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Debattledaren, advokat Are Stenvik, Norge, hälsade alla välkomna till debatten och 

redogjorde i korthet för vissa mötestekniska frågor. Han fortsatte med att konstatera 

att mycket har hänt med Internets utveckling sedan den första webbsidan publicerades 

för nästan på dagen 20 år sedan. Då var möjligheten att publicera åsikter knuten till 

tryckt form genom t.ex. insändare i tidningar. Idag har envar möjlighet att publicera 

sig på Internet; t.ex. genom bloggar eller sociala medier. Till skillnad från äldre 

medier saknas emellertid redaktionell kontroll på Internet vilket ger upphov till flera 

frågeställningar. Are Stenvik lämnade därefter ordet till referenten i ämnet. 

 

Referentem, førsteamanuensis Ragna Aarli, Norge, inledde sitt anförande med att 

klargöra att Internet bör betraktas som en virtuell allmänning där envar har möjlighet 

att publicera sina yttranden. Hon redogjorde vidare för utgångspunkterna för ämnet 

enligt följande. Till skillnad från annan media så finns det ingen redaktörsfunktion på 

Internet. Detta har gjort Internet till ett populärt forum för framförallt unga 

nätanvändare. Enligt en undersökning inom EU har 60 procent av europeiska 

ungdomar i åldern 9-16 år en Internetprofil och en fjärdedel av dessa har en offentlig 

profil. Debattämnet ger därvid upphov till två huvudproblemställningar. – För det 

första, vilka gränser som gäller för självexponering på Internet och för det andra vilka 

gränser som gäller för spridning av andras personuppgifter utan samtycke på Internet. 

Gränserna för publicering av andras personuppgifter är på högsta nivå reglerad genom 

artikel 8 och 10 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna (EMKR). Det finns även andra rättsregler som mer 

specifikt begränsar möjligheten att publicera sådana uppgifter. Det saknas således inte 

materiella regler på området men problemet verkar vara att reglerna inte blir 

verkningsfulla på Internet. Detta kan ge allmänheten ett intryck av att Internet är ett 

rättslöst forum där juristerna inte mäktar med att upprätta lag och ordning. 

Huvudproblemställningen är om det är nödvändigt att upprätta särregler som 

begränsar möjligheten till att sprida personuppgifter på Internet på grund av Internets 

särskilda ställning som en global och universellt tillgänglig publiceringsplattform. När 

det gäller självexponering är det svårare att upprätta gränser. Kränkningar av någons 

privatliv på Internet kan ofta uppstå i samband med självexponering. Genom att höja 

ingångsporten för möjligheten till självexponering på Internet kan omfattningen av 

kränkningar möjligen begränsas. Sådana tröskelhöjande åtgärder måste emellertid 

bygga på frivillighet och samhällets ansvar ligger först och främst i att stimulera 

framväxten av dylika möjligheter och informera om dess förekomst. I det stora 

flertalet av fall innebär självexponering oskyldig posering som i stort sett sker utan 

skadeverkningar för posören. Men det finns fall då själva exponeringen framstår som 

stötande för andra människor. Ett exempel på detta är de bilder som Anders Behring 
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Breivik har publicerat på Internet. Det kränkande inslaget är inte bilderna i sig utan 

Anders Behring Breiviks handlingar utanför Internet. Bilderna kan inte betraktas utan 

att posören kopplas till den faktiska terroristen. Enligt vissa meningar skulle 

terrorattentatet i Norge den 22 juli 2011 aldrig ha kunnat genomföras utan Internet. I 

samhällsdebatten efter attentatet har det emellertid även framförts att en människas 

handlingar inte ska få ge grund för begränsningar av yttrandefriheten på Internet. 

Frågan om självexponering behöver dock inte regleras särskilt i förhållande till 

gällande lagstiftning. Huvudfrågan är om rättssystemet klarar att hantera att privata 

upplysningar sprids mot människor vilja eller behövs det särregler för att begränsa 

möjligheten att publicera uppgifter som kränker privatlivet för andra på Internet? 

Eftersom bilder och filmer snabbt mångfaldigas på Internet och förs över till 

webbplatser utanför det nationella rättsystemets räckvidd är det ofta mycket svårt att 

få materialet raderat från Internet. Det innebär också att väldigt många människor 

indirekt medverkar till privatlivskränkningen. 

 

Ragna Aarli övergick därefter till att särskilt behandla teserna 4-7 i referatet. 

Beträffande den fjärde tesen anförde hon att det är svårt att finna något juridiskt stöd 

för att det skulle finnas en allmän rätt till anonymitet på Internet. En sådan rätt kan i 

vart fall inte härledas ur artikel 8 i EMKR. Det finns emellertid krav på anonymitet i 

andra sammanhang såsom pressens regler om källskydd. Här måste dock göras 

skillnad mellan de olika lager som Internet är uppbyggt kring. Det är inte givet att 

rätten till anonymitet på publiceringsnivå ska medföra rätt till anonymitet på den nivå 

som gäller för teknisk spårning. Att detta accepteras i tryckt press samt radio och TV 

beror på att det då finns ett alternativt ansvarssubjekt i den som är ansvarig redaktör. 

Denne går i god för att det finns ett offentligt intresse för publiceringen och svarar för 

eventuellt kränkande innehåll. Eftersom redaktörer saknas på Internet kan källskyddet 

inte utan vidare anges som stöd för anonymitet på Internet. Slutsatsen är att så länge 

som ingen redaktör har tagit på sig ansvaret för en anonym publicering gäller 

allmänna ansvarsregler, inte alternativa regler som har sin grund i andra mediers 

former för publicering. 

Beträffande den femte tesen, som behandlar ungas ansvar för sitt agerande på 

Internet, anförde hon att tesen inte ska uppfattas som att straffmyndighetsåldern bör 

sänkas för ungas förehavanden på Internet. Syftet är istället att skifta fokus från barn 

som offer för integritetskränkningar till barn som skadevållare på Internet. Med ett 

sådant synsätt blir även civilrättsliga regler om föräldraansvar av intresse. Skolor och 

föräldraorganisationer driver ofta informationskampanjer om barn som mobbar andra 

barn på Internet. Men samhället är inte särskilt bra organiserat för att hantera 

situationer där barn åstadkommer ekonomisk skada för andra genom sina aktiviteter 

på Internet. Enligt norsk rätt är föräldrar objektivt ansvariga för skador vållade av 

deras barn med en begränsning om 5 000 kr för varje skadetillfälle som barnet vållar 

uppsåtligen eller av oaktsamhet. Genom Internet kan ett barn komma i kontakt med 

flertalet offer. Det kan diskuteras om det förhållandet medför att bestämmelsen om 

föräldraansvar blir orimlig. Slutsatsen blir nog ändå att särregler för föräldraansvar i 

den virtuella världen inte är rätt väg framåt. Men fenomenet med omyndiga 

publicister på Internet ger fog för att följa utvecklingen noga och samhället bör vara 

berett på att i framtiden förändra denna ståndpunkt. 
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Den sjätte tesen knyter an till den norska Medieansvarskommitténs utredning 

Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag (NOU 2011:12) i vilken rekommenderas 

att det straffrättsliga redaktörsansvaret ska upphävas. Ragna Aarli, som deltog i 

kommitténs arbete, förklarade att en uppgift för utredningen var att utreda om det 

finns grund för ett mer enhetligt system för hur ansvar ska placeras vid publiceringar i 

syfte att uppnå en mer ”medieneutral” lagstiftning. Utredningens majoritet ansåg att 

teknikneutralitet var möjligt att uppnå om den existerande särregeln om straffrättsligt 

redaktörsansvar för tryckta medier samt radio och TV upphävdes. Majoriteten anförde 

att det inte fanns skäl att dra en gräns mellan ansvariga redaktörer och allmänna 

publicister som skulle motivera ett straffansvar för dem som faller inom den förra 

kategorin. Härtill kommer att det straffrättsliga ansvaret för redaktörer får en mindre 

betydelse i norsk rätt då brottet ärekränkning utmönstras i den nya strafflagen. 

Utredningens minoritet menade istället att det straffrättsliga ansvaret för redaktörer 

inte bara bör gälla för medier på Internet utan även att det skulle införas ett 

ensamansvar för redaktören på sätt som är fallet i Sverige. Enligt minoritetens 

uppfattning skulle ett ensamansvar göra det lättare för den kränkte att veta vart denne 

ska vända sig för att utkräva ansvar. Problem uppstår dock när det finns yttranden som 

har lämnats av anonyma personer och för vilka ingen redaktör har gått i god. Då 

hjälper ingen regel om ensamansvar. Detta ledde fram till majoritetens slutsats att 

ensamansvar inte räcker till som verktyg för att stärka integritetsskyddet på Internet. 

Majoriteten föll genom sin slutsats tillbaka på allmänna straffrättsliga principer. När 

envar kan vara sin redaktör blir särregler för kanalisering av ansvar svåra att motivera.  

Ragna Aarli kom därefter in på sin sjunde tes som kan sammanfattas som att 

möjligheten att avlägsna kränkande yttranden på Internet även framöver bör vara 

avhängig frivilliga tjänster för ändamålet. Ragna Aarli konstaterade att slutsatsen 

innebär att individer måste ha en högre toleransnivå för kränkningar på Internet 

jämfört med andra kommunikationsplattformar. Hon redogjorde därefter för en sådan 

tjänst som införts i Norge. Webbplatsen www.slettmeg.no erbjuder enskilda praktisk 

hjälp med att komma i kontakt med nättjänster och de som är ansvariga för det 

material som publiceras där. Slettmeg.no kan även bistå med hjälp att ta bort falska 

oönskade profiler på sociala nätverk och ge råd om andra tjänster som den enskilde 

kan använda sig av. Ragna Aarli avslutade sitt inledningsanförande med att konstatera 

att behovet av att radera kränkande material på Internet är större än samhällets behov 

av att lagföra den som spridit upplysningarna och – i regel – större en den kränktes 

behov av ekonomisk kompensation. Sammanfattningsvis kan det med fog hävdas att 

materiella särregler inte är nyckeln för att nå en god kommunikation mellan 

människor på Internet. Integritetskränkningar på Internet bör motarbetas på andra sätt 

än att särregler upprättas för sådana publiceringar. 

 

Korreferenten, Senior Policy Advisor Nicklas Lundblad, Sverige förklarade att han 

delar Ragna Aarlis uppfattning att publiceringar på Internet inte bör regleras särskilt. 

Han motsatte sig dock sättet att använda sig av en lagerbestämd modell för att 

utveckla rättsregler kring integriteten på Internet eftersom det synsättet blir allt för 

rationalistiskt. Nicklas Lundblad framförde istället att en utgångspunkt för skyddet av 

personuppgifter på Internet istället bör vara de effekter som användningen av 

personuppgifterna får. Skyddet måste snarare fokusera på den skada som sker än på 

roller eller lager. Han framhöll vidare att även om det måhända inte finns någon 

http://www.slettmeg.no/#_blank
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riktigt god juridisk grund för en allmän rätt till anonymitet så finns det ett antal fall 

där möjligheten till anonymitet och pseudonymitet i realiteten är enormt viktig. Ett 

sådant exempel är dissidenters möjlighet att yttra sig vilket inte skulle vara möjligt om 

de inte skulle kunna behålla sin anonymitet. Fokus bör alltså ligga på den skada och 

den effekt som identifiering kan leda till i olika sammanhang. För stor vikt bör inte 

läggas vid teknikens lager och roller eftersom dessa är föränderliga.  

Beträffande den femte tesen förklarade Nicklas Lundblad att en sänkning av 

straffmyndighetsåldern skulle sända fel signaler till föräldrarna. Dessa måste ta en 

aktiv del i vad barnen gör på Internet och ta ansvar för barnens aktiviteter. Det finns 

stöd i forskningen för att engagerade föräldrar som aktivt följer barnens förehavanden 

på Internet leder till att barnen blir mycket mer försiktiga när det gäller att sprida 

uppgifter om sig själva. För dagens unga har Internet exakt samma funktion som 

skolan i fråga om utveckling av sociala förmågor och personlighet. Fokus bör därför 

ligga på att genomlysa föräldraansvaret för barnens aktiviteter på Internet.  

När det gäller den sjätte tesen framhöll Nicklas Lundblad att det finns god 

grund för att behålla redaktörsfunktionen. Redaktören har idag fått mycket större 

betydelse för källvärdering och för att skänka auktoritet till publiceringar. Frågan är 

dock hur denna funktion ska utvecklas i framtiden. Givet den extrema framväxt av 

information som nu sker – år 2015 beräknas mängden digitalt lagrad information att 

fördubblas var sjuttioandra dag – behövs nya redaktörsroller. Det leder därför fel att 

helt avskaffa de gamla institutioner och begrepp som finns idag. I stället bör fokus 

ligga på att skapa auktoritativa källor på Internet. Kan redaktörer förmås att ta på sig 

ett ansvar för viss information så möjliggörs en källvärdering av detsamma. På sociala 

nätverk finns numera auktorisering av profiler. Detta leder till en segmentering av 

redaktörsrollen. Ett förfarande som säkerligen kommer att utvecklas i framtiden. Det 

finns således behov av nya sätt att placera ansvar och signalera värde i sociala nätverk 

och i det nya mediesystemet vilket inte bör ske genom att redaktörsrollen avskaffas. 

Nicklas Lundblad avslutade anförandet med att konstatera att Internet är 

uppbyggt av ett stort antal yttrandemiljöer som hela tiden mångfaldigas och att 

Internet inte kan betraktas som ett monolitiskt fenomen. Varje yttrandemiljö har sina 

egna särskilda regler för t.ex. hur man får yttra sig. Det finns inte något sådant som en 

publicering på Internet. Istället måste man anlägga det perspektivet att Internet består 

av en komplex flora av olika yttrandemiljöer som konkurrerar med varandra utifrån 

olika aspekter. Synsättet måste således förändras från Internet som ett stort enhetligt 

forum till en mängd olika yttrandemiljöer. Detta bör ge ett större utrymme för olika 

avtalsbaserade regler och riktlinjer vilka det finns ett behov av.  

 

Justitierådet Göran Lambertz, Sverige, förklarade att frågan om redaktörsansvaret och 

förhållandet mellan yttrandefrihet och integritet, bl.a. på Internet, har diskuterats i den 

svenska Yttrandefrihetskommittén. Diskussionerna tyder så här långt på att kommittén 

kommer att föreslå att ensamansvaret ska överföras till att även gälla för publicering 

på Internet. Ett skäl för att behålla ensamansvaret är att det fyller en viktig funktion 

och har en grundmurad ställning i Sverige. Göran Lambertz förklarade vidare att hans 

uppfattning är att publiceringar på Internet inte bör särregleras.  

 

Ragna Aarli anförde att det stora symbolvärde som redaktörsansvaret har i svensk rätt 

inte återfinns i Norge eftersom redaktörsansvaret inte är reglerat i den norska 
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grundlagen. Samtidigt innebär det svenska systemet att det är mycket svårt att 

genomföra förändringar i lagstiftningen. I Norge är situationen däremot friare och det 

finns en större möjlighet att stärka redaktörsrollen genom t.ex. ekonomiska 

incitament. 

 

Professor Mads Bryde Andersen, Danmark, förklarade att han fann det svårt att 

motsätta sig de teser som Ragna Aarli presenterat. Däremot ifrågasatte han hur 

genomförbara teserna är inom ramarna för det existerande Dataskyddsdirektivet 

(95/46/EG). I direktivet finns t.ex. vad gäller fråga om samtycke vid 

persondatabehandling krav på direkt samtycke och inte endast indirekt accept.  

 

Ragna Aarli förklarade att utgångspunkten är att teserna kan genomföras inom 

ramarna för Dataskyddsdirektivet. Utan tvekan kräver problemställningen dock ett 

samarbete på europeisk nivå samtidigt som frågorna sträcker sig långt utanför 

europeiska ramar.  

 

Nicklas Lundblad konstaterade att Dataskyddsdirektivet har inslag av ett 

offentligrättsligt skyddssyfte vilket saknas i t.ex. amerikansk lagstiftning. Den 

skillnaden gör att det inte är lika lätt att hitta avtalsbaserade lösningar i Europa som i 

USA eftersom parter inte kan avtala fritt om vilka regler som ska gälla i en viss 

yttrandemiljö. Just därför är den kommande revisionen av direktivet vad särskilt gäller 

samtyckesdefinitionen av mycket stort intresse. En förändring kan komma att öppna 

för nya självregleringsramverk som det finns ett behov av. Vidare är 

jurisdiktionsdiskussionen mycket intressant och klart radikal om den genomförs på 

det sätt som bl.a. har förespråkats i Tyskland. 

 

Are Stenvik ställde frågan om det finns någon lösning på problemet att det alltid 

kommer att finnas oreglerade delar av Internet där publicering av integritetskränkande 

material kan ske.  

 

Nicklas Lundblad anförde beträffande denna fråga att om avsikten är att reglera alla 

delar av Internet så kommer det troligen leda till större skada än nytta. Det kommer 

därför alltid att finnas fall där det finns en etablerad skada. Det har gjorts försök att 

tvinga Internetoperatörer att förbjuda åtkomst till vissa länkar, t.ex. för att skydda 

immateriella rättigheter. Den typen av regler är emellertid väldigt svåra att efterleva 

och dessutom mycket kostsamma. Därtill finns risken att material blockeras som inte 

är skadligt eller kränker någons rättigheter. I stället bör det diskuteras om inte de 

positiva effekterna av Internet överväger de delar som är negativa. 

 

Professor Thomas Bull, Sverige, anknöt till vad som tidigare hade diskuterats och 

anförde att en rättslig grund för anonymitet nog kan härledas ur skyddet av 

yttrandefriheten. Thomas Bull redogjorde vidare för ett beslut av svenska 

Datainspektionen i vilken myndigheten kritiserade den svenska Justitie-

ombudsmannen för publicering av beslut på Internet genom vilka personliga uppgifter 

gjorts tillgängliga. Kritiken grundade sig i att risken med ett sådant förfarande är att 

andra personer som inte har något intresse av det aktuella beslutet kan få tillgång till 

den personliga informationen genom att t.ex. söka på den aktuella personens namn. 
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En undersökning som Thomas Bull själv har genomfört tyder emellertid på att rädslan 

för att integriteten kränks i samband med Internetpublicering av personuppgifter i 

myndigheters beslut är överdriven.   

 

Ragna Aarli tillade att ett problem är att filtrera vilken information som är viktig. En 

redaktör kan göra ett urval varför Internet inte gör redaktörsfunktionen mindre viktig. 

Tvärtom får redaktören en roll att skilja ut vilken information som är värt offentligt 

intresse. En annan intressant aspekt är att detta i högsta grad är en generationsfråga. 

Hur kommer den generation som växt upp med Internet som ett självklart hjälpmedel 

förhålla sig till att publicera uppgifter om sig själva? Redan idag är det tydligt att den 

yngre generationen har en annan inställning till vilka uppgifter som kan lämnas ut på 

Internet.  

 

Nicklas Lundblad framhöll att det i vissa fall är det till stor nytta för andra att 

privatpersoner delar med sig av personliga uppgifter t.ex. hälsoinformation. Ett sådant 

exempel i USA är en webbplats för patienter. Dessa kan dela med sig av uppgifter om 

symtom m.m. varefter webbtjänsten jämför dem med andra personer som har en 

liknande profil. Patienterna kan därigenom få information om att andra som använt en 

viss medicin har fått vissa typer av biverkningar av den. Detta har lett till väsentligt 

bättre vård även om det för många säkert känns märkligt att dela med sig av den typen 

av privata uppgifter.  

Nicklas Lundblad anknöt vidare till vad Thomas Bull anfört med ett exempel 

från Spanien där ett antal tidningar publicerat sina arkiv öppet på Internet. Arkiven 

gjordes sökbara vilket medförde att vem som helst, genom att söka på ett namn, kunde 

få information om t.ex. gamla mordfall. Den spanska datainspektionen ville därför 

förbjuda sökmotorer att visa resultat av sökningar i materialet trots att det var fråga 

om ett offentligt material vilket kunde publiceras av tidningarna. Det var alltså 

sökbarheten i materialet som datainspektionen menade var det problematiska.  

 

Are Stenvik relaterade till Internets snabba framväxt och de olika synsätt som finns 

angående ensamansvaret i Norge och Sverige och efterfrågade om någon av de 

svenska deltagarna kunde utveckla fördelen med det svenska systemet.  

 

Göran Lambertz förklarade att ensamansvaret inte endast av politiska skäl är omöjligt 

att upphäva. Det står även på en mycket solid grund. Detta eftersom meddelarskyddet, 

rätten att meddela sig med tidningar och andra, har ett nära samband med det 

förhållandet att det endast finns en person som är ansvarig för en publicering. 

Meddelarfriheten gäller även för journalister och andra personer som deltar i en 

publicering. För en dissident är det av mycket stor vikt att denne kan uttrycka sig 

anonymt och att någon annan tar ansvar för det. Ensamansvaret har därför goda 

grunder för sig och är egentligen inte ifrågasatt i Sverige. 

 

Ragnar Aarli redogjorde för en diskussion angående ensamansvaret som förevarit i 

den norska utredningen i vilken representanter för norska journalister varit uttalat 

negativa mot en framskjuten redaktörsroll eftersom detta skulle kunna medföra att 

journalistens roll underordnas redaktörens. 
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Mads Bryde Andersen förklarade att det i dansk rätt råder ett delat ansvar mellan 

redaktören och den självständige journalisten. Han anförde vidare att på grund av den 

betydelse som redigerad journalistisk information har i samhället så bör sådant 

material hanteras i en särställning i förhållande till vad som publiceras på Internet. 

 

Professor Christina Ramberg, Sverige, anknöt till vad Nicklas Lundblad anfört om 

avtalsbaserade lösningar i olika yttrandemiljöer på Internet och påpekade att en person 

som åtagit sig ett ansvar för ett Internetforum, vilket är att se som ett gåvolöfte, inte 

har gjort ett bindande åtagande enligt nordisk rätt. Kanske skulle rättsordningen kunna 

hjälpa den personen genom att erkänna sådana åtaganden och ge dem en rättslig 

sanktion.  

 

Nicklas Lundblad anförde att det finns många exempel på nättjänster där 

avtalslösningar används såsom Facebook och Google+. Avtalslösningarna är dock 

inte helt multilaterala eftersom förfarandet inte erkänns av alla rättsordningar. Han 

framhöll att avtalen kan ses som en försäkring till förmån för en kvalitetssäkring. 

Avtalsbaserade lösningar är nödvändiga när informationsmängderna växer så snabbt 

som de gör idag. Det är vidare av stor vikt att det finns en segmentering på området. 

Individer måste kunna yttra sig helt anonymt på för allmänheten okända nätforum 

men även ha möjlighet att yttra sig på forum där granskning sker. Det är dels en fråga 

om att tillgodose yttrandefrihetens bredaste syfte, den situationen då ingen annan 

möjlighet till publicering finns, dels en fråga om att ge utrymme för källvärdering 

vilket möjliggör att informationen kan förvandlas till kunskap.  

 

Ragna Aarli redogjorde avslutningsvis för ett förslag om att kvalitetskrav skulle 

uppställas för journalister och redaktörer för att dessa ska få behålla privilegier som 

t.ex. källskydd. Synsättet, som anknyter till frågan om särregler, är emellertid svårt att 

försvara. I den norska utredningen konstaterades det att de allmänna regler som gäller 

för envar om ansvar för vad man publicerar även fungerar väl för journalister.  

 

Nicklas Lundblad, anförde avslutningsvis att rätten att konstruera, skapa och berätta 

om sin identitet är primär i relation till integriteten. Den kommer även i framtiden att 

stå i förgrunden och utan tvekan att utvecklas vidare. 

 

Are Stenvik avslutade diskussionen och tackade de närvarande för visat intresse.  

 



 

 

 


