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Abstract:  This master’s thesis is about freedom of information ideas in 

the European Union data retention directive, 2006/24/EC. 
The directive means that data about electronic 
communications services will be retentioned. The aim of the 
thesis is to examine what ideas related to freedom of 
information that appear in the directive and how these ideas 
belong to the ideology of freedom of information that is 
common within the library community and to the juridical 
restrictions. In the light of surveillance tendencies that have 
occurred over the last years, the most well-known is 
probably the USA Patriot Act, it is interesting to study how 
freedom of information ideas appears when surveillance is 
legislated. The theory used comes from the dissertation of 
Stuart Hamilton which is about freedom of information and 
its barriers in libraries. The method that I have used is the 
idea and ideology analysis. 

 
     My study shows that the freedom of information ideas that 

appears in the directive 2006/24/EC belongs to surveillance 
and privacy. The surveillance ideas have to do with the 
permitted restrictions. The privacy ideas have mainly to do 
with the ideology of freedom of information but also to the 
juridical permitted restrictions. Even if there is nothing 
explicit in the directive about the freedom to seek, receive 
and impart information or freedom of access to information, 
the two definitions of freedom of information are influenced 
by ideas of surveillance and privacy.  

 
Nyckelord:  informationsfrihet, EU, övervakning, privacy, idé- och 

ideologianalys. 
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1 Inledning   
 
Risken finns att man [genom vad förslaget till direktiv innebär] undergräver förtroendet hos dem som 
använder sig av elektroniska kommunikationstjänster och minskar deras benägenhet att använda sig av 
informations- och kommunikationsteknik. Denna förlust av konsumenternas förtroende innebär också 
en risk för att informationssamhällets framtida utveckling i stor utsträckning bromsas upp och därmed 
att Lissabonstrategin äventyras.1 

 
I mars 2004 genomfördes terrorattentat mot pendeltågstrafiken i Madrid. En kort tid 
efteråt fattade EU beslut om att gemensamma åtgärder skulle vidtagas mot terrorism. 
Detta skulle komma att påverka förutsättningarna för friheten att utan inblandning söka, 
ta emot och sprida information för oss som lever inom unionen. Fyra länder, utöver 
Sverige även Storbritannien, Frankrike och Irland, föreslog regler som byggde på att 
leverantörer av telekommunikationer ska lagra uppgifter om sina kunders trafik i mellan 
sex månader och två år. Förslagets syfte är att det ska gå att spåra brottslig verksamhet, 
däribland terrorism.  
 
Kritik framfördes från bland andra Europeiska datatillsynsmannen, ledamöter i 
Europaparlamentet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.2 Som citatet 
ovan visar handlar de risker som lyftes fram om att tilltron till Internet riskerar att 
minska ifall människors informationsanvändning övervakas. De fördelar som mer 
information kan leda till riskerar att omintetgöras, eller bli färre. Detta riskerar också att 
leda till en utveckling där tilliten till bibliotekens spridning av information blir mindre. 
Den roll biblioteken kan spela för demokratins fortlevnad kan hindras när människor 
inte söker information om vad som händer i samhället i samma utsträckning. De risker 
som lyfts fram berör begreppet informationsfrihet, det vill säga friheten att utan 
inblandning söka, ta emot och sprida information. Informationsfriheten är central inom 
biblioteksvärlden.3 
 
Förslaget om datalagring lyftes åter fram efter attentaten i Londons tunnelbana 
sommaren 2005. I mars 2006 kunde Europaparlamentet och Europeiska rådet4 publicera 
sitt datalagringsdirektiv 2006/24/EG. Detta direktiv är uppsatsens forskningsobjekt och 
ska analyseras genom att metoden idé- och ideologianalys används. I Sverige har 
direktivet i skrivande stund, april 2008, behandlats så långt att en SOU nyligen 
publicerats.5 
 
 
 
 

                                                 
1 Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, avsnitt 1, punkt 1.3. Lissabonstrategin antogs 
av EU år 2000 för tillväxt och sysselsättning. 
2 För en beskrivning av Europeiska datatillsynsmannen samt Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén se avsnitt 3.3. 
3 Med biblioteksvärlden avses biblioteksinstitutionerna världen över vars idéer främst företräds av 
International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA. Biblioteks- och 
informationsvetaren Stuart Hamilton använder termen International Library Community. Hamilton, Stuart 
2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to Internet-accessible 
information resources from a global perspective?, s. 5.  
4 Europeiska Rådet utgörs av EU-medlemsstaternas stats- och regeringschefer.  
5 Betänkande av trafikuppgiftsutredningen 2007.  
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1.1 Problemformulering  
 
De senaste åren har olika former av övervakning i samhället ökat i omfattning. Detta 
hänger samman med en rädsla för terrorattentat. EU:s datalagringsdirektiv kan ses som 
ett led i denna utveckling. För att förstå en juridisk och teknisk text som EU-direktivet 
kan det vara intressant att analysera de idéer texten innehåller. På så vis går det att 
utläsa de politiska uppfattningar som ligger bakom lagstiftningen. Detta säger något om 
i vilken utsträckning olika perspektiv, i detta fall informationsfrihet, får gehör och 
vilken hänsyn de visas när lagar stiftas. Informationsfriheten är i sin tur intressant för 
biblioteks- och informationsvetenskapen.  
 
Biblioteken kan komma att spela en ännu viktigare roll när informationstekniken 
utvecklas. De kan tillhandahålla information till människor som till exempel inte har råd 
att ha en dator med Internetuppkoppling. Möjligheten för allt fler att få inflytande över 
makten i samhället kan öka. Jag utgår i uppsatsen ifrån att de lagar som gäller för 
informationsanvändning och informationsflöden har betydelse för biblioteket som 
samhällsinstitution. De avgör i hög grad i vilken utsträckning som den 
informationsförmedlande uppgiften kan utföras. Om lagarna direkt berör biblioteken 
finns risk att mindre mängder information kan förmedlas. Om biblioteken däremot inte 
berörs kan dessa komma att bli ett slags fristad för sökning och förmedling av 
information.  
 

1.2 Syfte och frågeställning  
 
Uppsatsen syfte är att genom användning av idé- och ideologianalys reda ut vilka idéer 
relaterade till informationsfrihet som kan utläsas i EU:s datalagringsdirektiv 
2006/24/EG. Målet är också att undersöka om idéerna, som är relaterade till 
informationsfriheten, går att förstå mot bakgrund av vedertagna idéer om friheten eller 
de inskränkningar som bland annat tillåts i internationella fördrag och i nationella 
konstitutioner.  
 
Frågeställningen är tvådelad.  
Vilka idéer relaterade till informationsfrihet förekommer i EU:s datalagringsdirektiv  
2006/24/EG? 
Hur förhåller sig dessa idéer till den informationsfrihetsideologi som är vanlig inom 
biblioteksvärlden och till de juridiska och politiska inskränkningarna?   
 
Den informationfrihetsideologi som åsyftas uttrycks bland annat av IFLA och i Unescos 
folkbiblioteksmanifest. Denna ideologi samt de juridiska och politiska inskränkningarna 
behandlas mer utförligt i kapitel 4 om teori.  
 

1.3 Avgränsningar 
 
Jag har i uppsatsen avgränsat mig till Europeiska unionens institutioner. De institutioner 
som publicerat direktivet är Europaparlamentet och Europeiska rådet. Lobbygrupper 
och debattörer kan också ha intressanta åsikter, men dessa faller utanför min 
undersökning. Dessutom har direktivet för Sveriges del utretts så långt att en SOU 
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publicerats.6 Denna kan givetvis vara intressant men för uppsatsens del är det idéer i ett 
EU-dokument som ska undersökas. Den text som undersökts i uppsatsen är den 
slutgiltiga direktivtexten som rådet och parlamentet står bakom.  
 
Flera texter publicerades i samband med det arbete som ledde fram till direktivet. Från 
Europaparlamentet kommer betänkanden från olika utskott. Från kommissionen 
kommer dels förslaget till direktiv, dels tillägg till detta. Dessa texter kan i och för sig 
vara intressanta, men den mest representativa texten för parlamentets och rådets syn är 
ändå det slutgiltiga direktivet.  
 
Vissa av de texter som publicerades i samband med arbetet för direktivet har jag valt att 
referera i bakgrundskapitlet. Dessa texter kommer från Europaparlamentet, Europeiska 
datatillsynsmannen samt Ekonomiska och sociala kommittén. Anledningen till att de 
refereras är att de kan fördjupa förståelsen av direktivet.   
 

1.4 Uppsatsens disposition  
 
Uppsatsen är indelad i åtta kapitel utöver käll- och litteraturförteckningen. Efter detta 
inledande kapitel följer referat av och en sammanfattande diskussion om tidigare 
forskning. Därefter följer en bakgrundsbeskrivning. I den presenteras bland annat 
ärendets gång och ett urval av de texter som publicerades medan arbetet för att få fram 
direktivet pågick. På så vis ges en bakgrund till EU-direktivet. Viktigt att påpeka är att 
även i bakgrunds- och teorikapitlen hänvisar jag till tidigare forskning. Den har dock i 
dessa fall använts på ett annat sätt än till att diskutera forskningsfronten. Efter 
bakgrunden kommer teori- och metodkapitlen. Hur teorin konkret används i uppsatsen 
anges i slutet av metodkapitlet i avsnittet analysschema. Dessa fyra kapitel utgör 
uppsatsens första del. Därefter följer presentation och analys av forskningsobjektet, EU-
direktiv 2006/24/EG. Presentationen och analysen av empirin placeras alltså i samma 
kapitel. Efter detta kommer ett kapitel med slutsatser och diskussion. Den sista delen av 
uppsatsen utgörs av en sammanfattning. Hänvisningar till källor och litteratur görs med 
hjälp av fotnoter.  
 

1.5 Litteratursökningar 
 
De flesta avhandlingarna, monografierna och antologierna som använts till uppsatsen 
har jag funnit med hjälp av Libris. Med hjälp av sökord som informationsfrihet, EU, 
övervakning, privacy samt idé- och ideologianalys har jag fått många bra träffar. Den 
viktigaste skriften till teorikapitlet, den brittiske biblioteks- och informationsvetaren 
Stuart Hamiltons avhandling To what extent can libraries ensure free, equal and 
unhampered access to Internet-accessible information resources from a global 
perspective?, blev jag bekant med i samband med en tidigare kurs vid 
Bibliotekshögskolan.  
 
Till artiklar med relevans för uppsatsen har databasen för vetenskapliga tidskrifter, 
Emerald, kommit till störst användning. Freedom of information, freedom of access to 
information, surveillance och privacy har varit användbara sökord. Både i Libris och i 

                                                 
6 Betänkande av trafikuppgiftsutredningen 2007.  
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Emerald visade sig enbart freedom of information vara för brett. Detta sökord gav ett 
alltför stort urval av böcker och artiklar. Med hjälp av de senare begreppen har 
sökningarna gett ett mindre och därigenom mer lätthanterligt antal träffar. Jag har också 
funnit flera artiklar med hjälp av litteraturlistor och tips från handledare. De uppsatser 
som jag hänvisar till har jag funnit genom BADA, Uppsök och vissa lärosätens egna 
uppsatsdatabaser. 
 
Naturligtvis finns en risk att valet av databaser gör att skrifterna på svenska och 
engelska blir överrepresenterade. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att även i 
länder där engelska inte är det vanligaste språket, används detta språk i vetenskapliga 
sammanhang.  
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2 Tidigare forskning 
 
Forskning om ämnen som ligger nära denna uppsats har bedrivits i ganska liten 
omfattning. I detta kapitel har ett urval gjorts av den forskning som handlar om 
informationsfrihet inom EU, idé- och ideologianalys samt informationsfrihet i 
allmänhet.  
 
När det gäller forskning om informationsfriheten utifrån ett EU-perspektiv kan två 
skrifter nämnas. Det är dels boken Access to Information in the European Union. A 
Comparative Analysis of EC and Member State Legislation av de två nederländska 
juridikforskarna Herke Kranenborg och Wim Voermans, dels artikeln The digital divide 
within the European Union av medie- och informationsforskaren Sjaak Hubregtse, 
också av nederländsk härkomst.  
 
Kranenborgs och Voermans forskning handlar om en jämförelse av EU-ländernas 
tillgång till information. Dokument och enkäter har använts för materialinsamling.7 De 
kommer fram till att det är svårt att dra några slutsatser om skillnaderna i tillgång till 
myndighetsinformation mellan EU före och efter östutvidgningen 2004. Däremot visar 
de att ländernas lagstiftning vilar på olika traditioner. Det rör sig om den 
angloamerikanska, den kontinentala och den nordiska. Den angloamerikanska bygger på 
synen om statens styre som ett nödvändigt ont. Detta får till följd att det finns 
noggranna regler för vad slags information som ska kunna tillgås. Den kontinentala 
traditionen bygger på mer tillit till myndigheter och därför inte lika höga krav på 
tillgång till information. Den nordiska traditionen bygger på att styrande myndigheter 
och det civila samhället gemensamt synliggör politiken med hjälp av information. EU:s 
lagar baseras dock inte på någon enskild av dessa traditioner. 8 I flera EU-länder ses 
dock tillgång till myndighetsinformation som en demokratisk princip.9 
 
Hubregtse har skrivit en artikel om digitala klyftor inom EU. Artikeln är baserad på en 
forskningsstudie. De digitala klyftorna handlar framförallt om skillnader i tillgång till 
Internet. Hubregtse menar att dessa skillnader varierar stort mellan olika länder men 
även inom länder mellan exempelvis stad och land. Digitala klyftor fanns inom det EU 
som bestod av femton medlemsländer. Dessa skillnader ökade när unionen utvidgades 
österut 2004.10   
 
Svensk informationspolitik är ämnet för statsvetaren Hanna Kjellgrens avhandling 
Staten som informatör eller propagandist? som utkom 2002 vid Göteborgs universitet. 
Det problem hon utgår från är att information från staten dels kan vara opartisk och leda 
till ökat deltagande i samhället, dels kan fungera som propaganda. Avhandlingen 
handlar mer specifikt om idéer om relationen mellan stat och medborgare, så kallade 
statssyner, och hur dessa idéer märks inom de politiska institutioner som ansvarar för 
den svenska informationspolitiken. Kjellgren vill visa varför vissa idéer varit viktigare 
än andra. Tesen att informationspolitiken reflekterar idéerna i administrationen i stort 

                                                 
7 Kranenborg, Herke & Voermans, Wim 2005. Access to Information in the European Union. A 
Comparative Analysis of EC and Member State Legislation, s. 3-4.  
8 Kranenborg & Voermans 2005, s. 25-27. 
9 Kranenborg & Voermans 2005, s. 10. 
10 Hubregtse, Sjaak 2005. The digital divide within the European Union, s. 164-168.  
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prövas.11 En teori om institutioners betydelse för idéer har tillämpats.12 Metod har varit 
analys av den statliga organiseringens utveckling och av politiska aktörers idéer.13 
Statssynerna kallas rättsstaten, medborgarstaten och expertstaten. Kjellgren kommer 
fram till att Statens förvaltningspolitik har stor betydelse för de idéer som präglar 
informationspolitiken. De idéer som finns inom organisering av informationspolitik och 
politiska aktörers syn har dessutom varit stabila sedan andra världskriget.14  
 
Några magisteruppsatser med ämnen som ligger nära denna uppsats har skrivits. 
Uppsatsen En studie om EU-direktiv 2005/0182, skriven av informatikstudenterna Ola 
Andersson och Niclas Larsson vid Växjö universitet, handlar om förslaget till samma 
direktiv som jag analyserat. Författarnas syfte är att se om förslaget till direktiv leder till 
integritetsintrång och när lagringen kan ses som etiskt lämplig.15 De kommer fram till 
att direktivet inkräktar på den personliga integriteten. Om lagringen kan betraktas som 
etiskt lämplig beror på etisk utgångspunkt.16 Värt att förtydliga är att 2005/0182 var 
förslaget till direktiv och inte samma slutgiltiga direktiv som jag undersökt.  
 
På temat informationsfrihet och bibliotek är tre uppsatser värda att nämna. Två har 
skrivits vid Bibliotekshögskolan och en vid Lunds universitet. Anna Simonssons 
magisteruppsats handlar om folkbibliotek och informationsfrihet. Syftet är att undersöka 
dels folkbiblioteksaktörers inställning till begreppet informationsfrihet, dels vilka 
garantier som ges för informationsfrihet på svenska bibliotek. Folkbiblioteksaktörerna 
är i detta fall stat, kommun, debattörer, nationella intresseorganisationer, UNESCO och 
IFLA. Idé- och ideologianalys har tillämpats.17 Som teori används statsvetaren Ulf 
Petäjäs avhandling om yttrandefrihet, där så kallade dimensioner av informationsfrihet 
presenteras.18 Simonsson har kommit fram till att både samhälls- och individcentrerade 
argument används av aktörerna i sin syn på informationsfrihet. Avgörande för huruvida 
informationsfriheten garanteras på svenska folkbibliotek är den definition som används. 
Simonsson menar att slutsatsen belyser att informationsfrihet är ett besvärligt begrepp.19  
 
Jonas Eriksson och Magnus Hederström har skrivit en magisteruppsats om hur debatten 
om de så kallade oberoende biblioteken på Kuba sett ut. De har använt sig av idé- och 
ideologianalys för att se vad tre organisationer anser dels om dessa bibliotek, dels om 
bibliotekens förhållande till intellektuell frihet.20 Som verktyg i idé- och 
ideologianalysen har de använt sig av dimensioner av yttrandefrihet och 
informationsfrihet. De har liksom Simonsson använt sig av Ulf Petäjäs definition av de 

                                                 
11 Kjellgren, Hanna 2002. Staten som informatör eller propagandist?: om statssyners betydelse i svensk 
informationspolitik, s. 4-6.  
12 Kjellgren 2002, s. 11.  
13 Kjellgren 2002, s. 75. 
14 Kjellgren 2002, s. 351-354.  
15 Andersson, Ola & Larsson, Larsson 2006. En studie om EU-direktiv 2005/0182: - med fokus på 
personlig integritet, etik och gällande direktiv, s. 4.   
16 Andersson & Larsson 2006, s. 43-44.  
17 Simonsson, Anna 2003. Informationsfrihet?: En studie av skilda inställningar till begreppet 
informationsfrihet samt belysande av huruvida informationsfrihet kan garanteras på svenska 
folkbibliotek, s. 3-4.  
18 Simonsson 2003, s. 20.  
19 Simonsson 2003, s. 67-70. 
20 Eriksson, Jonas & Hederström, Magnus 2006. Debatten om de oberoende biblioteken på Kuba 1998-
2001. Tre biblioteksrelaterade organisationers syn på de kubanska biblioteken och intellektuell frihet, s. 
2. 13.  
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båda friheterna som teoretisk utgångspunkt.21 De kommer fram till att organisationen 
Friends of Cuban Libraries anser att de oberoende biblioteken är att betrakta som Kubas 
riktiga bibliotek. Organisationen Cuban Libraries Solidarity Group anser att de 
oberoende biblioteken företräder amerikanska intressen. IFLA förhåller sig kritisk till 
såväl den kubanska regimen som de oberoende biblioteken. Begrepp som intellektuell 
frihet och informationsfrihet diskuterades föga i debatten.22 
 
I Lund har Sara Fältskog och Janica Ihanus skrivit en magisteruppsats om 
informationsteknik och demokrati.23 De har genomfört en litteraturstudie av hur 
informationsfriheten påverkas av de IT-satsningar som görs för att stärka demokratin. 
De hämtar sin teori från den nederländske kommunikationsvetaren Jan van Dijks 
modeller om demokrati i förhållande till IT.24 De kommer fram till att sett utifrån flera 
av modellerna ökar IT-satsningarna informationsfriheten. Informationsfriheten har i sin 
tur stor betydelse för den IT som ska främja demokratin.25 
 
För att sammanfatta tidigare forskning och positionera min uppsats, kan man till att 
börja med konstatera att informationsfrihetsidéer inom EU endast varit 
undersökningsobjekt i liten omfattning. Informationsfrihetsidéer i samband med EU har 
visserligen undersökts. Utgångspunkten har dock varit nationell nivå där 
medlemsländerna jämförts. Denna sorts idéer i förhållande till arbetet för säkerhet och 
terrorbekämpning har inte varit föremål för den forskning jag stött på. Olika teorier om 
informationsfrihet har använts i tidigare forskning, men tillämpningen av Stuart 
Hamiltons avhandling är ny. Värt att nämna i detta kapitel är också den forskning som 
handlar om folkbibliotekets ideologi där informationsfrihet är en viktig beståndsdel. Jag 
tänker till exempel på biblioteks- och informationsvetarna Geir Vestheim, Joacim 
Hansson och Dorte Skot-Hansen som nordiska exempel.26 Min studie kan sägas 
komplettera den bild som ges av informationsfrihetsidéer inom olika länder och 
organisationer.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 Eriksson och Hederström 2006, s. 14-15.  
22 Eriksson & Hederström 2006, s. 66-69.  
23 Fältskog, Sara & Ihanus, Janica 2004. Informationsfrihet och IT-användning i demokratifrämjande 
syfte, s. 8-9.  
24 Fältskog & Ihanus 2004, s. 8-9.  
25 Fältskog & Ihanus 2004, s. 66-67.  
26 Vestheim, Geir 1997. Libraries as agents of the public sphere. Pragmatism contra social responsibility. 
Hansson, Joacim (1998). Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie. Skot-Hansen, Dorte 
(1996). The local Library – its profile and anchorage. 
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3 Bakgrund 
 

3.1 Informationen och samhället  
 
Centralt för denna uppsats är begreppet informationsfrihet, det vill säga friheten att utan 
inblandning söka, ta emot och sprida information. Denna frihet diskuteras mer ingående 
i teorikapitlet, men kan redan här vara värd att nämna i relation till det samhälle vi lever 
i. Det diskuteras ibland om dagens samhälle är att betrakta som ett 
informationssamhälle, eller om industrisamhället alltjämt finns kvar. Det som förenar 
perspektiven är föreställningen om att informationens roll i samhället blivit viktigare. 
Detta gör att olika frågor om informationsfrihet kan ställas. Om informationen ökar i 
omfattning och informationens roll blir viktigare har det stor betydelse hur 
möjligheterna att utan inblandning söka, ta emot och sprida information ser ut.  
 
Inte alla är överens om att mer information automatiskt leder till ett bättre samhälle. 
Den tyske sociologen Jürgen Habermas kan vara värd att nämna i detta sammanhang. 
Han är rädd att när informationen ökar i mängd får det till följd att den blir mer styrd. 
Detta leder till mindre kritisk diskussion. Han är också rädd att informationen allt mer 
blir en handelsvara.27 På så vis kan folkbibliotekens idé om gratis lån och tillgång till 
information hotas.  
 
Habermas betonar dock samtidigt informationens roll för en offentlig diskussion. Om 
diskussioner ska kunna föras inom den offentliga sfären förutsätter det tillgång till 
information och att de som deltar har rätten att yttra sig fritt. Således blir yttrande- och 
informationsfrihet en förutsättning för diskussionen.28 Detta innebär också att 
informationsfriheten är oerhört viktig för demokratin. Att information är tillgänglig är 
en förutsättning för att medborgarna ska kunna skaffa sig uppfattningar och delta i den 
demokratiska processen.  
 
Övervakningen i samhället har ökat efter de senaste årens terrordåd i bland annat New 
York, Madrid och London. I USA har rädslan för dylika dåd lett till att privacy, i 
betydelsen privatlivsskydd, inte försvaras lika mycket som tidigare. Istället har 
säkerheten kommit att anses viktigare, vilket lett till ökad kontroll. Stuart Hamilton har 
beskrivit denna utveckling och hur fenomenet spritt sig över världen.29 Enligt en 
undersökning som Statistiska centralbyrån offentliggjorde för ungefär ett år sedan är 
runt 80 % av svenskarna positiva till ökad kontroll, om detta gör att terroristisk 
verksamhet kan hindras.30 Undersökningen stötte på stark kritik, men kan ändå säga 
något om acceptansen för mer övervakning. 

 

 
 

                                                 
27 Webster, Frank 2002. Theories of the Information Society, s. 188-190.  
28 Webster 2002, s. 163.  
29 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective?, s. 185-186.  
30 Ewenfeldt, Björn 2007. Svenskarna vill ha mer övervakning, s. 64. 
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3.2 Ökad övervakning men ökad tillgång till information  
 
Tendensen till mer övervakning visar sig bland annat genom USA Patriot Act31 som 
infördes efter terrordåden i USA 2001. Patriot Act har bland annat kommit att innebära 
nya förutsättningar för informationsfriheten, inte minst på biblioteken. Till exempel 
infördes möjligheten att övervaka människors lån av böcker. Dessutom kringskars 
möjligheten att fritt och utan inblandning söka information på Internet när låntagares 
surfande tilläts registreras av FBI.32 
 
Enligt Stuart Hamilton har försvararna av Patriot Act motiverat sitt ställningstagande 
med att vissa medborgerliga rättigheter är värda att avvara i kampen mot terrorism. 
Synen på Internet kom också att ändras i USA i och med terrorattentaten. Före dåden 
gav Internet positiva associationer. Detta kom att ändras då många insåg att terrorister 
kunde använda sig av Internet och där vara anonyma i sin verksamhet. I Florida 
användes dessutom biblioteksdatorer av dem som planerade terrordåden.33  
 
Det är mot bakgrund av det nyss nämnda Hamilton tolkar införandet av USA Patriot 
Act i oktober 2001. Det är Sektion 215 i denna lag som har mest betydelse för 
biblioteken. Den ger federala myndigheter rätten att utan misstanke undersöka alla lån 
och all datatrafik på biblioteken. De som undersöker måste söka tillstånd hos federal 
domstol, men förfarandet är hemligt och kan inte överklagas. Patriot Act gör det till ett 
brott för bibliotekarier att avslöja om FBI sökt uppgifter om låntagare. ALA, American 
Library Association, har skarpt kritiserat Patriot Act och velat göra ändringar i den. I 
många bibliotek har skyltar satts upp som varnar låntagarna att de kan bli övervakade. 
Mot Patriot Act formulerades en Freedom to read Protection Act. Enligt den skulle 
uppgifter från bibliotek och bokhandlar undantas från Patriot Act. Vissa bibliotekarier 
har också undvikit att samla information som kan avslöja användare. Andra 
bibliotekarier har dock samlat information i syfte att hjälpa till i FBI:s arbete.34 ALA har 
också i en resolution uppmanat bibliotekarier att slå vakt om användarnas privacy i det 
lagliga användandet av biblioteken.35 
 
När det gäller i vilken utsträckning Patriot Act tillämpats finns olika uppfattningar. Vid 
en undersökning utförd av Universitetet i Illinois 2002 hade 545 av 1505 bibliotek fått 
påhälsning av federala myndigheter som ville ha information om lån och Internettrafik. 
John Ashcroft, USA:s tidigare justitieminister, menade dock i september 2003 att 
möjligheten att kontrollera lån eller Internettrafik inte tillämpats en enda gång.36 Library 
Research Center vid universitetet i Illinois har genomfört enkätundersökningar om hur 
Patriot Act-bestämmelserna tillämpats. Dessa undersökningar har visat exempel både på 
bibliotekarier som samarbetat med FBI och på dem som inte gjort det. I genomsnitt vart 
tionde bibliotek har enligt denna undersökning fått påhälsning av FBI.37 
                                                 
31 USA Patriot Act är en akronym för Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate 
Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001. Lampson, Marc 2005. Libraries, Liberty 
and the USA PATRIOT ACT, s. 14.  
32 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective? , s. 185-186. 
33 Hamilton 2004, s. 184-185. 
34 Hamilton 2004, s. 185-186.  
35 Lampson, Marc 2005. Libraries, Liberty and the USA PATRIOT ACT, s. 16-17.  
36 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective?, s. 186. 
37 Lampson, Marc 2005. Libraries, Liberty and the USA PATRIOT ACT, s. 16.  
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Patriot Act har inspirerat andra länder på alla kontinenter i sin lagstiftning mot 
terrorism, enligt Hamilton. Villkoren för privacy på Internet har kommit att ändras i stor 
utsträckning. Såväl på nationell som på internationell nivå har de nya lagarna tillämpats 
på så vis att lagringen av uppgifter om datakommunikation ökat. Den direkta 
övervakningen av kommunikation mellan människor har också ökat. Dessutom har en 
omvärdering gjorts när det gäller vilket slags material som ska vara tillgängligt på 
Internet. Hamilton menar dock att terrorattentaten i USA 2001 inte är ensam orsak till 
utvecklingen. Dåden har istället fungerat som en förevändning att införa hårdare regler 
för informationssökning på Internet.38 Fenomenet med övervakning av bibliotek är inte 
heller helt nytt. Under de båda världskrigen, Vietnamkriget och Kalla kriget 
genomförde myndigheter i USA sådan övervakning.39 
 
Om lagarna i USA spridit sig till andra länder kan det finnas anledning att tro att 
europeisk lagstiftning, däribland EU:s datalagringsdirektiv, skulle kunna ha påverkats 
av amerikansk. Detta gäller i synnerhet då terrordåd också genomförts i Europa. Jag 
föreställer mig att förespråkarna för datalagringsdirektivet utifrån det amerikanska 
exemplet lättare kan legitimera sin ståndpunkt. Samtidigt kan motståndarna lyfta fram 
de negativa sidorna. Det ska dock påpekas att någon motsvarighet till USA Patriot Act 
inte införts vare sig på nationell nivå i Sverige eller på EU-nivå. Det amerikanska 
exemplet är dock intressant för förståelsen av utvecklingen i ett större sammanhang.  
 
Utvecklingen kan alltså verka ganska dyster för dem som försvarar fri tillgång till 
information. Det man dock bör komma ihåg är att det förekommer en parallell 
utveckling som innebär ökad tillgång till information i flera länder. De senaste tio till 
femton åren har präglats av en enorm spridning av lagar om tillgång till information.40 
Sverige var först med en lag som innehöll informationsfrihet 1766. Colombia var också 
relativt tidigt 1888. På senare år har informationsfrihetslagar bland annat införts i Asien, 
däribland i stora länder som Indien och Japan, i Sydafrika, i flera latinamerikanska 
länder, i Östeuropa samt i Storbritannien.41 I USA infördes en Freedom of Information 
Act, FOIA, 1966. 1996 infördes i samma land en Electronic Freedom of Information 
Act, EFOIA. FOIA och EFOIA ska garantera de amerikanska medborgarnas tillgång till 
information.42 Informationsfrihetslagarnas utseende varierar i olika länder, men har det 
gemensamt att de reglerar tillgången till information från myndigheter.43 
 

3.3 EU och informationspolitik  
 
Sverige är sedan 1995 medlem av Europeiska unionen. Det medför att vi som lever i 
detta land påverkas av gemensamma beslut på EU-nivå och måste ta hänsyn till andra 
medlemsländers synpunkter. Som undersökningsmaterial i uppsatsen används EU:s 
datalagringsdirektiv 2006/24/EG. Ett EU-direktivs syfte är att unionens medlemsländer 
ska anpassa sina respektive lagstiftningar till varandra. Direktivet anger vilket eller vilka 

                                                 
38 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective?, s. 184-187. 
39 Lampson, Marc 2005. Libraries, Liberty and the USA PATRIOT ACT, s. 17-18.  
40 Mendel, Toby 2003. Freedom on Information: A Comparative Legal Survey, s. iii.  
41 Mendel 2003, s. 19-20. 
42 Catinat, Michael & Vedel, Thierry 2000. Public Policies for Digital Democracy, s. 199. 
43 Mendel, Toby 2003. Freedom on Information: A Comparative Legal Survey, s. 23.  
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mål som ska uppnås. Detta skickas till medlemsländerna som själva får avgöra hur 
detaljerna ska se ut. Om lagen inte ändrats inom den tid som bestämts av EU gäller 
direktivet istället för landets lag i den specifika frågan.  
 
Datalagringsdirektivet är beslutat med så kallat medbeslutandeförfarande. Det skiljer sig 
från de två andra beslutsvägarna inom EU, samtyckes- och samrådsförfarandet, på så vis 
att parlamentet beslutar jämsides med rådet och inte bara yttrar sig. Vid vissa tillfällen 
beslutar parlamentet, kommissionen och rådet att rådgöra med Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, EESK, om det beslut som ska fattas. EESK:s uppgift är att 
fungera som just rådgivare åt parlamentet, kommissionen och rådet. Kommittén utgörs 
av representanter från ekonomiska och sociala grupperingar i vad som kallas det 
organiserade civila samhället. Målet med EESK är att medborgarna ska ges mer 
inflytande. Förutom EESK har också datatillsynsmannen antagit ett yttrande med 
anledning av datalagringsdirektivet. Europeiska datatillsynsmannen har till uppgift att 
se till att den enskildes rätt till personlig integritet respekteras när personuppgifter 
behandlas. 
 
Europeiska unionens arbete med informationspolitiska frågor präglas dels av olika 
direktiv, dels av fördrag och artiklar.44 Ett exempel är direktiv 2003/4/EG. Det är 
antaget med utgångspunkt i Århuskonventionen och strävar efter att ge tillgång till 
information om miljö. ”Transparency” är i detta fall ett viktigt begrepp. Det innebär 
insyn genom tillgång till myndighetsinformation.45 Enligt en princip inom EU ska alla 
dokument vara offentliga. Undantag gäller för dokument som annars kan hota allmän 
säkerhet, försvar och privacy. Vissa dokument om till exempel rättsfall får dock inte 
undantas. De EU-regler om tillgång till information som finns gäller bara information 
från EU, inte nationella myndigheter.46 
 
EU har också arbetat mer generellt för informationssamhället. Bangemannrapporten 
1994 innehöll en så kallad Action Plan för informationssamhället. Viktigaste slutsatsen i 
denna Action Plan var att marknadskrafter skulle driva utvecklingen. Bland annat skulle 
telekommunikationssektorn vara fri. Det övergripande syftet var ökad tillväxt. Även 
frågor om till exempel privacy ingick. Planen omarbetades 1996 då sociala frågor 
vävdes in. Detta ledde till en så kallad Rolling Action Plan. 1996 kom från 
kommissionen ett så kallat Green Paper. Syftet var skydd för minderåriga och 
människovärde inom informationstjänster.47   
 
Även brottslighet på nätet har uppmärksammats på EU-nivå. I mitten av 90-talet fick 
pedofilhärvan i Belgien mest genomslag. Kommissionen startade arbetet med kontroll 
av innehållet på Internet i syfte att förebygga brottslig verksamhet. Arbetet är inriktat på 
att bekämpa rasism och barnpornografi. Lagstiftningen har dock varit försiktig. 

                                                 
44 De regler som handlar om tillgång till information inom EU är artikel 1 i EU-fördraget och artikel 255 i 
EG-fördraget. Regulation 1049/2001 från rådet och parlamentet handlar om tillgång till information från 
parlament, råd och kommission. Slutligen berörs frågan även i artikel 42 i EU Charter of Fundamental 
rights. Kranenborg, Herke & Voermans, Wim 2005. Access to Information in the European Union. A 
Comparative Analysis of EC and Member State Legislation, s. 3-4.  
45 Kranenborg & Voermans 2005, s. 3-4. Århuskonventionenen handlar bland annat om att ge tillgång till 
information om miljöfrågor.  
46 Kranenberg & Voermans 2005, s. 9-11 och 32-33. 
47 Campbell, Penny & Machet, Emmanuelle 1999. European Policy on Regulation of Content on the 
Internet, s. 144 & 150. Ett Green Paper ska stimulera debatten och bidra till att en fråga utreds.  
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Anledningen är att det funnits en vilja att vänta och se vilka åtgärder som krävs.48 EU 
enades 2002 om en resolution för informationssäkerhet. Detta ledde också till ”e-Europe 
2005 an information society for all”. e-Europe omfattade nätsäkerhet men även e-
governance och tillgång till elektronisk information för medborgarna.49 
 
1995 beslöts på EU-nivå att gemensamt tillförsäkra medborgarna privacy. Ett direktiv 
utarbetades som omfattade både tillgång till information och den enskildes privacy. 
Användandet av personuppgifter blev reglerat. 1998 trädde bestämmelserna i kraft. 
Direktivet ledde i Sverige till personuppgiftslagen, PUL. 1997 kom kommissionen 
dessutom med ett förslag som skulle leda till utökad upphovsrätt.50 
 

3.4 Ärendets gång 
 
Den 23 september 2005 antogs ett förslag om datalagring av kommissionen. Detta 
sändes två dagar senare till Europaparlamentet och Europeiska rådet. Europeiska 
Datatillsynsmannen yttrade sig i frågan den 26 september. Den 14 december samma år 
publicerades ett betänkande från Europaparlamentet. I detta meddelas att parlamentet 
godkände förslaget förutsatt att de ändringar som man föreslog genomfördes. 
Kommissionen genomförde ändringarna av direktivet. Den 19 januari 2006 
publicerades också ett yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. 
Den 15 mars 2006 undertecknade slutligen parlamentet och rådet datalagringsdirektivet.  
 
Yttrandet från datatillsynsmannen, betänkandet från Europaparlamentet samt yttrandet 
från ekonomiska och sociala kommittén har jag valt att titta lite närmare på. På det viset 
har jag kunnat lyfta fram flera av de åsikter som påverkade det slutgiltiga direktivet. 
Referaten av yttrandena utgör en bakgrund till analysen.  
 

3.4.1 Europeiska datatillsynsmannens yttrande 
 
Europeiska datatillsynsmannen betonar i sitt yttrande det nödvändiga i att det finns 
möjligheter att bekämpa brottslighet, däribland terrorism. Ett sätt att göra det och på så 
vis öka den fysiska säkerheten är att myndigheter får tillgång till uppgifter. Samtidigt 
hävdar tillsynsmannen att det som skulle bli verklighet i och med kommissionens 
förslag till direktiv inte behöver vara nödvändigt för ökad säkerhet. Frågan om ifall 
förslaget påverkar skyddet av personuppgifter behandlas också. Sett utifrån respekten 
för personuppgifter anser tillsynsmannen att lagring av uppgifter för att bekämpa brott 
är direkt olämpligt.51  
 
Datatillsynsmannen menar att terrorattentat har inneburit förändrade 
samhällsförhållanden men att detta inte är skäl nog att äventyra en hög nivå av skydd i 
lagstiftningen.52 En hänvisning görs till rättspraxis i Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna. Enligt denna praxis innebär lagring av uppgifter om en person, 

                                                 
48 Campbell & Machet 1999. s. 140-141.  
49 e-governance innebär att informations- och kommunikationsteknik används i myndighetsutövning.  
50 Catinat, Michael & Vedel, Thierry 2000. Public Policies for Digital Democracy, s. 195-198.  
51 Europeiska datatillsynsmannens yttrande, punkt 2-3. Datatillsynsmannen heter för övrigt Peter Hustinx.  
52 Europeiska datatillsynsmannens yttrande, punkt 8 och 22.  
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även uppgifter om ringda samtal, ett intrång i privatlivet. Tillsynsmannen lyfter därför 
fram att direktivet måste respektera EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.53 
 
Andra faktorer som nämns är huruvida förslaget lever upp till EU:s 
proportionalitetsprincip samt farhågor om att uppgifterna kan komma att användas 
kommersiellt.54 Proportionalitetsprincipen handlar om att det som beslutas inte får 
innebära fler lagar och regler än vad som behövs för att målet ska kunna uppnås. För att 
förslaget ska kunna betraktas som proportionerligt krävs det enligt datatillsynsmannen 
att lagringstiderna och antalet uppgifter som ska lagras begränsas. Dessutom krävs 
säkerhetsåtgärder så att tillgången till de lagrade uppgifterna blir begränsad.55 Utöver 
det föreslår tillsynsmannen att det blir tydligare att uppgifter om innehållet i 
kommunikationen inte ska sparas.56 
 
Datatillsynsmannen ifrågasätter också flera av de påståenden som görs i 
direktivförslaget. Han hänvisar bland annat till en EU-arbetsgrupp som i november 
2004 kom fram till att det inte kunde anses styrkt att lagring av uppgifter var nödvändigt 
för den allmänna ordningen.57 Statistik som säger att lagrade uppgifter använts för att 
lösa brott ifrågasätts också.58 Dessutom framhåller tillsynsmannen att det redan i och 
med det tidigare gällande direktivet 2002/58/EG fanns möjlighet till bevarande av 
uppgifter. Denna möjlighet har dock sällan använts.59 
 

3.4.2 Europaparlamentets betänkande 
 
I Europaparlamentet behandlades förslaget till direktiv av olika utskott, bland annat av 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. I 
december 2005 publicerade parlamentet ett betänkande. I detta föreslås flera ändringar 
som villkor för att godkänna direktivet. Ändringarna gäller bland annat tiden för lagring 
av vissa uppgifter. Istället för ett år som lagringstid för flera av uppgifterna föreslås 
mellan sex månader och ett år. Parlamentet vill också att det framgår att uppgifterna ska 
förstöras efter lagringstiden. Liksom i datatillsynsmannens yttrande berörs i betänkandet 
också frågan om innehållet i kommunikationen.  Parlamentet föreslår en ändring så att 
det framgår att uppgifter om detta innehåll inte ska lagras.60   
 

3.4.3 Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande  
 
Den sextonde november 2005 beslöt Europeiska rådet att rådfråga Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén om förslaget till direktiv om lagring av uppgifter. 
EESK är i sitt yttrande kritisk till förslaget. Det står inledningsvis att ”kommittén ser 
                                                 
53 Europeiska datatillsynsmannens yttrande, punkt 8-9. Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna handlar om medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter alla som lever inom 
EU ska åtnjuta. Rättigheterna grundar sig på artikel 8 i Europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna.  
54 Europeiska datatillsynsmannens yttrande, punkt 10-11.  
55 Europeiska datatillsynsmannens yttrande, punkt 27.  
56 Europeiska datatillsynsmannens yttrande, punkt 60.  
57 Europeiska datatillsynsmannens yttrande, punkt 14.  
58 Europeiska datatillsynsmannens yttrande, punkt 16-17.  
59 Europeiska datatillsynsmannens yttrande, punkt 18.  
60 Europaparlamentets betänkande, ändringsförslag 31 och 34.  
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med förvåning och oro på detta lagförslag eftersom det är oproportionerligt och 
inkräktar på de grundläggande rättigheterna”. Det påstås vidare att ”Förslagets 
behandling av de mänskliga rättigheterna, framför allt rätten till integritet, är 
otillfredsställande och kan i vissa avseenden leda till konflikter”.61 I yttrandet finns 
också det påstående som inleder uppsatsen.  
 

Risken finns att man undergräver förtroendet hos dem som använder sig av elektroniska  
kommunikationstjänster och minskar deras benägenhet att använda sig av informations- och 
kommunikationsteknik. Denna förlust av konsumenternas förtroende innebär också en risk för att 
informationssamhällets framtida utveckling i stor utsträckning bromsas upp och därmed att 
Lissabonstrategin äventyras.62  

 
Dessutom framförs farhågor om att benägenheten att ”börja använda nya [min 
kursivering] elektroniska tjänster” minskar.63 
 
Tidigare har proportionalitetsprincipen nämnts. EESK delar inte uppfattningen att 
förslaget till direktiv skulle vara förenligt med denna. Inget anses styrka att målen med 
direktivet bättre kan uppnås på EU-nivå.64 Direktivförslaget ifrågasätts också eftersom 
det, som även datatillsynsmannen påpekar, redan i direktiv 2002/58/EG fanns regler 
som tillät en medlemsstat att i undantagsfall lagra uppgifter om det ansågs behövas för 
att utreda brott.65 
 
Fler faktorer som lyfts fram är tystnadsplikt och rättshjälp. EESK menar att när 
uppgifter om identitet lagras kan det innebära en negativ inverkan på dessa faktorer.66 
Det hävdas också att det skydd av de mänskliga rättigheterna som artikel 8 i 
Europakonventionen omfattar påverkas av direktivförslaget. Därför anser kommittén att 
direktivets omfattning bör begränsas så att dessa rättigheter påverkas i lägre grad.67 
Dessutom anser kommittén att tiden för lagring som anges i direktivförslaget är för 
lång. Sex månader föreslås istället.68 
 

3.4.4 Föreskrifter i Europaparlamentets och Rådets direktiv 
2006/24/EG 
 
Delar av det direktiv som är forskningsobjekt i uppsatsen är viktiga att nämna men 
lämpar sig inte för idé- och ideologianalys. Det gäller till exempel det nya direktivets 
relation till tidigare direktiv och förteckningen av vilka uppgifter som ska lagras. Dessa 
delar fungerar istället som en bakgrund för ökad förståelsen av direktivet.  
 
I samband med datatillsynsmannens och EESK:s yttranden nämndes de tidigare 
gällande direktiven för lagring av uppgifter. Dessa nämns också i det nya direktivet 
2006/24/EG. De tidigare gällande direktiven är 95/46/EG och 2002/58/EG. Det första 
ledde till personuppgiftslagen i Sverige. Reglerna i det direktivet kom sedan att 

                                                 
61 EESK:s yttrande, avsnitt 1 punkt 1.1-1.2.  
62 EESK:s yttrande, avsnitt 1 punkt 1.3.  
63 EESK:s yttrande, avsnitt 2 punkt 2.3.3. 
64 EESK:s yttrande, avsnitt 1 punkt 1.4. 
65 EESK:s yttrande, avsnitt 2 punkt 2.1.4. 
66 EESK:s yttrande, avsnitt 2 punkt 2.4.2.  
67 EESK:s yttrande, avsnitt 2 punkt 2.4.5.  
68 EESK:s yttrande, avsnitt 2 punkt 2.4.8. 
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anpassas också till elektronisk kommunikation. Detta skulle innebära direktiv 
2002/58/EG. I det senare bestämdes bland annat att uppgifter om telekommunikationer 
får lagras för att företagen ska kunna använda dem till fakturering. Efter det ska de 
raderas.69  
 
I vissa fall tilläts dock i direktiv 2002/58/EG andra skäl för lagring. Det gällde de fall 
där ett bevarande av uppgifter ansågs behövas för den allmänna ordningens skull. Med 
allmän ordning avsågs bland annat nationell säkerhet och försvar samt förebyggande, 
utredning, avslöjande och åtal av brott.70  
 
Tillkomsten av det nya direktivet 2006/24/EG motiveras med att det behövs för att flera 
länder stiftat egna lagar för lagring av uppgifter. Dessa lagar anses sinsemellan så olika 
att det uppstår problem för EU:s inre marknad för elektronisk kommunikation. 
Skillnaderna i lagarna handlar främst om vilken typ av uppgifter det är som ska lagras 
och dessutom under hur lång tid de ska lagras.71  
 
Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna nämns också i direktivet. 
Subsidiaritetsprincipen handlar om att motivera varför något ska beslutas på EU-nivå 
och inte på nationell nivå.  Denna princip åberopas med motiveringen att brott bättre 
kan bekämpas på EU-nivå. Proportionalitetsprincipen nämndes ovan. Det hävdas att 
direktivet inte strider mot den.72 Det anses alltså inte innebära fler lagar och regler än 
nödvändigt.  
 
Uppgifter innebär i direktivet ”trafik- och lokaliseringsuppgifter samt de uppgifter som 
behövs för att identifiera en abonnent eller användare”.73 De uppgifter som ska lagras är 
de som ”genereras eller behandlas av leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät inom statens territorium i 
samband med att leverantörerna levererar de kommunikationstjänster som berörs”.74 
Detta kan naturligtvis låta ganska intetsägande, men i direktivets femte artikel nämns 
också mer konkret vilka typer av uppgifter det är som ska lagras.  
 
Det handlar först om uppgifter om fast och mobil telefoni. Följande uppgifter ska 
lagras: Uppgifter om telefonnummer samt namn och adress från den abonnent eller 
registrerade användare som ringer upp.75  
Uppgifter om det nummer som rings upp och detta nummers abonnent.76   
Uppgifter om datum och tid samt typ av telefontjänst.77  
När det gäller mobiltelefoni även IMSI, international mobile subscriber identity, och 
IMEI, international mobile equipment identity, från både den som ringer och den som 
blir uppringd.78  

                                                 
69 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, punkt 1-3.  
70 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, punkt 4.  
71 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, punkt 5-6.  
72 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, punkt 21. 
73 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 2 punkt 2a.  
74 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 3 punkt 1.  
75 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 5. Observera att detta och följande stycken 
om uppgifter som ska lagras är referat och inte citat.  
76 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 5.  
77 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 5.  
78 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 5. IMSI och IMEI är identiteter som är 
unika för varje mobiltelefon.  
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Efter uppgifter om telefoni nämns regler för lagring av uppgifter som har med Internet 
att göra. När det gäller Internetåtkomst, e-post och Internettelefoni ska följande 
uppgifter lagras: Uppgifter om användar-ID, namn och adress som tillhör abonnenten 
eller IP-adress, användaridentitet eller telefonnummer som tillhör den registrerade 
användaren.79  
Uppgifter om användar-ID eller telefonnummer som tillhör mottagaren av ett 
Internettelefonisamtal.80  
När det gäller mottagaren av e-post också uppgifter om namn, adress och användar-ID 
som tillhör denna abonnent eller registrerade användare.81  
 
När det gäller uppgifter som har med Internet att göra ska också datum och tid för in- 
och utloggning på eller från Internet, e-posttjänst och Internettelefonitjänst lagras.82  
  
Uppgift om vilken typ av Internettjänst som använts lagras också.83  
För att kunna identifiera kommunikationsutrustning lagras uppgift om så kallat DSL, 
digital subscriber line.84  
Lagringstiden för uppgifterna ska vara lägst sex månader och högst två år.85  

 
Följande uppgifter ska inte lagras: 
Uppgifter om innehållet i kommunikationen.86  
Uppgifter om så kallade misslyckade uppringningsförsök, det vill säga misslyckade 
försök att ringa någon.87  
 
Den 15 september 2007 var det datum då direktivet skulle vara införlivat i 
medlemsländernas nationella lagstiftningar. Det land som så önskade tilläts vänta till 
den 15 mars 2009.88 Så har sexton av medlemsländerna valt att göra, däribland Sverige. 
Det är också meningen att EU:s medlemsländer ska dela med sig av sina erfarenheter 
om det praktiska arbetet med lagring av uppgifter. För detta ändamål ska en gemensam 
arbetsgrupp tillsättas.89  
 

3.5 Sammanfattning av bakgrundskapitlet 
 
Det viktigaste detta kapitel visat är att det pågår en utveckling som både leder till mer 
övervakning och till mer tillgång till information. EU-direktiv 2006/24/EG är en del av 
den utveckling som leder till mer övervakning. Direktivet innebär inte att innehållet i 
kommunikationen ska övervakas som i USA Patriot Act. Det finns dock, som i 

                                                 
79 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 5.  
80 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 5.  
81 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 5.  
82 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 5. 
83 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 5.  
84 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 5. 
85 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 6. I Sverige föreslås i Betänkande av 
trafikuppgiftsutredningen (2007) ett år som lagringstid, s. 24. 
86 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 5.  
87 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, Punkt 12-13.  
88 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 15 punkt 1 och 3.  
89 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, punkt 14.  
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synnerhet Europeiska ekonomiska och sociala kommittén påpekat, en risk att viljan att 
söka information minskar med den övervakning direktivet innebär.  
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4 Informationsfrihet som teoretisk utgångspunkt 
 
Som teoretisk utgångspunkt används i uppsatsen det som Stuart Hamilton skrivit om 
informationsfrihet i sin avhandling To what extent can libraries ensure free, equal and 
unhampered access to Internet-accessible information resources from a global 
perspective? Den utgavs 2004 vid Danmarks Biblioteksskole. Varför just Hamiltons 
avhandling valts som främsta teorikälla kan diskuteras. Biblioteksperspektivet är inte 
det primära i min uppsats. Därför kan man ifrågasätta varför jag väljer en 
informationsfrihetsteori som utgår från detta perspektiv. Det skulle kunna anses mer 
lämpligt att till exempel utgå från någon smalare privacyteori, som inte omfattar 
informationsfriheten i stort.  
 
Mitt syfte är dock att förstå direktivet från ett vidare perspektiv. Därför behöver jag en 
teori som omfattar både informationsfrihet och de inskränkningar av denna frihet som 
tillåts. Detta gör Hamiltons teori lämplig. I synnerhet är den lämplig eftersom den 
kopplar samman informationsfrihet med arbetet för säkerhet och terrorbekämpning. 
Även om Hamilton inriktar sig på biblioteksområdet omfattas hela tiden mer generella 
informationsfrihetsfrågor. Likaså ligger vedertagna definitioner av informationsfrihet 
och tillåtna inskränkningar till grund för det han skrivit. De vedertagna definitionerna 
och inskränkningarna hämtas från bland annat FN:s allmänna deklaration om de 
mänskliga rättigheterna och Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Utöver det 
Hamilton skrivit används böcker och artiklar av andra forskare. Anledningen till detta är 
att jag vill bredda och fördjupa bilden av informationsfriheten.90 Hamiltons teori utgör 
dock den röda tråden i teoriavsnittet. Den är också avgörande för avsnitten som 
teorikapitlet är indelat i och för analysschemats beståndsdelar.  
 
Hamilton har som delmål i avhandlingen att utveckla en teoretisk ram för det 
tillhandahållande av information som sker genom Internet. Mot bakgrund av aktörer 
som stora företag och nationer vill han förstå de barriärer som finns och som innebär ett 
hinder mot att information tillhandahålls. I detta är bibliotekets roll viktig att lyfta fram 
eftersom institutionens tillhandahållande av information påverkas av barriärerna.91  
 
Informationsfrihet innebär rätten att utan inblandning söka, ta emot och sprida 
information. Denna definition ställer sig till exempel både FN och IFLA bakom. Utifrån 
denna definition kan frågor ställas om varifrån information ska kunna inhämtas. Vissa 
människor kan också kränkas av att uppgifter om dem kommer till allmän kännedom. 
Frågor om upphovsrätt dyker också upp i samband med informationsfrihet. I detta fall 
innebär den nya informations- och kommunikationstekniken utmaningar. Kort sagt 
behövs lagar som reglerar informationsfriheten, för att minska risken att den får 
negativa följder för andra fri- och rättigheter. Dessutom finns en till informationsfrihet 
närbesläktad frihet, yttrandefrihet. Dessa omständigheter gör bland annat att 

                                                 
90 Ulf Petäjäs bok om yttrandefrihet, de tre antologierna Liberating Cyberspace som utkom 1999, Digital 
Democracy; Issues of Theory & Practice från 2000 samt Freedom of expression and freedom of 
information från samma år, KFB-rapporten Klarar den svenska offentlighetsprincipen mötet med 
cyberrymden? 1998, samt ett antal artiklar från biblioteks- och informationsvetenskapliga tidskrifter har 
använts. Dessutom har Lars Ilshammars debattartikel i Nerikes Allehanda 1998, och journalisten och 
författaren Anders R. Olssons bok IT och det fria ordet – myten om Storebror varit till hjälp 1996.  
91 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective?, s. 5 & 17-19. 
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bestämmelserna om informationsfrihet omfattar regler om vilka inskränkningar som får 
göras.  
 
Hamilton skriver om två definitioner av informationsfrihet. Den första är rätten att utan 
inblandning söka, ta emot och sprida information. Den andra definitionen utgörs av 
rätten att få tillgång till information.92 Han nämner även ett antal barriärer mot dessa två 
sorters informationsfrihet. Barriärerna är censur, filtrering och blockering, övervakning 
samt intellektuell äganderätt.93 Definitionerna och barriärerna bildar tillsammans det jag 
kallar olika kategorier av informationsfrihet. I vissa fall behandlar Hamilton samma 
barriär på olika ställen i avhandlingen, det vill säga både utifrån biblioteksperspektivet 
och utifrån ett mer generellt perspektiv. Jag väljer dock att samla varje barriär i ett 
avsnitt och under samma kategori.  
 
Även om en avhandling omfattar mycket kan den omöjligt omfatta alla frågor som är 
intressanta. Det går till exempel att ställa frågan om alla relevanta barriärer mot tillgång 
till information nämns. Privacy är viktigt för informationsfrihet men kan ibland även 
fungera som en barriär. Frågan om privacy som en inskränkning av informationsfriheten 
nämns av Hamilton, men inte som en egen barriär.94 Anledningen till detta är 
förmodligen att biblioteksanvändarens privacy är oerhört viktig för biblioteksvärlden. 
Privacy kan dock både öka och minska informationsfriheten. Det är så jag ser på 
begreppet. Jag väljer därför att behandla privacy som en egen kategori av 
informationsfrihet, trots att Hamilton alltså inte ser den som en barriär.  
 

4.1 Informationsfrihet  
 
Informationsfriheten är inskriven i det andra kapitlet i den svenska regeringsformen. 
Den definieras där som ”frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt 
taga del av andras yttranden”.95 I artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna som även definierar yttrandefrihet lyder formuleringen ”everyone has the 
right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions 
without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any 
media and regardless of frontiers”.96 FN:s definition omfattar alltså både 
informationsfrihet och yttrandefrihet. Dessa friheter hänger samman. Ett sätt att uttrycka 
sambandet är att fråga sig vad som skulle hända på idéernas marknadsplats om det bara 
fanns säljare men inga köpare.97 Det vill säga om yttrandefriheten existerade utan 
informationsfrihet.  
 
Informationsfriheten har ibland kommit att ses som en del av yttrandefriheten. Ibland 
anses den istället jämsides med yttrandefrihet utgöra paraplytermen intellektuell frihet. 
Vilket perspektiv man än väljer har de båda friheterna ett nära samband. Hamilton 
diskuterar som nämnts två definitioner av begreppet informationsfrihet i sin avhandling. 
Enligt den första som är vanligast bland biblioteks- och informationsyrken är 

                                                 
92 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective?, s. 94. 
93  Hamilton 2004, s. 153. & 179. & 202. 
94 Hamilton, Stuart 2004, s. 97.  
95 Regeringsformen: 2 kap grundläggande fri- och rättigheter.  
96 Mendel, Toby 2003. Freedom on Information: A Comparative Legal Survey, s. 12.  
97 Esler, Brian W. 2005. Filtering, Blocking and Rating: Chaperones or Censorship?, s. 99.  
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informationsfrihet en förutsättning för yttrandefrihet. Definitionen utgår från det antika 
Greklands ideal om åsikts- och intellektuell frihet. Den är alltså samma definition som i 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, det vill säga friheten att utan 
inblandning söka, ta emot och sprida information. Enligt denna artikel är en 
förutsättning för att yttrandefriheten ska gå att tillämpa i praktiken, att man ska kunna ta 
del av andras yttranden. Därmed utgör yttrande- och informationsfrihet varsin sida av 
samma mynt.98 Detta perspektiv företräds också av IFLA.99 Idén om informationsfrihet 
går alltså ända tillbaka till antiken. Den var för övrigt också viktig i samband med 
franska revolutionen. Informationsfriheten sågs som en förutsättning för tanken att 
medborgarna fritt skulle kunna kommunicera idéer och åsikter.100 
 
Det perspektiv som istället innebär att informationsfriheten ses som en del av 
yttrandefriheten och inte som en parallell frihet företräds bland annat av 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.101 I denna konvention betraktas 
yttrandefrihet som åsiktsfrihet samt friheten att ta emot och sprida uppgifter och tankar 
utan att myndigheter lägger sig i och oberoende av nationsgränser.102 Ett vanligt 
fenomen är också att yttrandefrihet, om den är inskriven i ett lands grundlag, uttalat eller 
outtalat även omfattar informationsfrihet. I dessa fall ses att söka, ta emot och sprida 
information som en del av yttrandefriheten. Liksom i Europakonventionen betraktas i 
FN:s fördrag om medborgerliga och politiska rättigheter, ICCPR från 1966, och 
Amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter från 1969 informationsfriheten 
som en del av yttrandefriheten. Intressant i sammanhanget är att Europakonventionen 
inte säger något om att söka information. Det gör däremot bland annat ICCPR.103  
 

4.2 Tillgång till information 
 
För att man ska kunna söka, ta emot och sprida information är det enligt min mening 
svårt att se att några särskilda politiska åtgärder krävs. Om denna frihet ska kunna 
tillämpas i praktiken måste det dock finnas något att söka, ta emot och sprida. En fråga 
för informationsfriheten är därför hur och varifrån information ska kunna inhämtas. 
Information är till sin natur inte fritt tillgänglig. Det blir den om personen som förfogar 
över den frivilligt eller ofrivilligt lämnar den ifrån sig.104 Hamilton menar att tillgången 
till information är den andra definitionen av informationsfrihet. Definitionen omnämns 
ibland också som ”open government” eller ”access to files”. Det handlar om 
allmänhetens rätt till information som myndigheter och företag disponerar.105 Denna 
tillgång behandlas ofta som en lika självklar definition av informationsfriheten som 
friheten att söka, ta emot och sprida information.  

                                                 
98 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective?, s. 94.  
99 Ristarp, Jan 2000. Fria råd, ord och länkar, s. 100. 
100 Esler, Brian W. 2005. Filtering, Blocking and Rating: Chaperones or Censorship?, s. 99.  
101 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective?, s. 92.  
102 Informationsfrihet. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211478 
[2007-03-06] 
103 Mason, Anthony 2000. The Relationship Between Freedom of Expression and Freedom of 
Information, s. 225-228.  
104 Mason 2000, s. 233.  
105 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective?, s. 94.  
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Historiens första exempel på ”open government” återfinner Hamilton i Sverige med den 
tryckfrihetsförordning som infördes 1766.106 Vissa handlingar kom i och med den att bli 
offentliga och den ämbetsman som vägrade lämna ut dem löpte risk att bli avsatt.107 
Tillgång till information om det samhälle vi lever i är en princip som härstammar från 
upplysningen. Till exempel menade en av de amerikanska grundlagsfäderna, Thomas 
Paine, i The Rights of Man att ett villkor för att människan ska kunna betraktas som fri 
är att hon förstår hur samhället styrs. För detta krävs information.108 Den brittiske 1800-
talsliberalen John Stuart Mill ansåg att ju fler åsikter som tillåts spridas, desto större 
vishet kan uppnås.109 Mindre omfattande informationsfrihet skulle i så fall innebära att 
färre människor får tillgång till information. Detta leder i sin tur till sämre underlag för 
diskussion. Är man av åsikten att övervakning och sämre tillgång till information är 
något negativt finns dessutom risken att en ond spiral uppstår. Mindre information om 
hur övervakning genomförs kan leda till att färre känner till den. Det blir då svårare att 
gemensamt arbeta för att hindra den.  
 
Tillgång till information är en viktig demokratisk princip. Den behövs bland annat för 
granskning av det politiska systemet. Folk och folkvalda kan också komma närmare 
varandra.110 Tillgång till information behövs även för att förebygga korruption.111 I ett 
demokratiskt samhälle måste medborgarna dessutom kunna skaffa sig rationella och 
självständiga uppfattningar.112  
 
Som tidigare nämnts är de lagar som tillåter tillgång till information idag på 
frammarsch. En av orsakerna till detta är att mer information är i omlopp.113 Utöver FN 
och EU har även internationella organisationer som Brittiska samväldet, Organization of 
American States, Europarådet och Afrikanska Unionen regler som garanterar tillgång 
till information.114 Rätten att få tillgång till information kan idag sägas stå stark som 
grundläggande mänsklig rättighet. För tillgång till information inom internationella 
organisationer var miljökonferensen i Rio 1992 en milstolpe. En uppfattning som då 
spreds var att det var bra för miljöarbetet om det fanns tillgång till information om 
miljön. Detta skulle också leda till den tidigare nämnda Århuskonventionen.115  
 
                                                 
106 Hamilton 2004, s. 94. 
107 von Vegesack 2001. Smak för frihet. Opinionsbildningen i Sverige 1755-1830, s. 36-37. 
108 Ecclestone, Andrew 1999. Freedom of Information: an Electronic Window onto Government, s. 44. 
109 Hamilton, Stuart 2005. Freedom of Access to Information, Freedom of Expression and Cyberspace. 
An Introduction to the Theoretical Concepts and Practical Obstacles Facing Libraries Providing Access to 
Information Via the Internet,. s. 6.  
110 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective?, s 80. 
111 Jones, Barbara 2005. Freedom of Information Legislation, Libraries, and the Global Flow of 
Information, s. 21.  
112 Petäjä, Ulf 2006. Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med utgångspunkt från 
fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen, s. 15.  
113 Jones, Barbara 2005. Freedom of Information Legislation, Libraries, and the Global Flow of 
Information, s. 22.  
114 Mendel, Toby 2003. Freedom on Information: A Comparative Legal Survey, s. 1. Brittiska samväldet 
består av Storbritannien och flera av dess forna kolonier. Arbetet kretsar kring demokrati, kultur och 
sport. Organization of American States består av de flesta länderna på västra halvklotet. Man arbetar med 
demokrati och ekonomiska frågor. Europarådet består av de flesta europeiska länderna. Samarbetet 
handlar om demokrati samt sociala och ekonomiska frågor. Afrikanska Unionen består av 53 
medlemsstater och har EU som förebild.    
115 Mendel 2003, s. 13-15 & 20.  
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Det finns också en syn som bygger på att tillgång till information inte alltid är det bästa. 
Det handlar om ”mandate theory”. Enligt den ska en vald regering ha rätt att undanhålla 
viss information eftersom den har fria händer att avgöra vad som är bäst. Medborgarnas 
eventuella dom kan fällas i allmänna val.116  
 
Hamilton skriver att biblioteksvärlden alltid har varit för rätten att få tillgång till 
information. IFLA har tillsammans med UNESCO arbetat för detta. Bland annat antogs 
principen, Universal Access to Publications, UAP, 1982.117 IFLA:s arbete resulterade 
1998 i FAIFE,  Free Access to Information and Freedom of Expression. Syftet är att 
arbeta för de rättigheter som uttrycks i artikel 19 i FN:s allmänna deklaration om de 
mänskliga rättigheterna.118 Vilket slags information som ska vara tillgängligt finns det 
dock olika uppfattningar om, både mellan olika länder och inom biblioteksvärlden.119  
 
Det finns en internationell enighet om folkbibliotekens uppgifter för att främja 
informationsfriheten. Bland annat uttrycks i Unescos folkbiblioteksmanifest vikten av 
informationsfrihet och folkbibliotekens uppdrag att tillhandahålla information.120 I 
manifestet ges detta uppdrag en stark koppling till demokrati. Demokratin ska främjas 
genom att biblioteken tillhandahåller information, främjar jämlikhet genom gratis 
tjänster, sprider kunskap och kultur, bidrar till en meningsfull fritid samt fungerar som 
en social mötesplats.121 Genom att tillhandahålla information, kunskap och upplysning 
kan biblioteken bidra till offentlig diskussion.122 Bibliotek kan också spela en social 
roll. Med hjälp av bland annat Internet på bibliotek kan social utstötning, som följer av 
brist på tillgång till information, minskas.123 Folkbiblioteken kan alltså arbeta för att 
minska nya klasskillnader som uppstår i samband med informationsteknikens 
utveckling.124  
 
År 2002 antogs IFLA:s Internetmanifest. I detta utgår man från att bibliotek världen 
över erbjuder Internet och därigenom tillhandahåller möjligheten till en jämlik tillgång 
till information. Tillgången till Internet får enligt manifestet inte hindras av ideologiska, 
politiska eller religiösa orsaker. Internet medför ett medium där den intellektuella 
friheten kan nå alla. Därför uppmanas politiker att se till att Internet sprids till hela 
befolkningen, att Internet är fritt tillgängligt via bibliotek och att målen i manifestet kan 
förverkligas.125 Internettillgången har också ökat de senaste åren men stora klyftor finns 
alltjämt.126 2003 antog IFLA en resolution om sin syn på förhållandet mellan 
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lagstiftning för terrorbekämpning och grundläggande mänskliga rättigheter. 
Resolutionen går ut på att protestera mot de fall då friheter relaterade till intellektuell 
frihet hotas.127 
 
IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet antogs 1999. Enligt denna stöds 
intellektuell frihet i den betydelse den ges i FN:s förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. Det vill säga yttrandefrihet tillsammans med informationsfrihet. Arbetet 
för den intellektuella friheten är centralt för biblioteks- och informationsverksamhet. 
Därför uppmanas anställda på bibliotek att arbeta för denna och dessutom sörja för 
tillgång till information. På så vis ska demokratiska värden tryggas. Det material som 
tillhandahålls ska präglas av mångfald och inte styras av politiska, moraliska eller 
religiösa åsikter. Censur ska helt undvikas och motarbetas. Materialet som tillhandahålls 
på biblioteken ska inte vara diskriminerande på grund av ras, kön, ålder eller av annan 
orsak. Användaren ska ha rätt att vara anonym och valet av material får inte avslöjas. 
Om en konflikt uppstår mellan användarnas och arbetsköparnas intressen ska den 
biblioteksanställde tillgodose de förras.128  
 
2002 antog IFLA också en deklaration om bibliotek, informationstjänster och 
intellektuell frihet. Där fastslogs att engagemang för intellektuell frihet är centralt för 
biblioteks- och informationsyrken världen över.129 En annan organisation än IFLA som 
arbetar för tillgång till information och som kan vara värd att nämna är freedominfo.org. 
Den fungerar enligt sin hemsida som ett virtuellt nätverk av rörelser som arbetar för mer 
tillgång till myndighetsinformation.130 
 
Den filosofiska grunden till bibliotekssektorns arbete för intellektuell frihet kan finnas i 
respekten för människor och deras moraliska självständighet. Det är värden som 
återfinns hos Immanuel Kant och i Bibeln. För att vara fri måste man ha tillgång till 
information för att på så vis kunna bilda sig uppfattningar. Detta får följder för 
biblioteken. Samlingarna måste vara balanserade för att inte vissa intressen ska 
förfördelas. Användarnas privacy ska värnas på så vis att uppgifter om lån ska vara 
hemliga. Tillgången till information ska vara fri.131 Tillhandahållandet av 
myndighetsinformation kan också sägas vara en del av bibliotekariernas yrkeskodex.132  
 
Ny teknik i form av Informations- och kommunikationsteknik, IKT, innebär utmaningar 
för information och människors påverkan på styret av samhället. Hamilton nämner att 
teknik kan stärka demokratin och bidra till att sprida information till fler människor.133 
Detta leder till frågor om digital demokrati, e-demokrati eller cyberdemokrati som 
uppmärksammas i många skrifter. En sådan demokrati innebär användandet av data- 
och mediekommunikationer för medborgarnas deltagande i det politiska styret.134 Ett 
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hot mot detta finns dock i reglering av tekniken.135 Förväntningar på nya medier är dock 
inte något nytt fenomen. Liknande positiva tongångar hördes till exempel när telegrafen 
eller kabel-TV infördes. Det har dock idag blivit lättare än någonsin att samla 
information om politiska frågor.136 Dessutom bidrar tekniken till att människor med 
gemensamma intressen inte längre begränsas av geografiska avstånd i sin 
kommunikation.137 
 
Tillgång till information kan också variera av utvecklingsmässiga och kulturella skäl. 
Till exempel kan ekonomiska resurser och utbildningsnivå spela en stor roll. Kulturella 
skillnader kan till exempel handla om olika attityder till åtkomst till information.138 
Biblioteken är i sitt arbete för tillgång till information också beroende av att kunna 
påverka beslutsfattandet i samhället. Andra utvecklingsmässiga skäl som hindrar 
bibliotekens arbete för tillgång till information är dålig tillgång till datorer med Internet, 
blockering mot Internetåtkomst, övervakning, datalagring samt att information allt 
oftare blir en handelsvara.139  
 
Hamilton menar att information också kan hållas utanför det offentliga på grund av 
nationell säkerhet, företagsintressen eller om orsaker finns till censur. Även tekniska, 
ekonomiska och sociala orsaker kan göra att information inte tillhandahålls. Som 
nämnts ovan säger FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och 
Europakonventionen att andras frihet och rätt samt allmän ordning måste respekteras.140 
I den svenska regeringsformen begränsas informationsfriheten av om hänsyn måste tas 
till rikets säkerhet, folkförsörjning, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende och 
privatlivets helgd, för att förebygga eller beivra brott eller av ”andra särskilt viktiga 
skäl”.141  
 
Olika farhågor som har att göra med tillgång till information lyfts fram. Det finns en 
risk att överskatta Internets demokratiska potential.142 Även om väljare och valda kan 
komma närmare varandra riskerar informationens kvalitet i samband med val att 
minska.143 Det finns också en risk att klyftan mellan informationsrika och 
informationsfattiga eller ”information haves” och ”have-nots” ökar. Detta skapar 
problem för möjligheterna till digital demokrati.144 Internet framställs även ofta som en 
tillflyktsort för pornografi, terrorister, politiska extremister och barnhandel.145 Dessutom 
är det viktigt att lyfta fram att det är genom ny teknik som övervakning kan öka.146 
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4.3 Filtrering, blockering och censur 
 
Efter de två definitionerna av informationsfrihet ska barriärerna mot friheten diskuteras. 
Den första av Hamiltons barriärer mot tillgång till information som jag skriver om är 
den som handlar om filtrering, blockering och censur av Internetsidor. Även om 
filtrering, blockering och censur inte primärt berör uppsatsens empiriska del behöver 
barriären ändå nämnas för att få en förståelse av informationsfriheten. Denna barriär har 
i hög grad med frågor om bibliotek och informationsfrihet att göra. Det handlar till 
exempel om teknik som minskar åtkomsten till vissa sidor på nätet. Filtrering kan 
motiveras med att det behövs för att hindra spridande av barnpornografi. Dessutom kan 
företag vilja hindra anställda från att besöka vissa webbsidor. Myndigheter kan också 
använda filtrering med motiveringen att det behövs för ökad nationell säkerhet och 
välfärd.147 Vissa bibliotek använder sig av filtrering. Till exempel har filtrering av 
Internetsidor med pornografi påverkat amerikanernas tillgång till information. Följden 
har blivit minskad tillgång också till andra Internetsidor.148 Utvecklingen har även 
präglats av ökad tolerans gentemot filtrering.149  
 
I detta sammanhang är censur också värt att nämna. Hamilton menar att problem kring 
censur kan uppstå när ett urval av material till biblioteket ska göras.150 Medan censur 
tidigare handlat om att hindra viss information från att spridas, ser problemet lite 
annorlunda ut i och med Internet. Nu handlar det istället om att hindra tillgång till 
information som redan finns spridd. För detta ändamål tillämpas filtrering.151 
 
I takt med Internets utbredning har två perspektiv trätt fram. Enligt de så kallade 
cyberlibertarianerna kan filtrering, blockering och censur ses som ett paternalistiskt sätt 
att avgöra åt andra vilken information de ska ha tillgång till. De som företräder det 
andra perspektivet menar å sin sida att om inte staten reglerar cyberrymden gör någon 
annan det.152  
 

4.4 Privacy 
 
Begreppet privacy är något svåröversatt. Bland annat har privatlivsskydd föreslagits då 
personlig integritet ansetts för brett.153 I SFS, svensk författningssamling, används bland 
annat termen integritetsskydd.154 Det är i betydelsen privatlivsskydd jag förstår ordet 
privacy. Gemensamt för alla perspektiv som berör begreppet är åsikter om respekten för 
privatlivet. Emellertid är privacy idag en så pass vedertagen benämning, även i den 
svenska litteraturen, att jag använt den i uppsatsen.  
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Relationen mellan privacy och informationsfrihet innebär flera problem. Som tidigare 
nämnts menar Hamilton att de begränsningar av informationsfriheten som har att göra 
med privacy är de kanske viktigaste. Det finns också en internationell enighet om dessa 
begränsningar. Enligt artikel 29 i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga 
rättigheterna ska informationsfrihetens enda begränsning handla om ”securing due 
recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just 
requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic state”. 
Enligt Europakonventionen artikel 8 har alla rätt till respekt för privatliv, familjeliv, 
hem och korrespondens. Det krävs för att garantera den enskildes skydd mot pressens 
inkräktande och för att förhindra att ogrundade rykten sprids.155 Olika skäl finns till att 
offentliga myndigheter får inkräkta på någons privacy. Det får ske med hänsyn till 
lagen, för nationell säkerhet, allmänt väl och ekonomisk välfärd, för att förebygga brott, 
för hälsa och moral samt för att skydda andras rätt.156  
 
Privacy kan betraktas utifrån en rad olika perspektiv. Det kan handla om ett behov av att 
uppnå en balans mellan integritet och deltagande.157 Privacy kan också sägas handla om 
fysisk och psykisk integritet.158 Ett reduktionistiskt perspektiv bygger på att privacy är 
avhängigt andra intressen.159 De som utgår från detta perspektiv menar till exempel att 
det är lättare att kontrollera att vi lever i ett rättvist samhälle när information om andra 
kan tillgås.160 En sådan syn kan också kallas kommunitaristisk och är alltså ganska 
kritisk till oinskränkt privacy. Det finns dessutom en feministisk kritik mot privacy som 
handlar om att den i praktiken begränsar sig till män.161 Det finns också ett synsätt 
enligt vilket privacy i sig själv är något att slå vakt om. Gör man inte det kan följden till 
exempel bli att de styrande får veta för mycket om oppositionen. Denna opposition får 
då ett reducerat handlingsutrymme.162 
 
Privacy påverkas av tekniken. I dagens samhälle är mer information om fler människor 
än någonsin tillgänglig. Denna tillgänglighet innebär också att känsliga uppgifter 
kommer till allmän kännedom. Vissa personer kan känna sig kränkta av detta.163 En 
annan nackdel för privacy som informations- och kommunikationstekniken har 
inneburit är nya möjligheter till övervakning. Risken att George Orwells dystopi i 1984 
uppträder lyfts fram. Inte bara staten utan också arbetsköpare kan stå bakom 
övervakningen.164 Den brittiske samhällsvetaren Andrew Murray fångar problemet i en 
artikel där han kallar informationstekniken ett tveeggat svärd. Den skapar en hög grad 
av frihet samtidigt som den ger kontrollen av människor nya möjligheter. Att skapa, 
manipulera, sprida och lagra information har blivit enormt mycket enklare och 
billigare.165  
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Olika ståndpunkter om privacy kan också relateras till olika politiska ideologier. 
Liberalismen inriktas på individen och i detta fall privacy. Enligt socialismen kan 
individen inte plockas ur sitt sociala sammanhang.166 I individens relation till samhället 
handlar det om att ge upp en del av sin privacy, i form av exempelvis personliga 
uppgifter, för att åtnjuta säkerhet och välfärd.167 Från högerorienterat håll anses Sverige 
ibland ha ett relativt svagt försvar av privacy. I detta sammanhang kan det också vara 
lämpligt att nämna de försvarare av privacy som utgår från att man bör ha äganderätten 
till olika delar av sitt liv. Åsikter om privacy varierar också beroende på var i världen 
man befinner sig.168 Det finns till exempel olika principer bakom olika länders 
privacybestämmelser. Medan det i Sverige främst handlat om att skydda individer mot 
att bli kommersiellt utnyttjade, exempelvis i samband med införandet av datalagen, har 
det sett annorlunda ut i USA. Där är det statens insyn som motarbetats.169  
 
Privacy kan också förstås mot bakgrund av relationen mellan positiv och negativ frihet. 
Positiv frihet handlar om att man ges tillgång till något. Den negativa innebär 
avlägsnande av hinder mot något. Negativ frihet knyter an till liberalt tänkande om så 
lite statlig inblandning som möjligt. Den positiva utgår från att avlägsnande av hinder 
inte är tillräckligt för att tillhandahålla frihet åt alla.170 Tillgång till information kan 
utifrån detta synsätt betraktas som en positiv frihet medan privacy är en negativ frihet. 
När det gäller politiska ideologier kan liberalismens betonande av privacy kopplas till 
negativ frihet och socialismen till positiv.  
 
Frågor kring bibliotek och privacy dyker upp på flera ställen i litteraturen. Som tidigare 
nämnts har USA Patriot Act fått följder för biblioteksanvändares privacy.171 
Biblioteksanvändarens privacy handlar om rätten att till exempel ställa frågor om något 
till bibliotekspersonal utan att detta undersöks och granskas av andra. Tillgång till 
information på bibliotek ska inte heller gå ut över användarens privacy.172 Som 
Hamilton och även andra lyfter fram finns flera problem när det gäller bibliotek och 
privacy. Bland annat finns tekniska svårigheter. Problem uppstår till exempel när poster 
sparas digitalt. Biblioteken har idag olika tjänster där personuppgifter kan spridas. Det 
rör sig om chatt med bibliotekarier, e-post och FAQ. Ett problem är att de företag som 
tillhandahåller mjukvaror mest är intresserade av sina kommersiella kunder som gärna 
ser att poster sparas. I vissa fall sparas uppgifter om användare på mjukvaruföretagets 
server.173 Begreppet informational privacy används i detta sammanhang om de spår man 
lämnar efter sig vid informationssökningar.174 
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Hantering av personuppgifter på bibliotek har sedan länge kringgärdats av principer och 
regler. Ny teknik har som tidigare nämnts kommit att utmana dessa. En diskussion som 
jag saknar hos Hamilton är den om motsättningen mellan bibliotekens arbete och 
privacy. Om antalet uppgifter om användare ska begränsas, som till exempel ALA 
önskar, innebär det också att biblioteken får färre uppgifter om vad som efterfrågas. 
Dessutom kan biblioteksuppgifter utgöra en källa till empiriska undersökningar.175 Jag 
menar att det i denna diskussion finns en paradox. För tillgång till information ska 
biblioteksvärlden värna privacy. Detta innebär samtidigt mindre tillgång till 
information.  
 
Två organisationer som kan vara intressanta att nämna i sammanhanget är Privacy 
international och European digital rights, EDRI. Privacy international är en organisation 
som grundades 1990 i syfte att bevaka övervakning och intrång i privacy.176 European 
digital rights grundades 2002. Organisationen består av privacy- och 
medborgarrättsorganisationer. Målet är att medborgerliga rättigheter i 
informationssamhället ska försvaras.177  
 

4.5 Övervakning  
 
Övervakning av Internetanvändande ser Hamilton som ett slags indirekt blockering av 
tillgången till information. Till övervakning räknas i detta fall även lagring av data. 
Något direkt samband mellan övervakning som till exempel lagring av data och 
minskad tillgång till information kan alltså vara svårt att bevisa, även om det finns ett 
indirekt. Som bland annat EESK gav uttryck för i sitt yttrande finns det en risk att 
benägenheten att söka information på Internet minskar vid vetskapen om att uppgifter 
om användare lagras. På så vis riskerar tillgången till information att blockeras. I USA 
förekom myndighetsövervakning av Internetanvändande såväl före som efter 
terrorattackerna 2001. Denna övervakning försvaras mot bakgrund av idéer om att 
myndigheter kan behöva olika slags uppgifter dels för säkerhet och välfärd, dels för att 
bekämpa brott.   
 
Digital övervakning sker på två sätt. Dels rör det sig om lagring av kommunikationer 
med hjälp av telekommunikationsföretag, dels rör det sig om att begränsa encryption 
technology.178 Båda typerna av övervakning är ofta reglerade i grundlagen och 
begränsade till allvarliga brott men situationen ser lite olika ut i olika länder. Locational 
och transactional data samlas in av teleoperatörerna. Locational data innebär 
avsändarens adress samt samtalets längd, tid och datum. Transactional data utgörs av 
innehållet i samtalet.179 Lagring av kommunikationer, även kallad datalagring, är också 
syftet med EU-direktivet 2006/24/EG som är forskningsobjektet i uppsatsen.  
 
Efter det att terrorattackerna i USA genomförts och Patriot Act infördes spreds 
Internetövervakning till flera länder världen över. Biblioteken påverkas inte alltid direkt 
av detta. Däremot menar Hamilton att verksamma inom bibliotekssektorn kan behöva 

                                                 
175 Coombs 2004, s. 493-496.  
176 Privacy international 2008.  
177 European Digital Rights 2008. 
178 Encryption technology är ett sätt att använda kodning av information för att hålla den hemlig. 
179 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective?, s. 179-183.  
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följa med i utvecklingen som leder till mer övervakning och studera hur användare 
påverkas. Som nämnts kan övervakning leda till mindre benägenhet att söka 
information.180 Påståendet att bibliotekssektorn kan behöva vara uppmärksam på 
övervakning är viktigt för uppsatsens ämne. Även om datalagringsdirektivet inte får 
direkta följder för bibliotekssektorn kan det visa åt vilket håll utvecklingen är på väg.  
 
Patriot Act har tidigare diskuterats i uppsatsen. Detta är idag det förmodligen mest 
kända exemplet på övervakning av Internet. Dagens situation där övervakningen 
motiveras med krig mot terrorism ställer mänskliga rättigheter mot säkerhet.181 De lagar 
som stiftats efter terrorattackerna i USA 2001, vilka syftat till att förstärka nationell 
säkerhet, har fått följder för friheten att utan inblandning söka, ta emot och sprida 
information. För att skydda det öppna samhället har åtgärder mot fri information 
vidtagits. Dessa har ibland ansetts innebära mer än vad som varit nödvändigt. Efter 
terrorattentaten har USA:s regering också tagit bort en del information från sina 
webbsidor. Patriot Act har som nämnts också fått följder för andra länder. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att det inte var händelserna 2001 som satte igång utvecklingen 
utan snarare gjorde den mer aktuell.182  
 
Utöver USA finns tidigare exempel på hur uppgifter om biblioteksanvändare kan 
användas enligt syften som inte stämmer överens med friheten att utan inblandning 
söka, sprida och ta emot information. I Sovjetunionen kunde politiskt oppositionella 
hållas under uppsikt med hjälp av uppgifter från bibliotek. Biblioteksanvändares och 
andra Internetanvändares personliga integritet kan också hotas på andra sätt. 
Myndigheter och företag kan till exempel skapa profiler av användare utifrån vad de 
sökt efter på Internet.183 
 
Frågor kring övervakning, statens säkerhet och Internet omfattar även begreppet 
”cybersäkerhet”. Denna anses behövas därför att tekniken är mer sårbar för bland annat 
terrorattentat i form av så kallade cyber-attacks. Både EU och USA har vidtagit åtgärder 
för detta. Bland annat strävar båda efter att utbilda användarna om riskerna. Arbetet för 
cybersäkerhet anses dock kunna hota flera biblioteksideal.184   
 
Övervakning kan också förstås mot bakgrund av den brittiske sociologen Anthony 
Giddens idéer om reflexive modernisation. Han menar att mer övervakning kan vara ett 
sätt att få fram uppgifter om vad människor efterfrågar. Om trygghet är något som 
efterfrågas innebär övervakning i sig att efterfrågan uppfylls.185 
 
 
 
 
 
 
                                                 
180 Hamilton 2004, s. 187-193. 
181 Hamilton 2004, s. 244.  
182 Caidi, Nadia & Ross Anthony 2005. Information rights and national security, s. 663-669.  
183 Hamilton, Stuart 2005. Freedom of Access to Information, Freedom of Expression and Cyberspace. 
An Introduction to the Theoretical Concepts and Practical Obstacles Facing Libraries Providing Access to 
Information Via the Internet., s. 10-11.  
184 Rudasill, Lynne & Moyer, Jessica 2004. Cyber-security, cyber-attack, and the development of 
governmental response: the librarian´s view, s. 248-254.  
185 Webster 2002. Theories of the Information Society, s. 205. 
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4.6 Intellektuell äganderätt       
 
Hamilton skriver i sin avhandling om de problem som uppstår i relationen mellan 
tillgång till information och intellektuell äganderätt.186 Även om den intellektuella 
äganderätten, eller upphovsrätten som den ofta kallas, är en kategori som inte primärt 
berör uppsatsens empiriska del är den ändå viktig att nämna för att få en heltäckande 
blid av informationsfriheten. Det handlar om i vilken utsträckning informationen ska 
vara tillgänglig för alla eller vara upphovsrättskyddad. Detta är problem relaterade till 
begreppet intellektuell äganderätt.187 Den nya informations- och 
kommunikationstekniken innebär utmaningar. Till exempel är gällande upphovsrättslag 
svår att upprätthålla då det blivit lättare att kopiera digitalt.188  
 
Frågor kring upphovsrätt, intellektuell äganderätt och immaterialrätt som det också 
kallas är viktiga när informationsfrihet diskuteras. Mänskliga rättigheter berörs av detta. 
I FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna återspeglas problemen. 
Artikel 27 skyddar den intellektuella äganderätten. På samma gång hävdas dock rätten 
att kunna få ta del av kulturella verk.189 Diskussionen kring intellektuell äganderätt 
handlar om två intressen. Enligt det ena ska skapande uppmuntras genom att 
upphovsmannen ges rätten till sitt verk. Enligt det andra ska tillgången till kultur 
garanteras.190 Problemet i relationen mellan informationsfrihet och fri tillgång till 
information å ena sidan och den intellektuella äganderätten å den andra löses på olika 
sätt. I exempelvis Tyskland garanteras rätten att få tillgång till information men i vissa 
fall mot betalning.191 
 
Som ett sätt att slå vakt om intellektuell äganderätt och hindra skyddade verk från att bli 
till exempel kopierade tillämpas teknik med samlingsnamnet Digital Rights 
Management, DRM.192 DRM kan delas in i så kallad soft DRM och hard DRM. Soft 
handlar om viss kontroll av till exempel kopierare. Hard ska göra kopiering helt 
omöjligt. DRM utmanar också ”fair use”, det vill säga det tillåtna användandet av 
upphovsrättsskyddat material.193 Utmaningen från DRM kan dock snarare ses som 
politisk än teknisk.194 
 
I samband med EU:s upphovsrättsdirektiv uppmärksammades 1998 frågan om bibliotek 
och intellektuell äganderätt. Tillgång till information och kultur ansågs få stå tillbaka för 
vinstintressen när licenser krävdes från upphovsrättsinnehavaren för att få ta del av verk 
via CD-ROM och vissa webbplatser.195 Detta betraktades som ett sätt för EU att ge 
                                                 
186 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective?, s. 101-103.  
187 Boyle, James 1997. Shamans, Software & Spleens: Law and the Construction of the Information 
Society, s. 141.  
188 Jones, Barbara 2005. Freedom of Information Legislation, Libraries, and the Global Flow of 
Information., s. 27.  
189 Torremans Paul L. C. ed. 2004. Copyright and human rights : freedom of expression, intellectual 
property, privacs, s. 2-5.  
190 Torremans 2004, s. 11.  
191 Torremans 2004, s. 18.  
192 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective?, s. 214. 
193 May, Christopher 2007. Digital rights management : the problem of expanding ownership rights, s. 
72-80.   
194 May 2007, s. 93.  
195 Ilshammar, Lars 1998. IT hotar informationsfriheten, s. 14.  
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upphovsmännen i uppgift att sörja för tillgången till information.196 
 

4.7 Sammanfattning av teorin 
 
Som Hamilton skriver finns två definitioner av informationsfrihet. Det rör sig dels om 
friheten att utan inblandning söka, ta emot och sprida information, dels rätten att få 
tillgång till information. Mot detta finns ett antal barriärer. Det rör sig om filtrering, 
blockering och censur, övervakning samt intellektuell äganderätt. De två definitionerna 
tillsammans med barriärerna och dessutom privacy utgör vad jag kallar kategorier av 
informationsfrihet. Hur kategorierna förhåller sig dels till biblioteksvärldens 
informationsfrihetsideologi, dels till de tillåtna inskränkningarna av 
informationsfriheten samt hur detta används som teori i analysen presenteras i 
metodkapitlet under rubriken 5.2 Analysschema.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
196 Alexandersson, Martin 2004. Debatt om informationsfrihet i kris- En studie över upphovsrättsdebatten 
i några svenska biblioteksorienterade tidskrifter 1996-2001, s. 41.  
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5 Metod och material  
 

5.1 Metod  
 
Teorikapitlet visar att det finns en rad idéer som är kopplade till informationsfriheten. 
Det behövs således en metod för att analysera vilka av dessa som går att utläsa i 
direktivet. Metoden som tillämpas för uppsatsen är därför så kallad idé- och 
ideologianalys. Den kan liksom innehålls-, diskurs- och argumentationsanalys vara 
användbar vid studier av politiska budskap. Valet av metod har bland annat med syfte 
och källmaterial att göra. Som namnet antyder är idé- och ideologianalysen mest 
lämplig då det slags idéer som finns i en text ska analyseras. Diskurs- eller 
argumentationsanalys skulle ha kunnat vara lämplig om till exempel en debatt varit 
föremål för undersökningen.  
 
Bland dem som skrivit om den valda metoden finns bland andra statsvetarna Göran 
Bergström och Kristina Boréus i Textens mening och makt, idéhistorikern Sven-Eric 
Liedman som givit ut några skrifter i ämnet samt statsvetaren Ludvig Beckman som 
skrivit Grundbok i idéanalys. De förstnämnda kallar metoden idé- och ideologianalys 
medan Liedman benämner den ideologianalys och Beckman föredrar att kalla den 
idéanalys. I uppsatsen väljer jag termen idé- och ideologianalys. Utöver de nämnda 
böckerna har ett antal magisteruppsatser skrivna på Bibliotekshögskolan, och som 
använt metoden, varit till stor hjälp då de gett uppslag till tänkbara analysredskap.197  
 
Ideologi kommer från grekiskan och betyder ordagrant läran om idéer. Ordet har dock 
haft olika innebörder. Enligt vad som är känt yttrades det första gången av fransmannen 
Antoine Destutt de Tracy 1796. Som filosof ansåg han att ordets innebörd var ”summan 
av allt vetande”. Mot denna innebörd vände sig bland andra Napoleon som såg ideologi 
som något verklighetsfrämmande. I Tyskland kom ordet under 1800-talet att betyda 
filosofi eller abstrakt system. Detta skulle Marx och Engels komma att vända sig emot. 
De ansåg att verkligheten vändes upp och ner av dessa föreställningar enligt vilka tyska 
filosofiska system också var vägen till en bättre värld. Under 1900-talet kom den idag 
vanligaste innebörden av ordet ideologi. Det är den innebörd som handlar om politiska 
program och teorier.198 Denna innebörd kan också uttryckas som system av åsikter, 
tankar, föreställningar, värderingar och attityder.199 När det gäller ideologianalys menar 
Liedman att ordet ska förstås som den ofta motsägelsefulla grupp av värderingar och 
normer som uttrycks i mänsklig verksamhet.200 Trots att de är motsägelsefulla hänger de 
                                                 
197 Författarna till dessa magisteruppsatser är Alexandersson, Martin 2004. Debatt om informationsfrihet i 
kris- En studie över upphovsrättsdebatten i några svenska biblioteksorienterade tidskrifter 1996-2001. 
Eriksson, Jonas & Hederström, Magnus 2006. Debatten om de oberoende biblioteken på Kuba 1998-
2001. Tre biblioteksrelaterade organisationers syn på de kubanska biblioteken och intellektuell frihet, 
Långsjö, Johannes 2006. Upphovsrätten incitament eller slutstation? En ideologikritisk analys av The 
Association of American Publishers och Authors Guilds syn på upphovsrätt, Simonsson, Anna 2003. 
Informationsfrihet?: En studie av skilda inställningar till begreppet informationsfrihet samt belysande av 
huruvida informationsfrihet kan garanteras på svenska folkbibliotek samt Ulfvarson, Jonas 2004. 
Informationalismens Murar hotet mot information som positiv rättighet; en ideologianalys av WTO och 
dess avtal.  
198 Liedman, Sven-Eric 2006. I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria, s. 275-277.  
199 Liedman, Sven-Eric & Nilsson, Ingemar 1989. Om ideologi och ideologianalys. Uppsatser och texter 
utgivna av Sven-Eric Liedman och Ingemar Nilsson,.s. 10-11. 
200 Liedman, Sven-Eric 2004. Tankens lätthet, tingens tyngd: om frihet, s. 103-104.  
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samman. Betydelsen kan också utgöras av den funktion ideologin uppfyller. Det kan då 
röra sig om till exempel ett klassintresse.201 
 
Ett viktigt namn i sammanhanget är statsvetaren och publicisten Herbert Tingsten som 
forskat om politiska ideologier. Tingsten såg i begreppet ideologi tre element. Det rör 
sig om grundläggande värdepremisser, verklighetsomdömen och konkreta 
rekommendationer. Exempel på grundläggande värdepremisser kan vara rättvisesyner 
eller syner på människans natur. Verklighetsomdömen handlar om uppfattningar om 
företeelser och förhållanden i samhället. Konkreta rekommendationer handlar helt 
enkelt om idéer om hur man bör handla för att uppnå ideologins mål. 
Verklighetsomdömena ges en stor roll och därför har Tingstens definition haft störst 
betydelse för idékritiken. Inom denna forskningsinriktning prövas ideologiska 
påståenden mot verkligheten.202   
 
Bergström och Boréus skriver att en samhällsinstitutions ideologi inte är det samma 
som ideologi i bemärkelsen liberalism eller socialism. Den utgör istället ett synsätt inom 
institutionen. Medan en politisk ideologi är uttalad är en samhällsinstitutions inte det. 
Det kan på så vis vara svårt att veta vad som representerar institutionens outtalade 
ideologi.203 Jag anser dock att politiska ideologier och samhällsinstitutioner kan ha drag 
av varandra. Till exempel kan folkbibliotekets demokratifrämjande idéer sägas 
härstamma från såväl liberalism som socialism. Jag är också tveksam till om 
biblioteksinstitutionens ideologi hör till dem som är outtalade. Till exempel har, som 
tidigare nämnts, biblioteksorganisationer som IFLA principförklaringar som omfattar 
bland annat informationsfrihet. Dessa principförklaringar menar jag kan sägas vara ett 
tecken på en relativt tydlig ideologi.  
 
Liedmans och Tingstens definitioner av ideologi är viktigast för uppsatsen. I Liedmans 
fall handlar det om system av åsikter, tankar, föreställningar, värderingar och attityder. 
Dessa uttrycks enligt honom i mänsklig verksamhet och är ofta motsägelsefulla.204 Av 
Tingstens definition är det ideologins uppdelning i de tre elementen grundläggande 
värdepremisser, verklighetsomdömen och konkreta rekommendationer som används. 
Denna definition av ideologi är främst tänkt för politiska ideologier, men jag anser att 
den är användbar i uppsatsen. Biblioteksvärldens syn på informationsfrihet är 
visserligen inte lika tydlig som en politisk ideologi. Synen omfattar dock ett 
sammanhängande system av idéer vilka kan fungera som utgångspunkt vid 
analyserandet av det empiriska materialet. Jag menar därför att det går att tala om en 
informationsfrihetsideologi.   
 
Ordet idé förstås i sammanhanget som föreställningar om verkligheten, värderingar av 
företeelser och föreställningar om hur man bör handla.205 Den första betydelsen är 
främst av intresse om idéer ska jämföras med verkligheten. Trots det kan den vara 
användbar i uppsatsen även om det är värderingarna i sig som är intressantast. Ett 
idealistiskt snarare än ett materialistiskt eller realistiskt närmande till idéerna är det 
uppsatsen handlar om. Jag utgår då från att ideal påverkar handlandet. Det behöver inte 

                                                 
201 Bergström, Göran och Boréus, Kristina 2005. Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys, s. 151. 
202 Bergström & Boréus 2005, s. 151-152. 
203 Bergström & Boréus s. 154. 
204 Liedman, Sven-Eric 2004. Tankens lätthet, tingens tyngd: om frihet, s. 103-104.  
205 Liedman 2004, s. 148.  



  34 
  

vara i högre grad än vad den materiella verkligheten påverkar. Istället kan man se 
förhållandet som en växelverkan. Verkligheten påverkar idéerna och idéerna påverkar 
verkligheten.  
 
Olika inriktningar finns inom idé- och ideologianalys. Den som jag anser är mest 
relevant för uppsatsen är den Beckman benämner beskrivande idéanalys. Vid 
beskrivning är det den politiska innebörden som tolkas eller beskrivs.206 En spontan 
tanke är att beskrivande lätt kan anses otillräckligt men enligt Beckman behöver det inte 
alls vara så. Även om beskrivningen inte säger något om orsaken anger den vad något 
är. Beskrivandet utgörs således av att något infereras, inte refereras. Slutsatser dras, det 
är inte bara något som återges. Beskrivningar handlar också om att jämföra det valda 
materialet med något. Det innebär i uppsatsen att materialet jämförs med idéer om 
informationsfrihet.207  
 
Rollen som forskare bör nämnas i anslutning till metoden. Målet att vara opartisk och 
objektiv är viktigt men kan stöta på problem. Jag har bestämda uppfattningar om såväl 
EU som informationsfrihet. Jag är kritisk till EU främst på grund av den avsaknad av 
folkligt inflytande som tyvärr präglar unionen. När det gäller informationsfriheten är jag 
förespråkare av det den innebär. Jag anser till exempel att tillgång till information ska 
vara regel och sekretess undantag. Dessutom är jag kritisk till den utveckling där vi som 
medborgare övervakas allt mer. När det gäller analyserandet av idéer och ideologier 
finns risken att mina egna idéer som för övrigt utgår från ett vänsterperspektiv påverkar 
arbetet. Jag tror dock att då jag är medveten om detta i forskningen kan en stor del av 
problemen undvikas.  
 
Det finns en koppling mellan å ena sidan idé- och ideologianalysen och å andra sidan 
tillämpad teori. Beroende på val av teoretisk anknytning skapas ett analysschema för att 
klassificera de idéer som uttrycks. Det handlar om att teorin operationaliseras. Detta 
görs i uppsatsen med hjälp av två idealtyper av informationsfriheten. I teoriavsnittet 
diskuteras denna frihets viktigaste drag. 
 

5.2 Analysschema 
 
Frågan är alltså hur jag konkret använder mig av metoden i det empiriska arbetet. Det 
vill säga hur analysschemat ser ut. Som jag visat i teorikapitlet finns en idé, i betydelsen 
värdering av företeelser, om informationsfriheten. Den handlar om friheten att utan 
inblandning söka, ta emot och sprida information. Idén uttrycks bland annat i FN:s 
allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Denna idé får olika praktiska 
konsekvenser. De inskränkningar som deklarationen också innefattar innebär en rad 
värderingar av företeelser som är relaterade till informationsfriheten.  
 
Det kan finnas anledning att tala om en informationsfrihetsideologi. Detta gäller i 
synnerhet om man utgår från biblioteksvärldens syn. Utgångspunkten i detta 
resonemang är Liedmans definition av ideologi. Enligt denna definition ses begreppet 
som den ofta motsägelsefulla grupp eller system av värderingar, åsikter, tankar, 

                                                 
206 Beckman, Ludvig 2005. Grundbok i idéanalys. Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, s. 14.  
207 Beckman 2005, s. 48-51.  
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föreställningar, attityder och normer som uttrycks i mänsklig verksamhet.208 Utifrån 
denna definition menar jag att det går att teckna en bild av biblioteksvärldens 
informationsfrihetsideologi. Den utgår främst från de idéer som företräds i artikel 19 i 
FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Även Bergströms och Boréus 
definition av ideologi kan fungera som utgångspunkt i resonemanget. Jag syftar på det 
de skriver om en samhällsinstitutions ideologi och att denna utgörs av synsättet inom 
institutionen.209  
 
Tingstens definition han hjälpa till att visa vad ideologin består av. 
Informationsfrihetsideologin innehåller grundläggande värdepremisser om att 
information bör vara åtkomlig i stor utsträckning och att inskränkningar i de flesta fall 
bör undvikas. Den innefattar alltså ställningstaganden till de olika kategorierna av 
informationsfrihet. Den två första kategorierna är dels friheten att utan inblandning 
söka, ta emot och sprida information, dels rätten att få tillgång till information. De andra 
kategorierna är privacy, censur, filtrering och blockering samt intellektuell äganderätt. 
En rad uppfattningar om samhällsföreteelser finns inom ideologin där lagar som 
begränsar informationsfriheten kritiseras. Genom bland annat IFLA antas också olika 
program som syftar till att sprida tillgången till information. Viktigt att komma ihåg är 
dock att inom biblioteksvärlden, liksom inom politiska rörelser med en gemensam 
ideologi, finns olika uppfattningar. En besvärlig fråga för bibliotekssamfundets ideologi 
är till exempel privacy. I just detta fall menar jag att sekretess betraktas som viktigare än 
tillgång till information.  
 
Vid sidan om denna informationsfrihetsideologi som är förhållandevis tydlig finns en 
rad idéer som utgår från inskränkningarna. Dessa idéer får konsekvenser för 
ställningstagandet till de olika kategorierna av informationsfrihet. Idéerna bör inte ses 
som en ideologi men har ändå det gemensamt att de utgår från inskränkningar av 
informationsfriheten. Dessa behöver i sin tur inte hänga samman utan kan vara direkt 
motsatta inbördes. De värderingar av företeelser som utmärker sig är att 
informationsfriheten kan få negativa följder för andra fri- och rättigheter som privacy 
eller statens säkerhet. Som föreställning om hur man bör handla märks främst viljan att 
införa olika regler för inskränkningar av informationsfriheten.  
 
Det är således två idealtyper bestående av idéer om de olika 
informationsfrihetskategorierna jag arbetar utifrån. Den första idealtypen utgörs av det 
jag kallar biblioteksvärldens informationsfrihetsideologi. Den utgår från kategorierna 
som utgörs av de två definitionerna av informationsfrihet. Dessutom innebär den ett 
ställningstagande mot de kategorier som utgörs av de olika barriärerna mot tillgång till 
information. De två definitionerna är dels friheten att utan inblandning söka, ta emot 
och sprida information, dels friheten att få tillgång till information. De barriärer som 
finns mot dessa är, filtrering, blockering och censur, övervakning samt intellektuell 
äganderätt. Privacy behandlas inte som en barriär av Hamilton men nämns ändå som en 
viktig inskränkning av, men också en förutsättning för, informationsfriheten.210 Därför 
anser jag att den, liksom de två definitionerna av informationsfrihet och barriärerna, kan 
behandlas som en kategori av informationsfrihet. För övrigt råder det enighet mellan de 

                                                 
208 Liedman, Sven-Eric 2004. Tankens lätthet, tingens tyngd: om frihet, s. 103-104.  
209 Bergström, Göran och Boréus, Kristina 2005. Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys, s. 154. 
210 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective?, s. 94-97. 
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båda idealtyperna om att inskränkningar av informationsfriheten kan vara nödvändiga 
för privacy.  
 
De idéer som handlar om inskränkningar av informationsfrihet utgår från att det ibland 
är nödvändigt att begränsa friheten att utan inblandning söka, ta emot och sprida 
information samt friheten att få tillgång till information. Dessa idéer utgör den andra 
idealtypen och innebär ställningstaganden till de olika kategorierna. Denna idealtyp 
innefattar även åsikter om att barriärer för inskränkningar av informationsfriheten kan 
behövas. Jag förväntar mig att i direktivtexten främst finna spår av den andra 
idealtypen. Det gäller främst idéer som utgår från kategorin övervakning. Något jag inte 
nödvändigtvis förväntar mig att kunna utläsa i direktivet är idéer som uttalat har med 
friheten att utan inblandning söka, ta emot och sprida information eller rätten att få 
tillgång till information att göra. Dessa kategorier påverkas dock av idéer om 
inskränkningarna.  
 
De två idealtyperna av informationsfrihet utgör uppsatsens analysschema. Mot 
bakgrund av detta schema ska det empiriska materialet analyseras. En förståelse av hur 
idealtyperna hänger samman, förhåller sig till varandra som system och tar ställning till 
olika informationsfrihetskategorier kan tecknas schematiskt enligt följande:  
 
Kategorier av  
informationsfrihet 

Idealtypen 
Biblioteksvärldens  
informationsfrihets-  
ideologi 

Idealtypen Vedertagna 
inskränkningar 

Friheten att söka,  
ta emot och sprida 
information 

Fungerar som  
vedertagen definition 

Vissa inskränkningar  
tillåts av såväl FN som  
Europakonventionen 

Tillgång till  
information 

Ska främjas Kan i vissa fall  
inskränkas 

Privacy Ska respekteras Får inte kränkas av tillgången  
till information. Kan i vissa fall 
inskränkas av hänsyn till 
allmän ordning 

Censur,   
filtrering och  
blockering  

Ska undvikas  
och motarbetas 

Kan vara nödvändigt  
och motiverat 

Övervakning Ska ej inskränka  
friheten 

Kan vara anledning att  
inskränka 
informationstillgången.  
Kan tillämpas för allmän 
ordning 

Intellektuell  
äganderätt 

Får ej hindra rätten  
till information eller kultur 

Ska ge skaparen rätt till sitt 
verk 
 

 
Spalten till vänster utgörs av de olika informationsfrihetskategorierna. Spalten under 
rubriken Idealtypen Biblioteksvärldens informationsfrihetsideologi ska ge en bild av 
idealtypen som utgörs av det system av idéer om informationsfrihet som 
biblioteksvärlden företräder. Under rubriken Idealtypen Vedertagna inskränkningar 
framträder den idealtyp som utgår från idéerna om att just inskränkningar av 
informationsfriheten kan vara nödvändiga.  
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5.3 Material  
 
Det material som används som källa i den empiriska undersökningen är ett officiellt 
EU-dokument. Det rör sig om EU-direktiv 2006/24/EG. Det officiella namnet på 
direktivet är Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 
om lagring av personuppgifter som genererats eller behandlats i samband med 
tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller 
allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG. Direktivtexten är 
på tio sidor varav sju utgör själva direktivtexten och tre förklaringar från 
medlemsländerna om vid vilken tidpunkt de avser att införa direktivet. Texten finns 
tillgänglig på Internet och publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 13 
april 2006. Direktivet är i sin svenska översättning skrivet på ett snårigt men ändå 
begripligt språk.  
 
Den brittiske samhällsvetaren Alan Bryman skriver om källkritik när det gäller 
offentliga dokument. Han menar att det är fyra kriterier som materialet ska bedömas 
utifrån. Det handlar om autenticitet, om materialet är äkta och ursprunget känt, 
trovärdighet, om materialet är fritt från fel och förvrängningar, representativitet, om 
materialet är kännetecknande för sin kategori och slutligen om meningsfullhet, om 
materialet är begripligt.211  
 
EU-direktivet jag ska undersöka får anses vara äkta och av känt ursprung. Det är via 
unionens hemsidor jag funnit dokumentet. Sökmotorerna EUR-Lex och PreLex har 
använts för att hitta dokumentet. Jag utgår från att rätt material läggs ut på unionens 
hemsidor. Trots det finns det naturligtvis anledning till att hela tiden vara uppmärksam 
på om något fel kan ha uppstått vid publiceringen. Detta leder till Brymans andra 
kriterium, trovärdigheten. Värt att påpeka är att det är den svenska översättningen av 
direktivet jag undersöker. EU:s omfattande verksamhet med tolkning och översättning 
gör dock att det finns skäl att tro att översättningen är väl genomförd. Att med en kritisk 
inställning samtidigt lita på dem som skapat materialet kan vara en användbar strategi. 
 
Representativiteten är ett viktigt kriterium. Flera dokument ligger till grund för 
direktivet. Det rör sig om förslag, tillägg och betänkanden. Det är dock det slutliga 
direktivet som representerar Europaparlamentet och rådet, det vill säga EU:s officiella 
syn, och framförallt har betydelse för den lagstiftning som påverkar oss som lever inom 
unionen. Därför används det som undersökningsmaterial. Naturligtvis finns olika 
uppfattningar inom en så stor organisation som EU men ett direktiv representerar ändå 
unionens syn. Materialet är begripligt. Språket är dock snårigt och byråkratiskt. 
Dessutom är det i första hand juridiskt och tekniskt och i andra hand politiskt och 
ideologiskt. Trots det är det fullt möjligt att urskilja olika idéer i direktivet. Det kan 
dessutom vara en fördel att söka efter idéer för att på så vis få en bättre förståelse av den 
tekniska och juridiska texten. Direktivet är skrivet i löpande text och finns som nämnts 
på svenska. 
 
Vissa delar av direktivet har jag valt att bortse från i presentationen och analysen. Dessa 
så kallade punkter och artiklar har valts bort eftersom det viktigaste som nämns i dem 
också nämns på andra ställen i direktivet. Det tredje avsnittet där flera medlemsländer 

                                                 
211 Bryman, Alan 2002. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 357.  
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meddelar att de avser att införa direktivet senare har helt utelämnats från analysen. Detta 
beror på att inget sägs om idéer relaterade till informationsfrihet i avsnittet.    
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6 Presentation och analys  
 
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/24/EG är indelat i tre avsnitt. Det första 
innehåller 25 punkter där de så kallade skälen till varför direktivet antagits räknas upp. 
Det andra avsnittet innehåller vad som föreskrivs i direktivet. Det tredje avsnittet utgörs 
av förklaringar från flera av medlemsländerna som valt att skjuta upp införandet av 
direktivet. Det första avsnittet med skälen till varför direktivet antagits innehåller också 
en bakgrund. Detta avsnitt handlar dessutom om hur de lagrade uppgifterna ska 
behandlas. Efter de inledande 25 punkterna följer vad direktivet föreskriver, uppdelat i 
17 artiklar. Varje artikel har sin egen rubrik som till exempel Syfte och 
tillämpningsområde för artikel 1 eller Kategorier av uppgifter som ska lagras för artikel 
5.  
 
Syftet med uppsatsen är att reda ut vilka idéer relaterade till informationsfrihet som kan 
utläsas i EU:s datalagringsdirektiv. Jag använder mig av frågeställningen: vilka idéer 
relaterade till informationsfrihet förekommer i EU:s datalagringsdirektiv 2006/24/EG 
och hur förhåller sig dessa idéer till den informationsfrihetsideologi som är vanlig inom 
biblioteksvärlden och till de juridiska och politiska inskränkningarna? Ordet idé ska i 
sammanhanget förstås som föreställningar om verkligheten, värderingar av företeelser 
och föreställningar om hur man bör handla. Det rör sig alltså om en ganska öppen 
definition som omfattar åsikter i största allmänhet.  
 

6.1 Informationsfrihetsidéer i direktiv 2006/24/EG 
 
De informationsfrihetsidéer som går att utläsa i direktiv 2006/24/EG har nästan 
uteslutande med kategorierna privacy och övervakning att göra. Detta är i sig föga 
förvånande. Det är just dessa kategorier och balansen mellan dem som direktivet 
handlar om. Kategorierna friheten att utan inblandning söka, ta emot och sprida 
information, samt rätten att få tillgång till information förekommer inte. Som diskuterats 
i teorikapitlet är detta dock fri- och rättigheter som påverkas av övervakning och 
privacy. Jag har valt att i detta kapitel presentera direktivet tematiskt och analysera de 
idéer relaterade till informationsfrihet som förekommer. Vissa teman förekommer på 
olika ställen i direktivet men jag har valt att behandla samma tema i samma avsnitt i 
uppsatsen. Det första temat är brottsbekämpning som motivering till direktivet. Det 
andra är hantering av de lagrade uppgifterna. Det tredje är statistik, förlängd lagringstid 
och utvärdering. Det fjärde och sista temat är direktivets syfte. Ja analyserar vilka 
kategorier av informationsfrihet som förekommer inom varje tema. 
 

6.1.1 Brottsbekämpning som motivering till direktivet 
 
Det första temat är alltså brottsbekämpning som motivering till direktivet. Det görs i 
direktivet en hänvisning till rådet för rättsliga och inrikes frågor. Hänvisningen görs i 
samband med att det står om vilka skäl som finns till antagandet av direktivet. Det råd 
som nämns, även kallat RIF-rådet, består av inrikes- och justitieministrarna från EU:s 
medlemsländer. RIF-rådet menar att den elektroniska kommunikationen kommit att bli 
allt mer omfattande. Därför behöver myndigheter uppgifter om denna kommunikation 
för att det ska gå att bekämpa olika sorters brottslighet.  
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 I slutsatserna från rådet (rättsliga och inrikes frågor) av den 19 december 2002 understryks det att 
eftersom omfattningen av elektronisk kommunikation ökat avsevärt är uppgifter om användningen av 
sådan kommunikation särskilt viktiga och därför ett värdefullt verktyg när det gäller att förebygga, 
utreda, avslöja och åtala brott, särskilt organiserad brottslighet.212 

 
Det finns i det ovan nämnda citatet flera föreställningar och värderingar, det vill säga 
idéer. Den viktigaste värderingen är att det behövs uppgifter om elektronisk 
kommunikation för att förebygga brott. Detta är ett av skälen till att direktivet antagits. 
Därför är det möjligt att utläsa föreställningen att övervakning i form av lagring av 
uppgifter behövs för brottsbekämpning. Detta är en idé som kan relateras till 
informationsfrihetskategorin övervakning. Föreställningen att den elektroniska 
kommunikationen ökat i omfattning är något som flera är överens om, vilket nämns i 
bakgrundskapitlet. Denna föreställning om verkligheten leder i sin tur till en 
föreställning om vilket handlande som krävs. Detta handlande är också det som 
beslutats genom direktivet, det vill säga lagring av uppgifter. Det rör sig alltså om idéer 
som utgår från kategorin övervakning och som visats i teorikapitlet inskränker 
informationsfriheten. Idéerna kan placeras i den spalt i analysschemat som utgörs av 
idealtypen Vedertagna inskränkningar. 
 
Det finns i direktivet också en motivering till varför lagring av uppgifter anses effektivt 
för att förebygga brott. Både forskning och erfarenheter påstås nämligen ha visat att 
lagring av trafikuppgifter är ett bra redskap för brottsbekämpning.  
 

Med tanke på hur viktiga trafik- och lokaliseringsuppgifter är för att kunna utreda, avslöja och åtala 
brott,  något som framkommit både genom forskning och genom medlemsstaternas praktiska 
erfarenheter, är det viktigt att på europeisk nivå säkerställa att uppgifter som vid tillhandahållande av 
kommunikationstjänster genereras eller behandlas av leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster eller av allmänna kommunikationsnät lagras under en viss tid i enlighet med 
de villkor som föreskrivs i detta direktiv.213 

 
Någon hänvisning till denna forskning eller dessa erfarenheter görs inte. Den idé som 
har med informationsfrihet att göra utgörs också i detta fall av värderingen att 
övervakning i vissa fall kan motiveras och den enskildes privacy åsidosättas. Precis som 
i fallet med ökad elektronisk kommunikation kan idén som går att utläsa härledas till 
kategorin övervakning och den spalt i analysschemat som hör till idealtypen Vedertagna 
inskränkningar.  
 
I avsnittet med skälen till varför direktivet antagits finns också en hänvisning till artikel 
8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Det rör sig om den del av 
artikeln som handlar om personers rätt till privatliv och korrespondens. Det påstås i 
direktivet, liksom även i teorikapitlet, att undantag från denna rätt bara får göras av 
hänsyn till lag och om det är nödvändigt för nationell och allmän säkerhet, för att 
förebygga oordning eller brott samt för att skydda andras fri- och rättigheter. Direktivet 
anses inte strida mot artikel 8. Motiveringen till detta är att organiserad brottslighet och 
terrorism påstås kunna bekämpas effektivt med hjälp av lagring av uppgifter. Lagringen 
ska alltså skydda nationell och allmän säkerhet.  
 

                                                 
212 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, punkt 7.  
213 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, punkt 11.  
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Enligt artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna har alla personer rätt till skydd för sitt privatliv och sin korrespondens. En 
offentlig myndighets inblandning i utövandet av denna rättighet får bara ske i enlighet med vad som är 
stadgat i lag och om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle bland annat med hänsyn till landets 
nationella säkerhet eller den allmänna säkerheten, för att förebygga oordning eller brott eller för att 
skydda andra personers fri- och rättigheter. Eftersom lagring av uppgifter har visat sig vara ett så 
nödvändigt och effektivt redskap för de brottsbekämpande myndigheternas utredningar i många 
medlemsstater och framförallt i allvarliga fall som organiserad brottslighet och terrorism är det därför 
nödvändigt att se till att brottsbekämpande myndigheter får tillgång till lagrade uppgifter under en viss 
tid i enlighet med de villkor som föreskrivs i detta direktiv. Antagandet av ett instrument om lagring 
av uppgifter i enlighet med kraven i artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna är därför en nödvändig åtgärd.214 

 
Den form av brottsbekämpning direktivet utgör ses alltså som ett giltigt skäl till att 
kringgå personers rätt till privatliv och korrespondens. Även det ovan nämnda citatet 
visar att de värderingar som framförs bygger på att övervakning behövs för bland annat 
nationell säkerhet. Detta är idéer som har att göra med de inskränkningar av 
informationsfrihet som tillåts i bland annat FN:s allmänna deklaration om de mänskliga 
rättigheterna. Övervakning är som nämnts i teorikapitlet en barriär mot 
informationsfrihet men är tillåten enligt flera konventioner och länders grundlagar. 
 
Som visats i både bakgrunden och teoriavsnittet finns en internationell trend som 
innebär mer övervakning i syfte att bekämpa terroristisk verksamhet. Bekämpning av 
terrorism nämns också som ett skäl till varför direktivet antagits. Europeiska rådet 
uttalade sig den 25 mars 2004 om detta. Det var bara ett par veckor efter terrorattentaten 
i Madrid. I samband med uttalandet bestämdes att man skulle undersöka möjligheterna 
om ett eventuellt införande av bestämda regler för lagring av trafikuppgifter.  
 

I Europeiska rådets uttalande om kampen mot terrorism av den 25 mars 2004 ges rådet i uppdrag att 
undersöka åtgärder om fastställande av regler för lagring av trafikuppgifter från kommunikation hos 
tjänsteoperatörer.215 

 
I det ovan nämnda finns idéer som har med informationsfrihet att göra. Det uttrycks en 
föreställning om verkligheten i direktivet som bygger på ett ökat hot om terrorattentat. 
Denna föreställning motiverar det handlande som innebär mer övervakning av 
kommunikation. Dessa idéers relation till idealtyperna är relativt tydliga. Hot mot 
allmän ordning, i detta fall hotet från terrorism, nämns i teorikapitlet som en anledning 
att inskränka friheten att utan inblandning söka, ta emot och sprida information. Detta 
gäller även om det genom direktivet sker indirekt. Detta kan dessutom sägas stämma 
överens med den internationella trend som bygger på idéer om att informationsfrihet 
kan inskränkas av hänsyn till bekämpandet av terrorism. Som Hamilton menar kan 
också övervakning betraktas som ett slags indirekt blockering av tillgång till 
information. Därigenom påverkar de idéer som uttrycks också rätten till fri tillgång till 
information som biblioteksvärlden strävar efter.216  
 
Attentaten i Madrid 2004 nämns inte uttalat i direktivet. Det gör däremot terrordåden i 
Londons tunnelbana sommaren 2005. I direktivet nämns att Europeiska rådet efter dessa 
dåd upprepade att gemensamma regler behövs för bland annat terrorbekämpning. ”Den 

                                                 
214 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, punkt 9.  
215 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, punkt 8.  
216 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective?, s. 95. 
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13 juli 2005 upprepade rådet i sitt uttalande om fördömande av bombattentaten i 
London behovet av att så snart som möjligt anta gemensamma åtgärder om lagring av 
telekommunikationsuppgifter.”217 
 
Detta uttalande från rådet motiverar direktivet. Terrordåden i London är alltså också ett 
skäl till varför direktivet antagits. Terrorism och informationsfrihet kopplas inte uttalat 
samman. Däremot hör de ihop eftersom terrorism är ett av skälen till varför direktivet 
antagits och direktivet påverkar informationsfriheten. Idén är den samma som tidigare. 
Övervakning av Internetanvändande kan motiveras av hänsyn till allmän ordning. Som 
tidigare nämnts fungerar övervakning som en barriär mot informationsfrihet. Idén hör 
således till kategorin övervakning och spalten som står under idealtypen Vedertagna 
inskränkningar i analysschemat.  
 

6.1.2 Hantering av de lagrade uppgifterna  
 
Det står i direktivet en hel del om regler för hanteringen av de uppgifter som ska lagras. 
Det är till exempel bara nationella myndigheter som ska kunna få tillgång till 
uppgifterna. För detta kräver direktivet att medlemsländerna anpassar sin lagstiftning. 
Ingen obehörig ska alltså få tillgång till uppgifterna, vilket lagarna ska se till. En person 
vars uppgifter behandlats felaktigt ska dessutom ha rätt till ersättning.  
 

Det är nödvändigt att medlemsstaterna antar lagstiftande åtgärder som säkerställer att uppgifter som 
lagrats i enlighet med detta direktiv bara är tillgängliga för behöriga nationella myndigheter i enlighet 
med nationell lagstiftning, samtidigt som berörda personers grundläggande rättigheter respekteras fullt 
ut. Medlemsstaterna är, i detta sammanhang, skyldiga att enligt artikel 24 i direktiv 95/46/EG 
fastställa sanktioner för överträdelse av de bestämmelser som antagits i enlighet med direktivet. […] 
Den rätt till ersättning som i enlighet med artikel 23 i direktiv 95/46/EG tillkommer varje person som 
lidit skada till följd av otillåten behandling eller någon annan handling som är oförenlig med de 
nationella bestämmelser som antagits till följd av det direktivet gäller också enligt det här direktivet 
vid otillåten behandling av personuppgifter.218 

 
Det är sedan medlemsländernas ansvar att bestämma över hur nationella myndigheters 
tillgång till de lagrade uppgifterna ska se ut. Reglerna för denna tillgång ska bland annat 
utformas utifrån Europakonventionens skydd för mänskliga rättigheter.  
 

Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas befogenhet att anta lagstiftningsåtgärder om rätten till 
tillgång till och användning av uppgifter för de nationella myndigheter de utsett. Frågor om tillgång 
till de uppgifter som nationella myndigheter lagrar i enlighet med detta direktiv […] faller utanför 
tillämpningsområdet för gemenskapens lagstiftning. […] Sådana lagar eller åtgärder måste till fullo 
respektera de grundläggande rättigheter som följer av medlemsstaternas gemensamma 
författningsmässiga traditioner och som är garanterade i Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. […]219 

 
I de ovan nämnda juridiska bestämmelserna finns politiska budskap, det vill säga idéer. 
Gemensam nämnare för bestämmelserna är att begränsa tillgången till de lagrade 
uppgifterna. I detta ligger värderingen att det bästa är om de uppgifter som lagras når så 
få som möjligt. Detta formar sedan reglerna. Det ligger dessutom nära till hands att se 
en föreställning om verkligheten i det faktum att en person vars uppgifter behandlats 

                                                 
217 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, punkt 10.  
218 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, punkt 17-19.  
219 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, punkt 25.  
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felaktigt ska ha rätt till ersättning. Denna föreställning är att uppgifter om vissa 
människor kan orsaka skada om de inte behandlas under sekretess. Steget är inte långt 
till det kategorin privacy bygger på. I synnerhet kan föreställningarna om begränsad 
tillgång till lagrade uppgifter sägas ha med denna kategori att göra. Hänsyn till privacy 
finns i båda idealtyperna i analysschemat. Särskilt det perspektiv som bygger på att 
privacy har ett egenvärde och som diskuterades i teorikapitlet framhävs. Även det 
perspektiv enligt vilket privacy är viktigt för fritt sökande av information kan sägas 
genomsyra idén. Andra idéer om privacy som till exempel den reduktionistiska går inte 
att utläsa i direktivet.  
 
Flera åtgärder krävs också enligt direktivet för så kallad datasäkerhet. För detta ändamål 
ska de lagrade uppgifterna skyddas mot att förstöras av misstag eller på ett förbjudet 
sätt. De ska också skyddas mot att bli ändrade utan avsikt. Utöver det ska uppgifterna 
skyddas så att de inte lagras, behandlas eller, som tidigare nämnts, görs tillgängliga på 
ett sätt som är förbjudet.  
 

Uppgifterna skall omfattas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skyddas mot 
oavsiktlig eller olaglig förstöring, oavsiktlig förlust eller oavsiktlig ändring, eller otillåten eller olaglig 
lagring av, behandling av tillgång till eller avslöjande av uppgifterna.220 

 
Dessutom kräver direktivet inte bara att lagar utan också att tekniska och 
organisatoriska åtgärder vidtas så att bara personer med tillstånd, så kallad ”bemyndigad 
personal”, får tillgång till uppgifterna.221 Uppgifterna ska dessutom lagras på ett sådant 
sätt att de kan överlämnas åt myndigheter ”utan dröjsmål”.222 För datasäkerhet ska till 
sist medlemsländerna på nationell nivå se till att en myndighet övervakar säkerheten för 
de lagrade uppgifterna.  
 

Varje medlemsstat skall utse en eller flera offentliga myndigheter som skall ansvara för att inom 
landets territorium övervaka tillämpningen av de bestämmelser om lagrade uppgifters säkerhet som 
antagits av medlemsstaterna i enlighet med artikel 7.223 

 
Reglerna för datasäkerhet innehåller också idéer som kan relateras till 
informationsfrihet. De handlar dock mer om själva uppgifterna än om dem uppgifterna 
säger något om. De lagrade uppgifterna ska behandlas med stor sekretess och bara 
kunna göras tillgängliga för ett fåtal personer. Även om andra möjligheter finns är det 
lätt att dra slutsatsen att reglerna är till för att respektera den enskildes privacy. 
Föreställningen bygger på att den enskildes privatliv ska värnas så långt det går. Trots 
det grundar sig naturligtvis själva det faktum att uppgifterna ska lagras på idén att 
inskränkningar av privacy kan vara nödvändiga för allmän ordning. Det går inte att 
utesluta andra möjligheter till reglerna om datasäkerhet helt. En sådan möjlighet skulle 
kunna vara att man vill undvika extrakostnader som kan uppstå om flera myndigheter 
eller personer med fel slags kompetens får ta del av uppgifterna. De privacyidéer jag 
ändå anser går att utläsa i detta fall kan placeras i båda idealtyperna i analysschemat. 
Det vill säga både i idealtypen Biblioteksvärldens informationsfrihetsideologi och i 
idealtypen Vedertagna inskränkningar. Till den första idealtypen hör den föreställning 

                                                 
220 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 7 punkt b.  
221 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 7 punkt c.  
222 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 8.  
223 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 9 punkt 1. I Sverige föreslås i Betänkande 
av trafikuppgiftsutredningen (2007) att Post- och telestyrelsen blir övervakande myndighet. S. 23. 



  44 
  

enligt vilken privacy behövs för friheten att utan inblandning söka, ta emot och sprida 
information. Till den andra hör föreställningen om privacy för sin egen skull.  
 
Två konventioner från Europarådet som rör lagrade uppgifter nämns i direktivet. De två 
konventionerna är dels den om IT-brottslighet från 2001, dels den om skydd för 
enskilda vid så kallad automatisk databehandling av personuppgifter från 1981. Dessa 
konventioner nämns eftersom de också ska gälla för de uppgifter som enligt direktivet 
ska lagras.224 Att de nämns i direktivet kan ses som ett sätt att framhäva att hänsyn tas 
till enskildas privacy samtidigt som denna hotas av datalagringen. Det som påstås kan 
tolkas som att privacy tillåts inskränkas till en viss gräns. Vad som avgör var gränsen 
går sägs inget om. Det som däremot nämns är att inskränkningen motiveras av 
föreställningen om hänsyn till allmän ordning.  
 
Något som också nämns är Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna som undertecknades 2000. Denna stadga nämns i samband med skälen till 
varför direktivet antagits. Direktivet anses respektera de rättigheter som stadgan 
innehåller. De som berörs i detta sammanhang omfattar privatlivet och 
kommunikationer samt skydd av personuppgifter. Det vill säga samma rättigheter som 
artikel 8 i Europakonventionen skyddar.  
 

Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns i 
Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter. Detta direktiv tillsammans med direktiv 
2002/58/EG syftar särskilt att säkerställa full respekt för medborgarnas grundläggande rättigheter med 
avseende på privatlivet och kommunikationer samt skyddet av deras personuppgifter. […]225 

 
Det sägs däremot inget i direktivet om i vilken utsträckning olika myndigheter till 
exempel tillåts samköra sina register med de lagrade uppgifterna. Att lagarna om 
myndigheters tillgång till de lagrade uppgifterna också ska ta hänsyn till 
Europakonventionen och två konventioner från Europarådet visar däremot en 
medvetenhet om privacy. Denna föreställning om kategorin privacy kan både härledas 
till idén om privacy som något med egenvärde och till idén om att privacy är nödvändigt 
för informationsfrihet. Det vill säga både till den idealtyp i analysschemat som står 
under rubriken Bibliotekssamfundets informationsfrihetsideologi och till den under 
Vedertagna inskränkningar.  
 

6.1.3 Statistik, förlängd lagringstid och utvärdering  
 
Direktivet kräver också att statistik över lagringen och hanteringen av uppgifter ställs 
samman. Sådan statistik ska varje år sändas från medlemsländerna till kommissionen. 
Statistiken ska omfatta upplysningar om när uppgifter nått myndigheter, hur länge 
uppgifterna lagrats före överföringen samt när överföring inte kunnat ske. 
Personuppgifter ska inte förekomma i denna statistik.226 I samband med denna regel är 
det mest intressanta för uppsatsens del den skrivelse enligt vilken personuppgifter inte 
ska omfattas av statistiken. Det kan naturligtvis ha att göra med att de inte anses 
nödvändiga men det är knappast heller långsökt att tro att detta undantag har med 
föreställningen om hänsyn till privacy att göra. Vilket privacyperspektiv som ligger 

                                                 
224 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, punkt 20.  
225 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, punkt 22.  
226 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 10 punkt 1-2.  
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bakom detta är svårt att sia om. Det kan handla om privacy för sin egen skull. Det kan 
också ha att göra med rätten att söka information eller riskerna ifall uppgifterna 
offentliggörs. Att det är kategorin privacy idéerna kan härledas till torde dock vara klart.  
 
I direktivet finns också en artikel som handlar om att lagringstiden i vissa fall kan 
förlängas.  
 

En medlemsstat som står inför särskilda omständigheter som föranleder en tidsbegränsad förlängning 
av den högsta tillåtna lagringstid som avses i artikel 6 [från sex månader till två år; min anm.] får vidta 
nödvändiga åtgärder. Medlemsstaten skall då omedelbart underrätta kommissionen och informera 
övriga medlemsstater om de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna artikel och ange skälen till att 
de vidtagits.227  

 
Kommissionen måste godkänna denna förlängning och undersöka om åtgärden innebär 
”godtycklig diskriminering”, dolda handelsrestriktioner eller ett hinder för EU:s inre 
marknad. Kommissionen kan därefter föreslå att de ändrade lagringstiderna skrivs in i 
direktivet och på så vis får gälla för alla medlemsländer.228  
 
Det nämns inte något exempel på vad en särskild omständighet skulle kunna innebära. 
Eftersom terrorism och annan brottslighet ofta nämns i direktivet kan det ligga nära till 
hands att tro att ett terrordåd kan få ett land att förlänga lagringstiden. Mest intressant är 
dock att ingenting föreskrivs om att kommissionen måste ta hänsyn till skydd av 
uppgifter om enskilda, det vill säga kategorin privacy, när en förlängning ska 
godkännas. Denna föreställning läggs det alltså inte någon större vikt vid om en 
förlängning blir aktuell. Visserligen skulle ”godtycklig diskriminering” kunna anses ha 
med privacy att göra men det är långt ifrån säkert. Med tanke på att idéer om privacy 
framträtt på andra ställen i direktivet anser jag att det är märkligt att de inte gör det i 
detta fall.  
  
Enligt direktivet ska de nya reglerna utvärderas. Senast 2010 ska kommissionen 
presentera en utvärdering av hur direktivet tillämpats. I denna ska man också undersöka 
hur direktivet inverkat på ”de ekonomiska aktörerna och konsumenterna”.229 Detta 
skulle kunna innebära att privacy- och övervakningsfrågor ska utredas. Orden 
ekonomiska aktörer och konsumenter kan dock tyda på att det snarare är kommersiella 
frågor som åsyftas. Trots det kan det vara svårt att skilja på frågorna. Uppgifter lagras 
om personer i egenskap av både konsumenter och informationssökare. I alla händelser 
är det ändå så att en utvärdering ska göras. Om föreställningen att hänsyn ska tas till 
konsumenter har med kategorin privacy att göra är svårt att påstå, även om det 
naturligtvis kan vara så. 
 

6.1.4 Direktivets syfte  
 
Direktivets syfte är att harmonisera EU:s medlemsländers lagstiftning om lagring av så 
kallade ”trafik- och lokaliseringsuppgifter om såväl fysiska som juridiska personer och 
enheter”. De uppgifter som behövs för att abonnenten eller den registrerade användaren 
ska kunna identifieras måste lagras. Vilka uppgifter det är som ska lagras har nämnts 

                                                 
227 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 12 punkt 1.  
228 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 12 punkt 2-3.  
229 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 14, punkt 1.  
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mer ingående i kapitel 3. Värt att påpeka igen är att inga uppgifter om innehållet i den 
elektroniska kommunikationen eller sökt information omfattas av lagringen.230 Inte 
heller uppgifter om misslyckade försök att ringa någon blir föremål för lagring. Det 
innebär att det är vad Hamilton kallar locational data som ska lagras och inte 
transactional.231  
 
Utifrån första delen av direktivets syfte är det svårt att säga något om 
informationsfrihetsidéer. Medlemsländernas lagstiftning ska harmoniseras och det får i 
så fall betydelse för vilka institutioner det är som ska undersökas, det vill säga EU:s 
snarare än de enskilda medlemsländernas. Fler frågor om informationsfrihet flyttas 
alltså från medlemsländerna till EU. Att lagar stiftas på överstatlig nivå istället för 
nationell är dock inte något problem som brukar diskuteras i samband med 
informationsfrihet. Den andra delen av syftet utgörs av datalagring vilken enligt 
Hamilton kan ses som en barriär mot informationsfrihet. Det rör sig alltså om en 
föreställning som kan relateras till informationsfrihet och som hör till kategorin 
övervakning. Spalten i analysschemat som står under rubriken Vedertagna 
inskränkningar handlar det om i detta fall, eftersom det är just en inskränkning av 
informationsfriheten som lyfts fram.  
 
Det kan vid en första anblick vara lätt att dra slutsatsen att hänsyn tas till privacy när 
uppgifter om innehållet i den elektroniska kommunikationen eller sökt information 
undantas från lagringen. Det finns dock inget i direktivet som säger att det är någon 
föreställning om privacy som skulle vara anledningen till undantaget. Det skulle alltså 
lika gärna kunna handla om att dessa uppgifter anses onödiga vid brottsbekämpning och 
därför inte behöver lagras. Klart är i alla fall att det finns en föreställning om att vissa 
uppgifter inte ska lagras. Anledningen står det inget om. Däremot har som tidigare 
nämnts två EU-institutioner uttalat farhågor om de följder för privacy som direktivet, 
eller det tidigare förslaget till direktiv, innebär. Därför anser jag att det ändå inte är 
orimligt att beslutet om att vissa uppgifter inte ska lagras visar en föreställning om att 
hänsyn bör tas till den enskildes privacy.  
 
Även i fallet med de uppgifter som inte ska lagras verkar det finnas en föreställning om 
en gräns för hur mycket den enskildes privacy kan inskränkas. I detta fall går denna 
gräns vid den sökta informationen. Om uppgifter om innehållet i kommunikationen 
skulle lagras vore det dessutom en helt annan utmaning mot informationsfriheten. Så är 
alltså inte fallet med detta direktiv. Sökande av information kan alltså sägas vara fri, det 
vill säga tillåts utan inblandning, när det gäller det innehåll som söks, men inte 
tidpunkten för sökandet. Detta behöver i sig inte vara anmärkningsvärt. Det är svårt att 
tänka sig ett system där företag som tillhandahåller telekommunikationstjänster inte 
känner till tiden för sina kunders in- och utloggning på Internet. I fallet med direktivet 
handlar det dock om att gå ett steg längre. Inte bara telekommunikationsföretagen utan 
också myndigheter ska få tillgång till dessa uppgifter. Syftet med denna tillgång är alltså 
bland annat att bekämpa brottslighet. Bekämpande av brottslighet är enligt FN:s 
allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna ett av de giltiga skälen till 
inskränkning av informationsfrihet. I detta finns föreställningar som har med kategorin 
övervakning att göra.  

                                                 
230 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, artikel 1 punkt 1-2.  
231 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective?, s. 179-183. 
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6.2 Idéernas anknytning till idealtyperna  
 
Efter presentationen och analysen av direktivet ska jag i detta avsnitt sammanfatta 
vilken kategori de idéer som går att utläsa i direktivet tillhör. Sedan ska deras relation 
till de båda idealtyperna av informationsfrihet diskuteras. De idéer som förekommer i 
direktivet och som kan relateras informationsfriheten utgår dels från kategorin 
övervakning, dels från kategorin privacy. Övervakning ses av Hamilton som en barriär 
mot informationsfrihet. Det gör däremot inte privacy men denna kategori är viktig när 
det gäller tillgång till information. Minskad privacy kan hindra tillgången till 
information. Omfattande privacy kan också bidra till mindre tillgång till information. I 
det sammanhang direktivet hör till handlar det främst om föreställningar om den 
enskildes privacy antingen som en förutsättning för fri tillgång till information eller för 
sin egen skull.  
 
De idéer i direktivet som har att göra med kategorin övervakning förekommer i 
samband med två teman. Det är dels temat brottsbekämpning som motivering, dels 
temat direktivets syfte. Det nämns inte uttalat i direktivet att informationsfriheten anses 
kunna inskränkas. Detta är viktigt att påpeka. En sådan inskränkning blir dock följden 
av den övervakning direktivet innebär och som motiveras av hänsyn till bland annat 
säkerhet och allmän ordning. Idéer om övervakning påverkar alltså friheten att utan 
inblandning söka, ta emot och sprida information samt rätten att få tillgång till 
information. Detta gäller oavsett om inskränkningar tillåts av FN:s allmänna deklaration 
om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen om mänskliga rättigheter och den 
svenska regeringsformen.  
 
Övervakning motiveras i direktivet på olika sätt. Bland annat uttrycks föreställningen 
om behovet av övervakning av kommunikationer och information. Det hävdas att 
forskning och praktiska erfarenheter styrker att lagring av uppgifter är bra för 
brottsbekämpning. Hotet från terrorism ses också som ett skäl till varför övervakning i 
form lagring av uppgifter behövs. Det görs utöver det hänvisningar till 
Europakonventionen som tillåter att övervakning görs om det behövs för den allmänna 
ordningen och eller statens säkerhet.  
 
Eftersom det är övervakning av elektronisk kommunikation som direktivet handlar om 
påverkas det Hamilton kallar informational privacy, det vill säga de spår man lämnar 
efter sig vid informationssökningar.232 Privacyidéerna som går att utläsa i direktivet har 
att göra med dels det synsätt enligt vilket privacy har ett egenvärde, dels det enligt 
vilket privacy behövs för informationsfriheten. De konkreta föreställningar som går att 
utläsa är att tillgången till de lagrade uppgifterna ska begränsas med hjälp av regler. I 
samband med den statistik av lagringen som ska sammanställas ska heller inte 
personuppgifter finnas med. Det framgår dock inte uttalat att hänsyn ska tas till privacy 
när direktivet ska utvärderas eller då det eventuellt blir aktuellt att förlänga 
lagringstiden. Uppgifter om innehållet i kommunikationen ska inte lagras. Det nämns 
inte varför men det hade inneburit en annan utmaning mot privacy om sådana uppgifter 
skulle ha lagrats.  
 

                                                 
232 Hamilton, Stuart 2004. To what extent can libraries ensure free, equal and unhampered access to 
Internet-accessible information resources from a global perspective?, s. 97-103. 
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Direktivet handlar i sig om övervakning och det är därför naturligt att idéer om hur 
denna övervakning kan motiveras gör sig gällande. Idéerna som har med denna kategori 
att göra hör till den idealtyp som representeras av spalten under rubriken Vedertagna 
inskränkningar i analysschemat. Idealtypen bygger på idéer om att övervakning kan 
vara nödvändigt även om det innebär inskränkningar av informationsfriheten. 
Inskränkningarna tillåts av bland annat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
och Europakonventionen. 
 
Besvärligare är det med de privacyidéer som förekommer. I vissa fall hör de hemma i 
den spalt som står under rubriken Biblioteksvärldens informationsfrihetsideologi i 
analysschemat. I andra fall kan de relateras till de idéer som utgår från att 
inskränkningar av informationsfriheten är nödvändiga. Jag placerar privacy för sin egen 
skull i idealtypen om inskränkningar. Anledningen är att enligt detta perspektiv får alla 
andra fri- och rättigheter, däribland informationsfrihet, stå tillbaka för privacy. Idéerna 
som har med kategorin privacy att göra hör alltså till båda idealtyperna. Detta behöver i 
sig inte vara något anmärkningsvärt. Privacy är ett besvärligt begrepp och Hamilton 
behandlar det till exempel inte som en barriär. Såväl det synsätt enligt vilket privacy har 
ett egenvärde som det enligt vilket privacy behövs för informationsfrihet går att utläsa i 
direktivet. Till skillnad från privacy för sin egen skull kan privacy för 
informationsfriheten placeras i spalten under rubriken Biblioteksvärldens 
informationsfrihetsideologi. Båda dessa privacyidéer kan också ses som ett uttryck för 
negativ frihet. Dessutom förekommer i samband med övervakningsidéerna en idé om att 
privacy kan inskränkas till förmån för allmän ordning. Denna idé kan placeras i den 
spalt i analysschemat som utgörs av idealtypen Vedertagna inskränkningar.  
 
Det finns också föreställningar om privacy som inte går att utläsa i direktivet. Det är till 
exempel den reduktionistiska eller kommunitaristiska synen som bygger på att en 
individ ger upp en del av sin privacy för att kunna åtnjuta välfärd från samhällets sida. 
Detta knyter också an till Anthony Giddens idé om reflexive modernisation.233 I utbyte 
mot övervakning får samhället tillgång till vad som efterfrågas. De lagrade uppgifterna 
skulle naturligtvis kunna användas på ett sådant sätt men idéer om detta förekommer 
inte i direktivet. Varken denna syn som kan anses stå till vänster politiskt eller 
högersynen om privacy som äganderätt går att utläsa i direktivet.  

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
233 Webster 2002. Theories of the Information Society, s. 205. 
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7 Slutsatser och diskussion 
 
Det är idéer från både biblioteksvärldens informationsfrihetsideologi och vedertagna 
inskränkningar av informationsfriheten, det vill säga båda idealtyperna, som går att 
utläsa i direktiv 2006/24/EG. Mest tongivande är idéerna som handlar om 
inskränkningar. Något annat skulle kanske ha varit anmärkningsvärt eftersom det är just 
inskränkningar som bestämts genom direktivet. Idéer som stämmer överens med 
biblioteksvärldens förekommer i direktivet. Trots det behöver det naturligtvis inte 
innebära att det är denna biblioteksvärld som påverkat direktivet, även om tanken inte 
helt ska uteslutas. Istället är det problemet Hamilton nämnt, om att biblioteksanställda 
bör vara uppmärksamma på de lagar som påverkar informationsfriheten, som är mest 
relevant för biblioteksperspektivet. Ett bra sätt att förstå lagarna anser jag är att 
analysera de idéer som ligger bakom dem. EU tar i direktiv 2006/24/EG som berör 
informationsfrihet till viss del hänsyn till privacy. Framförallt ges dock uttryck för 
föreställningar om den övervakning och därigenom inskränkning av 
informationsfriheten som tillåts i bland annat Europakonventionen. Det kan finnas 
anledning att tro att liknande beslut kommer att fattas i framtiden och detta bör 
biblioteksvärlden vara uppmärksam på.   
 
Metoden som valts för uppsatsen, idé- och ideologianalys, har visat sig användbar. För 
att förstå föreställningar, som de i direktivet, och sätta in dem i ett större sammanhang 
var metoden rätt. Andra tänkbara metoder för politiska budskap som diskurs- eller 
argumentationsanalys lämpar sig bättre för andra syften som till exempel påståendens 
logiska giltighet. Inom idé- och ideologianalys finns också andra tänkbara 
tillvägagångssätt för att analysera idéer. Jag tänker till exempel på idékritik men den 
lämpar sig bättre om man vill pröva idéer mot verkligheten. I denna uppsats är det 
idéerna i sig som är mest intressanta.  
 
De idéer med anknytning till informationsfrihet som förekommer i direktivet har alltså 
med övervakning och privacy att göra. Även om Hamilton inte nämner privacy som en 
barriär mot informationsfrihet har användandet av hans avhandling som teori fungerat 
väl. Att behandla privacy som en egen kategori av informationsfrihet har dock visat sig 
nödvändigt. Som visats i teorikapitlet finns dock fler kategorier än övervakning och 
privacy som har att göra med informationsfriheten. De är viktiga i detta sammanhang 
för att få en fullständig bild av informationsfriheten som övervakning och privacy hör 
samman med. Om inte alla informationsfrihetskategorier nämndes skulle övervakning 
och privacy ryckas ur sitt sammanhang. Friheten att utan inblandning söka, ta emot och 
sprida information är den grundläggande definitionen av informationsfrihet. 
Föreställningar om denna förekommer inte konkret i direktivet. Däremot har idéerna 
som går att utläsa stor betydelse för friheten att utan inblandning söka, ta emot och 
sprida information. Som idéer kan de påverka förutsättningarna för 
informationsfriheten. Visserligen kan friheten teoretiskt sett åtnjutas trots övervakning 
och minskad privacy men problemet är något besvärligare. Som ekonomiska och sociala 
kommittén påstod i sitt yttrande finns risken att övervakning, och därigenom minskad 
privacy, påverkar benägenheten att söka information. Hamilton menar dessutom att 
övervakning kan ses som ett slags indirekt blockering av information.  
 
Liknande är fallet för det Hamilton kallar den andra definitionen av informationsfrihet, 
rätten att få tillgång till information. Idéer med anknytning till denna kategori 
förekommer inte i direktivet. Visserligen nämns en typ av tillgång. Det handlar om vem 
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eller vilka som ska ha tillgång till de lagrade uppgifterna. Det är dock snarare än fråga 
om övervakning eller privacy eftersom det inte handlar om att uppgifterna ska 
offentliggöras. Liksom idéer om övervakning och privacy påverkar friheten att utan 
inblandning söka, ta emot och sprida information, påverkar de också tillgången till 
information. Tillgången minskas av blockeringen som övervakningen innebär. Detta gör 
att frågor om demokrati kan ställas. Som visats i både bakgrunden och teorikapitlet 
menar bland andra Jürgen Habermas att mer tillgång till information gör att människors 
deltagande i styret av samhället kan öka.234 Om tillgången påverkas får det 
konsekvenser för demokratin och för bibliotekens arbete att främja demokratin. De idéer 
i direktivet som handlar om övervakning kan göra att demokratin utmanas eftersom 
informationstillgången riskerar att minska och därigenom en av förutsättningarna för 
demokratin. Dessutom kan möjligheterna till e-demokrati påverkas. På samma sätt som 
benägenheten att söka information minskar, kan benägenheten att vara med i det 
elektroniska folkstyret av samhället minska om man blir övervakad. Möjligtvis kan 
dock den minskade tillgången till information, som direktivet riskerar att innebära, ses 
som något positivt av dem som menar att informationens kvalitet ändå har försämrats.  
 
Kategorin filtrering, blockering och censur har inte lämnat några konkreta spår efter sig 
i direktivet i form av idéer. Medan de två tidigare kategorierna påverkas av idéer om 
övervakning är det svårare att se ett sådant samband med filtrering, blockering och 
censur. Visst kan lagring av uppgifter användas för att se till att exempelvis censur 
efterlevs men att idéer om detta skulle gå att utläsa i direktivet är ganska spekulativt.  
 
Inte heller förekommer någon idé som anknyter till intellektuell äganderätt. Även i detta 
fall kan naturligtvis lagring användas för att slå vakt om äganderätten och för att till 
exempel lättare komma åt fildelning. I detta fall handlar det dock också bara om 
spekulationer och är inte något som gett utslag bland de idéer relaterade till 
informationsfrihet som förekommer i direktivet.  
 
Uppsatsen uppmärksammar ett problem som inte tidigare forskning ägnats åt i någon 
större omfattning. Visserligen har idéer om informationsfrihet i samband med att lagar 
stiftas på nationell eller överstatlig nivå varit föremål för forskning tidigare. Sådan 
forskning kan komplettera bilden denna uppsats ger. Däremot är perspektivet som ser 
till hur informationsfrihetsidéer går att utläsa i samband med lagstiftning för brotts- och 
terrorbekämpning nytt.  
 
Kranenborg och Voermans forskning handlar om föreställningar som ligger bakom EU-
ländernas lagstiftning om tillgång till information. Det handlar dock inte primärt om 
EU:s lagar. Flera studier, till exempel den Hubregtse refererar till, handlar om hur 
tillgången till information ser ut. Tillsammans med min uppsats kan sådana 
undersökningar ge en bra bild av hur möjligheterna att åtnjuta informationsfriheten kan 
se ut, i synnerhet inom EU. Idéer som påverkar informationspolitik har Hanna Kjellgren 
skrivit om men dessa idéer utgår från syner på statens uppgift inte från 
informationsfrihet. Anna Simonsson samt Jonas Eriksson och Magnus Hederström har 
skrivit om föreställningar om informationsfrihet men då har det handlat om vad olika 
organisationer anser. EU är visserligen en organisation, men en lagstiftande och 
överstatlig.  
 

                                                 
234 Webster, Frank 2002. Theories of the Information Society, s. 188-190. 
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Denna uppsats bidrag till forskningsfronten är att den visar vilka 
informationsfrihetsidéer som går att utläsa vid den EU-lagstiftning som motiveras av 
terrorism och annan brottslighet. Uppsatsen visar också att idéerna som går att utläsa i 
direktivet främst kan sägas stämma överens med föreställningar om övervakning och 
privacy. Övervakningsidéerna tillåts enligt olika konventioner och grundlagar. Det gör 
också privacyidéerna men vissa av dem förekommer också inom bibliotekssamfundets 
informationsfrihetsideologi.  
 
När övervakning på olika sätt blir vanligare anser jag att den behöver granskas utifrån 
olika utgångspunkter. Denna uppsats är ett bidrag till detta. Mer forskning om detta är 
naturligtvis önskvärt. Direktivet är inte en motsvarighet till USA Patriot Act. Det skulle 
dock vara intressant med forskning som jämförde de idéer som förekommer i EU-
direktivet med dem som förekommer i Patriot Act. Idéerna har säkert flera likheter. 
Andra förslag till forskning är användarstudier. Hur upplever användarna att 
övervakning påverkar deras informationssökningar? Hanna Kjellgren menar att 
informationspolitiken reflekterar idéerna i administrationen. Utgår man från detta kan 
idéerna som förekommer i direktivet dessutom sättas in i ett större sammanhang. 
Övervakning som direktivet handlar om och föreställningar om detta samt om privacy 
kan finnas även i andra delar av EU:s administration. Detta är också något för framtida 
forskning att undersöka.  
 
Att elektronisk kommunikation ökat i omfattning är, som visats i bakgrunden i kapitel 3, 
många överens om. Den föreställningen uttrycks också i direktivet. I detta fall 
uppmärksammas också ett intressant samhällsproblem. Det handlar om i vilken 
utsträckning övervakning behövs från myndighetshåll för att stävja brottslighet. Det kan 
framstå enkelt att ge upp inför en brottslighet som hela tiden hittar nya sätt att verka på. 
Samtidigt menar jag att det är viktigt att inte drabbas av panik utan att skynda långsamt. 
Att vänta och se, som EU i vissa fall gjort, menar jag kan vara ett bra förhållningssätt. 
George Orwells Big Brother vill troligen de flesta undvika. Ett bra sätt att göra det är att 
just se nyktert på olika samhällsproblem och inte hasta igenom något. I detta 
sammanhang är det intressant att betrakta de idéer som förekommer i direktivet. 
Inskränkningar i informationsfriheten försvaras med regler som funnits under lång tid i 
internationella konventioner och grundlagar. Dessa regler är på många sätt rimliga men 
behöver kanske diskuteras mer, i synnerhet när de kommit att tillämpas oftare.  
 
Ett sätt att betrakta direktivet och de idéer som går att utläsa i det är att göra en 
jämförelse med problemet om det tveeggade svärdet som Andrew Murray skriver om. 
Att smida och slipa detta svärd på rätt sätt är naturligtvis svårt. Idéer om hur detta kan 
gå till är intressanta och kan sägas gå att utläsa i direktivet.  
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8 Sammanfattning  
 
Syftet med magisteruppsatsen är att reda ut vilka idéer relaterade till informationsfrihet 
som går att utläsa i EU:s datalagringsdirektiv. Den tvådelade frågeställning jag arbetat 
utifrån är: vilka idéer relaterade till informationsfrihet förekommer i EU:s 
datalagringsdirektiv 2006/24/EG och hur förhåller sig dessa idéer till den 
informationsfrihetsideologi som är vanlig inom biblioteksvärlden och till de juridiska 
och politiska inskränkningarna? 
 
Mot bakgrund av de senaste årens mer omfattande övervakning i samband med att 
terrordåd genomförts är det intressant att se hur informationsfriheten påverkas. 
Dessutom är det intressant att se hur idéer relaterade till denna informationsfrihet går att 
utläsa i samband med lagstiftning för övervakning. Det mest kända fallet med 
övervakning torde vara USA Patriot Act. I denna uppsats ligger dock fokus på EU:s 
lagstiftning.   
 
Som teori i uppsatsen har det Stuart Hamilton skrivit om informationsfrihet i sin 
avhandling tillämpats. Teorin utgår från två definitioner av informationsfrihet. Dessa är 
friheten att utan inblandning söka, ta emot och sprida information samt rätten att få 
tillgång till information. Utöver dessa två definitioner tillkommer en rad barriärer mot 
informationsfriheten. Dessa barriärer är censur, filtrering och blockering, övervakning 
samt intellektuell äganderätt. De två definitionerna och barriärerna tillsammans med 
begreppet privacy bildar det jag kallar olika kategorier av informationsfrihet.  
 
Då det handlar om att analysera idéer tillämpas metoden idé- och ideologianalys i 
uppsatsen. Utifrån idéer om informationsfrihetskategorierna har ett analysschema 
konstruerats. Detta schema består av två idealtyper av informationsfrihet. Den ena 
idealtypen uttrycker biblioteksvärldens informationsfrihetsideologi, det vill säga hur den 
ställer sig till de olika kategorierna av informationsfrihet. Den andra bygger på de 
vedertagna inskränkningarna och hur dessa förhåller sig till kategorierna. 
Forskningsobjekt är EU:s datalagringsdirektiv 2006/24/EG. Detta är på tio sidor och 
finns på svenska.  
 
De uppgifter som enligt direktivet ska lagras rör inte innehållet i kommunikationen. 
Istället är det uppgifter om när någon ringt ett telefonsamtal och till vem samt när någon 
loggat in på eller ut från Internet, när någon sänt e-post och till vem samt var den som 
loggat in på eller ut från Internet eller skickat e-post befunnit sig. Lagringstiden ska vara 
mellan sex månader och två år.  
 
De informationsfrihetsidéer som går att utläsa i direktivet har med kategorierna 
övervakning och privacy att göra. Övervakningsidéerna förekommer i första hand när 
det står om vilka skälen till varför direktivet antagits är. Skälen handlar om att 
övervakning behövs för att på bästa sätt bekämpa brottslighet som till exempel 
terrorism. Privacyidéerna förekommer i samband med att regler för hantering av de 
lagrade uppgifterna nämns. Det går inte att utläsa något uttalat i direktivet om friheten 
att utan inblandning söka, ta emot och sprida information eller rätten att få tillgång till 
information. Ändå påverkas dessa fri- och rättigheter av idéer om övervakning och 
privacy.  
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De övervakningsidéer som går att utläsa har att göra med den idealtyp som utgår från de 
inskränkningar av informationsfriheten som tillåts av bland annat FN:s allmänna 
deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen för mänskliga 
rättigheter och den svenska regeringsformen.  
 
Privacyidéerna har att göra med båda idealtyperna. Det vill säga både biblioteksvärldens 
informationsfrihetsideologi och de vedertagna inskränkningarna. Det drag av 
informationsfrihetsideologi som de har är föreställningen att privacy behövs för att 
informationsfriheten ska kunna åtnjutas. Föreställningen om privacy för sin egen skull 
uttrycks också. Den hör till idealtypen om de vedertagna inskränkningarna. Genom de 
övervakningsidéer som förekommer uttrycks också en syn på privacy. Den synen 
bygger på att privacy kan inskränkas av hänsyn till bland annat allmän ordning.  
 
Uppsatsen innebär ett bidrag till forskningsfronten. Informationsfrihetsidéer har det 
tidigare forskats om men inte i samband med lagar för brotts- och terrorbekämpning. 
Uppsatsen visar att idéerna om informationsfrihet som går att utläsa i direktiv 
2006/24/EG kan förstås mot bakgrund av föreställningar om övervakning och privacy.  
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