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Integritetsvern på Internett – spredning av 

opplysninger om eget og andres liv 
 

Førsteamanuensis Ragna Arli, Norge 

 

 

Internett er ikke lenger noe nytt. Det er på tide å anerkjenne at nettet har gitt 

grunnlag for genuint nye former for mellommenneskelig samhandling som krever 

juridisk nytenkning. Den umiddelbare muligheten for frivillig deling av personlig 

informasjon er ett innovativt trekk ved kommunikasjonsplattformen. Et annet særtrekk 

er at det er langt vanskeligere å ha kontroll over personopplysninger som publiseres 

på nettet enn på andre kommunikasjonsplattformer. En frivillig deling kan resultere i 

en ufrivillig spredning og en ufrivillig kontekstforflytning som innebærer at personen 

opplysningene relaterer seg til, ikke lenger ønsker å bli assosiert med dem. Det lar 

seg knapt gjøre å fjerne ytringer som har vært publisert på nettet. Referatet drøfter i 

hvilken grad det kan være nødvendig å etablere særregler for muligheten til å spre 

opplysninger om seg selv og andre på Internett. 

  

1 Innledning 

1.1 Internettproblemstillinger 

 

Juridiske spørsmål knyttet til Internett har vært gjenstand for drøftelse ved de nordiske 

justistmøter siden 1999. Ved Det 35. nordiske juristmøte i Oslo dette året var ”Inter-

nettet” – hva dette fenomenet var – et emne for seg selv.
1
 Emnet ”Ansvar for ulovlig 

informationsspredning på Internet” stod også på programmet.
2
 Internett var den 

gangen noe nytt og de juridiske spørsmålene dreide seg om hvorvidt det var mulig å 

anvende de alminnelige rettsreglene i den nye konteksten. Ved det neste juristmøtet, i 

Helsingfors 2002, het Internett-problemstillingen ”Ytringsfrihet på internett” og 

bekymringen var nå at ytringsfriheten skulle få for dårlige kår dersom tele-

kommunikasjonsoperatører ble holdt ansvarlig for formidling av ytringer.
3
 Nå er ikke 

lenger Internett noe nytt. Noen av oss husker knapt tiden før Internett. Det er på tide å 

bli djervere i tilnærmingen til nettet ved å anerkjenne særtrekkene ved mellom-

menneskelig samhandling i den virtuelle verden. Ingen kommunikasjonsplattform har 

egnet seg bedre for selveksponering og ingen plattform har i større grad blitt benyttet 

til å spre personlig informasjon om eget og andres liv. Emnet ”Integritetsskydd på 

Internett” reiser spørsmål ved behovet og mulighetene for å begrense ytringsfriheten 

på Internett fordi kommunikasjonsformen faktisk representerer noe vesentlig nytt. 

Ved Det 39. nordiske juristmøte i Stockholm er utfordringen om det trengs sær-

                                                 
1
 Jon Bing: ”Internettet”, Forhandlingene ved Det 35. nordiske juristmøte i Oslo, Del I s. 35-50. 

2
 Mads Bryde Andersen: ”Ansvar for ulovlig informasjonsspredning på Internett”, Forhandlingene ved 

Det 35. nordiske juristmøte i Oslo, Del I s. 195-212. 
3
 Ørnulf Røhnebæk: ”Ytringsfrihet på internett”, Forhandlingene ved Det 36. nordiske juristmøte i 

Helsingfors, Del I s. 505-528. 
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regulering for å beskytte borgerne mot at private opplysninger blir eksponert og 

spredd på Internett.  

 

1.2 Problemstilling og avgrensning 

 

Spørsmålet om integritetsvern på Internett er i det følgende forstått som et spørsmål 

om behovet og mulighetene for å beskytte individet mot privatlivskrenkelser som 

finner sted som publiserte ytringer på Internett. Temaet er forstått som en antagonisme 

til temaet ”Ytringsfrihet på internett” som ble behandlet ved juristmøtet i 2002. Det 

avgrenses dermed mot såkalt ”IKT-kriminalitet” eller ”Cybercrime” der datateknologi 

blir utnyttet til å begå lovbrudd som har lite med den klassiske ytringsfriheten å gjøre, 

for eksempel datainnbrudd, dataskadeverk eller identitetstyveri.
4
 Det avgrenses også 

mot ytringer som avslører eller utløser kriminell aktivitet utenfor Internett, slik som 

for eksempel spredning av barneporno via Internett og chatte-sider som etablerer 

kontaktpunkter mellom barn og overgripere.
5
 Temaet som skal behandles er spørs-

målet om det er nødvendig å etablere særregler for muligheten til å spre egne og 

andres personopplysninger på Internett og ligger i spenningsfeltet mellom retten til 

ytringfrihet i EMK artikkel 10 og retten til privatliv i EMK artikkel 8. Dette er 

spørsmål det norske Datakrimutvalget avgrenset mot.
6
  

Spørsmålet om det er behov for, og anledning til, å regulere muligheten til å 

spre egne og andres personopplysninger, er en kompleks problemstilling. Emnets 

kompleksitet skyldes ikke minst det faktum at Internett er en globalt tilgjengelig 

ytringsplattform. Målsetningen med dette referatet er å sette søkelyset på visse grunn-

leggende problemstillinger. Åtte nokså forskjelligartede teser skal tjene som verktøy 

og danne grunnlag for debatt. En premiss for tesene er at Internett har konstruert 

genuint nye samhandlingsformer mellom borgerne. Selv om den virtuelle verden ikke 

lenger er en ny arena for jurister, er spørsmålet om i hvilke grad kjente juridiske 

figurer lar seg overføre til den virtuelle konteksten og i hvilken grad nye juridiske 

figurer må utvikles, ikke avklart. De åtte tesene som sirkler inn spørsmålet om 

integritetsvern på Internett, er alle utformet med et behov for særregulering av 

ytringsfriheten på Internett for øye. 

 

2 Den virtuelle allmenningen 

2.1 Innledning 

 

Det kan gis korte og lange forklaringer på hva Internett er.
7
 En kort forklaring er at det 

er et verdensomfattende nettverk av små og store datanettverk der kommunikasjonen 

er regulert av enkle regelsett (protokoller) for hvordan informasjon skal sendes og 

vises frem for mottaker. Ingen eier nettet. Kommunikasjonsnettverket har vært 

                                                 
4
 Det finnes ingen norsk legaldefinisjon av disse begrepene som gjerne brukes synonymt, se Meld. St. 7 

(2010-2011) Kampen mot organisert kriminalitet s. 50. 
5
 Se Astri Aas-Hansen: Barn som møter overgriper på internett. Fokus på rettspraksis. Redd Barna 

Rapport 02/04. 
6
 Se NOU 2007 : 2 Lovtiltak mot datakriminalitet, Delutredning II s. 39. 

7
 En lang forklaring finnes i Gisle Hannemyr: Hva er internett, Oslo 2005. Se også Jon Bing: 

”Internettet”, Forhandlingene ved Det 35. nordiske juristmøtet i Oslo 1999, Del I s. 35-50. 
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beskrevet som ”en elektronisk landevej, som enhver kan køre på”
8
 og fremstår med 

andre ord som en virtuell allmenning, med tilgang og bruksrett for enhver. Internett 

har ingen overordnet redaktør som tjener som portvakt og silingsinstans for hvilke 

opplysninger som fortjener offentlig oppmerksomhet. Internett er i utgangspunktet 

fullstendig desentralisert og fremstår som en oase for den som vil dele informasjon 

med andre, og for den som vil søke etter informasjon om andre. Det er ikke lenge 

siden vi klarte oss uten Internett. Verdensveven, World Wide Web, stammer fra 1991 

og det var først etter at Microsoft inkorporerte en nettleser for web i Windows i 1995 

at nettet ble allemannseie. En granskning av nettets demokratiske potensial og av 

plattformens evne til å aktivisere unge mediebrukere skal i det følgende danne 

grunnlaget for første tese. 

 

2.2 Internett og demokrati 

 

Internett er en kommunikasjonsplattform som gir hver enkelt borger anledning til å 

delta aktivt som meningsbærer i samfunnsfellesskapet.
9
 Offentlig meningsbrytning er 

ikke bare demokratisk i seg selv, men fremmer også andre ytringsfrihetsverdier som 

sannhetssøking og individets frie meningsdannelse.
10

 Dette er betraktet som klassiske 

og verneverdige verdier i en rettsstat. I en avgjørelse fra Norges Høyesterett 16. 

november 2010 presiserte retten følgende: 
 

”[D]et må tillegges vekt at bruken av Internett har samfunnsnytte, ved at nye 

medieplattformer har bidratt til at andre grupper mennesker har kommet til orde enn de som 

er bidragsytere til papiravisenes tradisjonelle leserinnlegg”
11

 

 

Internett har utvilsomt et demokrati-fremmende potensial, men det er ikke gitt at en 

spredning av personlig informasjon om en selv og andre innebærer en virkeliggjøring 

av dette potensialet. I statsrettslig teori har man tradisjonelt hevdet at målet må være å 

dyrke frem en offentlig debatt som en samtale mellom ”fremmede, men selvstendig og 

myndige mennesker”.
12

 Informasjon fra privatlivet har vært ansett som uønsket i den 

offentlige debatt fordi slike opplysninger kan ”korrumpere den offentlige samtale slik 

at denne ikke kan fungere etter forutsetningen, men forfaller til sladder.”
13

  

Det er neppe grunnlag for å trekke et så skarpt skille mellom det offentlige 

og det private som uttalelsene fra den norske Ytringsfrihetskommisjonen gir uttrykk 

for. Det å dele personopplysninger er en del av det å kommunisere. Det er 

tillitskapende for en ytring at ytringen har et ansikt.
14

 For at en borger skal kunne 

vinne autoritet og tillit som meningsberettiget deltaker i demokratiet, kreves det at 

vedkommende står frem som individ. Det vil med andre ord være i demokratiets 

interesse at deltakerne i den offentlige samtalen står frem som personligheter.  

                                                 
8
 Peter Blume: Databeskyttelsesret, 3. utgave, København 2008 s. 336. 

9
 Se for eksempel Jack Balkin: “Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of 

Expression for the Information Society”, New York University Law Review 2004 s. 1-58. 
10

 Slik begrunner for eksempel den norske Grunnloven retten til ytringsfrihet i § 100 første ledd. 
11

 Runesteinsaken Rt. 2010 s. 1381 avsnitt 62. Saken er nærmere omtalt i punkt 5.2 nedenfor. 
12

 NOU 1999: 27 ”Ytringsfrihed bør finde Sted” s. 27 (min utheving). 
13

 NOU 1999: 27 ”Ytringsfrihed bør finde Sted” s. 28. 
14

 Se nærmere Anthony Giddens: Modernitetens konsekvenser, Oslo 1997 særlig s. 85-92. 
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For et individ som skal realisere seg selv, er det heller ikke uten verdi å 

komme til kunnskap om ulike måter å realisere et privatliv på. Ytringer som ikke har 

noen umiddelbar politisk interesse i den forstand at de bidrar til å utvikle en diskusjon 

om aktuelle samfunnsproblemer, kan ha andre typer samfunnsmessige funksjoner og 

være av verdi for demokratiet i videre forstand.
15

 En person som frivillig publiserer 

ytringer om eget privatliv kan faktisk bidra til utruste andre samfunnsdeltakere til å 

håndtere sine private liv. Dagens unge har oppdaget dette. 

 

2.3 Digital atferd blant unge 

 

Systematiske undersøkelser av barn og unges bruk av Internett er iverksatt på 

europeisk og nasjonalt nivå. Den europeiske arbeidsgruppen EU Kids Online la i 

januar 2011 frem oppdaterte resultater fra en undersøkelse av Internett-bruk blant 

25.000 barn mellom 9 og 16 år i 25 ulike europeiske land.
16

 Undersøkelsen viser at 

hele 59 % av 9-16 åringene har en Internett-profil i et nettsamfunn og 26 % av disse 

hadde en offentlig profil. Blant dem som deltok i undersøkelsen førte 11% blogg. Via 

Internett er ungdom blitt aktive deltakere i offentligheten. 

Medietilsynet foretar årlig tilsvarende undersøkelser av barn og unges bruk 

og opplevelse av digitale medier i Norge.
17

 Her fremgår det at barns atferd i den 

virtuelle verden er annerledes enn i den fysiske verden. Selv om Medietilsynets 

undersøkelse fra 2010 viser at det er blitt færre som ”later som”, det vil si oppgir 

usanne opplysninger om seg selv, hadde ca 30 % av brukerne opptrådt under falsk 

navn og alder foregående år. Det er fortsatt en kjerne av sannhet i tittelen Redd Barna 

benyttet på sin rapport om ungdom og Internett i 2005: ”Alle juger på nettet – og alle 

vet det”. Samtidig viser Medietilsynets undersøkelse at norske barn er blitt relativt 

bevisste på hva de legger ut av informasjon og er blitt mer forsiktige med å legge ut 

personlige opplysninger og bilder av seg selv og andre. Holdningsskapende arbeid ser 

ut til å ha virket. 

Et karakteristisk trekk ved den digitale atferden til unge er at mange legger 

ned et betydelig arbeid i å utvikle egne ”nettfasader”. I en blogg eller et nettsamfunn 

trenger du ikke nødvendigvis å være deg selv, du kan være den du har lyst til å være. 

Internett har åpnet muligheten for å iscenesette personligheten på en mye mer 

kontrollert måte enn i ansikt-til-ansikt relasjoner.
18

 Det kan være nærliggende å tenke 

at ytrere som opptrer under falsk identitet eller med iscenesatte personligheter kan få 

en lavere terskel for å fremsette krenkende ytringer mot andre. Det er da også et 

faktum at digital mobbing, såkalt ”cyberbullying”, for eksempel i form av etablering 

av ”hatsider” eller i form av ”hatgrupper” finner sted. Den siste EU Kids Online-

undersøkelsen viser imidlertid at mobbing er langt mer utbredt i den fysiske verden 

                                                 
15

 Slik for eksempel Barbara Gentikow som fremhever massemedienes og særlig nettets demokratiske 

funksjon som formidler av ”kulturelle erfaringer” i artikkelen”Medier som fora for offentlig 

deliberasjon” i Barbara Gentikow og Egil G. Skogseth (red.): Medier og demokrati, Oslo 2007. 
16

 Livingstone, S., Haddon, L., Görzig A., og Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet. The 

perspective of European children. Full findings. London: LSE, EU Kids Online. Tilgjengelig på 

www.eukidsonline.net. 
17

 Medietilsynet: Barn og digitale medier. Fakta om barn og unges bruk og opplevelse av digitale 

medier 2010. Tilgjegnelig på www.medietilsynet.no/. 
18

 Marika Lüders: “Ung, dum og deilig? Om ungdom og bruk av sosiale medier” i Kristin Clemet og 

John O. Egeland (red.): Til forsvar for personvernet, Oslo 2010 s. 43-52. 

http://www.eukidsonline.net/
http://www.medietilsynet.no/
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enn på Internett. Mens 13 % av dem som deltok i undersøkelsen hadde opplevd 

mobbing ansikt-til-ansikt, hadde bare 6 % opplevd å bli mobbet på nett.
19

 I to 

tredjedeler av tilfellene av ”cyberbullying” var det tale om lukket kommunikasjon 

mellom mobber og offer. Kun 2 % av de unge nettbrukerne ble mobbet på en slik 

måte at andre kunne se de krenkende ytringene. Flertallet at unge holder seg med 

andre ord innenfor grenser som oppleves som akseptable av de øvrige deltakerne i 

debatten.  For det store flertallet handler utviklingen av virtuelle personligheter om en 

form for selvrealisering med demokrati-utviklende potensial.  

 

2.4 Første tese 

 

Den virtuelle allmenningen er en unik kommunikasjonsplattform i demokratisk for-

stand fordi den er tilgjengelig for enhver og har gjort unge mennesker til mer aktive 

bidragsytere i offentlige debatter. Det at nettet er usensurert har da også vært frem-

hevet som en særlig styrke ved mediet.
20

 Demokratihensyn kan i utgangspunktet 

vanskelig begrunne et behov for å begrense frivillig deling av personopplysninger på 

Internett. Tvert i mot er det i overveiende grad i demokratiets interesse at slik deling 

av personopplysninger finner sted. Første tese om integritetsvern på Internett er 

utformet som en motsats til påstander om at fokusering på det private fører til en 

forsøpling av den offentlige samtalen:  

 

Tese 1: Det er i demokratiets interesse at det skjer en frivillig deling av person-

opplysninger på Internett. 

 

3 Regulering av Internett? 

3.1 Lex Informatica 

 

Kort tid etter at Internett ble regnet som allemannseie, i 1996, publiserte John Barlow 

”A declaration of the Independence of Cyberspace” der det ble hevdet at Internett ikke 

lot seg regulere. Cyberspace ble erklært som “the new home of Mind” der ingen 

kunne hevde suverenitet over en annen:  

 
”Governments of the Industrial World, you …have no moral right to rule us nor do you 

posess any methods of enforcement we have true reason to fear. (…) Your legal concepts of 

property, expression, identity, movement, and context do not apply to us. They are based on 

matter, There is no matter here.”
21

  

 

Den virtuelle verden ble betraktet som en arena der det autonome mennesket var 

virkelig autonomt og selvregulering fremstod som den eneste mulige regulerings-

mekanismen for det nye grenseløse fellesskapet. 

                                                 
19

 Tallene for mobbing både offline og online er særlig høye i de skandinaviske landene. Dette kan 

skyldes større bevissthet om fenomenet. Tallene for cyberbullying var 8, 11 og 12 for henholdsvis 

Norge, Sverige og Danmark mens korresponderende tall for offline mobbing var 31, 28 og 25.  
20

 Barbara Gentikow: ”Medier som fora for offentlig deliberasjon” i Barbara Gentikow og Egil G. 

Skogseth (red.): Medier og demokrati, Oslo 2007 s. 268-290 på s. 276. 
21

 Tilgjengelig på Internett-adressen http://editions-hache.com/essais/pdf/barlow1.pdf. 
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Selv om flere cyberjurister støttet Barlow med hensyn til at gjeldende rett 

ikke uten videre lot seg overføre til Internett,
22

 har det vist seg at Barlow tok feil. Det 

er ikke bare mulig å regulere Internett, det ligger også betydelig regulering i 

datateknologien som konstituerer Internett. I 1998 publiserte Joel Reidenberg 

artikkelen ”Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through 

Technology” der han demonstrerte hvordan teknologisk design og valg av ulike 

teknologiske systemer i seg selv skaper begrensninger for tilgang og bruk av infor-

masjon på nettet.
23

 Systemvalg og teknologidesign kan betraktes som en selvstendig 

form for reguleringsmekanisme som i utgangspunktet opptrer uavhengig av 

lovgivende myndigheter. Det finnes med andre ord et selvstendig reguleringsunivers, 

Lex Informatica, der det er teknologer som avgjør hvilke muligheter aktørene på 

Internett skal ha. Med ordspillet og boktittelen”Code is Law” henspilte cyberjuristen 

Lawrence Lessig nettopp på denne sammenhengen mellom teknologidesign og 

rettighetsvern.
24

 

Det faktum at teknologisk design faktisk bidrar til å regulere hvilke 

muligheter individer har til å kommunisere med hverandre på Internett, er også et 

regulativt potensial for lovgiver. Det kan være mulig å utnytte teknologiske 

reguleringsmetoder til å motvirke at informasjonsflyten på Internett tar uønskede 

vendinger.  

 

3.2 Teknologikompetent lovgivning 

 

For myndighetene er kontrollmulighetene som ligger i teknologisk design allerede i 

dag en forutsetning for såkalt ”e-governance” som Europarådet har oppfordret 

nasjonalstatene til å ta i bruk.
 25

 Teknologiens muligheter til å begrense hvem som kan 

lese en melding gjennom kryptering er for eksempel en forutsetning for at myndig-

hetene kan be borgerne om å kommunisere personopplysninger via Internett. Den 

enkelte borger kan også utnytte teknologiens reguleringsmekanismer selv om 

vedkommende ikke er spesielt teknologikompetent. Den som ikke ønsker å opptre 

åpent på Internett, har eksempelvis anledning til å holde avsenderidentiteten skjult ved 

hjelp av software som er tilgjengelig på nettsteder som http://www.torproject.org/ 

eller http://www.anonymizer.com/. Dersom lovgiver skal kunne håndtere integritets-

krenkelser som finner sted på Internett, er teknologikontroll et nøkkelord. Utford-

ringen er å finne ut ”på hvilken måde teknologien kan bistå og give styrke til den 

traditonelle ret med det mål at fremme den privathed og den personlighedsbeskyttelse, 

der anses for samfundsmæssigt ønskeligt.”
26

 Dette handler ikke bare om teknologi-

kompetanse, men også om terminologiske utfordringer. 

 

                                                 
22

 Se for eksempel David R. Johnsen og David G. Post: ”Law and borders: The Rise of Law in 

Cyberspace”, Stanford Law Review 1996 s. 1367-1375. 
23

 Joel R. Reidenberg: ”Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through 

Technology”, Texas Law Review 1998 s. 553-584. 
24

 Lawrence Lessig, Code Version 2.0, New York 2006 s. 5. 
25

 Recommendation Rec(2004)15 of the Committee of Ministers to member states on electronic 

governance (“e-governance”). Adopted by the Committee of Ministers on 15 December 2004 at the 

909th meeting of the Ministers' Deputies. 
26

 Peter Blume og Janne Rothmar Herrmann: Ret, privatliv og teknologi, 2. utgave, København 2010 s. 

45. 

http://www.torproject.org/
http://www.anonymizer.com/
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3.3 Andre tese 

 

Rettslig regulering baserer seg på språkets evne til å differensiere slik at visse faktiske 

fenomen faller innenfor et gitt lovvilkår, mens andre feller utenfor. For å kunne regu-

lere integritetskrenkelser på Internett, må det utvikles et teknologisk informert språk. 

En fersk doktoravhandling om automatisert inndragning av datafiler på nettet, kan 

illustrere dette.
27

 Et hovedspørsmål i avhandlingen er fortolkningen av hva som 

omfattes av ”ting” i inndragningsreglene. Det argumenteres for at datafiler er omfattet 

av lovens vilkår fordi de kan kontrolleres og spesifiseres og dermed har karaktertrekk 

som kjennetegner en ”ting” i den fysiske verden. Det argumenteres videre for at 

datafiler som har samme teknologiske identitet (”sjekksum” eller ”hash verdi”) kan 

inndras under ett som en ”ting”. Dette åpner for automatisert filtrering av nettet slik at 

ytringer som fremstår som like på overflaten, kan kreves fjernet etter et rettslig 

pålegg. Eksemplet tjener som grunnlag for andre tese:  

 

Tese 2: Regulering som skal gi integritetsvern på Internett er avhengig av et 

teknologisk informert språk. 

 

4 Rettsvernet av personopplysninger 

4.1 Råderetten over personopplysninger 

 

Det er ikke tvilsomt at borgerne råder over egne personopplysninger i den forstand at 

enhver kan opprette kontoer i ulike nettsamfunn og poste private bilder på åpne eller 

lukkede nettsider. Opplysningene blir imidlertid lagt ut i et rom som ingen eier. 

Kommersielle aktører har oppdaget at deltakere i nettsamfunn vil etterlate seg en 

”digital arv” som de kan trenge hjelp for å håndtere. I Sverige er tjenesten 

”MyWebwill.com” lansert som en kommersiell ”digital livsforsikrings”-tjeneste som 

blant annet tilbyr overføring av kontoinformasjon til en navngitt person etter at en 

person er død. En hovedproblemstilling knyttet til personlig informasjon på Internett 

er ikke om den enkelte kan råde over egne personopplysninger i den virtuelle verden, 

men i hvilken grad råderetten over personopplysninger er eksklusiv. I den virtuelle 

verden er det en enkel sak å kopiere og duplisere personlige opplysninger både om 

seg selv og andre. Spørsmålet om i hvilken grad individet kan ha en eksklusiv rett til å 

råde over sine egne personopplysninger er bestemmende for adgangen til å publisere 

opplysninger om andre personer på Internett.  

Det har vært gjort ulike forsøk på å knytte eiendomsrettsterminologien til 

personopplysninger, men retten til å kunne kontrollere tilgangen til opplysninger om 

seg selv er likevel sjelden forstått som en eiendomsrett.
28

 Det er heller ikke gitt hva en 

eventuell eiendomsrett til personopplysninger skal innebære, og det er stilt spørsmål 

ved om en eiendomsrett til personlig informasjon faktisk vil kunne gi vern mot 

                                                 
27

 Inger Marie Sunde: Automatisert inndragning, Oslo 2010. 
28

 A. Bygrave: “Privacy and Data Protection in an International Perspective”, i Peter Wahlgren: 

Information & Communication Technology, Scandinavian Studies in Law, Stockholm 2010 s. 165-200 

på s. 170-171. 
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integritetskrenkelser.
29

 Råderetten over egne personopplysninger i cyberspace har 

imidlertid vært knyttet til andre kjente juridiske figurer. 

 

4.2 Informasjonell selvbestemmelsesrett? 

 

Tanken om en ”informasjonell selvbestemmelsesrett” har et større fotfeste i Europa 

enn tanken om en eiendomsrett til personopplysninger. ”Das Recht auf informa-

tionelle Selbstbestimmung” er en konstitusjonell rettighet i Tyskland.
30

 I norsk rett 

tjener det såkalte ”personvernidealet” om at en person i utgangspunktet selv skal 

kunne bestemme hva andre skal få vite om dem, som en rettesnor for lovgiver.
31

 Dette 

innebærer at behandlingen av personopplysninger ”i størst mulig grad skal baseres på 

samtykke”.
32

 Samtykke er imidlertid ingen nødvendig betingelse for behandling av 

personopplysninger verken i Norge eller i Europa for øvrig. Slik behandling kan, i 

tråd med bestemmelser i det europeiske personverndirektivet (95/46/EF), også finne 

sted med hjemmel i lov eller dersom det ut fra nærmere angitte vilkår kan anses for å 

være ”nødvendig”, jfr. personopplysningslovens § 8.
33

 

En absolutt informasjonell selvbestemmelsesrett ville vært en grunnleggende 

udemokratisk rettighet, og det er ganske klart at samtykke ikke kan være en nød-

vendig betingelse for databehandling av personopplysninger.
34

 Myndighetene er i dag 

i mange situasjoner helt avhengig av tilgang på personopplysninger som det ikke kan 

innhentes samtykke til uten at formålet med datainnsamlingen forspilles, for eksempel 

i strafferettspleien. I et demokratisk informasjonssamfunn kan en slik rettighet i 

høyden være et utgangspunkt som må tåle atskillige modifikasjoner. Dette er også lagt 

til grunn i personverndirektivet som de nordiske land har implementert med visse 

nasjonale variasjoner. 

 

4.3 ”Alminnelig personvern” 

 

Utenfor personopplysningslovgivningens virkeområde er skrankene for spredning av 

andres personlige opplysninger uten samtykke regulert av alminnelige strafferettslige, 

erstatningsrettslige eller opphavsrettslige regler som også gjelder utenfor nettet, i alle 

fall så langt disse evner å fange inn eventuelle teknologibundne særtrekk. Reglene 

som gir vern mot en offentlig fremsatt ”hatefull ytring” (strl. § 135 a), ”privatlivets 

fred” (strl. §§ 390 og 390 a og skl. § 3-6) eller mot gjengivelse av et ”fotografi som 

avbilder en person” (åvl. § 45 c) er eksempelvis alle formulert slik at de kan få 

anvendelse på Internett. 

                                                 
29

 Peter Blume: Databeskyttelsesret, København 2008 s. 51. 
30

 BverfGE, avgjørelse av 15. desember 1983 (vol. 65 s. 1). 
31

 St. meld. nr. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle s. 131. 
32

 Se nærmere Michal Wiik Johansen, Knut-Brede Kaspersen og Åste Marie Bergseng Skullerud: 

Personopplysningsloven, Kommentarutgave, Oslo 2001 s. 97. 
33

 Se for øvrig drøftelsen av proporsjonalitetsprinsippets krav om nødvendighet i forhold til den 

dataansvarliges behandling av personopplysninger etter den danske persondatalovens sentrale be-

stemmelser i Charlotte Bagger Tranberg: Nødvendig behandling af personopplysninger, København 

2007. 
34

 Peter Blume: “Data Protection and Privacy – Basic Concepts in a Changing World” i Peter 

Wahlgren: Infromation & Communication Technology, Scandinavian Studies in Law, Stockholm 2010 

s. 151-164 på s. 159. 



Integritetsskydd på Internet – spridning av uppgifter om eget och andras liv 

 

675 

 

4.4 Tredje tese 

 

Rettsvernet av personopplysninger på Internett reiser visse særlige problemer knyttet 

til i hvilken grad individet kan ha en eksklusiv rådighet over personopplysninger. 

Dette må løses på nye måter og skal drøftes nærmere i neste punkt. Tredje tese gir 

uttrykk for utilstrekkeligheten av klassiske juridiske figurer til å løse rådighets-

spørsmålet i Cyberspace: 

 

Tese 3: Retten til å råde over personopplysninger kan i cyberspace ikke defineres ved 

hjelp av tradisjonelle rettslige figurerer som eiendomsrett, selvbestemmelsesrett eller 

samtykke. 

 

5 Identitetsforvaltning 

5.1 Publiseringsnivå og sporingsnivå 

 

Internettets arkitektur består av flere lag.
35

 I denne sammenhengen kan det være 

hensiktsmessig å sondre mellom et publiseringsnivå som kan være mer eller mindre 

åpent for andre personer og et teknisk sporingsnivå.
36

 I mange tilfeller vil den som 

ytrer seg anonymt på publiseringsnivå likevel kunne identifiseres på sporingsnivået. 

Et særtrekk ved Internett som kommunikasjonsplattformer at det kan være et sammen-

fall mellom publiseringsanonymitet og sporingsanonymitet. Internett gjør det mulig å 

offentliggjøre ytringer anonymt på en slik måte at ingen med sikkerhet kan fastslå 

identiteten til ytrer.  

Årsaken til at en person ikke kan spores, kan være av teknisk eller rettslig 

karakter. Ved teknisk sporingsanonymitet genereres ikke identifikasjonsopplysninger 

i datasystemet, for eksempel fordi datasystemet er utviklet for umiddelbart å slette 

slike opplysninger.
37

 Ved rettslig sporingsanonymitet er lovverket til hinder for å be 

om tilgang på sporingsdata selv om slike data finnes. Rettslig sporingsanonymitet kan 

også føre til at sporingsdata ikke finnes fordi rettsreglene pålegger å slette identifika-

sjonsopplysninger etter en viss tid. Datateknologien har gitt juristene store utford-

ringer både med hensyn til å etablere et teknologikompetent språk som kan være i 

stand til å sette grenser for teknisk sporingsanonymitet og med hensyn til å bestemme 

hvor grensene for rettslig sporingsanonymitet skal trekkes. 

 

5.2 Kildevern 

 

Innenfor de klassiske redaktørstyrte mediene har kildevernreglene tjent som argu-

menter for å likestille publiseringsanonymitet og sporingsanonymitet. Den som 

anonymt har gitt opplysninger til pressen, har rettsvern mot å bli avslørt fordi 

journalister som hovedregel er fritatt fra vitneplikt om hvem som er kilde til en 

                                                 
35

 Se nærmere Thomas Olsen: Personvernøkende identitetsforvaltning, Oslo 2010 s. 67 flg. 
36

 Publiseringsnivået tilsvarer ”tjenestelaget” og sporingsnivået tilsvarer ”kommunikasjonslaget” hos 

Thomas Olsen op.cit. 
37

 Inger Marie Sunde karakteriserer dette som ”teknisk anonymitet”, se begrepssondringen mellom 

teknisk, rettslig og faktisk anonymitet i Inger Marie Sunde: Lov og Rett i Cyberspace, Oslo 2006 s. 

266-299. 
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opplysning. Sverige har gått lengst i å likestille publiserings- og sporingsanonymitet 

ved å lovfeste et etterforskningsforbud for pressens anonyme kilder.
38

 Kildevernet er 

ikke avhengig av at kilden har opptrådt innenfor lovens rammer.
39

 Sporingsanonymi-

tet er dermed til hinder for oppklaring av kriminalitet. Uten redaktører som ansvars-

punkt, er det ikke klart at publiseringsanonymitet og sporingsanonymitet skal kunne 

sammenfalle. 

Et eksempel på at Internett kan være til besvær for reglene om kildevern, er 

den såkalte ”Runesteinssaken”.
40

 Saken gjaldt spørsmålet om Aller Internett under 

henvisning til kildevernet kunne nekte å utlevere IP-adresse og brukeropplysninger 

som kunne identifisere den såkalte ”Finneren” i en nettdebatt på DinSide. Finneren 

hadde opplyst at han hadde en runestein for salg, funnet på eiendommen sin. Fordi 

Finneren fant finnerlønnen fra det offentlige latterlig lav, aktet han ikke å innlevere 

steinen etter reglene i kulturminneloven, men ønsket å selge på det åpne markedet. 

DinSide førte en løpende redaksjonell etterkontroll av brukergenererte ytringer og 

hadde en ansvarlig redaktør som betraktet Finnerens sak som interessant for 

demokratiet. Høyesterett var enig og ga redaktøren for DinSide fritak fra vitneplikt 

etter strprl. § 125 første ledd, jfr. femte ledd. Det ble lagt vekt på at runesteinsytringen 

ikke var en ren salgsannonse, men også rommet kritikk av lovreguleringen av funn av 

fredete kulturminner og at en mer utstrakt bruk av vitneplikt kunne føre til at viktige 

kilder for pressen ble borte. 

Det viste seg at saken var en bløff. Det eksisterte aldri noen runestein til 

salgs. Det er altså ikke bare barn som juger på nettet. Også voksne juger. 

Runesteinssaken var rent oppspinn for å få en debatt om reglene for innlevering av 

kulturminner. Det ville neppe blitt noen sak om Finneren hadde henvendt seg til 

ordinære medier med mulighet for forhåndskontroll av sannhetsgehalten i en påstand. 

Var det viktig å verne kilden i denne saken? Eller burde politiet fått tilgang på IP-

adressen og fått muligheten til å verifisere utsagnet før det ble reist sak mot mediet? 

Spørsmålet skal få ligge, men saken illustrerer både hvordan Internett har gitt 

anonyme ytrere større makt til å sette dagsorden og hvilken pris dette kan ha for 

sannheten i faktagrunnlaget for debatten. 

 

5.3 Andre anonymitetsretter? 

 

Det kan være vanskelig å hindre at borgere opptrer anonymt på Internett, både på 

publiserings- og sporingsnivå. Teknologer som får frie hender vil likevel ofte være i 

stand til å avsløre identiteten til en person som har opptrådt anonymt, til tross for at 

vedkommende har gått inn for å ikke etterlate spor. Slike sikkerhetsmangler ved 

Internett, det faktum at ”Internet is not secure” som Europarådet har pekt på,
41

 blir 

ofte benyttet som et argument for en rett til anonymitet på Internett.
42

 På den annen 

side har vanskelighetene med å etterforske lovbrudd på Internett vært et argument for 

                                                 
38

 Tryckfrihetsförordningen 3 kap. 4 § og Yttrandefrihetsgrundlagen 2 kap. 4 §. 
39

 Jfr. for eksempel Tillack mot Belgia, 27. november 2007, Appl. no. 20477/05 § 65. 
40

 Runesteinssaken, Rt. 2010 s. 1381. 
41

 Recommendation R (99) 5 For the Protection of Privacy on the Internet. Adopted by the Committee 

of Ministers on 23 February 1999 at the 660
th

 meeting of the Ministers’ Deputies. 
42

 Jfr. Peter Blume: Databeskyttelsesret, 3. utgave, København 2008 s. 343. 
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å forby anonymitet på Internett.
43

 Det som er et faktum er at teknologien kan designes 

på måter som tilbyr løsninger for anonymitet eller pseudoanonymitet. Dette blir gjerne 

omtalt som ”personvernøkende teknologi” (”Privacy Enhancing Technologies” eller 

PETs).
44

 Spørsmålet er i hvilken grad personvernøkende teknologi skal tas i bruk til å 

gi borgerne publiserings- og sporingsanonymitet.
45

  

Det har vist seg at EMK artikkel 8 kan gi enkeltindivider absolutte krav på 

publiseringsanonymitet. I EMDs dom i saken Z mot Finland 1997 ble det gitt 

rettskrav på publiseringsanonymitet.
46

 En HIV-smittet fornærmet ble i denne saken 

gitt krav på vedvarende anonymitet ved omtale av dommen mot hennes straffedømte 

ektefelle. Det var en krenkelse av EMK artikkel 8 at finske domsstoler bare hadde gitt 

fornærmede krav på anonymitet i 10 år. Dette må bety at staten også kan ha en plikt til 

å sikre publiseringsanonymitet på Internett og personvernøkende teknologi kan være 

en metode å løse slike plikter på. 

Det kan være vanskeligere å bestemme om, og eventuelt i hvilken grad, 

individet kan ha en rett til sporingsanonymitet. Som det har vært påpekt i en norsk 

stortingsmelding: ”anonymiteten sin normative status i forhold til grunnleggjande 

menneskerettar verkar vere noko uklar”.
47

 Det ble i dette dokumentet hevdet at en rett 

til ”å opptre og ferdast anonymt” kan utledes av EMK artikkel 8 og av EUs 

personverndirektiv. Internasjonale rettighetsdokumenter som verner retten til privatliv 

har imidlertid ikke vært ansett for å gi en generell rett til å være anonym.
48

 I tråd med 

nyere tenkning om ”identitetsforvaltning” (”Identity management”)
49

 må anonymitets-

retter knyttes til ulike roller som et individ kan opptre i. Individet kan ha rett til å 

opptre anonymt som fornærmet, som vitne eller som kilde til et massemedium, men 

kan neppe ha noen generell rett til anonymitet. 

EMD har også konstatert at det kan være en konvensjonskrenkelse å tillate 

sporingsanonymitet. I K.U. mot Finland 2008 ble det ansett for å være en krenkelse av 

EMK artikkel 8 at finske domstoler avslo et krav på utlevering av IP-adressen til en 

ukjent person som hadde publisert en kontaktannonse på Internett. I kontaktannonsen 

ble det oppgitt at en 12 år gammel identifisert gutt ønsket intimforbindelser med 

gutter på egen alder eller eldre.
50

 Avgjørelsen viser i alle fall at rollen som krenker av 

et barns integritet på nettet ikke kan være vernet av noen anonymitetsrett. 

Det kan være mange grunner til at et krav om sporingsanonymitet må avslås. 

Frykten for terror er en av dem. Peter Blume har argumentert for at retten til 

anonymitet innenfor dataretten bør ”betragtes som et udgangspunkt, men derimod 

ikke være en ufravigelig regel.”
51

 Det er vanskelig å være uenig i dette, men det gir 

heller ikke så mye veiledning til spørsmålet om i hvilke situasjoner og i hvilken grad 

                                                 
43

 Trotter Hardy: The Proper Legal Regime for “Cyberspace”, University of Pittsburgh Law Review 

1994 s. 993-1055. 
44

 Se nærmere om historikken for betegnelsen i Thomas Olsen op. cit. s. 27-28. 
45

 For en mer generell drøftelse av anonymitetsproblemstillinger knyttet til Internett, se Nicoll, Prins og 

Dellen (red.): Digital Anonymity and the Law, Hague 2003. 
46

 EMDs Z mot Finland, dom 25. februar 1997, Appl. no 22009/93. 
47

 St. meld. Nr. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle, på s. 138. 
48

 Nihal Jayawickrama: The judicial application of human rights law: national, regional and inter-

national jurisprudence, Cambridge 2002 s. 617. 
49

 Jfr. Thomas Olsen op.cit. særlig s. 67-102. 
50

 EMDs K.U. mot Finland, dom 2. desember 2008, Appl. no. 2872/02. 
51

 Peter Blume: Databeskyttelsesret, 3. utgave, København 2008 s. 346. 
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et krav om anonymitet bør kunne opprettholdes. Så langt verktøyet for sporings-

anonymitet er kjent og det finnes sporingsmuligheter, er det også mulig å lage 

lovregler som kan sette rettslige skranker for sporing av ytrere. I slike situasjoner er 

det på den annen side også mulig å etablere lovregler som kan tillate sporing dersom 

sterke grunner taler for å få identifisert ytreren. Grensene for håndhevelsen av slike 

lover må trekkes av de alminnelige reglene for avveining av kolliderende interesser.   

 

5.4 Identifiseringsvern på sporingsnivå? 

 

Identifikasjon av nettbrukere kan skje på sporingsnivå uten at det fremgår på 

publiseringsnivå at nettbrukeren er identifisert. Mulighetene til slik teknisk 

identifikasjon, som for eksempel bruk av ”cookies” som gjenkjenner tidligere 

besøkende på et nettsted og genererer kunnskap om nettvaner, representerer en helt ny 

form for trussel mot privatlivet som også innebærer en juridisk utfordring. I hvilken 

grad skal systemer som tillater generering av identifikasjonsdata være tillatt? Også 

spørsmålet om identifiseringsvern på sporingsnivå må kunne reguleres av de 

alminnelige prinsippene for interesseavveining, men det forutsetter at det finnes 

teknologikompetent lovgiving som gjør det mulig å gripe inn for å hindre at privat-

livskrenkelser kan finne sted. 

 

5.5 Fjerde tese 

 

Den digitale tidsalder har tvunget frem et begrep om ”identitetsforvaltning” som 

dreier seg om å anerkjenne en rollebestemt råderett over personopplysninger som kan 

gjelde ulike lag av nettet. Dette innebærer en prinsipiell nytenkning omkring 

anonymitetsretter og gir grunnlag for fjerde tese:  

 

Tese 4: I spørsmålet om rettsvern av personopplysninger på Internett må det tas 

utgangspunkt i at nettet er lagdelt og i et begrep om identitetsforvaltning som kan gi 

individet rollebestemte krav på anonymitet i bestemte lag av nettet.  

 

6 Trettenåringen i Cyberspace 

6.1 Utgangspunkter fra Lindquist-saken 

 

Etter EF-domstolens prejudisielle behandling av Bodil Lindquist-saken (Sak C-

101/01)
52

 er det klart at publisering av personlige opplysninger om andre på en 

hjemmeside er ”behandling av personopplysninger” som faller inn under EUs person-

verndirektiv og som dermed vil faller inn under de respektive personopplysnings-

lovene som implementerer direktivet i de nordiske land. Avgjørelsen trekker også opp 

grensene for når unntakene i personverndirektivet, som for eksempel ”rent personlige 

og familiemessige aktiviteter”, får anvendelse. Bodil Lindquist hadde som frivillig 

konfirmantleder opprettet en hjemmeside på Internett der hun, uten samtykke, hadde 

lagt ut opplysninger om seg selv og arbeidskollegaene i kirkeforsamlingen. 

Hjemmesiden var et informasjonsinitiativ overfor konfirmantene. Lindquist ble, i 
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 Bodil Lindquist mot Åklagarkammaren i Jönköping, dom av 6. november 2003. 
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samsvar med EF-domstolens vurderinger, dømt av Göta Hovrätt for brudd på 

meldeplikten og for brudd på forbudet mot behandling av følsomme person-

opplysninger i den svenske personopplysningsloven. Ettersom krenkelsen ble ansett 

som ubetydelig, ble Lindquist likevel holdt straffri, jfr personuppgiftslagen 49 §.  

 

6.2 Barns behandling av personopplysninger 

 

Det er neppe tvilsomt at mange 13-åringer i dag er ansvarlig for hjemmesider der 

innholdet, i likhet med Bodil Lindquists hjemmeside, vil falle inn under personopp-

lysningslovens saklige virkeområde. Spørsmålet er om et barn kan betraktes som 

”behandlingsansvarlig” i lovens forstand. Både Datatilsynet og Forbrukerombudet 

legger i Norge til grunn at barn under 15 år ikke har kompetanse til å samtykke til å 

være ”registrert” etter personopplysningslovens regler.
53

 Hvis behandlingen av 

personopplysninger gjelder ”sensitive opplysninger”, er grensen for samtykke-

kompetanse satt til 18 år. Det er imidlertid ikke gitt at reglene om når et barn har 

samtykkekompetanse til å være den en personopplysning knyttes til, skal være 

avgjørende for om et barn kan betraktes som behandlingsansvarlig etter loven. Tvert i 

mot kan det være god grunn til å stille ”voksne krav” til barn som tar aktivt del i den 

offentlige debatten. 

 

6.3 Blogging i opinionsdannende formål 

 

Behandling av personopplysninger som skjer ”utelukkende for …journalistiske, 

herunder opinionsdannende formål” ligger innenfor ytringsfriheten, jfr. person-

opplysningsloven § 7. Slik behandling av personopplysninger er unntatt fra de fleste 

av personopplysningslovens bestemmelser. Det fins et tilsvarende unntak i den 

svenske personuppgiftslagen 7 § 2 stk. Högsta Domstolens avgjørelse i Ramsbro-

saken i NJA 2001.409 har vist at unntaket kan gi adgang til vidtgående publisering av 

personopplysninger om andre mennesker. Bakgrunnen for saken var at Börje Ramsbro 

hadde opprettet en hjemmeside under navnet Stiftelsen Mot Nordbanken (SMN) som 

et ”forrum för belysning av banker, finansbolags och enskilda kapitalisters skade-

görelse före, under och efter bankkrisen” der han blant annet la ut en liste over 71 

navngitte og nærmere omtalte personer. Ramsbros behandling av personopplysninger 

ble ansett for å ligge innenfor ytringsfriheten. 

I den grad en trettenåring som driver sin egen blogg vil kunne betraktes som 

”behandlingsansvarlig” etter personopplysningslovgivingen, vil trettenåringen i 

mange tilfeller kunne påberope seg unntaket om publisering i opinionsdannende 

formål. Det som skiller trettenåringen fra en voksen blogger i en slik situasjon, er at 

trettenåringen ikke vil være strafferettslig ansvarlig for eventuelle grove overtramp. 

Den kriminelle lavalder i de nordiske land er 15 år. Trettenåringen kan med andre ord 

ikke holdes til ansvar for hatefulle eller diskriminerende ytringer eller for krenkelser 

av privatlivets fred. Dette leder an til femte tese.  
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 Se nærmere opplysninger på nettstedet 
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6.4 Femte tese 

 

Barn har i dag neppe større rettslige handleevne i den virtuelle verden enn i den 

fysiske verden. Det er imidlertid ikke tvilsomt at barn faktisk opptrer i rollen som 

behandlingsansvarlig. Mot denne bakgrunn kan det stilles spørsmål ved om myndig-

hetsalder i den fysiske verden er direkte overførbar til den virtuelle verden. Den 

virtuelle verden er en sentral arena for mennesker under 15 år og nettet har økt 

umyndige menneskers krenkelsespotensial. Dette gir grunnlag for femte tese: 

 

Tese 5: Unge nettbrukere må i større grad anerkjennes som ansvarlige aktører i 

cyberspace. 

 

7 Ansvarsplassering 

7.1 Innledning 

 

Spørsmålet om nettverksleverandører kan holdes ansvarlige for medvirkning til 

spredning av ulovlige ytringer på Internett var et av spørsmålene som ble drøftet av på 

Det nordiske juristmøtet i 1999.
54

 I dag har spørsmålet om ansvarsregulering av 

nettverksleverandører fått nærmere avklaring gjennom implementeringen av E-

handelsdirektivet og praksis knyttet til denne.
55

 Disse spørsmålene er ikke lenger så 

kontroversielle og skal få ligge. Mer uavklart er spørsmålet om redaktøransvar på 

Internett. Dette spørsmålet skal drøftes nærmere i det følgende. 

 

7.2 Redaktøransvar 

 

Spørsmålet om redaktøransvar på Internett er et sentralt punkt i mandatet for det 

norske Medieansvarsutvalget som leverer sin innstilling våren 2011. Uten å røpe for 

mye av utvalgets diskusjoner, kan det konstateres at det er mulig å nærme seg 

spørsmålet om redaktøransvar på Internett på to grunnleggende forskjellige måter. 

Den tradisjonelle tilnærmingen til spørsmålet om redaktøransvar på Internett har vært 

at slike regler bør kunne anvendes på Internett så langt de passer. Det er bare i Sverige 

at redaktøransvaret er betraktet som et ”ensamansvar”, og det å tilpasse regler om 

redaktøransvar, direkte ansvar for journalisten og et eventuelt supplerende foretaks-

ansvar til Internettpublisering slik man har anledning til i Norge, kan i mange 

situasjoner være relativt uproblematisk. 

I et tradisjonelt perspektiv på redaktøransvaret er det for eksempel naturlig å 

legge til grunn at redaktøransvaret får anvendelse på nettutgavene som mediene 

opererer med. Det har vist seg vanskeligere å bedømme om redaktøransvaret også skal 

få anvendelse på det brukergenererte innholdet på slike nettsteder. Dersom 

redaksjonen har en moderator som fører kontroll med hvilke ytringer som blir 

publisert og eventuelt må avpubliseres, har det vært argumentert for at redaktør-
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ansvaret også må gjelde for det brukergenererte innholdet. Så lenge man holder seg til 

publiseringsflater som formelt sett er ”redaktørstyrte”, kan det la seg gjøre å tilpasse 

redaktøransvaret til Internett. Problemene oppstår for alvor i det øyeblikket man søker 

å fastlegge hva som skal til for å bli redaktør og hva en redaktør egentlig er. Slike 

spørsmål åpner for en alternativ tilnærming til spørsmålet om redaktøransvar på 

Internett og en slik tilnærming danner grunnlaget for sjette tese. 

 

7.3 Sjette tese 

 

En alternativ tilnærming til spørsmålet om redaktøransvar på Internett er å betrakte 

Internett som en kommunikasjonsplattform som har revolusjonert mediesystemet og 

gjort redaktørinstituttet overflødig som rettslig figur. Redaktører spiller utvilsomt 

fortsatt en meget viktig faktisk rolle i de mange redaksjoner. I og med at borgerne ikke 

lenger er avhengig av redaktøren som portvakt til offentligheten, kan det imidlertid 

argumenteres for at det er blitt mindre behov for redaktøren som et rettslig ansvars-

punkt. Dagens redaktører har i liten grad særretter på hånden som kan begrunne et 

særlig ansvar. Retten til kildevern er riktignok en slik særrett, men skal den være 

forbeholdt redaktørstyrte medier? Varsling som kan være viktig for demokratiet kan i 

dag skje anonymt på Internett og er ikke avhengig av at en redaktør har vært villig til 

å ta på seg ansvaret for ytringen. Den nye varslingskanalen heter OpenLeaks og er i 

skrivende stund snart tilgjenglig på nettadressen http://www.openleaks.org. Den 

alternative tilnærmingen til spørsmålet om redaktøransvar på Internett inviterer til 

følgende tese: 

 

Tese 6: Fremveksten av sosiale medier krever revisjon av særreglene for 

ansvarsplassering for ulovlige ytringer i mediesystemet. 

 

8 Fjerning av ytringer 

8.1 Problemstillingen 

 

I en av fjorårets Meldinger til det norske stortinget ble det presisert at ”[p]å samme 

måte som politiet kan drive overvåkning av offentlige steder (i det offentlige fysiske 

rom), har politiet også adgang til å overvåke det virtuelle rom («policing the 

cyberspace») uten særskilt lovhjemmel.”
56

 Dette er et diskutabelt standpunkt all den 

tid mange finner seg relativt private rom på nettet som ikke har sammenliknbare 

paralleller i det offentlige fysiske rommet som politiet kan overvåke. I forhold til 

rettsvernet mot spredning av krenkende ytringer er det imidlertid neppe hjemmels-

spørsmålet, men kapasiteten til å bedrive overvåkning av Internett som er 

hovedproblemet. Politiet har begrensede ressurser å sette inn til å overvåke publi-

seringsflaten i cyberspace. Effekten av å rettsforfølge personer som har krenket andre 

vil dessuten være begrenset, så lenge ytringen ikke kan slettes. Det å få slettet ytringer 

fra nettet er vanskelig. Som lagmannsretten konstaterte i en avgjørelse referert i RG 

2002 s. 1307 der pornografiske bilder av to barn var blitt publisert på Internett: ”… 

bildene av jentene ble lagt ut på Internett og [er] derfor i praksis umulig å slette”. 
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Ytringer er irreversible og sprer seg raskt utenfor nasjonal jurisidiksjon og utenfor 

nasjonale nettleverandørers kontrollsfære. Spørsmålet i det følgende er om det kan 

etableres effektive og konvensjonsforenlige mekanismer for å få fjernet belastende 

ytringer som man selv eller andre har publisert på Internett. I og med at det er tale om 

å fjerne åpent tilgjengelig informasjon fra nett, vil spørsmålet om konvensjons-

forenlighet bli begrenset til spørsmålet om fjerningsmekanismen lar seg forene med 

retten til ytringsfrihet i EMK artikkel 10. Det avgrenses her mot spørsmålet om en 

fjerningsmekanisme vil la seg forene med retten til fortrolig ”korrespondanse” i EMK 

artikkel 8. 

 

8.2 Filtrering hos nettleverandøren 

 

Det finnes i dag frivillige samarbeidsordninger mellom Kripos og nettleverandører for 

teknisk blokkering (ISP-filtrering) som omdirigerer brukere fra nettsteder som er kjent 

for å tilby barnepornografi, til en stoppside fra Kripos (Child Sexual Abuse Anti 

Distribution Filter).  Slike filtre er uanvendelige for å fjerne belastende person-

opplysninger som ikke lar seg forhåndsdefinere som krenkende, men først blir 

krenkende i en gitt kontekst. Filtre som rammer nettsteder, vil ramme alt for bredt. 

En mulighet for filtrering av nettet på filnivå, for eksempel nakenbilder som 

er frivillig utlagt på en hjemmeside, er mer interessant. Det er teknisk mulig å filtrere 

bort identitetslike datafiler fra nettet på en presis måte ved hjelp av såkalt ”sjekksum-

filtrering”.
57

 Også en slik filtreringsform er imidlertid avhengig å gå via et filtrerings-

punkt som ligger innenfor nasjonal jurisdiksjon. Datafilen vil med andre ord kunne 

være tilgjengelig på Internett hos nettleverandører som ligger utenfor nasjonal juris-

diksjon selv om den blir filtrert av nasjonale leverandører. En mulighet til å filtrere 

bort datafiler vil ha en begrenset effekt. En annen og mer tungtveiende innvending 

mot å tillate filtrering av datafiler fra nettet i den sammenhengen det her er tale om, er 

at det er vanskelig å bestemme hvilke personopplysninger som er tilstrekkelig 

belastende til at det kan være konvensjonsforenlig å fjerne dem. Dersom en mulighet 

til filtrering av belastende datafiler ikke skal ha en ”chilling effect” på ytringsfriheten, 

vil det være mest betryggende om domstolene treffer beslutningen om hvilke ytringer 

som kan kreves fjernet. Et slikt system vil verken være praktisk håndterlig eller 

forsvarlig å etablere. Konklusjonen er at nettsensur i form av filtrering ikke kan være 

en aktuell mekanisme for å fjerne belastende personopplysninger fra Internett. 

 

8.3 Pålegg om sletting fra Datatilsynet 

 

Personopplysningsloven §§ 27-28 åpner for at Datatilsynet kan gi pålegg om sletting 

av mangelfulle eller ”unødvendige” personopplysninger. Opplysninger som er ”sterkt 

belastende” kan være ”unødvendige” i lovens forstand dersom sletting ikke strider 

mot annen lov og er forsvarlig ut fra en samlet vurdering, jfr. § 28 tredje ledd. Dersom 

personopplysningene er publisert i opinionsdannende formål, vil imidlertid ytrings-

friheten være til hinder for et pålegg om sletting. Dette vil ofte kunne være tilfelle for 

den typen ytringer som er publisert i nettsamfunn og i blogger. Personvernnemnda 

forkastet på dette grunnlaget en klage fra en privatperson som krevde sletting av 
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leserinnlegg på nettsidene til en regionavis.
58

 Klager hadde som deltaker i en nett-

debatt fått navnet sitt lenket til sjikanerende materiale. Personvernnemnda fant det 

imdlertid klart at nettstedet representerte virksomhet med opinionsdannende formål og 

at personopplysningslovens § 7 var til hinder for at slike innlegg kunne kreves slettet. 

Dersom det skulle ligge innenfor kompetansen til Datatilsynet å pålegge sletting, vil et 

pålegg ha begrenset effekt dersom ytringen allerede er spredt. Ettersom Google 

automatisk indekserer og katalogiserer alle opplysninger som ligger tilgjengelig på 

Internett, er det vanskelig å unngå spredning. Konklusjonen er med andre ord at 

Datatilsynets kompetanse til å pålegge sletting er et svært begrenset hjelpemiddel for 

den som ønsker å få slettet belastende opplysninger fra Internett. 

 

8.4 “Varsel og fjern”-systemer 

 

Innføring av et såkalt ”varsel og fjern”-system for nettleverandører ble drøftet i Norge 

ved implementeringen av ehandelsdirektivet. Slike regler innebærer at private nett-

leverandører må fjerne informasjon fra lagringsstedet når de mottar melding om at 

informasjonen er ulovlig for å gå fri for medvirkningsansvar. Den som har lagt ut 

informasjonen kan kreve at opplysningene blir republisert gjennom en kontra-

notifiserings-melding. Den krenkede må i så fall gå til domstolene for å hindre en ny 

tilgang. På opphavsrettens område har Finland etablert en slik ordning, men i norsk 

rett ble forslaget om å innføre varsel og fjern-systemer avvist blant annet av hensyn til 

å unngå en ”chilling effect” på ytringsfriheten.
59

 Når det gjelder publisering av private 

opplysninger på nettet vil det være vanskelig å ta et klart standpunkt til om ytringen er 

ulovlig og et ”varsel og fjern”-system blir dermed vanskelig å operasjonalisere. 

Konklusjonen må bli at ”varsel og fjern”-systemer for nettleverandørene ikke er noen 

hensiktsmessig løsning for å gjøre det lettere å få fjernet belastende ytringer fra 

Internett. 

 

8.5 Sjuende tese 

 

Adgangen til å regulere omfanget av private opplysninger på Internett er, både ut fra 

jurisdiksjonshensyn og av hensyn til å unngå ”chilling effect” på ytringsfriheten, i stor 

grad begrenset til selvregulering og andre ”myke” tiltak. Et resultat av Personvern-

kommisjonens utredning ”Individ og integritet” i NOU 2009: 1 var etableringen av en 

rådgivingstjeneste med nettadresse http://www.slettmeg.no/ forankret i Datatilsynet. 

Tjenesten rådgir personer som føler seg ”krenket på nett, eller som av andre grunner 

ønsker å få slettet eller rettet personopplysninger publisert på Internett,” men har 

ingen sanksjonsmuligheter. Videre tilbyr søkemotorer som Google selvbetjente slette-

tjenester der det er mulig å be om å få fjernet en lenke (URL).
60

 Det er ingen tvil om 

at fjerning av belastende informasjon fra nett ved hjelp av frivillige metoder kan være 

en møysommelig prosess og det kan heller ikke gis noen garantier for at ytringene blir 

helt borte. Det er likevel vanskelig å se muligheter for å gå hardere til verks så lenge 

det ikke er tale om alvorligere former for kriminalitet enn offentliggjøring av opplys-
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ninger som krenker privatlivet. Det faktum at demokratiet har fått en ytringsplattform 

som ikke siler hvem som får komme til orde, har en nedside som kan avhjelpes 

gjennom frivillige ordninger, men som neppe kan avskaffes, verken gjennom frivillige 

ordninger eller gjennom rettslige tvangstiltak. Konklusjonen blir at individet i den 

digitale tidsalderen rett og slett må tåle mer: 

 

Tese 7: Mulighetene til å få fjernet belastende ytringer fra Internett er i dag, og bør i 

fortsettelsen også være, avhengig av frivillige slettetjenester. Individet må derfor ha 

en høyere tålegrense for offentliggjøring av belastende personopplysninger i cyber-

space enn på andre kommunikasjonsplattformer. 

 

9 Heving av inngangsporten til Internett? 

9.1 Publiseringsskranker? 

 

I og med at det er vanskelig å få fjernet opplysninger fra Internett, kan det stilles 

spørsmål ved om det kan være grunn til å heve terskelen for å publisere ytringer på 

nettet. Dersom færre belastende ytringer når offentligheten via Internett, blir natur-

ligvis også behovet for å fjerne ytringer mindre. I tråd med en slik tankegang har det 

norske justisdepartementet varslet at de i løpet av 2011 vil foreslå en ny lov som går 

på skjerping av bruken av personopplysninger på nett. I den forbindelse vil det bli 

vurdert å gjøre det vanskeligere å legge ut personopplysninger for å styrke person-

vernet av mindreårige.
61

 Spørsmålet om å etablere publiseringsskranker reiser mange 

prinsipielle problemstillinger som det ikke er rom for å ta opp her. Utviklingen av 

dette referatets siste tese hviler på noen ganske korte refleksjoner om praktiske 

muligheter til å heve inngangsporten til nettet.  

 

9.2 Åttende tese 

 

Teknologisk design kan utnyttes til å heve inngangsporten til Internett på måter som 

ikke nødvendigvis går på bekostning av pluraliteten av deltakerne i cyberspace. En 

mulighet er å oppfordre til registreringsplikt for adgang til å ytre seg på andres 

nettsteder. Flommen av sjikanøse ytringer har en tendens til å tørke inn dersom den 

som ytrer seg må ta seg tid til å fylle inn deltakeropplysninger. Det burde også kunne 

la seg gjøre å etablere filtre for individuell bruk som gjenkjenner sensitive opplys-

ninger og som stiller spørsmål ved om disse opplysningene skal publiseres. For den 

enkelte kan det tenkes at slike tiltak kan være tilstrekkelige til å øke bevisstheten om 

hvilke opplysninger som bør legges ut i offentlige rom. Dette gir grunnlag for åttende 

tese: 

 

Tese 8: Terskelen for å legge ut privatlivskrenkende ytringer på Internett bør økes 

gjennom frivillige og teknologikompetente tiltak. 
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10 Oppsummering av tesene 

Temaet ”Integritetsvern på Internett – spredning av opplysninger om eget og andres 

liv” favner vidt og et bredt lerret av problemstillinger er skissert opp i det foregående. 

Følgende åtte teser er formulert for å kretse inn spørsmålet om behovet og muligheten 

for å iverksette særreguleringer av ytringsfriheten på Internett av hensyn til å beskytte 

privatlivet til borgerne: 

 

Tese 1:
 
Det er i demokratiets interesse at det skjer en frivillig deling av person-

opplysninger på Internett 

 

Tese 2: Regulering som skal gi integritetsvern på Internett er avhengig av et 

teknologisk informert språk. 

 

Tese 3: Retten til å råde over personopplysninger kan i cyberspace ikke defineres ved 

hjelp av tradisjonelle rettslige figurerer som eiendomsrett, selvbestemmelsesrett eller 

samtykke. 

 

Tese 4: I spørsmålet om rettsvern av personopplysninger på Internett må det tas 

utgangspunkt i at nettet er lagdelt og i et begrep om identitetsforvaltning som kan gi 

individet rollebestemte krav på anonymitet i bestemte lag av nettet. 

 

Tese 5: Unge nettbrukere må i større grad anerkjennes som ansvarlige aktører i 

cyberspace. 

 

Tese 6: Fremveksten av sosiale medier krever revisjon av særreglene for 

ansvarsplassering for ulovlige ytringer i mediesystemet. 

 

Tese 7: Mulighetene til å få fjernet belastende ytringer fra Internett er i dag, og bør i 

fortsettelsen også være, avhengig av frivillige slettetjenester. Individet må derfor ha 

en høyere tålegrense for offentliggjøring av belastende personopplysninger i cyber-

space enn på andre kommunikasjonsplattformer. 

 

Tese 8: Terskelen for å legge ut privatlivskrenkende ytringer på Internett bør økes 

gjennom frivillige og teknologikompetente tiltak. 

 

De juridiske utfordringene som ligger i de åtte tesene krever ikke bare at jurister fra 

ulike rettsområder – som for eksempel dataretten, strafferetten, erstatningsretten, 

opphavsretten og internasjonale menneskerettigheter – slår sammen sine kunnskaper 

for å komme opp med gode løsninger. Oppgavene krever også at juristene slår seg 

sammen med teknologer, for å finne ut hva som er mulige løsninger. Først om vi 

klarer dette, vil vi kunne forme det virtuelle samfunnet til demokratiets støpeskje. 

 

 




