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Tjänster och portaler på Internet – konvergensproblem
och normkonflikter

Av jur.kand. Per Furberg, Sverige

De lagar som införts i Sverige för att reglera bl.a. portaler och andra webbplatser ger
intryck av att ta sin utgångspunkt i enstaka webbsidor som enkelt kan knytas till en enda
aktör. I praktiken speglar webbplatserna emellertid en helt annan verklighet där olika
aktörer samverkar och gör uppgifter och tjänster tillgängliga inom ramen för vad
användarna normalt uppfattar som en enda ”elektronisk plats”. Informationstekniken
leder här till en sammansmältning (konvergens) av medier, verksamhetsområden, infra-
strukturer och tjänster.

Lagstiftaren har bidragit till denna ”gränslöshet” genom att i form av separata
lagar införa nya regler, som i allt väsentligt grundas på EU-direktiv, utan att genomlysa
hur regelverken skall samordnas och anpassas till den praktiska hanteringen av webb-
platserna. Komplikationer uppkommer redan när det – med utgångspunkt från olika
adressater för dessa lagar (den personuppgiftsansvarige, näringsidkaren, tjänsteleve-
rantören etc.) – skall anges vem som tillhandahåller en viss webbplats eller tjänst eller
bedriver en viss verksamhet. Det vore önskvärt att det nationella regelarbetet präglades
av en större samsyn mellan olika områden och en närmare genomlysning av konsekven-
serna av nya regler för de verksamheter som har att samtidigt tillämpa regelverken.

Per Furberg, född 1955, blev jur.kand. 1980 och rådman vid Göteborgs tingsrätt 1997.
Han har varit sekreterare i bl.a. Utredningen om lagstiftningsbehovet vid tulldatorise-
ringen (1988–1989), Datastraffrättsutredningen (1990–1992), Redovisningskommittén
(1994), IT-utredningen (1994–1996), Datalagskommittén (1996) och Utredningen om
elektroniska pengar (1997–1998). Han är numera verksam vid Setterwalls Advokatbyrå.

Internet och world wide webb

Internet1 och World Wide Webb2 har på ett genomgripande sätt förändrat vårt sätt
att kommunicera. Genom att ange en adress kan användare över hela världen
sända och hämta data som finns på en webbserver.3 För detta ändamål tilldelas

1 Det internationella datornät som har den största utbredningen och som bygger på TCP/IP, en
standard för datakommunikation (Svenska datatermgruppens ordlista, version 20; definitionerna av
tekniska begrepp är i det följande delvis hämtade från denna ordlista; se http://www.nada.kth.se/
dataterm).

2 World Wide Webb (www) är en funktion på Internet eller på ett intranät som medger att man enkelt
kan hämta sammanlänkad information i form av text, bild och ljud.

3 En webbserver är en dator som har anslutits till Internet och försetts med datorprogram som
tillhandahåller gemensamma servicefunktioner, t.ex. datalagring och e-postkommunikation.
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varje webbserver en s.k. IP-adress som består av en nummerserie. Till IP-adressen
kopplas ett domännamn för att Internet skall kunna ges en användarvänlig
utformning.4 När domänadressen5 kompletteras så att en viss webbsida eller en
viss elektronisk brevlåda pekas ut, brukar man tala om en webbadress respektive
en e-postadress.6

På webbsidor presenteras text, ljud och fasta och rörliga bilder i olika kombi-
nationer. Användaren kan enkelt förflytta sig mellan olika webbsidor eller inom
en webbsida genom att klicka på en länk, som presenteras som en symbol, en bild
eller ett markerat ord på en webbsida, och innehåller en webbadress. Med webb-
sida menas här den mängd information som man kan nå, utan att behöva gå vidare
via en länk, vilket ofta motsvarar så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller
genom att rulla bilden.7

Den som har rätten till en domänadress och en webbserver kan, inom ramen för
vissa allmänt vedertagna tekniska lösningar, agera oberoende av andra aktörer
och välja vilka funktioner som skall göras tillgängliga via rättighetshavarens
adresser.

Problemet

Användarna uppfattar ofta de webbsidor som nås via en domänadress eller via
vissa webbadresser som en slags ”elektronisk plats”. Denna tanke kommer till
uttryck i bl.a. Svenska datatermgruppens rekommendation att använda begreppet
webbplats – i stället för ”sajt” – som beteckning på samtliga webbsidor på en viss
webbplats.8 Olika juridiska personer kan emellertid ha bestämmande inflytande
och kontroll över olika webbsidor under en domänadress, t.ex. när olika företag
bjuder ut sina produkter på olika webbsidor under samma domän. Ett annat
exempel är hur koncerner brukar bedriva verksamhet på Internet via samma
domänadress utan att det anges vilket rättssubjekt som tillhandahåller vad och
ansvarar för vad. Det kan visserligen klarläggas för vem domännamnet har
registrerats men det behöver inte vara den registrerade som tillhandahåller en viss

4 Domännamn registreras genom ett särskilt förfarande och består av det som står efter de dubbla
snedstrecken i en webbadress men före ett eventuellt senare snedstreck och det som står efter
@-tecknet i en e-postadress; t.ex. ”www.setterwalls.se” och ”@setterwalls.se”.

5 Termen domänadress används här för att innefatta både IP-adressen och domännamnet.
6 Det är webbadressen som syns överst i webbläsarfönstret och som brukar anges i t.ex. annonser.

Denna teckensträng identifierar unikt en resurs i webben, t.ex. en webbsida, en bild, en datafil etc.
De angivna exemplen kan kompletteras t.ex. enligt följande; ”www.setterwalls.se/img/menu/over/
menu_2.gif ” och ”per.furberg@setterwalls.se”.

7 Termen hemsida (jfr engelskans homepage) används däremot för flera helt olika begrepp såsom
ingångssida, startsida, webbsida och webbplats och bör därför undvikas.

8 Enligt Svenska datatermgruppen finns sedan tidigare ett naturligt svenskt ordval för bl.a. det
engelska ordet site som oftast översätts med plats. Därför behövs inte försvenskningen sajt som
ibland används i betydelsen webbplats.
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webbsida. Den registrerade kan ha upplåtit en rätt att tillhandahålla webbsidor på
webbplatsen; jfr hur en lagfaren ägare av en fastighet, med viss fastighetsbeteck-
ning och postadress, kan ha upplåtit lokaler på fastigheten till andra som driver
verksamhet i lokalerna. Upplåtelser av rättigheter som används för att skapa
”elektroniska platser” på Internet saknar emellertid de för var och en synbara
avgränsningar som finns mellan olika lokaler i en byggnad.

Denna fördunkling av vem som tillhandahåller en viss webbsida och ansvarar
för den verksamhet som bedrivs ”där” blir särskilt påtaglig i anknytning till
portaler. Med portal menas en webbsida som försetts med ingångar till ett stort
utbud av webbsidor och som fungerar som huvudingång till en viss webbplats –
en s.k. ingångssida eller förstasida9. Användaren kan snabbt ”förflytta sig” till
olika webbsidor genom att klicka på länkar i portalen. Detta ställer särskilda krav
på avgränsningar för att användaren skall kunna uppfatta vem som tillhandahåller
respektive webbsida och se när han ”förflyttas” till en annan webbplats; jfr de
problem som skulle uppkomma om en kund i en vanlig butik kunde ta ett skutt till
en annan butik, utan att se vilken entré som passerats. I det följande används
begreppet portaltjänst som beteckning på hela det utbud av webbsidor och tjänster
som är knutna till den webbplats där portalen utgör ingångssida.

Utbudet av portaltjänster ökar och sådana tjänster har numera en nyckelroll i
flera företags strategi. För att utforma portaltjänsten rätt behöver företaget
emellertid veta bl.a. vilka civilrättsliga regler som gäller, i vilken utsträckning de
funktioner som tillhandahålls via portaltjänsten omfattas av näringsrättsliga
regler om t.ex. tillstånd och tillsyn och vilka regler om ansvar som blir tillämpliga.
Sådana bedömningar försvåras av portaltjänsternas omfattning och komplexitet.
Som exempel på frågor som tillhandahållaren av en portal behöver överväga kan
nämnas följande. Vilken fördelning av ansvar gäller när flera juridiska personer
samverkar inom en portaltjänst som utåt presenteras som en enda ”elektronisk
plats”? Kan samarbetet till och med resultera i ett bolagsförhållande? Skall
webbplatsen från rättsliga utgångspunkter brytas ned i olika delar, t.ex. i olika
webbsidor eller delar av webbsidor, och blir olika regelverk tillämpliga och olika
personer ansvariga för dessa? Är det riktigt att dra en gräns mellan regler som tar
sikte på själva webbplatsen och föreskrifter för de reglerade näringar som bedrivs
där? Skall den som tillhandahåller webbplatsen uppfylla näringsrättsliga krav
som gäller för en annan aktör, t.ex. den som tillhandahåller en betaltjänst med
stöd av portaltjänsten eller marknadsför sina varor via den?

Den lagstiftning som kommit till med sikte på webbplatser ger intryck av att ta
sin utgångspunkt i en miljö där varje webbplats består av enstaka webbsidor som
enkelt kan knytas till en aktör och avgränsas från andras verksamhet. Det kan
emellertid ifrågasättas om lagstiftningen ger de avgränsningar som behövs för

9 Ingångssida kan härvid, enligt Svenska datatermgruppen, användas i analogi med ingången till ett
hus och förstasida i analogi med en tidnings förstasida; jfr däremot termen hemsida, not .
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den mångfald av funktioner som en portaltjänst ger. Detta torde bli kännbart både
för användare som skall ta tillvara sin rätt och företag som skall säkerställa att en
webbplats följer kraven i författningsregleringen.

Andra komplikationer har samband med Internets globala karaktär. Frågor om
internationell privat- och processrätt behandlas emellertid inte här.

En utveckling i traditionell miljö mot ett vidgat skydd för svagare
parter

Den förmögenhetsrättsliga regleringen bygger i centrala delar på lagar som kom
till under 1900-talets första del. Principen om avtalsfrihet sågs som grundläggan-
de och restriktiviteten var stor, såväl i lagstiftning som i praxis, när det gällde att
inskränka denna frihet för att skydda svagare part. Efterhand har inskränkningar
emellertid gjorts i den civilrättsliga regleringen, dels genom generalklausulen i
36 § avtalslagen (AvtL), dels genom tvingande detaljbestämmelser i specialför-
fattningar; se bl.a. konsumentköplagen (1990:932; KköpL), konsumenttjänst-
lagen (1985:716; KtjL) och konsumentkreditlagen (1992:830; KkredL). Parallellt
med denna utveckling har näringsrättslig reglering införts på allt fler områden.
Medan den civilrättsliga lagstiftningen är inriktad på enskilda fall och ger anvis-
ningar för hur konkreta tvister skall lösas tar den näringsrättsliga lagstiftningen
sikte på att ge skydd för konsumenterna som kollektiv. Denna offentligrättsliga
kontroll har kommit att omfatta alltfler verksamheter, även utanför den finansiella
sektorn; nu senast regler om kvalificerade elektroniska signaturer och elektronisk
handel. Den näringsrättsliga regleringen gör det möjligt att ingripa mot närings-
idkare som missbrukar sin ställning. På vissa områden krävs dessutom myn-
dighetstillstånd för att få bedriva verksamheten. Vissa lagar som t.ex. KkredL och
lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AvtvillkL) innehål-
ler både civilrättsliga och näringsrättsliga regler och generalklausuler finns även
inom näringsrätten; se 4 § (jfr 14 §) marknadsföringslagen (1995:450) och
3 § AvtvillkL och den osanktionerade regeln i 5 § KkredL om att iaktta god
kreditgivningssed och ta till vara konsumentens intressen med tillbörlig omsorg.

Ett näringsrättsligt skydd har ansetts ha den ”fördelen” att det blir möjligt att
underlåta att direkt i lagtexten låsa fast detaljer om skyldighetens innebörd (prop.
1979/80:9 s. 35), t.ex. beträffande de alltmer omfattande reglerna om infor-
mationsskyldighet. De näringsrättsliga reglerna kan emellertid inte utan vidare
åberopas som grund för civilrättsliga verkningar såsom ogiltighet eller rätt till
skadestånd och i flera sammanhang har behovet av en god överensstämmelse
mellan den civilrättsliga och näringsrättsliga regleringen påtalats; jfr 18 § KköpL
och 9 § KtjL.10

10 Se t.ex. prop. 1975/76:81 s. 102 ff. och NJA 1999:54 s. 424.
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Lagstiftaren har alltså – för att ge ett ökat civilrättsligt och näringsrättsligt
skydd åt konsumenter och andra svagare parter – valt att tillskapa nya lagar för
varje delområde och att inte annat än i yttersta undantagsfall ändra i centrala
regelverk som t.ex. köplagen, skuldebrevslagen och avtalslagen. De nya lagarna
har med tiden blivit omfattande och svåra att överblicka.

Regler för IT-miljö

Som en ny pusselbit tillkommer de snabba förändringar som Internet och
World Wide Webb fört med sig för rutiner, dokumentation och transaktionsmöns-
ter. Behovet av enhetliga – helst globala regler – för elektronisk handel och skydd
mot manipulationer och intrång av olika slag har föranlett initiativ inom bl.a.
UNCITRAL, OECD, Europarådet och EU-kommissionen. Av intresse i detta
sammanhang är EG-direktiven om

• konsumentskydd vid distansavtal (97/7/EG),
• ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (1999/93/EG),
• vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk

handel, på den gemensamma marknaden (2000/31/EG; e-handelsdirektivet),
och

• skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter (95/46/EG).

Dessa internationella åtaganden har resulterat i nya svenska lagar med både civil-
och näringsrättsliga regler; se

• lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljnings-
avtal (distansavtalslagen),

• lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (signaturlagen),
• lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

(e-handelslagen; lagrådsremiss den 7 februari 2002), och
• personuppgiftslagen (1998:204; PUL).11

På samma sätt som skyddsreglerna för traditionell miljö har alltså regler för IT-
miljö införts genom särskilda lagar, inte genom att komplettera de centrala
regelverken.

11 Många andra författningar ställer också krav på information som är av betydelse för portaler och
andra webbtjänster. Som exempel kan nämnas de särskilda föreskrifter om information till konsu-
menter som finns i konsumentkreditlagen (1992:830), konsumentförsäkringslagen (1980:38),
lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring och lagen (1999:268) om betalnings-
överföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Tjänster och portaler på Internet – konvergensproblem och normkonflikter
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IT – konvergens och fragmentering

Den lagstiftning som kommit till för elektronisk handel och för att skydda mot
manipulationer m.m. tar sikte på en miljö där uppgifter lagras och behandlas på
samma sätt och med samma utrustning, oberoende av om data representerar
program, räkenskaper, fotografier, material för marknadsföring, filmer, avtals-
handlingar, webbsidor eller något annat. Dessa nya förutsättningar brukar från
delvis teoretiskt perspektiv beskrivas så att gränser mellan aktörer, medier, verk-
samhetsområden, infrastrukturer, tjänster och tekniska hjälpmedel bryts igenom;
s.k. konvergens. I anknytning till Internet och webbplatser upphävs delvis sådana
självklara förutsättningar i traditionell miljö som verksamhetens begränsning till
viss ort eller region och till vissa kategorier av varor eller tjänster. Nödvändig-
heten att förflytta sig fysiskt för att komma från en butik till en annan och mötet
med butiksbiträden och annan personal ersätts med informationssystem.

Resultatet kan emellertid från juridiska utgångspunkter också beskrivas som
en slags fragmentering. Tekniskt och praktiskt smälter visserligen kommunika-
tions- och innehållstjänster, tekniska hjälpmedel och marknader delvis samman
men digitaliseringen gör det också möjligt för nya aktörer att komma in på
marknaden och att kombinera funktioner och tjänster på nya sätt. Dessa nya
strukturer hämtar normalt sin rättsliga ram från avtal, dels om samverkan mellan
företag som tillhandahåller (del-)tjänster, dels mellan tillhandahållare och slutan-
vändare. Den tidigare knytningen till en eller några få stora leverantörer har därför
ersatts av en infrastruktur med många aktörer och rättsliga relationer som inte är
enkla att överblicka. Detta blir särskilt påtagligt i anknytning till portaltjänster där
tillhandahållare, under ett visst varumärke eller annat kännetecken som ofta är
identiskt med domännamnet, kan samla tjänster för e-post, butiker för elektronisk
handel, diskussionsgrupper, söktjänster, finansiella tjänster, tjänster för identi-
fiering och signering och länkar till andra webbplatser m.m.

För användaren framstår en sådan portaltjänst normalt som en enda ”plats”
som tillhandahålls av en enda juridisk person. Vidare kan sådana kännetecken
som varumärken flyta ihop med verksamhetens firma och flera juridiska personer
kan ha förvärvat en rätt att använda samma kännetecken och (delar av) en
webbplats. Detta påminner om varuhus som övergått från egen verksamhet till att
upplåta sina lokaler till olika företag som var för sig och under olika firmor bjuder
ut varor under ett för varuhuset gemensamt kännetecken. På samma sätt som
adressen till en fastighet och ett kännetecken därigenom knyts till lokaler som
hyrs av olika företag kan rättigheter upplåtas åt olika företag att använda en viss
domänadress, med anknytande varumärke, samt var sitt (virtuellt) utrymme i ett
s.k. webbhotell.12 Olika juridiska personer kan därmed tillhandahålla olika webb-

12 Med webbhotell menas en tjänst som innebär att ett företag upplåter utrymme för webbplats åt
företag som inte har egen webbserver.
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sidor, eller delar av webbsidor, på samma webbplats. Det finns emellertid inte
någon motsvarighet på IT-området till jordabalkens begrepp ”lägenhet” och
anknytande regler och rättspraxis varigenom det kan avgöras vilken fysisk plats
som ett (vagt utformat) hyreskontrakt omfattar och vilka skyldigheter nyttjande-
rättshavaren har med avseende på lägenhetens användning m.m. Det finns inte
heller någon motsvarighet till detaljregleringen i 1–3 kap. jordabalken om fastig-
het och dess gränser, tillbehör till fastighet och rättsförhållanden mellan grannar.

Anonymisering av användare och tillhandahållare

En användare som vill förstå gränser mellan webbplatser och webbsidor samt
mellan olika juridiska personer som är verksamma via olika webbsidor (eller
delar därav) är alltså hänvisad till den information och de allmänna villkor för
användare som tillhandahålls via webbsidorna.13 Sådan information kan vara svår
att överblicka och att finna bland de sidor som hör till en webbplats. Osäkerheten
för den som särskilt letar efter sådant underlag kan bestå i om ytterligare material
finns och vilka webbsidor som omfattas av lämnade uppgifter etc. Detta blir
särskilt tydligt i de fall där flera juridiska personer presenteras under samma
domänadress och på samma webbsidor, utan att den som avses ansvara för hela
webbplatsen eller de som avses svara för olika delar av den pekas ut och knyts till
sina sidor.14

Anonymiseringen av användare ”på nätet” har föranlett lagen (1998:112) om
ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Syftet med BBS-lagen är att
motverka brottslig spridning av information genom att en användare sänder
uppgifter anonymt till t.ex. en diskussionsgrupp, där uppgifterna sprids, samtidigt
som tillhandahållaren av tjänsten förhåller sig passiv, så att han inte kan straffas.
Motsvarande komplikationer uppkommer när en användare, för att väcka talan
mot en tillhandahållare, behöver veta vem eller vilka som tillhandahåller hela
webbplatsen eller delar av den. Denna anonymisering av tillhandahållare av
portaltjänster och andra mera begränsade tjänster kan också hindra tillsyns-
myndigheternas verksamhet, t.ex. när tjänster som erbjuds via en webbsida inne-
håller uppgifter som omfattas av näringsrättsliga regler och hör till en viss
myndighets tillsynsområde.

Svårigheten att bestämma en portaltjänsts omfattning och vem som ansvarar
för vad behöver dock inte ha sin grund i brister i regelverken. Orsaken kan i
många fall vara brister i den ordning och reda som uppfattas som en självklar

13 Att användare skulle få tillgång till avtalen mellan ”webbplatsägare och hyresgäst” förefaller
uteslutet.

14 Det finns till och med exempel på att bolagens struktur och inbördes relationer inom koncernen
redovisas, utan att den fullständiga firman för det bolag som skall svara för webbtjänsten skrivs ut.
Endast det kännetecken som är gemensam i respektive bolags firma anges.

Tjänster och portaler på Internet – konvergensproblem och normkonflikter
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förutsättning för fungerande rutiner i traditionell miljö. Ytterst sett kan felaktiga
eller ofullständiga uppgifter om firma och adress utgöra led i bedrägerier eller
andra brottsliga förfaranden i traditionell miljö och situationen kan vara den-
samma i IT-miljön. Skillnaden är att möjligheterna att spåra vem som står bakom
något som tillhandahålls via en portaltjänst kan vara mera begränsade och hindras
av bl.a. Internets globala karaktär.

Regelverkens gränser mellan aktörer och tillämpningsområden

Utöver dessa delvis praktiska gränsdragningar aktualiseras frågor om tillämp-
ningsområdet för olika regelverk i anknytning till webbplatser. De tre ”lagren” av
regelverk15 för traditionell miljö som beskrivits ovan kan bli tillämpliga också på
verksamheter som bedrivs via portaler. Använda begrepp och gränsdragningar har
emellertid valts utifrån historiska förhållanden och förankrats i traditionell fysisk
miljö utan en tanke på Internet och webbplatser.16 När lagstiftning infördes på
1970- och 80-talen med sikte på automatisk databehandling (ADB) var reglering-
ens tillämpningsområde i praktiken inskränkt genom att databehandling var så
ovanlig. Tillämpningsområdet för dessa regler och ny IT-relaterad lagstiftning har
emellertid vidgats efterhand och IT används nu på nära nog varje samhällsom-
råde. Detta framträdde särskilt tydligt vid PUL:s ikraftträdande i oktober 2001
beträffande behandlingar av personuppgifter som påbörjats före ikraftträdandet
den 24 oktober 1998. En ny regel infördes därvid i 8 § personuppgiftsförordning-
en (1998:1191) med ett generellt undantag från förbudet mot behandling av
känsliga uppgifter för myndigheternas behandling av personuppgifter i löpande
text, om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handlägg-
ningen av det. Myndigheternas ärendehandläggning och produktionen av beslut
och protokoll måste fortgå även om inlagorna är elektroniska och en part skriver
ovidkommande känsliga uppgifter och myndigheten kan naturligtvis inte ta bort
känsliga uppgifter ur en inkommen elektroniska handling; dvs. manipulera den.

När nu ytterligare särregler till följd av EG-direktiv införs – som nya ”lager” av
bestämmelser – för bl.a. distansavtal, kvalificerade elektroniska signaturer och
elektronisk handel, blir det en viktig uppgift att tydliggöra de nya gränserna för
regelverkens tillämpningsområden. Denna uppgift synes emellertid delvis bli
lämnad till rättspraxis och doktrin. Ett exempel är svårigheten att i den praktiska
tillämpningen bestämma signaturlagens tillämpningsområde. Detta gäller både
med avseende på vilka verksamheter som skall stå under tillsyn och för vilka fall

15 Se beskrivningen ovan av central civilrättslig lagstiftning, civilrättslig särreglering och näringsrätts-
lig särreglering för skilda områden.

16 Som undantag kan nämnas BBS-lagen och förslagen till lagen om elektronisk handel och om
ändring i grundlag för att ge ett ökat yttrandefrihetsrättsligt skydd för bl.a. webbplatser (prop. 2001/
02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet).
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signaturlagens regler om skärpt skadeståndsansvar skall anses gälla. Ett annat
exempel är vilka webbaserade verksamheter som omfattas av BBS-lagen. Ekot av
de diskussioner som fördes i det lagstiftningsärendet hörs nu i arbetet med att
införa e-handelsdirektivets regler angående tjänstelevererande mellanhänders
ansvar. Den som skall tillämpa BBS-lagen och e-handelslagen ställs bl.a. inför
frågan när det skall anses föreligga flera till skillnad från en enda

• elektronisk anslagstavla enligt BBS-lagen, och
• informationssamhällets tjänst17 enligt e-handelslagen.

I anknytning till portaltjänster kan detta formuleras som en fråga om vilka regler
som gäller för hela webbplatsen och vilka som gäller för delar av den och hur
gränser skall dras mellan ansvariga och ansvarsområden. Är det avgörande vem
som tillhandahåller webbplatsen eller skall andra kriterier anses avgörande, t.ex.
gränser baserade på vilken verksamhet som bedrivs och vad denna verksamhet
omfattar? Frågan kan förtydligas genom att studera e-handelslagens, distans-
avtalslagens, BBS-lagens och bankrörelselagens (1987:617) adressater. Vem är
tjänsteleverantör18 enligt e-handelslagen och täcker begreppen näringsidkare19 i
distansavtalslagen och tillhandahållare20 i BBS-lagen samma område? Kan till
och med de näringsrättsliga skyddsreglerna på t.ex. det finansiella området anses
ha samma tillämpningsområde med avseende på en portal? Vem eller vilka måste
ha tillstånd när det finns krav på tillstånd för att få driva en viss verksamhet och
beträffande vem eller vilka får myndigheten utöva tillsyn? I detta sammanhang
kan nämnas att bankrörelse, enligt 2 kap. 3 a § bankrörelselagen, får bedrivas
endast av bankens egen personal och i bankens egna lokaler. Innebär information
på olika handelsplatsers webbsidor om en banks Internettjänst för elektroniska
betalningar och länkning till bankens webbplats för sådana betalningar att
verksamheten på de olika webbplatserna omfattas av bankrörelselagens regler om
tillstånd och tillsyn?

17 Enligt legaldefinitionen, en tjänst som utförs vanligtvis mot ersättning, på distans, på elektronisk
väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare.

18 Enligt legaldefinitionen i lagförslaget, en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller någon
informationssamhällets tjänst.

19 Enligt legaldefinitionen, en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband
med den egna näringsverksamheten. Denna definition är i princip utformad som i lagen
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och har samma innebörd som i andra
konsumenträttsliga lagar (prop. 1999/2000:89 s. 76).

20 Tillhandahållare är den som leder verksamheten där tjänsten erbjuds; dvs. den som kan bestämma
över tjänstens användning, inklusive de tekniska och administrativa rutinerna. Frågan får enligt
lagmotiven avgöras utifrån en samlad bedömning av vem eller vilka som har det bestämmande
inflytandet och kontrollen över tjänsten. Om en juridisk person eller en myndighet tillhandahåller
en anslagstavla gäller de allmänna principer om företagaransvar som har vuxit fram i praxis (prop.
1997/98:15 s. 10).
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Sammanfattningsvis kan konstateras att nämnda regelverk, i vart fall genom
vald terminologi, pekar ut olika adressater och att regelverkan har olika ändamål.
Medan syftet med den föreslagna lagen om elektronisk handel något förenklat
kan sägas vara att undanröja vissa hinder mot sådan handel som gällande rätt kan
föra med sig, särskilt från internationella utgångspunkter, är syftet med BBS-
lagen att motverka användningen av elektroniska anslagstavlor för brottslig sprid-
ning av information. Bankrörelselagen har istället till ändamål att bl.a. skydda
finansiella system mot fallissemang. Berörda svårigheter att precisera regelver-
kens tillämpningsområden i anknytning till portaltjänster skulle något tillspetsat
kunna formuleras som en fråga om de regler som kommit till med tanke på bl.a.
Internet verkligen avgränsas genom objektiva kriterier som förmår att sortera på
webbplatser. Portaltjänster och andra mera begränsade webbplatser kan inte
behandlas som ett område sui generis utan måste inordnas i regelsystemet, såväl
de lege lata som de lege ferenda. Sedvanliga tolknings- och tillämpningsprinciper
måste gälla. Att vid denna tolkning, som utgångspunkt, statiskt bruka de gränser
som berörda webbsidor eller webbplatser ger när de betraktas med en webbläsare
kan knappast förenas med de skilda tillämpningsområden och ändamål för vilka
de olika regelverken har tillkommit. En portaltjänst kan rymma mycket mer än en
vanlig fysisk plats och kan varieras på helt andra sätt än ett traditionellt medium.
De nya dimensioner detta för med sig behöver beskrivas och sorteras så att
regelverkens tillämpningsområden blir tydliga.

Exemplet BBS-lagen

Det är först av motiven till BBS-lagen som det framgår att lagens tillämp-
ningsområde är begränsat till tjänster där användaren inte bara kan ta del av
andras meddelanden utan även sända egna meddelanden till andra; tillhanda-
hållaren skall erbjuda meddelandeförmedling på ett sådant sätt att han eller hon
framstår som den som driver en verksamhet, en ”tjänst”, inriktad på sådan
förmedling. Portaltjänster inrymmer ofta en avdelning för sådan kommunikation.
Det framstår härvid som naturligt att tillhandahållaren av webbsidan – inte en
innehavare av en portaltjänst som tillhandahåller utrymme för att göra webbsidor
tillgängliga på Internet – ses som ansvarig för denna webbsida. I lagmotiven
anges emellertid webbhotell som exempel på en verksamhet som utgör en elektro-
nisk anslagstavla i lagens mening, ”dvs. när någon erbjuder användare att lägga
upp egna informationsdatabaser i form av hemsidor och hemsidorna nås genom
den som inrättat möjligheten att lägga upp hemsidorna” (prop.1997/98:15 s. 10).
I traditionell miljö anses emellertid inte en fastighetsägare som endast hyr ut en
lokal, som nås genom en trappuppgång som tillhandahålls av denne, bedriva
verksamhet i lokalen, t.ex. om den används för att hantera inkommande och
utgående pappersbaserade meddelanden. Frågan om vilket ansvar företag har som
t.ex. tillhandahåller åtkomst till Internet och samtidigt visst utrymme åt kunderna
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för webbsidor, i förening med länksystem o.l. från företagets webbsidor till
kundernas, har föranlett en livlig debatt, särskilt i anknytning till tjänstelevereran-
de mellanhänders frihet från ansvar enligt e-handelsdirektivet artikel 12–15 (dir.
2000/31 EG). I en promemoria med förslag till e-handelslag gjordes den bedöm-
ningen att det inte krävdes några ändringar i den straffrättsliga regleringen (Ds
2001:13). I lagrådsremissen föreslås emellertid en begränsning av ansvaret, för en
tjänsteleverantör som överför eller lagrar information för annan, till gärningar
som begåtts uppsåtligen.

Svårigheten att reglera en viss teknikrelaterad lösning för kommunikation via
Internet, istället för att reglera en viss verksamhet, blir påtaglig. Om en enda
elektronisk anslagstavla kan ses som alla de chat-sidor21 som en operatör länkar
till – efter att ha erbjudit andra att i eget namn ”lägga ut” webbsidor med
funktioner för t.ex. chat där kommunikationen bevaras så att den kan läsas av
andra i efterhand – blir gränsen svårfångad, särskilt i anknytning till portaler och
samverkan mellan företag som tillhandahåller olika (del-)tjänster.

Konkurrerande regler

Ett klargörande av de gränsdragningsfrågor som exemplifierats är emellertid inte
tillräckligt. Eftersom verksamheterna knyts till webbsidor och möjligheterna är
begränsade för användarna att läsa omfattande texter blir konkurrensen om ut-
rymmet påtaglig. Detta gäller särskilt för portaler; dvs. sådana webbsidor som
fungerar som ingångssida till ett stort utbud av webbsidor. Helst skall allt finnas
på ”väl synlig plats”, vilket är en omöjlighet, och möjligheterna att presentera
uppgifter i klickbara fält leder till en situation där endast den särskilt observante
användaren ser när han passerar gränser mellan olika webbsidor och webbplatser,
i den mån dessa gränser är tillräckligt tydliga för att kunna iakttas. Den flod av
information som härvid kan möta användaren har delvis sina rötter i författnings-
regleringen. Detta beskrivs enklast genom ett exempel och för detta ändamål kan
vissa regler om informationsplikt vara lämpliga.

Redan innan något köp via en portaltjänst blivit aktuellt kan olika regler
aktualiseras enligt vilka fysiska eller juridiska personer måste informera om sitt
namn/sin firma;

• enligt distansavtalslagen skall näringsidkaren ge information om sitt namn och
sin adress m.m. (9 §),

• enligt e-handelslagen skall tjänsteleverantören ge information om sitt namn,
sin adress i etableringsstaten och sin e-postadress m.m. (8 §),

• enligt BBS-lagen skall tillhandahållaren lämna information om sin identitet till
var och en som ansluter sig till tjänsten (3 §),

21 Med ”chatta” menas att föra en skriftlig dialog i realtid via Internet.
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• enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) skall, för varje tillhandahållande av en
databas enligt YGL, en uppgift lämnas om verksamhetens namn och utgivare
och vem som har utsett denne (förslag enligt prop. 2001/02:74),

• enligt PUL skall den personuppgiftsansvarige i samband med insamling av
uppgifter om en person, t.ex. via en webbsida, självmant lämna den registre-
rade information om bl.a. den personuppgiftsansvariges identitet (23–25 §§).

Dessa regler om uppgiftsskyldighet kan konkurrera, t.ex. om en portaltjänst
innehåller en handelsplats, en area för chat och en databas som omfattas av det
yttrandefrihetsrättsliga skyddet i YGL. I lagmotiven beskrivs detta bl.a. så att
bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i olika regelverk kompletterar varandra.

Beträffande sättet för att lämna information ges olika preciseringar. Enligt
distansavtalslagen skall informationen ges klart och begripligt, i rimlig tid innan
ett avtal ingås och med användande av metoder som är anpassade till det medel
för distanskommunikation som används, varvid näringsidkaren skall ta särskild
hänsyn till behovet av skydd för underåriga. Med att informationen skall ges
”klart” avses enligt motiven att konsumenterna normalt sett inte skall ha några
svårigheter att ta del av den. Informationen skall t.ex. vara lätt att hitta på
näringsidkarens hemsida vid marknadsföring på Internet (prop. 1999/2000:89
s. 85). På motsvarande sätt skall informationen, enligt e-handelslagen, ges i
samband med tjänsten och finnas tillgänglig på ett enkelt, direkt och stadigvaran-
de sätt. I motiven till BBS-lagen anges att en naturlig plats för den information
som krävs enligt lagen torde vara på en inledande ”sida” som först möter an-
vändaren men att det inte kan krävas att användaren skall nås av informationen
innan användaren kan använda sig av tjänsten (prop. 1997/98:15 s. 14 och 25).
Även i andra lagar finns föreskrifter om att informera om vem man är. Föreskrif-
terna har emellertid inte kommit till med sikte på webbtjänster. Som exempel kan
nämnas bestämmelsen i 5 § marknadsföringslagen om att det skall framgå vem
som svarar för viss marknadsföring.

Dessa uttalanden ger ingen närmare ledning för hur man skall uppfylla skyl-
digheterna att informera om namn, identitet, utgivare eller personuppgiftsans-
varig i anknytning till portaltjänster. Som exempel på vikten av att dessa informa-
tionsplikter uppfylls korrekt kan nämnas att en meddelare, som trott sig lämna
uppgifter inom ramen för ett grundlagsskyddat medium men misstagit sig, kan
efterforskas och åtalas enligt vanliga straffrättsliga och straffprocessuella regler.22

Dessa regelverk innehåller också krav på att lämna andra uppgifter. Enligt 9 § distans-
avtalslagen skall näringsidkaren vid marknadsföring som syftar till distansavtal ge infor-
mation om varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, varans eller tjänstens pris

22 Det kan dessutom vara viktigt att det framgår om en webbsida omfattas av skydd enligt tryckfrihets-
förordningen (TF) eller YGL, t.ex. till följd av olika ansvarskedjor.
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inbegripet skatter och avgifter, leveranskostnader, sättet för betalning och för leverans eller
fullgörande på annat sätt, ångerrätt, kostnaden för att ett medel för distanskommunikation
används, om inte kostnaden är beräknad efter normaltaxa, den tid under vilken erbjudandet
gäller och avtalets kortaste löptid, om avtalet avser återkommande leveranser av varor eller
avser en tjänst som utförs fortlöpande. Enligt förslaget till e-handelslag skall tjänstele-
verantören i samband med tjänsten ge information om organisationsnummer, registrerings-
nummer för mervärdesskatt och behörig tillståndsmyndighet. Anger tjänsteleverantören
priser skall dessa anges klart och otvetydigt; jfr prisinformationslagen. Vid annonsering,
skyltning och liknande marknadsföring beträffande kredit skall näringsidkare vidare,
enligt 6 § KkredL, lämna information om den effektiva räntan för krediten och om det är
fråga om kredit för förvärv av en särskild vara, tjänst eller annan nyttighet, skall även
kreditkostnaden och kontantpriset anges. Ytterligare uppgiftskrav tillkommer om kredit-
avtalet innebär en rätt för kredittagaren att fortlöpande utnyttja ett kreditutrymme. BBS-
lagen föreskriver att information skall lämnas om i vilken utsträckning inkomna medde-
landen blir tillgängliga för andra användare.

När dessa informationsskyldigheter ”staplas” på varandra blir behovet av
avgränsningar uppenbart. Redan mängden av uppgifter kan göra materialet
svårtillgängligt och om informationen ges i form av ett klickbart fält, som finns
tillgängligt t.ex. längst ned på varje webbsida som hör till en webbplats, och leder
till en gemensam sida med information kan tydliga avgränsningar leda till
komplexa sammanställningar av uppgifter och hänvisningar till olika webbsidor
eller kanske rent av delar av webbsidor.23 Om informationen istället ges på olika
webbsidor uppkommer frågan om vilken information som skall finnas var. Skall
upplysningar som rör

• elektronisk handel, ges på varje webbsida med funktioner som omfattas av
föreskrifterna i distansavtalslagen och e-handelslagen,

• meddelandeutväxling som omfattas av BBS-lagen, ges på varje webbsida med
funktioner för chat o.l.,

• insamling av personuppgifter, ges på varje webbsida där sådan insamling kan
initieras,

• krediter och andra finansiella tjänster, ges enligt KkredL och annan tillämplig
näringsrättslig reglering på varje webbsida som innehåller sådana uppgifter,

• databaser enligt YGL, ges för varje webbsida med anknytning till tillhanda-
hållandet av en sådan databas (jfr webbsidor som skyddas enligt TF)?

Möjligen kan den bedömningen göras att lagstiftaren beträffande distansavtals-
lagen, e-handelslagen, BBS-lagen och YGL:s databasregel tänkt sig att informa-

23 Här kan nämnas det som stod att läsa under rubriken ”Ang. informationssamhället” i Göteborgs
Postens ”P.S.”. – Vi går ut med alldeles för mycket information! – Ajajaj! Det måste vi genast
informera om!
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tionsskyldigheten skall fullgöras på väl synlig plats på en webbsida, utan att gå
närmare in på de gränsdragningssvårigheter som kan uppkomma i anknytning till
portaltjänster och andra webbplatser där många funktioner samsas. Vissa praktiska
frågor har dock uppmärksammats. Beträffande e-handel där mobil utrustning
används som terminaler har uttalats att det inte alltid kan krävas att informationen
finns omedelbart tillgänglig ”på skärmen” och lämnas vid samma tillfälle och
med samma teknik som den med vilken beställningen görs.24

Föreskrifter om informationsskyldighet enligt PUL, KkredL, marknads-
föringslagen och näringsrättsliga regler på det finansiella området synes ha
kommit till utan en tanke på var informationen skall göras tillgänglig i anknytning
till portaltjänster på Internet. Uppgiftsplikten har istället sannolikt uppfattats som
en del av en fysisk eller juridisk persons verksamhet i en mer allmän mening.

Skall de praktiska komplikationerna hanteras på motsvarande sätt som när det
enligt 5 § marknadsföringslagen föreskrivs att det tydligt skall framgå vem som
svarar för marknadsföringen? Denna bestämmelse har tolkats så att enbart ett
varumärke i undantagsfall kan godtas om det är väl etablerat bland konsumenter-
na. Bör detta synsätt utvidgas i anknytning till Internet och anses gälla generellt
för t.ex. distansavtalslagen, e-handelslagen och BBS-lagen så att den juridiska
personen inte behöver pekas ut på ett otvetydigt sätt eller så att det räcker att t.ex.
en koncern pekas ut?

Finansiella tjänster – ett exempel

Tillförlitliga betaltjänster är av avgörande betydelse för elektronisk handel.
Exempel på portaltjänster där det kan ifrågasättas vem som gör vad och ”var”
samt vilka aktiviteter som omfattas av regler om tillstånd och tillsyn kan hämtas
från bankvärlden.

Bankrörelse skall, med undantag för uttag från konto utan bankbok, drivas av
bankens egen personal och i bankens egna lokaler. Vissa tjänster, t.ex. betalnings-
förmedling, får emellertid efter tillstånd från Finansinspektionen tillhandahållas
genom ombud, utanför bankens lokaler, förutsatt att banken svarar för verksam-
heten mot kunderna och att verksamheten bedrivs under kontrollerade och säker-
hetsmässigt betryggande former (2 kap. 3 a § bankrörelselagen). Denna detalj-
reglering ifrågasattes av flera tunga remissinstanser (se prop. 1995/96:74 avsnitt
7.3.1). Man skulle nästan kunna tro att de redan år 1995 förutsåg den snabba
utvecklingen av bank på Internet.

Ett sätt att förena portaltjänster med lagtexten är att, i enlighet med Finans-
inspektionens uttalanden i promemorian FI:s syn på Internettjänster (Dnr 01-876-
301), hävda att Internet som kommunikationssätt medför att transaktioner som

24 Lagrådsremiss den 7 februari 2002 till e-handelslag, avsnitt 7.5.2 och specialmotiveringen till 11 §.
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tidigare genomfördes av de finansiella företagen utförs av kunden; de kontroller
som kassapersonal tidigare utförde görs i IT-systemen. Därmed kan hävdas att
banken bedriver sin verksamhet på föreskriven plats om datorer och andra
tekniska hjälpmedel finns i bankens lokaler, där kunden ”möts” elektroniskt.
Genom tillstånd från Finansinspektionen att outsourca IT-funktioner kan utrust-
ningen placeras på säkrare plats, men lägg märke till att tillstånd enligt ordalydel-
sen i 2 kap. 3 a § bankrörelselagen för att bedriva bankens verksamhet på annan
plats avser att tillhandahålla tjänster genom ombud. De teorier som förts fram om
att se datorn som någon slags mellanman har mött ett svalt mottagande och det
framstår som främmande att tänka sig ett tillstånd av Finansinspektionen där ett
informationssystem anges som ombud i lagens mening. Dessutom kvarstår att
bedöma var ”bankens cyberspace” finns, sett med utgångspunkt från reglerna om
platsen för verksamheten. Skall reglerna, i IT-miljö, endast anses gälla för datorer
och andra fysiska föremål eller skall bankens webbsidor – där det är möjligt att
utföra betydande finansiella tjänster och att lämna omfattande och specialiserad
information – ses som bankens virtuella lokaler?

Detta kan exemplifieras med en affärsbanks portaltjänst där kunden kan logga
in via bankens webbadress under toppdomänen ”.se” men, vid viss användning,
omdirigeras till en webbadress under toppdomänen ”.fi”. I övrigt ger domän-
adressen och webbsidorna intryck av att höra till samma webbplats. Någon
fullständig firma för en bank synes emellertid endast anges under toppdomänen
”.se” där uppgift om copyright lämnas, inte under t.ex. länken ”Om banken”.
Syftet bakom denna ”avidentifiering” är sannolikt att få koncernen att framstå
som en enhet. Av en promemoria från Finansinspektionen om outsourcing fram-
går emellertid att tillstånd krävs för att lägga ut verksamhet även inom en kon-
cern.25 Denna promemoria speglar dock i övrigt en betydligt liberalare och mera
realistisk syn än lagtexten på IT-verksamhet som bedrivs med hjälp av under-
leverantörer på annan plats än i bankens lokaler och med annan personal.
Möjligen kan detta bero på att Finansinspektionens promemoria skrivits för
tillståndspliktiga företag i stort, inte bara för banker. I promemorian (avsnitt 3.1)
sägs nämligen att det redan av lag framgår att vissa verksamheter måste bedrivas
av det företag som fått tillstånd. Sammanfattningsvis kan konstateras att bank-
rörelselagens regler om plats, knutna till ”tjänster” som tillhandahålls genom
”ombud”, i sådan mån avviker från dagens tillämpningar för bl.a. bank på Internet
att de framstår som otidsenliga.

25 Finansinspektionens promemoria angående inspektionens preliminära inställning till tillståndsplik-
tiga företags möjlighet att lägga ut delar av den verksamhet som står under tillsyn (outsourcing),
senast uppdaterad 2001-10-04. Där anges att promemorian utgår från att det företag till vilket
verksamhet skall läggas ut är en självständig juridisk person oavsett om företaget ingår i en koncern
men att synsättet av praktiska skäl torde skilja sig väsentligt mellan att lägga ut verksamhet inom
eller utom en koncern.
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Nästa fråga är vilka verksamheter en bank får bedriva utöver den obligatoriska
inlåningen på konto (2 kap 1 § bankrörelselagen). En detaljerad uppräkning av
tillåtna verksamheter finns i 2 kap 2 § bankrörelselagen. Uppräkningen är emel-
lertid inte uttömmande. Verksamheter som har ett naturligt samband med inlåning
eller med uppräknade verksamheter är också tillåtna. Även i denna del kan
exempel hämtas från en affärsbanks portal med ingångar till funktioner utöver
sedvanliga banktjänster. Webbsidorna rymmer bl.a. en ”marknadsplats” som
enligt uppgifter på webbsidorna sköts av banken så att Internetbutiker ”säljer sina
produkter på marknadsplatsen”. Banken erbjuder härvid s.k. direktbetalningar
och uppmanar säljföretag att marknadsföra sin webbutik via bankens mark-
nadsplats. Så sker också i betydande omfattning. På en webbsida rubricerad med
det gemensamma kännetecknet i koncernbankernas firmor erbjuds t.ex. ”mirakel-
påsar” med vete, som sägs lindra smärta och spänningar. Den som klickar för att
köpa påsen länkas till säljföretagets webbplats, där betalningar via banken anges
som ett betalningssätt, i förening med en länk till bankens webbsida för sådana
transaktioner.

Om banken skulle tillhandahålla delar av ett traditionellt torg med reklam för
vissa varor och betaltjänster synes verksamheten inte kunna rymmas inom den
uppräkning av verksamheter som ges i 2 kap. 2 § bankrörelselagen och ett
naturligt samband med någon av de uppräknade verksamheterna torde inte heller
föreligga. Frågan blir vari det naturliga sambandet består när banken vidtar
motsvarande åtgärder via sin portaltjänst. En annan fråga är vem som i marknads-
föringslagens mening skall anses svara för marknadsföringen av t.ex. mirakelkud-
darna via bankens webbsida. Näringsidkare som inte står under tillsyn men vill
tillhandahålla betaltjänster via Internet väljer vanligtvis en verksamhetsform som
undgår den näringsrättsliga skyddsregleringen; t.ex. att avskilja betalarens och
mottagarens medel enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel eller att endast
ge kredit viss kortare tid.26 Exemplet ovan kan möjligen ge intryck av att reglerade
institut på motsvarande sätt tänjer gränserna för vilken verksamhet som får
bedrivas när tjänster tillhandahålls ”på nätet”.

Webbplatser, aktörer och tillämpningsområden – ett exempel

En vanlig modell för e-handel bygger på en välbesökt portaltjänst som gör reklam
för olika säljföretags varor och tjänster och länkar till respektive säljföretags
webbplats, ofta kallad nätbutik, där säljföretaget ytterligare beskriver sina varor
och tjänster och tillhandahåller funktioner för avtalsslut. Säljföretaget, som
innehar nätbutiken, och portalföretaget, som innehar portaltjänsten, kan antingen

26 Se regeringens beslut 4/1981-Amexco (se SOU 1994:66 s. 241 f. och 252 f.) av vilket följer att
betalningsanstånd i samband med betalkortsverksamhet inte ansetts vara kreditgivning.
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ha avtalat om att portalföretaget skall marknadsföra nätbutiken via sin webbplats
eller att portalföretaget skall upplåta ”plats” – en hel eller en del av en webbsida –
åt ägaren av nätbutiken.27 Frågan är vilken betydelse dessa bakomliggande
juridiska konstruktioner får för vem som skall lämna information och för vem
som anses vara ansvarig.

För att distansavtalslagen skall bli tillämplig krävs ett ”av näringsidkaren
organiserat system” för att sluta distansavtal (1 §). Sannolikt kan begreppet
”system” inte tolkas som en enda webbsida eller webbplats utan får förstås i en
mera abstrakt mening som inte torde hindra att det ingår en webbplats där
marknadsföring sker och en annan webbplats där avtal sluts. Vid en tillämpning
av bestämmelsen i 9 § distansavtalslagen, enligt vilken ”näringsidkaren”, vid
marknadsföring som syftar till distansavtal, skall ge viss information, uppkom-
mer frågan om begreppet ”näringsidkare” kan syfta på olika juridiska personer
vid marknadsföring via en webbplats respektive avtalsslut via en annan webb-
plats. Avser regleringen i 9 § den som utför marknadsföringen eller den vilkens
varor marknadsförs (jfr 10 § om information som ”näringsidkaren” skall ge när
ett distansavtal har ingåtts)? Definitionen i 2 § distansavtalslagen av näringsidkare
– en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med
den egna näringsverksamheten – ger ingen ledning i denna del. Sannolikt skall
distansavtalslagen förstås så att informationsskyldigheten gäller för den som
marknadsför sina varor, ägaren av nätbutiken, inte för innehavaren av portaltjäns-
ten; jfr marknadsföringslagen vilken främst torde ta sikte på den juridiska person
som marknadsför sina varor och tjänster, inte den som innehar mediet. Vid sådana
förhållanden saknar den juridiska konstruktionen – om innehavaren av portalen
”annonserar” eller upplåter ”plats” – betydelse. Istället kvarstår sådana närmast
praktiska frågor som om ägaren av nätbutiken måste se till att information enligt
föreskrifterna i distansavtalslagen förs in på den webbplats där marknadsföringen
sker och om det räcker med en länk från denna webbplats till information på
nätbutikens webbplats.

Motsvarande frågor uppkommer i anknytning till den föreslagna e-handels-
lagens delvis konkurrerande regler. E-handelslagen föreslås gälla för ”informa-
tionssamhällets tjänster” och i specialmotiveringen nämns marknadsföring som
exempel på en sådan tjänst. Regleringen tar sikte på den som är ”tjänsteleveran-
tör”, dvs. fysisk eller juridisk person som tillhandahåller någon av informations-
samhällets tjänster. Lagmotiven ger ingen närmare ledning för att bedöma vem
som är tjänsteleverantör i exemplet med nätbutiken. Så mycket kan emellertid
utläsas att det är den som tillhandahåller en tjänst online – jfr BBS-lagen som
gäller för den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla. Möjligen är det den

27 Sannolikt är det samma person som i praktiken kommer att utföra arbetet med att lägga ut materialet
på nätet oberoende av vilken den juridiska grunden för åtgärden är.
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tjänsteleverantör som tillhandahåller online-tjänsten där marknadsföringen sker –
dvs. innehavaren av portaltjänsten – som är informationsskyldig enligt e-handels-
lagen för marknadsföringen av nätbutiken och dess varor och tjänster. Skulle
denna slutsats vara riktig, samtidigt som de konkurrerande reglerna i distans-
avtalslagen skulle gälla för innehavaren av nätbutiken där aktuella varor och
tjänster säljs, kommer de lagreglerade kraven på information i dessa två lagar att
leda till att två olika juridiska personers firma skall anges; dels tillhandahållaren
av webbplatsen där marknadsföringen sker, dels det företag som innehar nätbuti-
ken. Vidare synes detta innebära att valet av juridisk konstruktion (tillhandahål-
lande av en tjänst för annonsering eller av plats på en webbsida) kan bli av
betydelse för att bedöma vem som skall informera.

När en kund har ”lagt varor i sin korg” i en nätbutik anges ofta flera alternativa
betalningssätt, t.ex. postförskott, kontokortsbetalning och direktbetalning eller en
annan betaltjänst som har utformats särskilt för Internet. Dessa betaltjänster
brukar tillhandahållas av andra företag, ofta av finansiella institut som står under
Finansinspektionens tillsyn. Det är vanligt att någon eller några av dessa betal-
tjänster marknadsförs av nätbutiken på dess webbplats och i vissa fall även i
portaltjänsten genom att betaltjänstens positiva egenskaper framhävs på nätbuti-
kens/portaltjänstens webbplats i förening med en länk till betaltjänstföretagets
webbplats där kunden kan registrera sig och betala för varor och tjänster. En fråga
är om innehavarna av portaltjänsten och webbutiken – i de fall där båda mark-
nadsför den betaltjänst som tillhandahålls via betaltjänstföretagets webbplats – på
sina respektive webbsidor skall lämna information enligt e-handelslagen i egen-
skap av ”tjänsteleverantörer”.

För vissa aktörer som tillhandahåller elektroniska betaltjänster gäller dessutom
regler om tillstånd och tillsyn på det finansiella området. Dessa regler torde
emellertid inte vara direkt tillämpliga på de tjänsteleverantörer enligt e-handels-
lagen, näringsidkare enligt distansavtalslagen och tillhandahållare enligt BBS-
lagen som innehar en webbplats via vilken de förmedlar en finansiell tjänst som
någon annan tillhandahåller. Kraven på att lämna information28 enligt den
näringsrättsliga regleringen för finansiella institut gäller därmed för instituten och
Finansinspektionens rätt att granska och vidta åtgärder synes gälla endast institut
som står under tillsyn. Frågan blir därvid vilka krav instituten måste ställa på
tillhandahållare av webbplatser m.m. via vilka institutens finansiella tjänster
marknadsförs eller tillhandahålls.

Till detta kommer frågan om vem som skall anses vara personuppgiftsansvarig
för den insamling och de andra behandlingar av personuppgifter som sker vid
olika webbplatser; portaltjänsten, nätbutiken eller betalningsförmedlingsföre-
taget? Vem eller vilka är det som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

28 Jfr de synnerligen omfattande kraven för fondbolag, som är skyldiga att tillhandahålla en särskild
informationsbroschyr (7 kap. Finansinspektionens föreskrifter; FFS 1997:11).
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ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter som kunderna
lämnar och vilka anses vara personuppgiftsbiträden? Den som är personupp-
giftsansvarig måste vid insamling av personuppgifter informera om bl.a. sin
identitet (23 och 25 §§ PUL). Hur skall det i dessa olika led av behandlingar,
för marknadsföring, köpeavtal, betalning, leverans etc., kunna avgränsas och
informeras om vem som ansvarar för vad?

Slutord

De berörda skyldigheterna att informera om vem man är m.m. framstår, när de
betraktas var för sig, som välmotiverade. Detsamma gäller för de krav som
lagstiftaren i övrigt ställer på den som bedriver verksamhet i IT-miljö. Exemplen
ovan på informationsskyldigheter enligt olika regelverk och samverkan mellan
olika juridiska personer och olika webbplatser visar emellertid att lagregleringen
– när regelverken ”staplas” på varandra i den komplexa Internetmiljön – blir svår
att tolka och avgränsa. Detta gäller särskilt i anknytning till sådana omfattande
webbplatser där portaler utgör ingångssidor. Medan användarna ofta uppfattar de
webbsidor som nås via en domänadress eller en portal, och de länkar som används
för att t.ex. genomföra ett köp av en vara eller en tjänst, som en enda ”elektronisk
plats”, krävs tydliga gränser mellan verksamheter och webbplatser för en rätt
tillämpning av berörda regelverk.

Det skulle visserligen, i de beskrivna exemplen, kunna hävdas att termer som
konvergensproblem och normkonflikter framstår som förskönande omskrivningar
för en brist på ordning och reda som aldrig skulle ha godtagits i traditionell miljö
där det brukar ses som självklarheter att man skall kunna skilja mellan verksam-
heter och ”platser”. Lagstiftaren har emellertid bidragit till gränsdragningsproble-
men genom att införa direktiv efter direktiv i nationell rätt, huvudsakligen genom
att översätta direktivtexterna. På så sätt har flera lager av delvis överlappande
regelverk skapats. Det vore önskvärt att det nationella regelarbetet präglades av
en större samsyn mellan olika områden och närmare genomlysning av konsek-
venserna av nya regler för de verksamheter som har att samtidigt tillämpa regel-
verken.

Portaltjänsterna och de nya tillämpningar som växer fram aktualiserar också
behovet av att beakta olika aspekter av digitaliseringen. I vissa fall ersätts ett visst
fysiskt utrymme av en elektronisk motsvarighet; fysisk plats/webbplats, traditio-
nell butik/nätbutik, postlåda/e-postlåda etc. I andra fall ersätts ett fysiskt föremål
av ett elektroniskt; dokument/elektroniskt dokument, mynt/digital värdeenhet i ett
e-penningsystem etc. Andra aspekter som behöver beaktas är skillnaden mellan
regler om viss information i fysisk miljö (t.ex. offentlighetsinsyn i pappersarkiv,
jfr insyn i elektroniska arkiv) och regler om sättet för intrång (t.ex. bestämmelser
om straff för hemfridsbrott eller intrång i förvar, jfr dataintrång). Internet och
portaltjänster kan varieras så att alla dessa olika funktioner aktualiseras i
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elektronisk form. Lagstiftaren bör ha ambitionen att samla upp dessa frågor till
breda och samordnade lösningar utan ”kvävande” detaljreglering. Frågan är
emellertid hur detta skall bli möjligt med den utvecklingstakt som råder med
Internet och World Wide Webb som drivfjäder.

* * *
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