgifter utgör enligt BRU:s SOU 2005:38 (s. 323 f.) ofta den 

information som är viktigast för att föra utredningar om grövre brott framåt.6 

Prec: Trafikuppgifter ingår under begreppet ”uppgifter om elektronisk 

kommunikation”. 

P1P1P1: Trafikuppgifter används i nästan varje utredning rörande grova brott 

som t.ex. mord, människorov, grovt rån, grov mordbrand, allmänfarlig 

ödeläggelse, grov våldtäkt, människohandel för sexuella ändamål, grovt 

barnpornografibrott och grovt narkotikabrott samt brott som faller inom 

Säkerhetspolisens område.7 

P2P1P1: Trafikuppgifterna är ofta av stor betydelse redan i utredningsarbetets 

inledningsskede.8  

P1P2P1P1: Genom historiska trafik- och lokaliseringsuppgifter kan man 

klarlägga händelser som anknyter såväl till själva brottstillfället som till 

planläggningen och flykten.9 

                                                 
2 SOU 2015:31 s. 167, Ds 2014:23 s. 53 
3 Ds 2014:23 s. 51 
4 Ds 2014:23 s. 52, SOU 2015:31 s. 162 
5 SOU 2015:31 s. 167 
6 Ibid. s. 84, Ds 2014:23 s. 34 
7 Ibid. s. 84; SOU 2005:38 s. 323 f 
8 Ibid. s. 84 
9 SOU 2015:31 s. 85; SOU 2005:38 s. 194-195 
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P1P1P2P1P1: De trafikuppgifter som har genererats i anslutning till en 

brottsplats och sådana uppgifter som kan knytas till ett brottsoffer eller en 

eventuell misstänkt person kan användas tillsammans med annan information för 

att föra utredningen framåt.10 

P2P1P2P1P1: Trafikuppgifterna kan svara på frågor om vilka nummer som haft 

kontakt med varandra, hur intensiv kommunikationen har varit och var 

användarna av t.ex. mobiltelefoner eller annan kommunikationsutrustning har 

befunnit sig.11 

P3P1P2P1P1: Vid utredningen av planeringsskedet av ett brott är det genom 

tillgången till trafikuppgifter ofta möjligt att ta reda på t.ex. hur gärningsmännen 

har sammanträffat och hur de har rekognoserat vid gömställen, längs flyktvägar 

och vid brottsplatsen samt hur de införskaffat brottsverktyg eller stulit flyktbilar 

(SOU 2005:38 s. 324).12 

P4P1P2P1P1: BRU konstaterade att trafikuppgifterna i många fall kan få till 

följd att personer avförs från utredningen genom att misstankarna mot dem visar 

sig sakna substans.13 

P5P1P2P1P1: Ofta är det inte möjligt att i ett senare skede använda sig av andra 

hemliga tvångsmedel som t.ex. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation 

utan att först ha tillgång till historiska trafikuppgifter som visar vilka 

abonnemang som en misstänkt person använder sig av.14 

P6P1P2P1P1: Åklagarmyndighetens redovisning av användningen av vissa 

hemliga tvångsmedel under 2013 ges exempel på situationer där hemlig 

övervakning av elektronisk kommunikation har varit till nytta för 

brottsutredningar: [1. Elektroniska uppgifter om samtal och meddelanden hjälpte 

för att utreda om en misstänkt person förfogat över en viss telefon vid ett visst 

tillfälle. Viktigt för förhör av den misstänkte och som bevisning i rättegång. 2. Vid 

kvinnofridskränkning användes samtalslistor som visade tidpunkter för samtal för 

att visa på en mans kontakt med en tidigare fru.]15 

P7P1P2P1P1: Den information som kommer fram vid hemlig övervakning och 

hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation bedöms ofta ha ett betydande 

bevisvärde i rättegångar som rör grov allvarlig och organiserad brottslighet.16 

P3P1P1: Trafikuppgifter används även i ett senare skede av utredningsarbetet. 

                                                 
10 SOU 2015:31 s. 84 
11 SOU 2015:31 s. 84; SOU 2005:38 s. 194 
12 SOU 2015:31 s. 84 
13 SOU 2015:31 s. 84; SOU 2005:38 s. 194 
14 SOU 2015:31 s. 162 
15 Ibid. s. 85 
16 Ibid. 2015:31 s. 85 
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P1P3P1P1: Vid användning av anonyma tjänster, som t.ex. förbetalda kontantkort 

som saknar registrerad användare, kan trafikuppgifter vara av stor betydelse i ett 

senare skede i utredningen. 17 

P1P1P3P1P1: Ett beslag av en mobiltelefon från en misstänkt person kan avslöja 

vilka kontakter den personen har haft och var han eller hon har befunnit sig vid 

olika tidpunkter i samband med att ett brott har begåtts.18 

P4P1P1: Trafikuppgifter är vid utredningen av internetrelated brottslighet ofta 

helt avgörande information för att möjliggöra identifiering av en misstänkt 

gärningsman.19 

P1P4P1P1: Möjligheten till anonymitet och begränsningen av forensisk bevisning 

för att utreda brott medför att trafikuppgifter i många fall inte kan undvaras vid 

utredning om internetrelaterad brottslighet, om sådan brottslighet alls ska kunna 

bekämpas.20  

P2P4P1P1: Från de brottsbekämpande myndigheterna har i flera sammanhang 

framhållits att tillgången till  (internet)trafikuppgifter i brottsutredningarna fått allt 

större betydelse i takt med den ökade användningen av kryptering, som innebär att 

innehållet i meddelanden inte blir åtkomligt för myndigheterna vid hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation.21  

P3P4P1P1: Allt oftare utgör t.ex. en ip-adress det första spåret i en utredning av 

ett anmält brott.22  

P4P4P1P1: Polisen har uppgett att uppgifter om var en internetsession kopplat 

upp och riktningen till basstationen är extremt viktiga.23 

P1P4P4P1P1: Dessa uppgifter används för att positionera offer och misstänkta, 

kontrollera alibin och för att hitta vittnen eller misstänkta i ett område.24 

P2P1: Uppgifter om elektronisk kommunikation är av värde i  

underrättelseverksamheten hos de brottsbekämpande myndigheterna. 

Prec: Det rör sig om brott för vilka det inte är föreskrivet ett lindrigare  straff än 

två års fängelse. 

P1P2P1: Uppgifter om elektronisk kommunikation på underrättelsestadiet anges 

ofta vara avgörande för att koppla samman aktörer, platser och tidpunkter samt 

stärka misstankar så att en väl grundad förundersökning kan inledas.25 

                                                 
17 SOU 2015:31 s. 84 
18 Ibid. s. 84 
19 Ibid. s. 85, SOU 2005:38 s. 324-325 
20 SOU 2005:38 s. 325 
21 SOU 2015:31 s. 85 
22 Ibid. s. 85 
23 Ds 2014:23 s. 52 
24 Ibid. s. 52 
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P1P1P2P1: Enligt redovisningen har Rikspolisstyrelsen och Tullverket är 

information om elektronisk kommunikation väsentlig för myndigheternas 

underrättelseverksamhet. De inhämtningsmöjligheter som inhämtningslagen 

medger har varit avgörande för att inleda förundersökning avseende en lång rad 

grova brott.26 

P1P1P1P2P1: Se P2. 

P2P1P2P1: Åklagarmyndighetens redovisning innehåller några konkreta exempel 

på fall där inhämtade uppgifter om elektronisk kommunikation har använts i 

underrättelseverksamheten:  

P1P1P1P1P2P1: [Tre exempel där en kombination av elektronisk kommunikation 

och andra underrättelser lett till gripanden för narkotikabrott, ett exempel gällande 

penningförfalskning, ett exempel gällande startade bränder.]27 

P2: Det finns ett stort behov av att de uppgiftskategorier som lagras beträffande 

mobiltelefoni även i fortsättningen omfattas av lagringsskyldigheten.28 

P1P2: Utredningens kartläggning av inhämtning av uppgifter enligt 

inhämtningslagen, samt uppgifter som Polismyndigheten och Säkerhetspolisen 

lämnat, visar på det.29 

Prec: Kartläggningen gäller Säkerhetspolisens, Tullverkets och 

Polismyndighetens inhämtning. 

P1P1P2: Kartläggningen handlade nästan uteslutande om uppgifter om 

mobiltelefoni.30 

P1P1P1P2: De undersökta ärendena för Säkerhetspolisen har i allt väsentligt gällt 

mobiltelefoner (95 stycken) och bara några få fasta telefoner (4 stycken).31 

Prec: Ärenden som gällt mobiltelefoners unika IMEI-kod (3 stycken) och SIM-

kortets IMSI-kod (1 styck) är ovanliga. Samtliga ärenden har gällt historiska 

trafikdata, men det är också vanligt med geografiska data – var telefonen har 

befunnit sig.32 

P2P1P1P2: Besluten i ärendena för Polismyndigheten och Tullverket som 

undersökts har i allt väsentligt avsett inhämtning av uppgifter utifrån 

                                                                                                                                      
25 SOU 2015:31 s. 86 
26 Ibid. s. 86 
27 Ibid. s. 86-87 
28 Ibid. s. 167 
29 Ibid. s. 167 
30 Ibid. s. 167 
31 Ibid. s. 215 
32 SOU 2015:31 s. 215 
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mobiltelefoners telefonnummer (153 av 158 beslut). Endast ett beslut har avsett en 

fast telefon.33 

Prec: Beslut som gäller mobiltelefoners IMEI-nummer (tre beslut) och SIM-

kortets IMSI-nummer (ett beslut) är ovanliga. En stor majoritet av besluten har 

avsett historiska uppgifter meddelanden (141 beslut). Det är också relativt vanligt 

(51 beslut) att besluten avser uppgifter om i vilket geografiskt område en telefon 

finns eller har funnits. Beslut om s.k. basstationstömning är mycket ovanliga (ett 

beslut).34 

P2P1P2: I ett förhållandevis stort antal, knappt hälften, av de ärenden där 

intervjuer har hållits har förundersökning kunnat inledas med hjälp av 

uppgifterna.35 

φP1P1P2: Det är uppgifterna som hämtats genom inhämtningslagen som lett dit. 

C1P2P1P2: Det har inte i något av de granskade ärendena varit möjligt att med 

säkerhet slå fast att det var just uppgifterna som hämtades in med stöd av lagen 

som ensamt ledde till resultatet.36 

P1C1P2P1P2: Det är i allmänhet inte möjligt att bedöma resultatet av 

uppgiftsinhämtning enligt inhämtningslagen isolerat från de övriga 

informationskällor som de brottsbekämpande myndigheterna använder sig av.37  

P1P1C1P2P1P2: Uppgifter från inhämtningen är viktiga tillsammans med t.ex. 

källdrivning och fysisk spaning.38 

C2P2P1P2: Att bedöma nyttan av uppgifterna som hämtas enligt lagen baserat 

enbart på andelen ärenden som har lett vidare till förundersökning skulle vara 

missvisande.39 

P1C2P2P1P2: Att förundersökning inte har inletts kan ha berott på något annat.40 

P2C2P2P1P2: Uppgifterna har hjälpt även om ärendet nedprioriterats eller inte 

fullföljts av olika skäl.41 

P1P2C2P2P1P2: [Tre exempel visar på det.]42 

P3P1P2: Det är tydligt att uppgifterna varit till stor nytta i många fall.43 

                                                 
33 SOU 2015:31 s. 262 
34 Ibid. s. 262 
35 Ibid. s. 273 
36 Ibid. s. 273 
37 Ibid. s. 273 
38 Ibid. s. 273 
39 Ibid. s. 274 
40 Ibid. s. 274 
41 SOU 2015:31 s. 274 
42 Ibid. s. 274 
43 Ibid. s. 274 
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P1P3P1P2: Det är endast i ett fåtal av de granskade ärendena som uppgifterna 

från lagen inte alls har bidragit till att föra ärendet framåt.44 

P1P1P3P1P2: [Exempel från utredningen vittnar om det.] 

P2P3P1P2: Oftast har de inblandade personernas kontaktnät och rörelsemönster 

kunnat kartläggas samt att okända personer har identifierats.45 

P1P2P3P1P2: Den informationen har kunnat användas för att t.ex. bedöma 

tillförlitligheten i tips och som grund för att fysiskt spana på personer.46 

P1P1P2P3P1P2: [Flera praktiska exempel presenteras som visar att uppgifter 

kommit till nytta i det avseendet.]47 

P3P1P3P1P2: Uppgifterna från inhämtningslagen är till nytta genom att kunna 

avföra personer från misstankar.48 

P1P2P1P3P1P2: Det sparar resurser.49 

P2P2P1P3P1P2: [Ett exempel som visar på detta.]50 

P4P1P2: Telefontrafikdata bidrar med mycket värdefull information bl.a. för att 

kartlägga aktörer och nätverk som har en avsikt och förmåga att begå brott som är 

allvarliga för rikets säkerhet.51 

P1P4P1P2: Lagstiftningen möjliggör att på ett tidigt stadium fånga upp eventuella 

grupperingar, skeenden och modus i syfte att förhindra sådan brottslighet.52 

P2P4P1P2: Kartläggningen av inhämtningslagen uppvisar vissa fall med befarad 

risk mot rikets säkerhet, bland annat gällande spionage och potentiellt 

terrorbrott.53 

C1: Nödvändigheten av och proportionaliteten hos IMSI-nummer, 

lokaliseringsuppgifter om den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst 

och uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikation via ip-telefoni 

slutligt avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten samt 

uppgifter om den typ av kapacitet för överföring som har använts och uppgifter 

som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från den 

lagringsskyldige till den enskilda abonnenten kan ifrågasättas.54 

                                                 
44 SOU 2015:31 s. 274 
45 Ibid. s. 274 
46 Ibid. s. 274 
47 Ibid. s. 275-276 
48 Ibid. s. 276 
49 Ibid. s. 276 
50 Ibid. s. 276 
51 Ibid. s. 87 
52 Ibid. s. 87 
53 Ibid. s. 247; 223 
54 Ibid. s. 163 
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ΦC1: Samtliga övriga uppgifter kan bedömas som nödvändiga och 

proportionerliga. 

C1C1: Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har bedömt alla dessa kategorier 

som nödvändiga.55 

P1C1C1: Myndigheterna har framfört att det finns ett stort behov av att kunna få 

ut uppgifter om IMSI-nummer och vilket telefonnummer som IMSI-numret är 

knutet till. 

P1P1C1C1: I fall där polisen ska inhämta trafikuppgifter från en operatör som i 

sitt elektroniska kommunikationsnät också hyr ut tjänster till en virtuell 

mobiloperatör, MVNO, IMSI-identitet behövas för att få tillgång till 

trafikuppgifter. 

P2C1C1: Uppgifter om den första aktiveringen av en förbetald anonym 

mobiltelefonitjänst behövs. 

P1P2C1C1: Det blir allt vanligare att personer, som planerar att begå brottsliga 

handlingar, förser sig med ett stort antal mobiltelefoner med anonyma 

abonnemang.56 

P2P2C1C1: Myndigheterna har framfört att gärningsmän som begår planerade 

grova brott ofta har som praxis att använda anonyma abonnemang.57 

P1P2P2C1C1: Att få tillgång till de aktuella uppgifterna hjälper polisen att få 

reda på om det identifierade abonnemanget är en möjlig ”brottslur”. 

P1P1P2P2C1C1: Säkerhetspolisen använder ett hypotetiskt fall för att 

exemplifiera nyttan: Inkommer ett hot om en terroristattack mot exempelvis en 

flygplats, kan aktiverade men inte använda mobiltelefoner finnas i området.58 

P1P1P1P2P2C1C1: Har abonnemangen varit aktiva i området under längre tid, 

kan de misstänkas vara utlösare till bomber. En blockering av kommunikation, 

med stöd av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, till de aktuella 

mobiltelefonerna kan förhindra att bomberna utlöses.59 

P3C1C1: Uppgifter som vid ip-telefoni och internetåtkomst identifierar den 

utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige till den 

enskilda abonnenten är enligt myndigheterna nödvändiga för att identifiera 

användares kommunikationsutrustning eller den utrustning som de förmodas ha 

använt. 60 

                                                 
55 SOU 2015:31 s. 163-167 
56 Ibid. s. 164 
57 Ibid. s. 165 
58 Ibid. s. 164-165 
59 Ibid. s. 164-165 
60 Ibid. s. 165 
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P1P3C1C1: Det är ofta så att en operatör inte har ett ansvar för hela 

kommunikationskedjan, utan ansvaret avslutas vid en slutpunkt där 

kommunikationen avskiljs. Dessa punkter där kommunikationen avskiljs är 

viktiga för polisen att kunna få uppgifter om.61 

P1P1P3C1C1: Det kan innebära att kontakter kan tas med den som ansvarar för 

det kommande nätet för vidare utredning eller att kontakter tas med stadsnätet för 

att få tillgång till resterande uppgifter. 

P1P1P1P3C1C1: Myndigheterna har framhållit att det i dessa fall skulle vara 

svårt – om inte omöjligt – att identifiera ”slututrustningen” om inte uppgifter som 

identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från den 

lagringsskyldige finns att tillgå.62 

P4C1C1: Det finns enligt myndigheterna ett behov av uppgifter om den typ av 

kapacitet som har använts för internetåtkomst.63 

P1P4C1C1: Myndigheterna har framfört att behovet av sådana uppgifter hänger 

samman med att ansvaret för kommunikationskedjan blir allt mer uppsplittrat.64 

P1P1P4C1C1: Den som tillhandahåller internetåtkomst har inte alltid uppgifter 

om var användaren finns rent geografiskt utan endast om att han eller hon har 

anslutit via en operatör som tillhandhållit en fiberanslutning. Var 

fiberanslutningen terminerar har endast den som tillhandahåller kapacitet för 

internetåtkomst, dvs. fiberanslutningen, uppgifter om.65 

P2P1P4C1C1: Enligt myndigheterna är det också nödvändigt att kunna göra en 

kartläggning över en misstänkt persons möjligheter till kommunikation.66 

P1P2P1P4C1C1: Om det till exempel kommer fram att den misstänkte har en 

fiberförbindelse, så kan det innebära att misstankarna stärks och att man kan 

misstänka att förbindelsen utnyttjas till att kommunicera i brottsliga syften.67 

P1P1P2P1P4C1C1: Om inte uppgifter om kapacitet för internetåtkomst lagras, 

kan det innebära att myndigheten inte kan reda ut på vilken geografisk plats 

användaren befinner sig.68 

                                                 
61 SOU 2015:31 s. 165 
62 Ibid. s. 166 
63 Ibid. s. 166  
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