Kortlddor och superdatorer men inte e-pos!

Det ska bli innehialle1
Arbetet med att /d lagstiftningen
att gd i takt med l'rutvecklingenpdgdr i en rad olika kommitteer
och utredningar.

Tomas Ohlin

sam har varit fo lkpartiet liberalernas ledamot i Datalagskommitten

reder

ut begreppen.

~:;;l:~~o~{:tt,, -:::"Y
kande "1n tegritet - Offe nt.)
Iighet - ln formationstekn ik"
·
(SOU 1997:39) ti ll jus titi e ministern. D et a r ett betankande bland
fl e ra pi\ med ieomri\det.
I hostas kom IT-utrednin gen med
forslag om e le ktroniska anslagstavlor
(BBS:er) och e lektroniska dokum ent .
Harom veckan prese nte rade M ed ie kommitte n betankandet "Grundlagsskydd for nya medier" (SOU 1997:49),
med forslag rora nde fl era nya medieformer (text, bild och ljud).
I host ko mmer Grundda tabasutredningen, bland annat med principer
for tillgan gl iggo rande av offentli ga
data.
Tillsammans beror d essa utredningar villkoren for kommunikation i
vi\r t nya medi esa mhalle. Fun ge rar vi\ ra
ex ist erande !aga r i informatio nssamhall erJ Kan till exempel Tryckfrihetsforordningen (TF) och Yttrandefrihe tsgrundlage n (YGL) till a mpas for
yttranden so m formedlas via Int ernee

Gamla grlinser iiverbryggas
Fragorna ar komplicerade. Vi star
ve rkligen infor en ny situ ation, dar
nya medi efo rm er har skapats, och dar
vi inte Iangre har t ydliga granser melJa n olika medi e r eller prese ntations-
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forme r. Data- oc h teletekniken har
gjort det mojl igt att overbrygga gra nser som vi hittills ansett naturliga.
Boken, tidningen, filmen, fotografie t
och a nt ecknin gsblocke t ar inte langre
sa olika, det finns mi\nga me llanformer. Lagar som vi ska pat for den ena
medieformen kan da kollide ra med
!agar so m vi skapa t for en annan. Hur
ska vi till exempe l be trakta en allmant
t ill ga ngli g anslagstavla (BBS) i forh i\ 1la nd e till me r personlig kommunikati o n, som till exempe l e-posrJ
D et finns inte lan gre en
7
uppenbar avsandare och
en u ppenbar mottaga re
.
av vissa e lektroniska
budskap. Hur ska vi da
se pi\ e nsamansvar (ansva ri g utgivare) for vad
som formedlas, pi\ ano nymitet, medde larfrih et, och pi\ upphovsratt7

Oatalagfran1973
Vad tar da Datalagskommitten upp)
En utgi\ngspunkt a r a tt va r datalag,
fran 1973, har blivit inaktuell. Den
skrevs nar ma n va r inne pi\ att reglera
anva ndninge n av va rje enskild dator.
Va rke n pe rsondato rer ell e r Inte rnet
fanns da . Me n ave n EU:s datal agdirekt iv, so m skr evs for fern i\ r seda n, ar
redan i atm inston e ett avsee nde forlegade . EU anm oda r, och ko mmitte ns
majo ritet fo lj e r principen at t reglera
det som ar tillatet, i stallet for att reglera det som a r forbjud et. Man va lj e r
en sa kallad "hante ringsmod e ll " i stallet for en "missbruksmodell". Detta ar
me r begransa nde an nod va ndigt.
Genom att krava att all ti ll at en an va ndning av pe rsonuppgifte r ska beskri vas i lagen , begransar man ut vec klingen. Det ar sva rt, ja omojli gt, att
forutse all ny anvandning . I det expans iva informationssa mhallet ar det kloka re att forsoka forutse och reg lera
mi ssbruket. Resten ar da till at e t.

De t finns mi\ nga viktiga sta llnin gstaganden i den nya persondatalag, som
Datalagskommitten foreslar. Vi har
till
exempel
framfor
oss
ett
intensifierat bruk av personuppgift er,
in te minst i sa mba nd med komm e rs ie ll
hande l pi\ telena t e n. D e n nya persondatalagen forsoker identifiera d im en sion er. De smi\ anvand ninga rn a, som
bruk av personuppgifter i e-post e ll er
ordbe handling, viii den lamna darhan.
Den inriktnin ge n ar klok. D et ar ocksi\
bra a tt man avs kaffa r Datainspektione ns tillstandsforfarande, och satsar
pi\ int e nsifi e rad till syn i stalle t .
De n nya lagen forsoker vara medieoberoende. Det ska inte vara fo rm en,
lag rin gs mediet, som avgo r. D et inn eba r att aven manuel! behandling av
personuppgifter, till exempel i et t
st orre kortregister (e n manu e l! databas), faller unde r den nya lage n. Det
kan ske kan ses som regle rande i overkant, men ar en foljd av onskan att ni\
et t medieoberoe nde . Vad so m finns pi\
pappe r kan ju latt lasas in pi\ ett dataminn e med en sca nn e r.

Tryckfriheten moderniseras
D en andra hu vud uppgiften for Datalags kommitte n har var it att aktual isera TF.
Har ha r man va lt att e rsatta vi\rt
ga mla begrepp "a llm an handlin g" med
det nya begreppet "a llman upp gift". Pa
sa vis viii man bli fri fran sja lva medie t, som ofta ar pappe r. Ma n kan da
ocksa laborera me r fl ex ibelt med inn eha ll e t i handlingarn a. Men har a r det
mojli gt att kommitt e n gar for fort
fram med begre ppsandringarna. I start
har arbetet va rit inriktat pa a tt inte
begran sa va r offe ntlighetsprinc ip, utan
att i stallet ut vidga dess tillampbarhe t.
Tillganglighet e n ska okas. Nu ska
bade diskett och e-post kunna anvandas for att kunna distribuera a llm anna
upp gifter.
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samsas i ny datalag

som raknas
Men medaljen har ocksa baksidor.
Kommers ie ll forsa ljning av personuppgifte r i sto r skala ar inte en avsedd effekt av offentlighetsprincipen. Det ha r
dock visa t sig svart att formul era de
undantage n. En annan ko mpli ce rad
fr aga ar om man ska lamn a ut hela progra mvaro r enligt offentlighetsprincipen. De t kolliderar med upphovsratten . Har va ljer kommitt en e n kompromi ss .

Djupare analyser behiivs
A ve n om Datalagskommitte n har gjort
e tt bra jobb, sa finn s det spo rsmal som
bo rde ha analyserats grundligare. Det
finn s darfor en trepartirese rvation
fran fp, m och kd. En vikti g markering
av politiskt samarbete . I reservatione n
t as behove t av att t ydli ga re fixera den
kansl iga ba lanspunkten me l ian offent1ighe t och hansyn till den person Iig int eg riteten upp. Det behovs ocksa djupare kon sekvensanalyser av de foreslag na rattsl iga forandringarna. Oforutsedda effekter kan uppsta i and ra
!aga r.
Aven nag ra andra fragor a r ofullsta ndi gt behandlade. Eft er rem issbehandling blir det en grannlaga uppgift
for rege ringe n att formulera e n rattslig helhetssyn pa de olika nya formerna for kommunikation i informati o nssam ha ll et. Det blir ingen latt uppgift.
TOMAS OHLIN
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