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Förord 
I projektet ”Aksept og process – personvern og trafikk” studeras integritetsfrågor i 
anslutning till transportinformatik. Projektet är ett samarbete mellan Väg- och 
transportforskningsinstitutet (VTI) och Transportøkonomisk institutt (TØI). Projektet 
analyserar vilka faktorer som påverkar trafikanters acceptans av sträck-ATK, Intelligent 
Speed Adaption (ISA) och Event Data Recorder (EDR), vilka är tekniker som kan 
upplevas som problematiska ur integritetshänseende. Projektet inleddes med två 
litteraturstudier. Dessa användes som underlag till det fortsatta arbetet i projektet. 
Denna rapport innehåller en av de två litteraturstudierna. Den handlar om ISA och EDR. 
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Litteraturstudie om integritetsaspekter av Intelligent Speed Adaption (ISA) och 
Event Data Recorder (EDR) 
av Robert Hrelja 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Denna litteraturstudie analyserar hur integritetsfrågor har diskuterats i anslutning till 
Intelligent Speed Adaption (ISA) och Event Data Recorder (EDR). En EDR är ett 
instrument som registrerar och lagrar information om fordon några sekunder före, under 
och efter en krock. De enklaste apparaterna registrerar till exempel hastighet, accelera-
tion, inbromsningar, information om utlösningen av krockkuddar, användande av ABS-
bromsar och bilbälte. ISA är ett samlingsnamn för tekniker som varnar förare när de 
överskrider hastighetsgränser och/eller förhindrar förare att köra fortare än tillåtet. ISA-
tekniken avgör fordonets geografiska lokalisering, jämför fordonets hastighet med 
gällande hastighetsgräns och varnar föraren om den överskrids. Det som EDR och ISA 
har gemensamt är att förarnas beteende registreras. Med lagringen av data och 
registreringen av beteenden följer en tydlig integritetsproblematik.  

Litteraturstudien visar att det är sällan integritetsfrågor behandlas och när det sker är det 
ofta relativt ytligt. Det är sällan möjligt att få kunskap om vad exempelvis politiker, 
företag och förare tycker om teknikerna genom tidigare studier. De studier som finns 
handlar mest om hur förare upplever användarvänligheten, till exempel angående ISA. 
Det saknas helt enkelt problematiserande studier som går på djupet med integritet och 
EDR och ISA. De slutsatser som man trots allt kan dra är att befintlig litteratur framför-
allt sätter integritetsproblem i samband med vad man kan använda tekniken till i fram-
tiden. Fler parametrar kommer exempelvis att kunna registreras under längre tid av 
EDR-tekniken. Det ställer krav på teknisk standardisering och regler för hur och vem 
som ska kunna använda data. Hindren för införandet av EDR och ISA förefaller utifrån 
tidigare studier emellertid inte vara brist på till exempel lagstiftning utan vad allmän-
heten är villig att acceptera. Det är därför extra intressant att notera att det saknas 
djuplodande studier av beslutsfattares och förares perspektiv om integritet och 
EDR/ISA.  
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Privacy and Intelligent Speed Adaption (ISA)/Event Data Recorder (EDR). A 
literature review 
by Robert Hrelja 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary  
The purpose of this literature review is to analyse privacy issues in connection with 
Intelligent Speed Adaptation (ISA) and Event Data Recording (EDR). An EDR is a 
device that records and stores information about the vehicle a few seconds before, 
during and after a crash. The simplest devices register speed, acceleration, braking, 
information about the release of airbags, use of brakes and seatbelts. ISA is a generic 
term for technologies that warn drivers when they exceed speed limits and/or prevent 
drivers from driving faster than allowed. ISA technology determines the geographic 
location of the vehicle, compares vehicle speed with the speed limit and warns the 
driver if it is exceeded. The EDR and ISA have in common that driver behaviour is 
recorded.  

The result shows that previous studies seldom address privacy issues and EDR/ISA. It is 
rarely possible to gain insight of the opinions of politicians, companies and drivers 
about EDR/ISA and privacy issues by reading previous studies. The studies are mostly 
about how drivers perceive the use of, e.g. ISA. There is simply a lack of studies that go 
in depth with privacy issues and EDR/ISA. However, a conclusion that can be drawn is 
that previous studies mostly put privacy concerns in relation to what the technology can 
be used to in the future. EDR devices will in the future be able to register more 
parameters for a longer period of time. This calls for standardization and legislation that 
determine how data can be used and by whom. A shortage of such legislation appears 
however not to be a major barrier to the introduction of EDR and ISA according to the 
literature. The question that will affect how and when e.g. EDR is introduced is what 
the public will accept according to previous studies. It is therefore interesting to note 
that there are very few in-depth studies of policy makers’ and drivers’ perspective on 
privacy in relation to EDR/ISA.  
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1 Inledni ng och syfte 
Det finns en rad tekniker som på olika sätt registrerar förares beteenden. Två sådana 
tekniker som antas kunna minska antalet olyckor är Intelligent Speed Adaption (ISA) 
och Black box, också benämnd för Event Data Recorder (EDR). En EDR är ett 
instrument som registrerar och lagrar information om fordonet några sekunder före, 
under och efter en krock, dvs. en ”event” på engelska.1 Det finns, beroende på använd-
ningsområde, många benämningar på apparaten, t.ex. Journey Data Recorder (JDR), 
Incident Data Recorder (IDR) och Automatic Crash Notification (ACN).2 De enklaste 
instrumenten registrerar t.ex. hastighet, acceleration, inbromsningar, information om 
utlösningen av krockkuddar, användande av ABS bromsar och bilbälte. Mer avancerade 
apparater kan kopplas samman med en GPS vilket gör att man kan avgöra ett fordons 
geografiska lokalisering och hastighet. Sådana system gör att bilen kan sända informa-
tion till räddningstjänsten när en olycka inträffar.  

ISA är ett samlingsnamn för tekniker som registrerar förares beteende och varnar förare 
när de överskrider hastighetsgränser och/eller förhindrar förare att köra fortare än 
tillåtet. ISA-tekniker avgör fordonets geografiska lokalisering, jämför fordonets hastig-
het med gällande hastighetsgräns och varnar föraren om den överskrids. Information om 
fordonets geografiska lokalisering kan bestämmas på två sätt. Ett sätt är genom 
elektroniska signaler till fordonet från signalstationer som är placerade vid vägkanten. 
Signalstationerna sänder en signal till fordonet om gällande hastighetsgräns. Den andra 
metoden bygger på GPS-teknik. Fordonets position bestäms av en GPS som finns i 
fordonet. I fordonet lagras även data om hastighetsgränser. Fordonet tar emot signaler, 
men sänder inte ut signaler och kan därför inte spåras. Med hjälp av GPS-data analy-
seras fordonets lokalisering och dess hastighet jämförs med de hastighetsbegränsningar 
som finns lagrade. Om fordonet färdas fortare än tillåtet utlöses varningssignaler till 
föraren.3  

Det finns två huvudsakliga varianter på hur föraren påverkas att köra saktare. 

 Hastighetsuppmärksammande system (Speed Alerting Systems) 

o System som varnar föraren med en ljud- eller ljussignal eller av en 
kombination av ljud- eller ljussignaler om hastighetsgränsen överträds, 
t.ex. en blinkande lampa eller ett vägmärke som visas på instrument-
panelen.  

o Stödjande system med ”aktiv gaspedal” som blir trög eller vibrerar när 
man överträder hastighetsgränsen. Den aktiva gaspedalen går att ”trampa 
igenom” om man önskar. Om pedalen trampas ned tillräckligt hårt kan 
föraren övervinna motståndet och accelerera till önskad hastighet.  

 Hastighetsbegränsande system (Speed Limiting Systems). 

Till skillnad från varnande och stödjande system där föraren kan strunta i ljud- och 
ljussignaler och övervinna motstånd i gaspedalen kan inte fordon med hastighets-
begränsande system köras fortare än hastighetsgränsen. Det möjliggörs genom att 

                                                 
1 Se Kowalick, 2006, 5, Kowalick, 2005a, Kowalick 2005b för en teknisk definition av tekniken. 
2 Veronica, 2006, s. 2. 
3 Beskrivningen av tekniken bygger på Almqvist 2006, s. 20, Regan et al. 2003, s. 5f och Jotoft et al., 
2005, s. 7.  
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bränsletillförseln minskas när hastigheten överträds eller genom automatisk inbroms-
ning av fordonet. 

EDR och ISA har gemensamt att förarnas beteende registreras. Skillnaden är att EDR 
lagrar data. Om EDR och ISA används på bred front kan de användas för att minska 
antalet olyckor. Med tekniker som övervakar och lagrar data om beteenden följer en 
tydlig integritetsproblematik. Bilister vet t.ex. inte hur data som registreras ska 
användas. Men hur resonerar de som arbetar med ISA och EDR om integritetsfrågor? 
Syftet med denna rapport är att analysera hur integritetsfrågorna har diskuterats i 
anslutning till ISA och EDR.  

I nästa avsnitt beskrivs metod och material. I kapitel två beskrivs därefter resultaten i 
anslutning till EDR och i kapitel tre resultaten om ISA.  

 
1.1 Metod och material 
Sökningar av litteratur har skett i databaser om transportlitteratur på VTI:s bibliotek. 
VTI:s bibliotek är så kallat ansvarsbibliotek inom transportområdet i Sverige, och 
producerar bl.a. databasen TRAX som innehåller ca 120 000 referenser. TRAX är 
Nordens största bibliotekskatalog inom områdena transport och kommunikation.  

Ingen avgränsning ”bakåt” i tid gjordes och sökperioden sträckte sig t.o.m. juni 2008. 
Först gjordes en sökning på Black box/ISA kombinerat med integritet/privacy. Det gav 
bara 5 träffar (varav två handlade om järnvägar). Resultatet visar att det generellt sett 
finns väldigt få artiklar som handlar om integritet och EDR/ISA. Därför gjordes en 
större sökning om EDR/ISA med flera sökord. Följande sökord användes: event data 
record/retriev, event data retriev, accident data record, accident data retriev, crash data 
record, crash data retriev, journey data record, journey data retriev, behaviour data 
record, behaviour data retriev, intelligent speed adapt, smart fart, dynamic speed adapt, 
loyal speed adapt, active accelerator, intelligent speed assist, dynamisk hastighets-
anpass, fartkollare, aktiv gaspedal, speed limiter och driving aid/active speed. Dessa 
sökningar var därmed inte begränsade med något ytterligare sökord, som integritet, men 
jag gjorde en överskådlig genomläsning av träfflistan och valde ut publikationer som 
kunde vara av intresse även om de inte specifikt handlade om integritet. Jag letade 
framför allt efter publikationer som föreföll problematisera teknikernas tillämpning och 
diskutera hinder och möjligheter för införande. Jag hittade med denna metod inte mer 
litteratur vars huvudsyfte var att analysera integritetsfrågor. Men totalt valdes 22 artiklar 
och rapporter ut för genomläsning. 

En generell slutsats som man kan dra är sålunda att det finns relativt lite litteratur om 
integritet och EDR/ISA. Det finns mer litteratur om integritet och EDR än om ISA och 
integritet. Angående ISA fann jag ingen litteratur alls som uttryckligen behandlar 
integritetsfrågor. Den litteratur som trots allt finns om EDR handlar dessutom till 
övervägande del om amerikanska förhållanden. De juridiska skillnaderna mellan USA 
och andra länder försvårar en jämförelse och ett tillämpande av resultat.  
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2 EDR – historik och omfattning av användande 
EDR-tekniken började användas av bilindustrin i USA i anslutning till utvecklingen av 
krockkuddar. Sedan 1974 har fordon tillverkade av General Motors registrerat data om 
fordonens krockkuddar och sedan 1999 registreras på vissa modeller hastighet, motorns 
varv per minut, gas och inbromsningar.4 År 2004 innehöll ca 40 miljoner personbilar 
tillverkade av General Motors och Ford en EDR.5 Den amerikanska trafiksäkerhets-
myndigheten N.H.T.S.A. (National Highway Traffic Society Administration) uppskattar 
att 65–90 procent av alla personbilar och lättare lastbilar från 2004 har förmåga att spela 
in någon form av data.6 Men det förefaller vara svårt att göra en korrekt uppskattning av 
hur många bilar med EDR det finns och i vilka modeller. I en undersökning där man 
försökte uppskatta antalet ville inga av de kontaktade fordonstillverkarna förutom 
General Motors och Ford diskutera EDR om de inte lovades konfidentialitet.7  

Anledningen kan vara att EDR i media ibland beskrivs som ett hot mot den personliga 
integriteten. Ofta förefaller det inte vara den befintliga data som spelas in som är 
problemet utan vilken data som kanske kan spelas in i framtiden.8 Tekniken kan 
nämligen utformas för att spela in mer data än vad som nu sker och under längre tid. 
Kombineras EDR med kameror kan t.ex. körbeteende och mobiltelefonanvändning 
registreras. I den litteratur som behandlar EDR i USA beskrivs ibland ett förslag som 
har framförts i debatten om tekniken som går ut på att all data som kan registreras 
genom bilarnas elektroniska utrustning automatiskt ska laddas ned till ett ”Global Safety 
Vault” och användas till trafiksäkerhetsforskning.9 Ett sådant användande av EDR är 
mer problematiskt ur integritetssynpunkt än inspelning i direkt anslutning till en krock.  

 
2.1 Vilka är intressenterna och vad tycker de om EDR? 
Det finns en rad aktörer och organisationer som kan ha intresse av data som registreras 
av en EDR: 

 Fordonsindustrin 

Syftet med EDR tekniken har för amerikanska fordonstillverkare varit att 
förbättra fordonens trafiksäkerhet, men det är oklart i vilken utsträckning 
tillverkare samlar data från krockar. Istället har ytterligare ett syfte lyfts fram. 
Fordonstillverkare kan också använda tekniken som underlag i skadestånds-
tvister.10 Till skillnad från utvecklingen i USA, som drivits av fordonstill-
verkarna, förefaller den europeiska fordonsindustrin inte se en lika stor framtida 
marknad för tekniken som amerikanska fordonstillverkare gör.11 Även termino-
login är annorlunda. Istället för EDR har benämningen Accident Data Recorder 
(ADR) använts i Europa.  

                                                 
4 Katz, 2003, s. 169.  
5 Gabler, 2004 et al. s. 15.  
6 Ibid.  
7 Ibid.  
8 Gabler, 2004 et al. s. 20.  
9 Ibid, och Kowalick 2006, s. 37.  
10 Mueller, 2006, s. 140 och Veronica, 2006, s. 4.  
11 Veronica, 2006, s. 23.  
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 Försäkringsbolag 

Försäkringsbolag är intresserade av riskbedömningar och riskreduktion. EDR 
kan användas till att analysera risker i vägtransportsystemet, men kan även 
användas som underlag till premiesättningen av trafikförsäkringar och då vara 
ett sätt att minska förares risktagande i trafiken. Sådana försäkringslösningar 
benämns ”Pay as you drive” och erbjuds av bl.a. av de engelska och italienska 
försäkringsbolagen Norwich Union och Unipol. Unipol har installerat över 
500 000 system i Italien. Pay as you drive går ut på att fordonsinnehavaren 
betalar en premie som sätts enligt körsträcka och tid på dygnet, dvs. var, när och 
hur långt ett fordon har körts. Vägverket finansierade 2008 en rapport om 
framtiden för ”Pay as you drive” i Sverige. I rapporten undersöktes introduk-
tionen av Pay as you drive system från Storbritannien och Danmark. Man drog 
slutsatsen att samverkan mellan Vägverket och företag om Pay as you drive 
system kan påverka förarbeteende och minska antalet olyckor.12 Integritets-
frågan hade enligt de intervjuade försäkringsbolagen inte visat sig vara ett stort 
problem i relationen till kunderna13 och en EU rapport hävdar att dessa 
försäkringslösningar inte kräver myndigheternas reglering eftersom de baseras 
på frivillighet.14 Konsumentorganisationer har dock uttryckt en oro för att 
frivilliga försäkringspremier är det första steget mot att även premierna för dem 
som inte har och inte vill ha en EDR påverkas.15 

Data från EDR kan också användas för att bekämpa försäkringsbedrägerier och 
för att rekonstruera olycksförlopp.16 Försäkringsbolagens intressen ligger i det 
senare fallet nära trafiksäkerhetsforskarnas intresse att förebygga olyckor.  

 Trafiksäkerhetsforskare och myndigheter 

Data som spelas in av en EDR kan användas för forskning om förarbeteende och 
för medicinsk forskning om trafikskador.17 I USA agerar trafiksäkerhetsmyndig-
heten N.H.T.S.A. för att öka användningen av EDR som ett led i trafik-
säkerhetsarbetet och för att ge forskare större tillgång till data.18 I Europa har 
EDR tekniken främst varit en fråga för myndigheter med ansvar för trafiksäker-
hetsfrågor, polis, domstolar, jurister, försäkringsbolag och forskare. Införandet 
har också gynnats av det obligatoriska användandet av digitala färdskrivare i 
nytillverkade bussar och tunga lastbilar som tas i bruk inom EU och som 
registrerar kör- och vilotider.19 I en EU rapport om EDR menar man att tekniken 
hittills inte i tillräcklig utsträckning använts för trafiksäkerhetsforskning och 

                                                 
12 Nilsson, 2008.  
13 Nilsson, 2008, s. 7. 
14 Veronica, 2006, s. 50.  
15 Mueller, 2006, s. 158f.  
16 Veronica, 2006, s. 11 och Kowalick 2005, 8f. 
17 Se t.ex. ”100 car study”, http://www.nhtsa.gov/Research/Human+Factors/Naturalistic+driving+studies: 
och de s.k. FOT-studierna, https://www.chalmers.se/safer/EN/projects/traffic-safety-analysis/semifot.  
18 Mueller, 2006, s. 147. Se även Kowalick 2006 och Kowalick 2006 för en redogörelse för arbetet 
N.H.T.S.A. bedriver.  
19 Veronica, 2006, s. 7.  
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man ger ett antal rekommendationer som skulle förbättra förutsättningarna för 
ett bredare användande av tekniken.20 Jag återkommer till det nedan.  

 Polis, domstolar och målsägare 

Ett argument för införandet av EDR har varit att tekniken ger tillgång till enkelt 
framtagen och objektiv information som kan leda till snabbare och mer rättvisa 
domar.21  

 
2.2 Utvecklingstendenser – inspelning av fler parametrar under 

längre tid 
Juristen Patrick Mueller ser tre tendenser i utvecklingen av EDR ur ett amerikanskt 
perspektiv.22 Den första trenden går mot standardisering. Idag finns många konkur-
rerande standarder som medför att bara fordonstillverkaren som konstruerat tekniken 
kan samla in och läsa informationen. N.H.T.S.A. arbetar för att standardisera vilka 
dataelement som samlas in och hur de laddas ned. För den amerikanska trafiksäkerhets-
myndigheten är motiven för standardisering att skapa bättre förutsättningar för 
trafiksäkerhetsforskning. N.H.T.S.A. undviker integritetsproblemen genom att söka 
tillstånd från fordonsägare att samla in avpersonifierad data och lagra dem i databaser.23 
Den föreslagna standarden kräver inte installation av EDR, men att de som installeras 
frivilligt uppfyller standarden. Den andra trenden leder mot automatisk överföring från 
fordon över mobiltelefonnät vilket möjliggör nedladdning från avstånd. Används 
tekniken för att underrätta sjukvård och räddningstjänst om en olycka benämns tekniken 
för Automatic Crash Notification (ACN). Utvecklingen innebär ett större hot mot den 
personliga integriteten då vissa redan befintliga tekniksystem innehåller mikrofon och 
högtalare vilket gör det möjligt att använda dem till mobil övervakning. Den tredje 
trenden leder mot inspelning av fler dataelement under längre tid. Används EDR-teknik 
i kombination med GPS leder det till betydligt fylligare information om beteende och 
fordons lokalisering.  

Enligt Mueller kommer sannolikt de största motsättningarna mellan företrädare för 
tekniken och integritetsförespråkare att röra frågan om automatisk överföring av data 
och tillgången till data.24 I en rapport från USA hävdas t.ex. att det inte är den befintliga 
lagstiftningen som hindrar användandet av EDR-tekniken.  

At bottom, the issue here is not one so much of legal authority to use EDR 
data in court, but instead what the public will accept. While the statutory 
authority to require EDRs may exist, the public may not want a device 
installed in their automobiles that appears to encroach upon their personal 
privacy interests. Understood in this way, the problem is less a legal concern 
than it is a battle to mold public perception.25  

                                                 
20 Veronica, 2006, s. 16.  
21 Veronica, 2006, s. 7 och Kowalick 2005, 8f. 
22 Mueller, 2006, s. 160–166.  
23 Gabler et al. 2004, s. 148. 
24 Mueller, 2006, s. 158. 
25 Gabler et al., 2004, s. 119–120.  
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En del av allmänhetens oro bottnar i osäkerhet om hur tekniken ska användas. Infor-
mationen om EDR till allmänheten har hittills främst handlat om hur tekniken kan vara 
ett underlag för forskning och i mindre utsträckning om hur den kan användas för att ge 
bättre underlag i tvister om skadestånd. Oron för att tekniken ska inkräkta på den 
personliga integriteten grundar sig enligt några författare till viss del på misstanken om 
att tekniken utvecklas av företag för att tillgodose deras ekonomiska intressen och att 
den ska användas vid juridiska tvister.26 Allmänheten måste därför utbildas och 
policyutvecklingen påverkas av forskare, företag och myndigheter i den riktning man 
vill hävdar en företrädare för ett mer omfattande användande av tekniken. En del i detta 
är standardisering och utvecklandet av tydliga riktlinjer för nedladdning och 
användande som klargör vad som spelas in och hur data används.27  

Införandet av tekniken påverkas av hur olika aktörer definierar rätten till data. I en del 
artiklar hävdas att inskränkningar i personlig integritet måste vägas mot de vinster som 
samhället kan göra: 

In weighing the loss of privacy against the benefit to mankind, the manner 
in which the information is handled must be considered as well as the 
promise of the research itself. The task at hand is to develop guidelines to 
regulate the access to information by researchers by reconciling, to the 
greatest extent possible, the right of the individual to privacy with the 
legitimate needs of society.28  

EDR data har börjat användas som bevis i amerikanska rättegångar. Även om inspelad 
data ägs av bilens ägare kan den användas som bevis mot denne i en rättegång och 
amerikansk polis kan vid krockutredningar samla in data utan att i förväg söka till-
stånd.29 Amerikansk praxis om hur avvägningen mellan individens integritet och 
samhällets nytta ska se ut börjar därmed ta form, men det finns fortfarande juridiska 
oklarheter. En författare menar att användandet av EDR befinner sig i ett legalt 
vakuum30 och en annan menar att de mest grundläggande skydden för integritet fort-
farande saknades31 medan en tredje påstår att företagens användande är lagligt och att 
oro för integritetskränkningar därför är utan grund.32 Mueller ställer upp principer som 
han föreslår lagstiftningen ska utformas efter för att förhindra intrång i den personliga 
integriteten. Han menar att omfattningen av data bör begränsas till det som är nödvän-
digt. Enligt Mueller är inte mängden data som dagens EDR spelar in särskilt proble-
matiska, men framtidens system kommer kunna registrera många flera parametrar. Ett 
problem med dagens system är att de inte bygger på användarnas samtycke. Om inte 
samtycke finns bör de som använder fordon med EDR åtminstone känna till att de 
övervakas. Det vet de ofta inte idag. Syftet med övervakningen bör därtill specificeras 
innan information spelas in och individer bör veta vilken organisation som lagrar data 

                                                 
26 Green 2005.  
27 T.ex. Messerschmidt 2006.  
28 Green 2005. 
29 Gabler et al. 2004, s. 162f.  
30 Gabler et al. 2004, s. 123.  
31 Mueller 2006, s. 190.  
32 Katz 2003, s.164.  
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enligt Mueller. De bör kunna begära ut data och om informationen felaktigt samlats in 
begära att den raderas.33   

I EU har EDR förespråkats bl.a. i EUs vitbok om trafiksäkerhet. I vitboken hävdas att 
ett större användande av tekniken kan påverka förare att ta större ansvar i trafiken och 
att den kan leda till snabbare och billigare rättegångar.34 Den enda publikation som jag 
har hittat som explicit handlar om europeiska förhållanden är från ett pågående EU-
projekt som har till syfte att specificera de tekniska och juridiska kraven för en fram-
gångsrik implementering.35 Rekommendationerna påminner om de som ges i 
amerikansk litteratur och handlar om  

 teknisk standardisering 

 specificering av vilka dataelement som bör spelas in och under hur lång tid 

 organisatoriska utformningen och ansvarsfördelning. 

Rapporten identifierar samma problem med teknikutvecklingen som beskrivs i ameri-
kansk litteratur, dvs. att man i framtiden kommer att kunna registrera mer information 
under längre tid. Man anser att en sådan utveckling är problematisk ur integritets-
hänseende. Om EDR-tekniken kopplas samman med beteendeövervakning finns också 
risken att oro för intrång i den personliga integriteten blockerar införandet. Rapporten 
föreslår därför att man tydligt skiljer mellan övervakning av beteende, dvs. inspelning 
under längre tid, och det som en EDR ska spela in, dvs. information omedelbart i 
anslutning till en krock. Det bör tydligt framgå för föraren att inspelning av data sker, 
t.ex. i bilens manual. Nedladdning bör ske av auktoriserad personal till en centralt 
ansvarig myndighet. Tiden som data sparas i ett fordon efter en olycka och tiden som 
data sparas av myndigheter som undersöker olyckan bör därtill begränsas.  

 

                                                 
33 Mueller 2006, 167–190.  
34 EU kommissionen 2001, s. 69. 
35 Veronica, 2006, http://www.vdo.com/aboutus/projects/veronica/. 
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3 ISA – få studier om ISA och integritet  
Det finns väldigt många studier som handlar om förarnas upplevelser av ISA och deras 
”acceptans” av olika tekniska utformningar. Men jag har inte lyckats att hitta någon 
publikation som har till syfte att undersöka integritetsaspekter av ISA. Däremot finns 
det några studier som handlar om hinder eller möjlighet att införa ISA och dessa studier 
berör ibland frågor om personlig integritet.  

Det har genomförts en rad försök där fordon har utrustats med ISA i vilka man har 
undersökt förarnas upplevelser av tekniken. ISA-försöken har avlöst varandra genom 
åren. I svenska Lund och Göteborg genomfördes ett försök 1992, i Leeds 1995, i 
svenska Eslöv 1997, Aalborg 1998, holländska Tillburg 2000 och i Sverige  
1999–2002.36 De senaste storskaliga svenska försöket omfattade städerna Borlänge, 
Lidköping, Lund och Umeå. Huvuddelen av försöket genomfördes under 2001 när som 
mest 5 000 fordon kördes av ca 10 000 bilförare.37 Det svenska försöket 2000–2001 var 
exceptionellt. Det var mycket större och dyrare än tidigare försök. ISA forskaren Oliver 
Carsten har kritiserat försöket för att det inte grundade sig på veten-skaplig metodik. 
Han har rent av påstått att försöket var ”kriminellt” slösaktigt då det inte enligt honom 
är möjligt att jämföra resultaten mellan de orter som ingick i försöket.38  

Sammantaget har försöken i olika länder visat att ISA fungerar tekniskt och att förare är 
relativt positivt inställda till tekniken när de använder den.39 När det gäller hastighets-
uppmärksammande system har försöken visat att ISA leder till lägre hastigheter och 
färre överträdelser av hastighetsgränser. Man bedömer också att ISA leder till färre och 
mindre allvarliga olyckor. Trots de lägre hastigheterna kompenserar inte förarna 
sänkningen genom att t.ex. köra fortare vid svängar eller att köra mot rött. Förarnas 
acceptans förefaller vara hög och det finns inget som tyder på att tekniken distraherar 
föraren, men den kan leda till att körningen upplevs som mindre behaglig.40 Även 
hastighetsbegränsande system leder till lägre hastigheter, men också till minskad 
bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Föraracceptansen är däremot sämre än för 
hastighetsuppmärksammande system. Vissa förare upplever att de har lättare att bli 
irriterade på tekniken och att de i större utsträckning försöker kompensera för lägre 
hastigheter genom att t.ex. köra mot rött.41 Även om acceptansen generellt är hög bland 
förarna visar de svenska försöken 1999–2002 att yrkes- och tjänstebilsförare kan vara 
mer negativa till tekniken än andra användare. Under försöket saboterades t.o.m. 
utrustning – av vem framgår inte i Vägverkets slutredovisning.42 Även bilindustrin var 
negativ i början av försöket. Bilindustrin hyste oro för att hastighetsbegränsande system 
skulle upplevas som trafikfarliga och de ansåg att det fanns integritetsproblem enligt 
Vägverket. ”Att vända bilindustrins attityder till en positiv inställning var ett måste för 
ISA-projektet” enligt Vägverket.43 Detta är en av få referenser till integritetsproblem 

                                                 
36 Carsten 2002.  
37 Vägverket 2002.  
38 Carsten 2002. 
39 Vägverket 2002. 
40 Regan et al. 2003, s. 23.  
41 Ibid.  
42 Vägverket 2002, xi.  
43 Vägverket 2002, s. 110.  
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som finns i litteraturen, men vad detta integritetsproblem består i diskuterar inte 
Vägverket.  

Enligt trafiksäkerhetsforskaren Sverker Almkvist har tekniken varit kontroversiell ända 
från starten trots att många studier och fältförsök visat att tekniken förbättrar trafik-
säkerheten.44 Under senare år har European Transport Safety Council (ETSC) försökt att 
förbättra förutsättningarna för ett införande genom att motbevisa vad menar är ”myter” 
om ISA. Mycket av kritiken och oron består av uppfattningar som enligt ETSC inte har 
vetenskapligt stöd. En av dessa ”myter” är enligt ETSC att ”ISA puts big brother in the 
driving seat”.45 Enligt ETSC gör inte ISA att föraren förlorar kontrollen av fordonet. 
Man poängterar att föraren när fordonet är utrustat med stödjande system kan välja att 
köra fortare även med en aktiv gaspedal. Dessutom kräver inte ISA central insamling av 
data och dataflödet går i själva verket från en källa utanför fordonet till fordonet och 
inte tvärt om. ETSC avslutar argumentationen om integritet med att hävda att alternativa 
övervakningstekniker som kameror och poliskontroller är mer integritetskränkande.46  

Många av de hittills genomförda försöken (t.ex. de svenska) har enligt ISA-forskaren 
Oliver Carsten främst varit demonstrationsprojekt som har genomförts för att främja 
införandet. De har syftat till att undersöka samt öka olika aktörers acceptans för 
tekniken. De har inte haft huvudsyftet att undersöka förares beteenden när de använder 
tekniken.47 Att det finns så många försök med ISA är intressant med tanke på den 
tvekan som beslutsfattare har om tekniken och dess införande. De flesta biltillverkare 
har varit skeptiska till ISA och länderna i EU har visat ett svalt intresse enligt ETSC.48 
Beslutsfattare är oroliga för att användarna ska vara negativa, att tekniken inte fungerar 
och medför höga kostnader. 49 Man menar att osäkerheterna fördröjer införandet men 
oftast går man i litteraturen inte på djupet med vad osäkerheterna består i och man 
undersöker inte i detalj aktörers åsikter.  

En av två publikationer som studerar en specifik aktörsgrupps uppfattning är en 
holländsk rapport som undersöker politikers uppfattningar. De intervjuade politikernas 
tveksamhet till en obligatorisk introduktion av ISA beror enligt rapportens författare på 
ovilja att inkräkta på förares självbestämmanderätt och valfrihet. Enligt rapporten kan 
man därför inte förvänta sig politiska beslut om krav på ISA i nya bilar.50 Krav på ISA i 
nya bilar är annars något som ETSC önskar eftersom man inte tror att efterfrågan på 
marknaden kommer leda till ett större användande.51 Svårigheterna att införa ISA var 
också utgångspunkten för en svensk intervjustudie av politiker, upphandlare av 
transporttjänster, tjänstemän från försäkringsbolag, bilindustri, buss- trafik- och 
distributionsföretag.52 Enligt undersökningen ser varken försäkringsbolag eller buss- 
och trafikföretag några stora fördelar med ISA. Trafikföretagens kunder efterfrågar inte 

                                                 
44 Almqvist 2006, s. 20.  
45 ETSC, 2006, s. 10.  
46 Ibid.  
47 Carsten 2002.  
48 ETSC, 2006, s. 5.  
49 Agusdinata, 2005, s. 745, Katteler & Heijden, 2005, s. 55 och Mehta et al. 2005, s. 703.  
50 Goldenbeld, 2004, s. 4.  
51 ETSC, 2006, s. 10.  
52 Jotoft et al., 2005.  
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tekniken varför den är av mindre intresse än t.ex. alkolås. Bilindustrin är tveksam av 
samma skäl. Bilindustrin bedömde inte heller att det fanns en efterfrågan bland 
kunderna. I ett fall nämnde en informant från bilindustrin att ISA inte passade med 
märkets image. Integritetsaspekter är inte ett fokus i rapporten, men informanterna 
uttalar sig ibland om valfrihet och integritet. En informant menade t.ex. att ”människor 
kommer bli sura och förbannade för det här med integritetsfrågan. Jag kör bil själv. Det 
är ingen som ska lägga sig i det här, det är min mänskliga rättighet”.53 Undersökningen 
har en relevant ansats, men den har metodologiska problem. Det är t.ex. oklart hur 
urvalet av informanter har gått till och många av de intervjuade hade innan intervjun 
aldrig hört talas om ISA. När resultaten av intervjuerna redovisas beskriver författarna 
inte alltid vilken aktör som uttalar sig. Analysen blir därför relativt ytlig och man får 
ingen kunskap om hur olika aktörer ställer sig till ISA och integritetsfrågor.  

 

                                                 
53 Jotoft et al., 2005, s. 31.  
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4 Avslutning 
I en rapport från den svenska myndigheten Vinnova menar man att det är vanligt att 
integritetsproblem identifieras i litteratur om transportinformatik, men att det är ovanligt 
att integritet och transportinformatik analyseras ordentligt.54 Ofta ses inte heller 
integriteten som ett i sak stort problem och många författare anser att allmänheten ska 
utbildas för att inse att det inte finns integritetsproblem. Denna slutsats förefaller vara 
giltig även för EDR och ISA. Det är sällan integritetsfrågorna behandlas och när det 
sker är det ofta relativt ytligt. Det kan delvis vara ett resultat av att den litteratur som 
finns huvudsakligen har en teknisk inriktning. Det är sällan möjligt att få kunskap om 
vad t.ex. politiker, företag och förare tycker om tekniken genom tidigare studier. De 
studier som finns handlar mest om hur förare upplever användarvänligheten, t.ex. 
angående ISA. Det saknas helt enkelt problematiserande studier som går på djupet med 
integritet och EDR och ISA. Det gör att det är mycket svårt att dra några generella 
slutsatser om integritet och EDR/ISA utifrån tidigare studier. Litteraturstudien visar att 
den finns en forskningslucka angående integritet och EDR/ISA.   

De slutsatser som man trots allt kan dra är att den befintliga litteraturen framförallt 
sätter integritetsproblem i samband med vad man kan använda tekniken till i framtiden. 
Fler parametrar kommer att kunna registreras under längre tid av t.ex. EDR-tekniken. 
Det ställer krav på teknisk standardisering och regler för hur och vem som ska kunna 
använda data. Hindren för införandet av EDR och ISA förefaller utifrån tidigare studier 
emellertid inte vara brist på t.ex. lagstiftning utan vad allmänheten är villig att accep-
tera. Det är därför extra intressant att notera att det saknas djuplodande studier av 
beslutsfattares och förares perspektiv om integritet och EDR/ISA.  

                                                 
54 Lindkvist et al. s. 2002, s. 12. 



 

20 VTI notat 17-2010 

Litteratur 
Agusdinata, B, Marchau, W.J. & Walker, W.E., 2005, “Developing an Innovative 
Policy Approach for Improving Urban Road Safety. The Case of Intelligent Speed 
Adaption (ISA)”, i Urban transport 11. Urban Transport and the Environment in the 
21st Century, red. Brebbia, C.A. & Wadhwa, L., WIT Press, Southampton. 

Almqvist, Sverker, 2006, Loyal speed adaption. Speed limitation by means of an active 
accelerator and its possible impacts in built-up areas, Lunds tekniska högskola, Lund. 

Carsten, Oliver, 2002, European research in ISA. Where we are now and what remains 
to be done, proceedings of the ICTCT workshop on intelligent speed adaption, Japan, 
2002.  

EU kommissionen 2001, White Paper. European transport policy for 2010. Time to 
decide. COM, (2001), 0370, http://ec.europa.eu/transport/white_paper/index_en.htm.  

European Transport Safety Council, 2006, Intelligent Speed Assistance. Myths and 
Reality. ETSC Position on ISA, Bryssel, http://www.etsc.be/search.php.  

Gabler, Hampton C., Gabauer, Douglas J., Newell, Heidi L., O’Neill, Michael E., 2004, 
Use of Event Data Recorder (EDR) Technology for Highway Crash Data Analysis, 
NCHRP Web-Only Document 75 (Project 17-24): Contractor’s Final Report, 
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/nchrp/nchrp_w75.pdf.   

Goldenbeld, C.H., 2004, Politiek draagvlak voor Intelligente Snelheidsaanpassing – 
ISA, SWOV rapport R-2004-5, Leidschendam, Nederländerna, 
http://www.swov.nl/rapport/R-2004-05.pdf.  

Green, Robert, 2005. citerad i Kowalick, Thomas M. 2005, Event data recorders, 
MICAH, Southern Pines.  

Jotoft, Helene, Risser, Ralf, Adell, Emeli, Varhelyi, 2005, Samhällsaktörers inställning 
till ISA. En djupintervjuundersökning, Lunds tekniska högskola, Lund.  

Katteler, H., & van der Heijden, R., 2005, ”Public Acceptance of Enforced Speed 
Adaption in the Urban Area”, i Urban transport 11. Urban Transport and the 
Environment in the 21st Century, red. Brebbia, C.A. & Wadhwa, L., WIT Press, 
Southampton. 

Katz, David, 2003, “Privacy in the private Sector. Use of the Automotive Indystry´s 
Event Data Recorder and Cable Industry`s Interactive Televsion in Collecting Personal 
Data”, i Rutgers Computer and Technology Law Journal, volym 29, 2003.  

Kowalick, Thomas M. 2005a, Fatal exit. The automotive black box debate, IEEE Press.  

Kowalick, Thomas M. 2005b, Event data recorders, MICAH, Southern Pines.  

Kowalick, Thomas M. 2006, Black boxes. Event data recorder rulemaking for 
automobiles, MICAH, Southern Pines.  

Lindkvist, Anders, Forward, Sonja, Kronberg, Peter och Obrenovic, Sanja, 2002, 
Transportinformatik och personlig integritet, Vinnova rapport 2002:17.  

Mehta, V., Walker, W., Marchau, V., och Agusdinata, B., 2005, “Innovative Policies for 
Implementing Intelligent Speed Adaption on Urban Roads”, i Urban transport 12. 
Urban Transport and the Environment in the 21st Century, red.. Brebbia, C.A., och 
DOLEZEL, V., WIT Press, Southampton. 



 

VTI notat 17-2010 21 

Messerschmidt, William, 2006, “Rational Legislative and Organizational Policy for 
Automotive Event Data Recorders”, i Collision. The International Compendium for 
Crash Research, volym, 1, s. 56–67.  

Mueller, Patric, 2006, “Every Time You Brake, Every Turn You Make – i´ll be 
Watching You. Protecting Driver Privacy in Event Data Recorder Information”, i 
Wisconsin Law Review, s. 135, 2006.  

Nilsson, Anders, 2008, Förstudierapport. Ny trafikförsäkringsmodell. Vad kan Svensk 
trafiksäkerhet lära av Norwich Union, Ålborg m.fl? Andersson & Bydler AB. 
http://www.vv.se/filer/210/slutrapport_skyltfonden_14april.pdf  

Regan, Michael, Young, Kristie and Haworth, Narelle, 2003, A review of Literature and 
Trials of Intelligent Speed Adaption Devices for Light and Heavy Vehicles, Austrods, 
AP-R237/03, Sydney. 

Veronica, 2006, Vehicle Event Recording based on Intelligent Crash Assessment, final 
project report to European Commission, http://www.vdo.com/NR/rdonlyres/3E81300F-
7BE6-493B-89AE-194CEACD2F8F/0/final_report_29112006.pdf.  

Vägverket, 2002, Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA). Resultat av 
storskalig försöksverksamhet i Borlänge, Lidköping, Lund och försöksverksamhet i 
Borlänge, Lidköping, Lund och Umeå under perioden 1999–2002, publikation 2002:89, 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____2771.aspx. 



 



 



www.vti.se
vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING POST/MAIL BOX 920 POST/MAIL BOX 55685 POST/MAIL BOX 8072
TEL +46(0)13 20 40 00 SE-781 29 BORLÄNGE SE-102 15 STOCKHOLM SE-402 78 GÖTEBORG
www.vti.se TEL +46 (0)243 446 860 TEL +46 (0)8 555 770 20 TEL +46 (0)31 750 26 00


	VTI notat 17-2010
	Förord
	Kvalitetsgranskning/Quality review
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	Summary
	1  Inledning och syfte
	1.1 Metod och material

	2  EDR – historik och omfattning av användande
	2.1 Vilka är intressenterna och vad tycker de om EDR?
	2.2 Utvecklingstendenser – inspelning av fler parametrar under längre tid

	3  ISA – få studier om ISA och integritet
	4  Avslutning
	Litteratur

