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Nej tak til telelogning 

 
Indledning 
I slutningen af 2016 faldt der dom i den såkaldte EU's Watson/TELE2-dom. Her blev det konklu-
deret, at det er i strid med EU-retten, hvis medlemslande i EU foretager en generel og vilkårlig 
logning af telekommunikationsdata. Medlemsstaternes lovgivning må således KUN tillade 
målrettet logning for udvalgte personer og alene med det formål at bekæmpe grov kriminali-
tet. 
 
EU-kommissionen er på baggrund af dommen endnu ikke kommet med et nyt sæt fælles reg-
ler i form af et nyt direktiv eller en ny forordning. Danmark har endnu ikke rettet ind efter 
dommen, hvorfor vi fortsat foretager en generel og vilkårlig logning af alle telekommunikati-
onsdata. 
 
Årsagen til, at logning af telekommunikationsdata stadig sker i Danmark, er, at den danske re-
gering betragter det som en del terrorbekæmpelsen, at teleselskaberne skal gemme store 
mængder teledata om danskerne. I praksis betyder det, at teleselskaberne skal gemme infor-
mation om samtlige deres kunders færden på nettet og deres brug af mobiltelefoner – og 
dette på trods af at det fra ultimo 2016 af EU-domstolen blev erklæret ulovligt. 
 
IDAs logningseksperter og -specialister er blevet bedt om at forholde sig til, at Danmark fort-
sat ikke efterlever EU-dommen. Resultaterne fremgår af tabel 1. Heri ses det, at 85 pct. af IDAs 
logningseksperter og -specialister mener, at Danmark enten bør følge eller allerede burde 
have fulgt dommen.   
 
Tabel 1. Hvad er din holdning til, at Danmark endnu ikke har rettet ind efter EU?  

 Antal Procent 

Danmark bør afvente nye fælles EU-regler på baggrund 
af dommen og fastholde eksisterende praksis 

17 13 % 

Danmark bør følge dommen og rette ind 27 20 % 

Danmark burde allerede have fulgt dommen 86 65 % 
Ved ikke 3 2 % 

I alt 133 100 % 
Kilde: IDA Analyse (2019): Logning – analyse blandt IDAs logningseksperter og – specialister. 
 
Ingeniørforeningen, IDA har denne gang i forbindelse med it-politisk analyse om blandt andet 
cybersikkerhed og dataetik spurgt sine eksperter og specialister i cybersikkerhed, om deres 
holdning til logning af telekommunikationsdata. 
 
Analysens resultater 
IDAs eksperter og specialister i cybersikkerhed blev indledningsvist præsenteret for en kort 
tekst:  
 
Brug af data, digitale værktøjer og kunstig intelligens i et forsøg på at løse en række proble-
mer i den danske forvaltning og samfund er kun stigende i sit omfang. Herunder fx Gladsaxe-
modellen, ikke-anonyme trivselsmålinger i folkeskolerne, nummerpladescanning, genom-
center, videoovervågning i det offentlige rum og ansigtsgenkendelse. Nedenfor listes en 
række eksempler, hvor det danske samfund, med lovgivernes accept, gør brug af data. 
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Herefter blev de bedt blandt andet bedt om at tilkendegive deres holdning til logning af tele-
kommunikationsdata. Resultaterne fremgår af tabel 2. 
 
Tabel 2. Hvad er din holdning til teleselskabernes generelle og vilkårlige logning af samtlige 

kunders telekommunikationsdata? 
  Procent 

Det er en god model, som vi burde bruge mere 5 % 

Det er en potentiel god model, men den skal bruges rigtigt 18 % 

Det er hverken en god eller dårlig model 9 % 

Det er ikke en model, som vi bør benytte os af 20 % 

Det er en model, der er alt for vidtrækkende, og som ikke bør bruges i Danmark 46 % 

Ved ikke 1 % 

Ønsker ikke at svare 1 % 

I alt 100 % 
Kilde: IDA Analyse: Nej tak til telelogning – en analyse blandt IDAs eksperter og specialister i cybersikkerhed. 
Note: n = 488. 
 
Som det fremgår af tabel 2, er IDAs eksperter og specialister i cybersikkerhed ikke store til-
hængere af den generelle og vilkårlige logning af telekommunikationsdata, som stadig pågår 
i Danmark. 2 ud af 3 svarer enten, at det er en model, som vi ikke bør benytte os af (20 pct.) el-
ler at det er en model, der er alt for vidtrækkende, og som ikke bør bruges i Danmark (46 pct.). 
Kun 5 pct. synes, det er en god model, som vi burde bruge mere. 
 
Det skal bemærkes, at IDAs eksperter og specialister i cybersikkerhed ikke af undersøgelsen er 
blevet gjort bekendt med, at praksissen ifølge EU-retten er ulovlig.  
 

Metode 

Den samlede it-politiske undersøgelse er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af 
IDAs erhvervsaktive it-professionelle. Heraf er en gruppe identificeret som eksperter og spe-
cialister i cybersikkerhed, og det er denne gruppe, som har taget stilling til logningsspørgs-
målet.  
For denne del af analysen er der indsamlet 488 svar.  
 
Dataindsamlingen er foretaget af IDA og er afsluttet i september 2019. 
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