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"God etik Nätet"påden 1998:hearing 25 majIT-kommissionens

Förord

ochför Kunskaps- Kompetensut-med Stiftelsenarrangerade samarbeteIT-kommissionen i
Telia,Telenordia,SUNET,Utbildningscenter, ISOC-SE,Idé- ochveckling, Röda Korsets

etikgodfråganför belysadenoch hearing 25 1998BitoS majTele2, IT-Företagen att omen
nätet.

för-ochinnehålltilltagande diskussionendeninsiktentill hearingenBakgrunden omvar om
för kunnaunderlagframsökaSyftet med hearingenhållningssätt på ut-attnätet. taattvar

etikför godrekommendationerforma nätet.en

belystes under hearingenfrågorBland de varsom

nätetbehövs god etikdetvarför en
etikgodiintressentär ensomvem

god etikför skapaoch bordekanvad nätetgöras att ensom
utveckla god etikkanhur nätet.en

IT-kommissionen,Kjell Skoglund,beståendeframarbetades arbetsgruppHear-ingen avenav
RödaKompetensutveckling, Göran Pettersson,Stiftelsen för ochKunskaps-Gillner,Anders

ÅkePatrik Hiselius,Telenordia, BitoS,Utbildningscenter, Lönn,och RagnarIdé-Korsets
InfoNet-konsulten Wennerstenmed Wennersten,samarbete BGiSjöblom, IT-Företagen,

professorhearingen PeterOrdförande vidsammanställt dennawork, även rapport. varsom
Seipel.

arbetsgrup-antal slutsatserutförligt referat hearingenDenna samt ett somettrapport avger
IT-tillgängligfinnsföljde hearingen. Rapportenden analysfram itagit ävensompen

webbplatskommissionens

septemberStockholm i 1998

Kompetensutvecklingochför Kunskaps-StiftelsenIT-kommissionen

och UtbildningscenterIdé-Röda KorsetsIT-FöretagenISOC-SEBitoS

TeliaTelenordiaTele2SUNET

Sverigeonlinemarknadentjänsteleverantörer i1 innehålls- ochförBranschföreningenBitoS är





m2j1998:"God etik Nätetdenhearing 25 påIT-kommissionens

Inledning

områden,allagällerDegrundvärderingar.etiskamängdhandlandenI våra styrs enav
delasvärderingargrundläggandedessagenerellt kanallmänetik. Lite säga avattmansortsen

undantagssitua-dockfinns detNormaltsamhällssystem.ellerkulturoberoendealla, settav
kommerDärtillsamhällsordning.ochutifrån kulturbasregler kan varieradessaitioner som

vad deutläsaalltid kanhållna inteallmäntetiskaallmänhet dessa såi attär normeratt
särskilda situationer.kräver iossav

ämnesetik,yrkesetik,därför kanområden. Detför olikareglerutvecklat etiskaharVi vara
komplext.blirsamhälletallt eftersomutvecklatsharformer etikolikaDessa meravetc.

epok-informationssanrhället,begynnandedetkommunikationsteknikenochInformations- -
hand-moraliskaochvärderingargrundläggande etiskasamhälletsändrar sigskiftet inte i- ikända, situationertidigare intedet skapasepokskiftehänderVad ilingar. är att nya,ettsom

överväganden.etiskainfallsvinklarbehövervilka vi nya

frågorställabehöverVi somoss

förnyadekräverförlängningsärskilda i sininformationssamhälletsVilka egenartär som0
övervägandenetiska

för medinformationssamhället sigför detbehöverriktlinjerde viVilka är somnya0

förhållningssättskapar viHur nya0

grundetiskallmäntilldärmeddeallavärderingarna KandeDelas göras enavnya0

sådanaframgentdet någraskillnader FinnskulturellahanterarHur man0

utforma rekom-för kunnaunderlagframetikhearingmed dennaSyftet attettatt tavarom
God Etikför Nätet.mendationer en

övervägandenetiskaformulera demedarbetetfortsattaför detunderlagharVi attgottettnu
accepteradeallmäntsådanaFörhoppningenkravinformationssamhället ställer på. är attsom

skainformationssamhället genomströmmavärderingargrundläggande är sprungna ursom
informa-genomförsåtgärderna ifaktiskadelagstiftningen, besluten,allt, ettsomumgänget,

och byggaaccepteradeallmäntgrundläggande ochvärderingarna skationssamhälle. De vara
tolerans.ochacceptans

ställningstagandenetiskautformasökamaterialutifrån dettamedvidareArbetet går attnu
informationssamhället.för

fortsatt diskussion.därför tillinbjuderJag

UusmannInes
IT-kommissionenOrdförande i





mai1998:God etikden Nätethearing 25 påIT-kommissionens

från hearingenSlutsatser1:Del

Översikt

Följandedragitanalyshar arbetsgruppen igod etik NätetEfter hearingen enom
huvudsakliga slutsatser.

hearingensfrån vadfriståendegrundeniunder hearingen. Deframkomvadbygger ar-ärSlutsatserna som
inställning.förkan harangörer

ochFramtidsfrämjande En-Integritetsskydd,Livsbejakelse,grundpelarnaetik byggdEnLIFE-etiken1:
samhälle:och morgondagensdagensbör bärahetlighetssträvan, upp

oftadessa begreppblandasdiskussionenetik, idetsammaNetikett inte utanTrivialisera är2: mensom
allvarligtallvarliga gårdetkunnaetikett.etik, FörNetikett inteurskiljning. taär attinte utan

etikfrågornamedarbetardetnetikett ochenbartfokusera sättetpådet inte atttro manatt
etikdebatten.helatrivialiserariskerarDetNätet att

god etikoch inometikgod Nätetmellanfundamental skillnadfinnsgrunden ingenILika etik3:
sekretess-underåriga,utnyttjandesexuelltfolkgrupp,Förtal, hetslivet.andra delar avmotav

oetiskt såvällikaupphovsrättenstöld, brottförfalskning,skadegörelse, ärbrott, mot vo s
utanför Nätet.Nätet som

gällerrymdochtid, plats intedärkräver omprövningarförutsättningarNätetAnnorlunda4: somger nya
ochfram intedriverNätethögautmanande detSärskilttidigare. somärarkitektur tempo somsom
skeendenflestatröghet defanns det ireflexioner. Nätetför Förelämnar somenutrymme

tydlighet.skapatill vissbidrog att en

ochtillsamhälletfrånalltmerutbredningflyttas NätetsetiskaDet gruppenIndividuali-5: ansvaret genom
individualiseras.dindividen,serat ansvaretsansvar v

värde rundvärldsekulariseradinternationaliserad ochökarBehovet ikan emensamEtiken enav g6: en
informationssam-kittetEtiken kanmänniskovärdet.förrespekten utgörabyggerutgöra kittet 1som

bas.detta skavärderingar, ståetiskafinnas olikaskaEtt gemensamOlika etiska en7: mensystem av
lagstiftningen.kompletteraetikerkanolikaMångavärderingar

etisktdetaljeratutformaförsökadialog.ständigutvecklas AttiEtiken Nätet måste ettStändig8: en
meningsfullt.regelverk intedialog är



hearing den 25 God etikIT-kommissionens maj 1998: Nätetpå

Slutsats 1:

framtidenfrämjalivetpå bör bejaka ochNätetetikEn god

FramtidsfråmjandeIntegritetsskydd,Livsbejakelse,grundpelarnabyggdetikEn
samhälle.morgondagensochdagensbör bäraEnhetlighetssträvan,och upp

ochochuppfattninggenomtänktd detmoralens teori,Etiken rättär ont,gottär omenv s
motsvarandeinsikter insatser.etiska id tillämpningetikensfel. Moralen praxis,är en avv s

moralen.livsföringen,den konkretarimligtvis påverkaEtiken måste

följandeformulerat detOfstad harmoralfilosofen HaraldnorskeDen sätt:

människor ochallvarligadetallvarligt; ochallvarligahandlar detEtik är attatt taom
här och "förnedra: och har detlider;djur .tvärt nu.

främjaför människovärdet,respektskapaaktivthandlar humanitetsprincipen,Det attattom
utgångspunkt bort-utmärktlidande.och lindra mänskligt Detförståelseömsesidig är enatt

iställetmänniskovärdetmedmycket braoch kulturella Detreligiösa ärgränser. att startaom
för någonting annat.

etiken.ska definieraFrågan är ytterstvem som

Slutsats 2:

etikdebattentrivialisera helariskerar"netiketP-fokus attEnbart ett

dessa begreppblandasdiskussionenetik,detsammaNetikett iinteär mensom
det all-kunnaetikett.etik, FörNetiketturskiljning.ofta inteär taattutanutan

detochnetikettenbartfokuseradetallvarligtvarliga går inte tro att manatt
etikdebat-trivialisera helariskerarmed etikfrågornaarbetar Nätet. Detsättet att

ten.

exempelvis SKRIKA Nä-intepraktiskaofta tekniska/handlarNetiketten attnormerom
netikett-lidande Renamänniskorshar medegentligentet någotinte göra.attsom

och diskussionendemokratiexempelvisfrågor,andrariskerardiskussioner utestänga omatt
IT-revolutionen.fattigajordensde äldre eller iinvolverakanhur vi t ex

trevnad kombina-ochtill etiken. RättvisakomplementdockNetiketten kan är enettvara
fördelningsaspekter,baraliggerrättvisebegreppet inteanbefalla för Nätet. Ition t exsomatt

mellangränsdragningenockså dentillgång till svåraNätet, utanpersonersresurssvagaom
för hur skaTrevnaden gäller reglerna vi umgåsteknisketik slagsjuridik och mening.i ett

Nätet.

10



hearing den God etik NätetIT-kommissionens 25 påmaj 1998:

Slutsats 3:

livetdelarpå etik inom andraNätet ochetikmellanskillnadlngen av

etikoch godetikgodmellanfundamental skillnad Nätetgrunden finns ingenI
utnyttjandesexuelltfolkgrupp,Förtal, hetsdelar livet.andrainom un-avmotav

upphovsrättenstöld, brottförfalskning,skadegörelse,sekretessbrott,deråriga, mot
utanföroetiskt såväl Nätet.lika Nätetär som0 s v

metik beroendeoch olikafinns olikadock det principerinsiktväsentligEn somär att
särskildsker.kulturkrets det Någonvilkenförmedlar det och inomförmedlas, somvem

etablera.etik kommerkommunikationsformens svår attatt vara

försökergrundhållning.etisk Nuhållbarhabordekommer viin NätetRedan innan en
började användaparallellanledning Nätet. Enetik medutvecklaistället närärvi aven ny

Medföljdverkningarna.långsiktigadeanalyseretiskagjordeoch dåkärnkraften inte några av
avfallet.medskavaddebatt viistället för dåförs idagfacit hand görai omen--

ll



hearing den "God etikIT-kommissionens 25 Nätetmaj 1998: på

Slutsats 4:

på omprövningarställer kravförutsättningarNätet somnyager

rymdochtid, platsdärförutsättningar kräver omprövningarNätet somger nya
driverdet högautmanande NätetSärskiltgäller ärinte tempo somsom

tröghetfanns detreHexioner.För Nätetlämnar Förefram och inte enutrymmesom
till skapaskeenden bidrog vissde flestai att ensom

fenomen.oåtkomligt Frågansjälvständigtslagsmänniskoruppfattas mångaNätet ettsomav
kanskeutanför. Deteller svårtutvecklingenmed den stårivi är veta,attärär omom

utveckling.dennaomöjligt, någon, styrveta somatt vem, om ens

gamla värderingar. Viochgamla begreppmedhanterarummet, inteNätet, gårDet attnya
har haft tidiga-vadochifrågasättavärderingar ochomskapa vågavåramåste nyttatt se

rymdtid, plats ocharkitektur därheltkrävertolkning. Det rummet annanennyare som
förefallerNätetvid. Nätet intede gårgällerlängreinte ärsätt att somgreppa.som vana

handen.sand rinner ursom

fråganallt och då intekundekan intedet Förrvi göra sär-Får viFrågan göragöra var
finnermakt Nätet. Varmänniskanenskildahar denaktuell.skilt Nu manatt ageramera

sådantdimensionen iden etiska rumett

för människorförutsättningarNätet ger nya

under anonymitetatt agera
undvika taatt ansvar

högtsnabbtarbeta ärtempotatt -
med global räckvidd.att enagera

föränderlig.komplex ochbegreppsapparatDärtill Nätetsär

kaninsikter, deskaffarmänniskor sig såställer kravförutsättningarDessa styraattattnya
förlutatydliga värderingarbehövs sigoch beteenden. Detnätanvändning sinasin emotatt

praktikenvärlden iförutsättningardehanterakunna görnätet nätet neu-gersomatt nya -
lättillgänglig information.spektrumbretttral ett avgenom

för särskildaanvänds iblandspridningslagkraft, snabbhet ochInternets attargumentsom
oerfarna användareochför Andragällaregler ska Internet. som nuargumenterar att omogna

för publi-vadställa kravskulletill någonrak kanalhar taratt somansvarmottagarnaen
erfarna,böckerellertidningarradio, måstekomma till tals TV,vill iDen passerasomceras.

vill ocksåoch publicister. De såomdömesgilla redaktöreroch gär-argumenterarsommogna
skulle särskilda In-lösningartekniska eller administrativadiskutera desnabbt görasomna

för andratill skyddbegränsad männi-yttrandefrihetenmöjliga. Motivetternet-regler ärär att
barnpornografi, vålds-olagafolkgrupp,förtal, hetsinskränkningarfinnsskor. Det motmot

skildring m m.
:idaForträttningpd nästa
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hearing den God etik Nätet25 maj påIT-kommissionens 1998:

för olikafrihetframföra åsikter, missioneraFrihetfriheter.heltInternet attattnyaossger
ställerdethelst.vad Menfrihet berättahelst,vadfrihet säljalivsåskådningar, somattatt som

skavill någotInternetindivider. Om vifårkravhelt viockså att varaett somansvarnya -
Internet någotlärska Internet intehur detsjälva ärvisaanvändbart, måste ut ansvar.vara.

skavadbestämmakanmyndigheteller inteenskildtillsammans. Enskapar somperson
ochnaturligt intekommaInställningen måsteeller Det inte.tillåtet inte. går stat-somvara

självabarainskränkt. vioch Detensidigtblir baraoch direktiv.förmyndarskap Det ärligt
moraluppfattningen.den allmännaindivider angersomsom

sedanpublicister. Föralla några årPå Internetkonkret. äryttrandefrihetengjortNätet har
allaIdag kanknappt beslutpublicistiska i Sverige.tusentalfanns det togett personer som

potentiellamiljontalsfåttharförfattare.journalister och ViInternet-anslutningmed agera
urskiljningskvallerochåsikter, konspirationsteorierpublicerakan sinaskribenter utansom

obeställdaspamförsvarbarinformationallSpridningenomdöme.eller ävenär omav -
oklarharfinns InternetdetMycketförsvara.oftamassutskick inte går en av-somatt av

ochfaktagranskadeoch tidningarböckerflestaallragrumlig betydelse.och De ärsändare en
refuseringshögar.förlagensliknarMycket Internetredigerade.

paradigmskiften handlar inteparadigmskifte. Verkligarevolution,faktisktDet omär etten
heltperspektiv. Internethandlarprodukter, detteknik eller per-ger nyaossatt nyaom

problemlöser ingetkrav Manställa andraOch det kommerspektiv. attgenomatt oss.
själva väljamänniskor ska haAllalägga locketellerinformation på. rättenviss atttysta ner

information.sin

människanskoleleverföralltid lättsåDet intekänsla.abstrakt är atttInternet seexger en
frå-kan in ilärare sigkräverdär Nätet. Dettadatorn sättabakom någonstans att nyaute

moral samtidigtoch vårafrågor etikför klaramed eleverna,tidsig somutatt omtagor, -
frustre-mycketocksåinfallsvinklar. Dethittaständigtkreativaoerhört ärelever påär att nya

efterforskningar.efterkonkretkunnaeller aldrigsällanlärareför ävenrande ett svaratten
kom-och kanvidare intefrågar Manjurister. gårjuridisktfråga Mandennaställer sigHur
ochför de flesta lärarefrågorhärtill eleverna. Detmed konkrettillbaka är nyaett svarma

finnafrustrerande inte någradet är att svar.

detMenutgångspunkt dessaviktig iDetföreteelse.global ärår resonemang.Nätet enen
ut.sticker Detlagstiftning gårnationellfinnasdetbör inte någonglobala Internet som

förregelverk, etc Internetteknikhamed framgångland ärheller iinte annor-somattett
länder.andralunda iän

utvecklingenfalla borttydlighetenriskerarmänniskans perspektivenskildadenI att genom
förbjudet.och Dentillåtetvadreglerarlagstiftning Sverigehar i ärViNätet. somsomenav

skaoch kraftfulla. DuenklabudGudsmoraluppfattningen. Tioallmännaspeglar den är
världsornspän-borta. Internettydlighetenmedtydligt InternetMen ärstjäla ärinte är nog.

länder, hänsynalladetsamma iInnehållet i principregleras.och låter intenande sig är utan
vill, religi-vadfrihetmellanuppfattningar. Varoch gårlagar sägatill olika gränsen att man

Bibeln ochurkunder, Koranen, inne-religiösafolkgrupp Allahetsochonsfrihet, sommot
pornografi och vadkränkandeVaddirektiv.världsligapåståenden och ärrasistiskahåller är

straffbar uppviglingoch vadopinionsbildningtillåtenVaduttryck ärkonstnärligt är

sanktionerandevidtadtvångsordning,etableratredanhar sättNätet attettv sen egen
detsammanhangandranormala allautanför iligger Det är ärtvångsåtgärder, attstaten.som

tvångsåtgärderna.kontrollerarstaten som
.ridaFortsättningpå nästa
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etikGod Nätetpåden 1998:hearing 25 majIT-kommissionens

informationsteknolo-utvecklaAttsamhället.ioch komplicerat fenomenkomplextIT är ett
saknas,oftaerfarenheterinsikter ochgoda syften kräverredskap förgin asomettsom

med anknytningkonflikterochOsäkerhethastighet.svindlande högskerdärför allt i såatt
värld däreftertanketid för idetblirmed detta.sammanhänger ofta Näretikfrågortill en

månader årräknas iitill utrangeringfrån konsumtion änlivscyklerprodukternas snarare

frågorNågra

förbehövs in-vishet,hand denochurskiljningsförmåga, i sistadenFinns styraattsom0
samhälle långempatiskt Hurochmänniskovärdigtformationsteknologin mot ett mer

tillämpningvishetenstid tar

etikmoralisk aktivitet internförtillräcklig ;idIT-samhälletGer utan enoss0

reflektiontid fördetFinns0

informationssamhälletmedmänniskor iallamåsteDessutom vara0 -

14



hearing denIT-kommissionens God25 etikmaj 1998: Nätetpå

Slutsats 5:

på människanenskildavilar alltmer denetiskaDet ansvaret

tillfrån samhälletalltmerutbredningflyttasetiska NätetsDet ansvaret genom
individualiseras.individen, doch ansvaretv sgruppen

uppfattningbärande moraletik och Enför hållbaregentligen ansvarigVem är ytterst enen
harkatastrofalt. Etikenskulle sinska etiken.lagstiftaren bestämma Detöverär egenvaraatt

medvetandekritiskt etisktutifrånfötter. skaochdignitet Snarareståmåste ettmanegna
för det DetlegitimitetenLagstiftningen denlagstiftningen.belysa inte är rätt.är yttersta som

uppfattning.helt vansinnigär en

heller.kan detdet ochaldrig kunnat inteskydda allt. harkan ViVi inte göra numotoss
människorfinns alltidhar begränsningar. Detolika regelkomplexJuridiken och sinatyper av

för deförstår bättre ellerför inteför vill eller deberedda de inteantingen attär attattsom -
finns.reglerfinns regler bryta dedet att motvet att som-

dialogochtill etisk aktivitetDärför skaalla etiskthar viVi uppmuntraattett ansvar reagera.
Nätet.

ochför medborgarnafrihetbyggerförhållningssätt på Nätet använ-etisktframtidaEtt
och krävaför dem sinockså och pliktdarna, på rätt.rätt att reageramen

finnsdet Internettradition, inget inomutformarYrkesetik sig inomnågot attär mensom en
ak-utvecklastraditionAnvändaretiken heller Denhar måstefalla tillbaka inte någonpå.

ochtivt en.varav-

fåranvändarnainformationsvärldfrifråga det skagrundläggandeEn är somvara enom
för-sanktioner, dfilter informationsvärld byggdellerhantera att statensvgenom ena

filtermed ellerinformation. Alltså, ska det Internetbjuder viss utanetttyp varaav

för dem. kom-Nätetoch uppslutning Menförsöker reglerbraDet vi på präntsättaär att
och vilken etik devilka värderingartill blirliv, där det avgörande sistleva sitt egetattmer

därför viktiga. Det inte må-diskussioneranvänder Nätet. Dessahar sig är vägen,äravsom
viktig.let, ärsom

rolleroch de olikaroller aktörer Nätetidentifiera vilkaviktigt intarDet ärär somatt som
handlardethandlingar,för olika antingenskagrundvalen för omtyperta avvem som ansvar

brott och liknande.förhindraetik eller attom

utvecklingsbehov etikfinns akutaDet av

enskilda människorför
skolani

räckhåll för alla människor.först konkret ochyttrandefriheten som inomför ärnu
:idaFortsättningpå nästa
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informa-allkunskapinformation. Utanväljasjälva sin ärha rättenmänniskor skaAlla att
individer harviktigaste vitänkande detanalytisktochDärför källkritikvärdelös.tion somär

In-information,och förinformationenför tolkaBådelära presentera egenattattatt oss.
leda,tänkaskan sinhandlingarinsikter över-utvecklaMänniskan sinamåste vartomternet.

Användaresläktled.kommandeförhandlingsalternativ, sittstrategiskablick ansvaröver
kunnahjälpmedel för sitttekniskaha bramåste ta ansvar.att

först ochmänniskanvärdetraditionkärnanvilket hör till våroftaglömmerVi attav --
aktör.handendast andraoch ifrämst är person

hardebudskap,viktigtnågon de harNätet,seriösameningAlla i somettär somsom
intresserade in-alla dessalyssnafolk skavilldeeller är attnågonting avsäga attatt som -

detviktenochblir sägerstabilt Därigenomochsäkert röstenlemma sig i manavsystem.ett
mycket tyngre.

jobbaoch leverantörer. Attkunderförföredömenochfungerakan garantiBranschregler som
trygghetkännaanvändarenkunden/den oroligeViktigtlönsamt.etikgodmed attärär att

trovärdighetDärförhaaifärsöverlevnadsfråga renommé. är ettoch tillit. Det gottär atten
branschförening.område förprioriterat en

elever behöverochförordningar. Lärareochlagarför tolkahjälpkonkretbehöverSkolan att
enkelvärld behövsskolansanvändas. Ifår och kanhurbesked Nätetochvägledning enom

för minska ris-Questions, FAQAskedFrequentlyetikområdet enhandledning inom att
skolan.begåslagbrott inomförken att rena

teknikerskolansharVilketklaraskolan viktigaAnsvarsfrågorna inom tär ut. ansvar exatt
skolledningkanutsträckningvilkenskolans Ifinns servrarmaterialgällerdet ennär som
Lärarhög-viktig sigfrågakomplexskolanNätanvändningen i äragera att taär an.somen

Skolan har ocksånätetik.blivande lärareförbereda iförhar ettskolorna attstortett ansvar
och samhället.föräldrarmotansvar

begränsa Internet-onödigtvisönskarmed InternetarbetarIngenYttrandefriheten. som
annorlundaanledning intahar ingenyttrandefrihet. En Internet-operatöranvändarnas att en

domstolarvad lagar ochmedger Internetyttrandefrihetenvad äneller strängare syn
har.

yttrandefrihetsbrott. Detfångaför ärstrukturskapatharInternet-operatörerna att uppen
rättsmedvetandet ochallmännadetbyggerallmänheten. Detdetektivenden an-stora

fungerandeförfaktorernagrundläggandedeetiska tvåvändarnas ett norm-ärsomnormer
system.

förgällerutgivare NätetÄr mednödvändigt ansvarig sättdet press,somsammaen
nätpublikationerförlagstiftningennuvarandeGälleroch TVradio

korv-tilljämföras med könskakanske NätetbudskappubliceringgällerdetNär snarareav
chefredaktör ellerfinnskorvkiosken, sigdär, vidochtryckpressenmedkiosken ansva-vareän

utgivare.rig
:idaFortsättningpä nästa
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Lagstift-lagstiftarnabåde lagstiftning och självreglering,Det behövs sätter ramarna.men
självreglering kompletterar varandra.ochning

lagstifta a.ll reklamunderlätta självreglering, måstekanLagstiftning attt att varaomen ex
eventuelltsådantoch bransch. Menstandardiserat märkt med reklamobligatoriskt och
idé, ochinternationellt samarbete. Det ingenmyndighetsingripande kan bara i ärgöras

det enbart i Sverige.inte, göraatt

lagstiftning kanlagstiftning,etikkanske åstadkomma godkan inteMan ut-mengenom
god etik.trycka

utanför dennaavgränsad sfär ellerhör hemma måsteSjälvregleringen inom mangruppen -
privaträttslig reglering.lagstiftning. blir det frågantillförlita Annarssig om

Självregle-lagstiftningen innebär.självreglering finns de restriktionergällerdet inteNär som
haoch behöverHexibelt intefölja den tekniska utvecklingen.snabbt Detkanring sättär ett

frågan reglerdetlagstiftningen erfordrar, härprecision ärutan om som man ge-somsamma
viljasigsäger anta.mensamt

allraalltså denmed etiska problem. Detbranschertillkommer självregleringVanligen i år av
frågeställ-till medkommerbetydelse branschernakommersiella dei rättastörsta att man

Är problem förkunderna. detförtroende hosoch någotvinnerningarna gemensamtatt man
förtroendeska-förtroende. detdetkommersiellt Såarbetar idag Internetalla så ärärsom

huvudsyftena självregleringen.det handlar iåtgärderpande Det är ett avom.

för regler.för det Denbrist regler mångaråder Nätet,Det inte någon på är somutan snarare
och lagreg-självreglerande regler, etiska reglerför allaverkaväljer Internet, sigutsätteratt

sanktioner demmöjligen saknas intefinns hela världen. Vadler i är mot upp-somsomsom
förbilliga lösningar framtidenenklastandarder finns. behövsde olika Detför enligtsig som

fall hållersanktionera människor inte sigdet globala planet kan idär vartsomman
skall icke stjäla.ministandard, Duovanför någon sorts t ex

normalt denutanför somtvångsordning liggerutvecklatharNätet ärstatensomen egen
kontrollerar tvångsåtgärder.generelltsom

Självregleringetiska allaspeciellt isjälvreglerande någoninte gånger.Helt ärär me-systern
förde-maktförhållandenden inteodemokratisk, d jämntoftaning ärsomgenomsyras avv s

och kansocial Vikönsperspektiv, intekanskelade. Det annat.status, pengargenomsyras av
detlåtsas intebara så.om voresom

kanförhindra oansvarigabåde och Nätet. Någonkan anonymitet göraTekniken ge
denpåverkakanunder skyddande Det någonanonymitet. svårthandlingar att om manvara

möjliggöra för folkdet kanfördel med anonymitetvill påverka Eninte går nå. är attattatt
möjlig-diskutera. ocksåskulle Detpersonliga problem de inte vågadiskutera gerannarssom

skulle kunnamissförhållanden intehet yppas.att annarssomyppa

finns tekniska metoderteknisk synpunkt. antalviktigt frånmed DetanonymitetDetta är ett
identifiering, behörig-elektroniskoch förhindrabåde anonymitet,kan just tsom exgesom

försegling.elektronisk elektroniskochhetskontroll, elektroniskt sigill, signatur
.ridaFortsättning nästa
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osynlighetsring. Anonymi-sådanvidliknaoreglerathelt gårAnonymiteten nät enattett
normalt harkulturfernissa vi vårt umgänge.denlagerbort någraNätet tar avteten

och denmänniskosynfrågatill slutblirängel eller best DetdärunderVad omomengöms - ellerhotuppfattasskaNätetkommunikationenbetydelsen ettfria somi anonyma --
möjlighet.som en

samtidifria ordet,dethävdafortsättaetikodutveckla Nätet måsteå menFör attatt g
exempelnätombudsman intressantafiltrering,Socialkontroll. ärsocialmöjliggöra o s v

kontroll.socialicke-tvingandesådan

framtiden. Det inne-filtrering och viktig Internet ivanlig påbli mycketkommerSocial att
märkenförfattaredelskanmärken. Det sättermänniskordetbär somsätterär varasomatt

databaserläggerandraocksåkanmeddelanden. Det avsina uppsompersonervaraegna
för filtrering.användsmeddelandenmärkningar somav

vadkanfiltrering inteTekniskbegränsningar. avgöramycketharfiltreringTeknisk somstora
filtreringsocialdäremotkanoetiskt.eller Detetiskteller lämpligt,olämpligtfel,ellerär rätt

börAnonymitetenökad säkerhet Nätet. nätetbehovfinns detTeknisktgöra. sett av
filter.och väljer sittskyddas. Var egeten

ellerstatsmaktenmissbrukadengodooch gårviktigFiltreringsteknik tatt av exär menav -
arbetsgivaren.

skafilter elleranvändaförlita sigfråga antingendetindividnivå manPå att omär attom
ökad kun-dvaccinera sig,därmedochinformationför allsig att genommanv sutsätta

budskap.blirvaccinering" immunskap mot extrema

innebärfilter. Detbättreloppet vaccineringsprocessendet långakanske än attiskolanI är
material,störandemyckettilltillgångfårkortsiktigtelevernarisken attmenmåste atttaman

bättre.längdenvaccinering iskerdet ärsomen
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Slutsats 6:

människovärdetrespekterarvärdegrundbehövs somDet gemensamen

världselmlariserad vär-ochinternationaliseradökar gemensamBehovet i enaven
människovärdet.förrespektenbyggerdegrund som

domine-förlorathar sinauktoriteter,etiskaandraochkyrkanellerreligionen,När snarare
sekulariseratpluralistiskt ochalltmerhålla ihopkandet kittetikenställning,rande ettär som

samhälle.

oberoendevärdegemenskapbaseras ärbehöverinformationssamhället avsomEtiken i en
människosynbyggaVärdegemenskapen måstelivsåskådning.eller gemensamreligion en

kontu-förlorathar sinahålletochheltkanskeochbleknatgudsbild alltmernär gemensamen
yttrandefriheten,värden,andraallaochmänniskovärdetvärdet thögsta exDet somärrer.
människovärdigdetutgångspunkt måstecentraldet.till Enhänsyn är vara enattmåste ta

bortglömda.blifårsamhället inteiDeNätet.tillvaro svaga

kulturerna gårde olikadärochinternationelltfungerakangrundmodell storaetiskEn som -
bejaka Livet,byggerLIFE-modellenkden attgrundfasttill attreducera är somsenatt - efter Enhet-ochFramtidenbefrämja strävamänniska,hos attvarjeskydda integriteten att

empatisktochmänniskovärdigtinformationsteknologinkanlighet. Den mot ett merstyra
samhälle.

med ITharspecifikt göra,intevärdesystemet sominternationella något att menDet är som
kulturer.länder ochallagiltiga ivärderingar,övergripandeförsöka preciseraförcentraltär att

exempelAndrarättigheterna.mänskliga ärdedeklarationexemplet FNsfrämstaDet är om
funktionshinder. Demedmänniskorgällervadstandardregleroch FNsbarnkonventionFNs

pekadär detochomfattarfaktiskt alla utprinciper attdet gårvisar somatt omenasatt
detbryterden enats om.mot mansom

utvecklasamhället. Attfenomen ikompliceratochkomplextframväxande NätetDet är ett
erfarenheterochinsikterkrävergoda syftenförredskap sominformationsteknologin ettsom

konflikterOsäkerhet ochhastighet.svindlande högallt skerdärför i såsaknas,ofta atta
tid förblirdetFråganmed detta.oftasammanhänger är näretikfrågortillanknytningmed

räknastill utrangeringkonsumtionlivscykler frånprodukternasvärld däreftertankereell i en
i år.månaderi änsnarare

Även flestadeolikaföretiskaflera olikafinnsdet omgrupper.bekymmerEtt normerär att
tyckerInternetdetfinnsstjäla,hellerochdödaska inte somtycker grupperinte att man

Bådafritt.skaallting inteandramedan anserfritt gruppernaskaallt varaattmenarvaraatt
ñnnsvärldendelenMen iuppfattningar.respektive störreför enstöd sinaetisktha avsig

börvärderingsgrundenDenreligionerna.debaseradvärderingsgrund tre storagemensam
Nätet.ocksågällakunna

samtidigt möj-fria ordet,hävda detständigtvimåstepå menNätetetikutveckla godFör att
isolering,förhindrafrämsthandlarfiltreringsocial tSådankontroll.social attliggöra om

ständigdenvärdegemenskap nätan-medkontakt änindividen i större som ensätta enattex
möjliggör.vändning

tillåtna.värderingaretiska måsteoch olikaföttersinaEtiken stå på varamåste egna
:idaFøruättningpå nästa
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etikdiskussionen ofta alltför behövs aktivare etik. finnspågående Det Varpassiv.Den är en
lyhördhet, kunnafinns etikenseller delen etikenden aggressiva Varpositiva att anpassaav

tidens frågordentillsig nya

för-lokalt kan tyckasvärdegrundinvändning/reservationEn är varaatt somgemensamen
tillsammanslokala värdegrunderbli absurd globalt perspektiv. Dånuftig, kan i n+1 gerett

fler lokalainformationsinnehåll nollsigminsta närmarnämnare varsgemensammaen
värde-försöker sammanföratill det,adderas. illustrationvärdegrunder Omsom man, som

full enighetlite det kan rådaRyssland det relativtochgrunderna Kina, Sverigei ärt somex
om.

Slutsats 7:

tillåter värderingarolika etiskabehöverDet skapas systemett som

skadettafinnas olika etiska värderingar, ståskaEtt en gemensammensystem av
lagstiftningen.olika etiker kan kompletterabas. Många

förmedlas,beroende vadfinns och olika etikCentralt det olika principerär som vematt
kommunikations-entydigvilken kulturkrets det sker.förmedlar det och Någoninomsom

etablera.etik finns och kommerformens inte svår attatt vara

värderingar, naturligtvisdär tillåter olika etiskagäller skapa viDet vi ävenett system omatt
ofta debasvärderingar. Menkan hittaförhoppningsvis vissa är gemensammagemensamma

konfliktenliggerupphöjda lag. problemredan till ibasvärderingarna De uppstår justsom
mellan olika värderingar.

etik.vad godska utföra dessa regleringarrollspelar det ocksåDå ärsomstor aven gm som

kanDet vara:

sådanlagstiftare. denDär minstaStaten måste nämnaren attvara engemensammasom
värderingar.det frågabefolkningen uppleverdelmycket äratt gemensammaomstor av

regler beteende,industrins intehandlar sittIndustrin självreglerare. Det egetomomsom
handlaranvändarna kanbegränsa vadför andras beteenden.regler Snarare göra,än att

och teknikmed kunskapanvändarnaindustrin försedet sigåtar gör attsomatt attom
grundval.etisksjälva kan fatta beslutanvändarna sina

etik skaställning till vad derashar möjlighet självaAnvändare ävenvara, menatt tasom
förmyndarskap, barn.finnsanvändare för vilka det någon tsorts ex
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Slutsats 8:

dialogständigimåste formaspå NätetEtiken en

detalje-utformaförsökadialog. Attutvecklasmåste iEtiken Nätet etten
meningsfullt.regelverketiskt inteärrat

dendialogen,detlägefinns. dagens måsteIetikens legitimitetfråganDen varaäryttersta var
modelleroch sinadialogtorgetikensdärdialogen,sokratiskagamla presenterarmötsman

deni sigpågående etiskadenifrågasatt.bli Detberedd gerär somprocessenär attmen- dess legitimitet.moralen,och insats,insikt,alltsåetiken,riktigaoch rätträtträtta

framÄven möjligt någradetmänniskor.mellansamspeletformas äriEtiken att tamåste om
detliv, därleva sittkommer Nätet avgö-för dem,uppslutningochregleretiska egetatt

Därföranvänder Nätet.sigde haretikoch vilkenvilka värderingarblirtillrande sist avsom
viktiga.detmålet,viktig. inteVägen,etikdiskussionenständiga ärdenär

kommerhandandra Förstkommer idefensiv. Denförofta liteetikenproblemEtt ärär att
föriställetbromsarinnebärreflektionetiskSedan kommer att sty-tekniken. att mansomen

skölbruk,teknik iviaktsamhet intemed sånödvändigt viss ta.rDet somatt en nyär enra.
för denna.beredskapetiskharjer över attutan enoss

delaktighetsådanNärNätet.berörsbland alladelaktighetskapa enviktigtDet är att avsom
Människansfel.elleretisktvarfördiskuteraenklare någotockså rätt auto-finns det ärär att

angelägenheter måstesjälv bestämmavidsträcktadendnomi re-rätten om egnaattsv
socialtlevsliv ifrämjas inteautonomidennaanvändningenochspekteras ettett somavav

ochmed åsikteroch de experimentNätet,osynlighetenochAnonymitetenvakuum.
friaresjälva. Ettinförtydliggöraparadoxaltkanmöjliggör,detidentiteter ossossnogsom

fängslade demonerkuvade ochautomatisktsamtal innebär inteoch attocensureratmer
människor.mellansamspeletalltidetik formas iGodhandling.losssläpps i

haborde alltsålidelse. Vimänskligpåverkasborde ocksådiskussionenetiskaDen sortsenav
aktörerna Nätetförbaramänniskovärde och intemänniskasförlidelse varjestörre -en

rådaenhetlighetensdet,bordeDärmed iförhandförsta sammai namn,personerna.utan
Sergelsochvardagsrummetmoralpralctiskt iteoretiskt och torg.etik Nätet som--

fortaremycketTeknikenlångsamt. gårganskamed NätetkommerpraktikenI att mogna
behovetmed. visarförtrogna Detta stän-hinna kännamänniskor kanvad envi avän oss

mognads-rättsliggedigenbehovocksåfinnslivskraftig dialog. Detochdig, merenavöppen
lagstiftningenframförhållning ibyggaförsöka inriskabelt attdet kanMen attvara -process.

bördetta.förutse LagarnaidagkanIngenutvecklingNätetsförsöka förutse vägen.tarvart
begriper.sådantreglerabara som man

alltför omfat-bliretikåtgärdernaochetikfokuseringenrisk fördet finnasTill Kansist: atten
finnsproblemfaktiskaförhållande till detande i som
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hearing den "GodIT-kommissionens etik n25 maj 1998: på Nätet

frånReferat hearingen2:Del

Innehållsöversikt

underhearingen.framfördesbudskapavdehuvudsakligaSammanfattninginledning som

sida

på "Nätet" 29behövs etik"Varför "godA:Tema en

Birebøfåerger;jesuitpater:Enoin
människovardig" tillvaroskapakanLIFE-etike enn

Framtids-Integritetsskydd,Livsbejakelse,byggd grundpelarnaetikEn
morgondagensochdagensbör bärafrämjande och Enhetlighetssträvan, upp

handochurskiljningsförmåga, i sistadensamhälle. Men Finnsär:
informationsteknologinförvishet, behövsden ettmot meratt styrasom

samhälleempatisktmänniskovärdigt och

jøurnalirt:Valda,Ana
förutsättningartak och 32Det väggarutanrummet ger nyanya

be-med gamlahanterakallar Nätet, integårDet vi attrummet, somnya
ochvärderingaromskapa vågaoch gamla värderingar. våraVi måstegrepp

tolkning.haft tidigare Detvad harifrågasätta och vi nyanytt somatt se
rymd längreochdär tid, plats intehelt arkitekturkräverrummet en annan

vid.gäller visätt ärsom vana

rättrinfmmati/e, Stockholmprofessor universitet:SeipeL iPeter
domedags-ITtillfrån vardags-ITbehövs helaEtiken vägen

IT-användarnaenskildadefinnsetiska frågorna Detnivåer.De ärtre
devardagsetiken.behöver Detverktygen,de använder de ärnär nyasom,

inflytande hurverksamheter harochhögre inom organisationernivåer över
denanvänds och etikenoch nivåninformationsbehandlingen utformas är

definiera och dis-den högsta,mångfacetterad. tredje svårDen nivån, är att
åstadkom-syftena: Vad skaför den handlar dekutera, ytterstytterstaom

med hela denna digitalteknikma

:idaFørträtiningpâ mätta
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39etiki godär intressentVemB:Tema en

ochroller Nätet:påolika aktörerInfoMedia,Teliadirektör,Pbilipsort,David om
rollerolika 40Herauppträder iaktörernaflesta NätetDe

deochNätetaktörerroller intarvilkaidentifieraviktigtDet är somatt
för olikaskaförgrundvalenrollerolika typer avär ta ansvarvem somsom

ochförhindra brottetik ellerhandlardethandlingar, antingen attomom
liknande.

perspektiv.-rättsirmebaoarensförfattare,Curman,Peter om
till copyrighthävda 47ochhusupphovsmän måste sina rättenAlla omse

denkommerellervill det intehär. Vare sigrevolutionendigitalaDen är
ekono-kanhelstarbetsvillkor. Vemochliv störrepåverka våta utansomatt

markna-turbulensskapadet riskerarochböckerhindermiska attutge
utgivningsmiljön.digitaladenroll ocksåcentral iharFörläggarenden. en

författar-konstnärligtsåväldet utmaning,författarnaFör är somstoren
tillhävdaochhussinaAlla upphovsman rättenfackligt. måste copy-omse

miljön.digitalaockså denright i

perspektiv:skolanskommun,AlingsåsLundin,jan om
och 51informationkonkretskolornabehovFrustrerande i av

eleverför allaalltid lättkänsla. inte såabstrakt DetInternet attär seenger
lärarekräverDetdär Nätet.bakom datornmänniskan någonstans attute
frågorför klaramed elevernatidfrågor och sigkan in isig utattsätta tanya

för ständigtkreativaoerhörtelevernaSamtidigtoch moral.etik är attårom
och vägledninginformationkonkretSkolan behöverinfallsvinklar.hitta nya

frågor.dessai

perspektiv:infnmatiomøbqf Tele2,Hultman, operatörensRobert om
Internet 54förekommaskayttrandefriheten tillåterAllt som

förinnebördreellkonkret, mångafåttyttrandefrihetenharMed Internet en
möjlighet.tillfrihetabstraktmindreellerharfler. gjortInternet enmeren

begränsa Internet-onödigtvisönskarmedarbetat InternetIngen som
anled-ingenförfinns Internet-operatöryttrandefrihet. Detanvändarnas en

yttrandefriheten med-vadannorlunda ellerintaning strängare synatt en
domstolar har.ochlagarvadInternet änger

perspektiv:yttranderättsaktiøistemFlashbackredaktör;Axelsson,jan om
sällan spamdock 57försvarbart NätetMycket är men -

högstaiföreteelser InternetochinformationmängderfinnsDet somav
för-ändåorsakellerdesstvivelaktiga, existensgrad är annanär enavmen

försvarbara.mindreföreteelser Internetfinns ocksåsvarbar. Det ärsom
exempel.Spam är ett

sidaFortsättningpå nästa
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Sandred redaktör;Datateknik, den enskildesperspektiv:fan om
individer ansvarhelt friheter och kräver 61Nätet vi taratt somnyager oss

för livs-framföra åsikter,helt friheter missioneraInternet attger nyaoss
ställer helt krav.dethelst.sälja och berätta vad Menåskådningar, nyasom

detsjälva huranvändbart, visaskaVill Internet måstenågotatt vara
skapar tillsammans. Baralär Det viska Internet inte somut ansvar.vara.

moraluppfattningen.individer kan den allmännaange

69för skapaborde görasC: Vad ochkanTema att en

på Nätetetikgod

åtgärder:tekniskadatavetenskap,Stockholmsprofessor universitet,faeøb Palme, i om
liteanvändslänge,metoder kända sedan 70Tekniska är men

filtreringSocialbegränsningar.filtrering kan fungera bra, harTeknisk men
framtiden.bli vanlig och viktig ikommer mycket Internetatt

.självregleringrochSweden, lagstiftninggeneralsekreterare,ICCTell Hermanson, om
jurisdiktionsproblemsjälvreglering flexibilitetGlobal 75utanger

marknaden och kan snabbtsyftar skapa förtroendeSjälvreglering till att
alltidSjälvregleringteknisk utveckling.och tilluppdateras är un-anpassas

lagstiftning.derställd

lagstiftning ochAdvokatbyrå,Wadsted,advokat,Dahlman MagnussonMonique om
saknassanktioneringslösningarnätregler, enklabrist 77Ingen men

viktigt medfungera detkommersiella verkligheten skadenFör är ettatt
fungerar brafinns för dettaför marknaden. reglerförtroende De över-som

form netiketter,vägledning Bi-personliga planet finns etisk ilag. detPå av
eller mindrefungerarFN-stadgar och olika lagreglerbeln, olika mersom

finnas.konflikterna verkardedet personliga planetbra. Det är storasom

självreglering:hgsttfining ochStockholm:professor datavetenskap,JacobPalme, universitet,i om
teknikutvecklingentillfördel smidigSjälvregleringens anpassning 79är

internationelloch självreglering ialla har behövs lagarNär sam-serveregen
verkan.

atgärder:organisatoriskaT-Företagen,Nilsson, VD, IAnn-Marie om
Nätetikømbudsmanmöjligen behövsbasenSjälvreglering måste 84envara -

branscher ochfortsättningsvisviktigaste regleringenDen måste attvara
kommerråder självreglering.utfärdar affärsregler, d det Viatt engrupper v s
kan be-kvalitetsstärnplar information Nätet. Detsäkert påatt mer avse

Nätetikømbadsman,för nätetiketiskt råd hanteringhövas tett enenav ex-
olagligt innehållvända kommerdit det sigNEO går att om manman-

Nätet.

sidaFortsättningpå nästa
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inlägg:Fria
87etikgod på NätetförbordeochVad kan göras en

på Nätet 97etikgodutvecklakanD: HurTema en

Biscbøfberger;jesuitpater:Erwin
aktörerkan 98därefterhand viförstakommaMänniskan måste i vara-

västerländskadettillhöromistligtYttrandefriheten något somanses vara
värdetendadetyttrandefriheten int;värdearvet.och Men ärkulturarvet

värdet,och högstadetkulturarv. Det interikatillhör störstavårt är enssom
värdenandraallamänniskovärdet. Då måstevärdethögstadet taärutan
höra hem-verkarmänniskovärdet inteochmänniskovärdettillhänsyn just
människorallaMed detaktörer.kallasdet Nätet synsätteti attsomma

deutblottad existens,hardedelättglömmeraktörer vi enär somsvaga,
spelet.med dettakan idem integlömmerstrandsatta. Vi varaär somsom

Handelshögskolan:ochE/eønøCentrum Etik ,docent,Tomat Bryting.
livetoch etik övriga 99etikmellanskillnad NätetfundamentalIngen

friadethävdafortsättadärförvietik Nätetutveckla god måsteFör attatt
filtrering, "närom-Socialkontroll.socialmöjliggörasamtidigtordet, men

kontroll.socialicke-tvingandeexempelbudsman intressantaärs vo

bo:chef Target Posten:Ljunge,Ewa
etikgod 102förbasenmed kundernadialogStändig enger

etikGodonline-leverantör.förgod etik lönsamt ärmedjobbaAtt är en
ochoch de sederbudgudssamhället tiohar ivärderingar visomsamma -

skillnadbehöva någonska inteDetutvecklats år.har mångabruk varasom
enligtviktigtDeteller Hötorget.Internet på är tatt exageraärmanom

med-allaochanslagstavlor BBSelektroniskaförlagen utrensaansvarom
hetsbrottsliga,uppenbartelementinnehållerdelanden motär t exsomsom

barnpornografi ochfolkgrupp, annat.

nføMedia:Teliadirektör, IDavid Pbilipsøn,
103etikerolikaHeratillåterskapaVi måste system som

vivärderingar,etiskaolikatillåterdär vi ävenskapaVi måste omett system
basvärderingar.hittakan vissaförhoppningsvisnaturligtvis gemensamma

till lag.upphöjda DeredanbasvärderingarnadeoftaMen är gemensamma
spelarvärderingar. Dåolikamellankonfliktenijustproblem uppstår ärsom

etik.godvadregleringardessautföraska ärrolldet somavstor somvemen

sidaFortsättning nästa
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debattör:moderatThelin,Gäster
nätetikombudsman 106lagstiftning ellerLösningen inte sigär nyvare

engelsk-till denombudsmanbegreppetmedlyckatsharVi att exportera
också skulle inrättavärlddennavärlden. gjorde otjänsttalande Vi omen

ytterligaretorgföra denneochNätetikombudsmanNEO ensomenen --
detbehövsjuridik Näteteller bättre"god etikuppfinning.svensk För en

och kommuni-dialogendsjälvreglering,kan kallasbättrebristi v ssom
deuppträder Nätet,människormellan alla dekationen oavsett omsom

kinesiska.engelska ellersvenska,talar

publicist:liberalWästberg.0/1:
etablera 110svåretik kommerkommunikationsformensEn attatt vara

för dem. MenuppslutningochreglerförsökabraDet präntsättaär att
värde-blir vilkaavgörande till sistliv. Detkommer leva sittNätet egetatt

Diskussioneranvänder Nätet.sigvilken etik de haroch ärringar avsom
det viktiga.målet,viktiga.därför Vägen, inte är

strategiskadiskussionen:deninläggFria i
113god etik NätetutvecklakanHur vi en

ordförande:Seipel,Peter
diskussionenstrategiska 123denvistaaSammanfattning prima av
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Tema A:

på "Nätet"etik"behövs "godVarför en

Översikt

inledande del belysadennaförTemat är att

samhälleetik dagensbehovet i0 av
"det rummet,förutsättningar Nätet,de gernyasom0 nya

finns nätmiljön.konfliktpunkteretiska ivilkaoch som0
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är etikVad

Bischofberger, jesuitpater:Erwin
via IQzrølins/eaetikmedicinsk Institutet.profêssoradjungeradBiccbøfberger i7201dr Erwin är

tillvaro"människovärdig"LIFE-etiken skapakan en

samhälle.etik dagensbelyser behovet iavsnittDettaInledning av

FramtidsñämjandeIntegritetsskydd,Livsbejakelse,grundpelarnabyggdetikEnBudskap
samhälle.morgondagens Menochdagensbör bäraEnhetlighetssträvan,och upp

behövsvishet,hand denochurskiljningsformåga,den i sistafrågan Finns som
empatisktmänniskovärdig; ochinformationsteknologinför mot ett merstyraatt

samhälle

frågor:medbrottatshar människan tvåtiderSedan urminnesgrundläg-De
frågornagande

Vad ska trojag0
levaskaHur jag0

med hen-andra frågandentillvaron,grundsynmänniskanssysslar medfråganförstaDen
framtidenochtolka historienbaraskavärld. Hon inteoftahandlande motsträvigi ennes

livetmed andra gestalta itillsammansockså nuet.utan

från frå-frigjortochlopp sigunder tidensharhur ska levafråganetiska viDen mermerom
ochövergripande mål mening.livetsgan om

oberoendevärdegemenskapmöjlighetenfråganbrottats medlängeDärför har jag enavom
ochformulera,teoretiskt i våraomfattar. Kaneller livsåskådningreligionvilken manav

människosynbyggervärdegemenskap närhandlingar engemensamensommot,svara en
förlorat konturerhållet har sinahelt ochkanskeochgudsbild alltmer bleknargemensam

fyratänkbaroch vill idet möjligt visaJag vägär steg.tror en

vårdavdelningartidningshus,ochBåde iTV-begreppsnivån.behövs saneringFörstBegreppen en
förvir-andetag. Detmoraletik och ibådadeoch vardagsrummåste nämner sammatermernamansaneras

nyfikenhet.och väckaföristället öppnaattrar

genomtänktdetiken moralens teori,begreppskodinternationellutbreddEnligt är ensven
fel.ochochuppfattning rättont,gottom

motsvarandeinsikter in-etiska itillämpningdetikensdäremot praxis,Moralen är avenv s
satser.

ochmed hjälp moralenetikendefinierareftersomcirkelresonemang jagklassisktDet avär ett
framhåller, eti-klara cirkelsnaran jagetiken. migmed hjälp Men jag närmoralen atttrorav

målet.för moralenmedletetikenmoralen,ken ärtjänar är somatt

moralenlivsföringen,konkretapåverkar dendeetiskaalla inteVad hjälper teoriermig om
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företrädeMoralens etikens nödvändighet kan konstateraingenting histo-Etiktåget vikör i2. säger mot som
frågor:Etikenpå spår rien.två tvåsvarar

vill goda och eftersträvansvärda ochVad det Vilka värden, mål ocha intressenär är
dåligavilka är

vilka felb kommer dit Vilka handlingar ochHur rätta ärär

delsEtiktåget vad den etiken kör alltsågäller Detåtminstone normativa två spår. är- -
förverkliga alla önsk-dels handlingsspåret. eftersom kanvärdespåret, Och människan inte

hon illa utbildning, livsform, livspartner,värda värden välja det kanår tvungen att vara-
kommunikationsmetod, arbetsplats, semestermål o s v.

l kommeilla piskad Jean-Paul menadeMänniskan välja, mycket Sartresåär estattatt att con-
liberté,damné människan dömd till friheten.å är

grundfrågan slipperetiskaDen inte jagocksåinnebär bortval värden.Varje val ärett omav
etiska grundfråganform bortval väljer värde.betala Denpris i jag ärnärett ett ett omav

helhet. etikenvärdet väljer synnerhet sikt och Deni sin normativapriset, ijag är värt
med intressekonflikter.sysslar företrädesvis värdekollisioner respektive

överlevnad ungefärVarför etiken aktuell idag kan trend, detNew Age,Det inteså3. är gärna somvara en
ligger istället sakenspå igemensam natur.

värdebas
religionenfråga överlevnad värdebas. eller kanskeNärDet är om snarareen en gemensam

förlorat dominerande ställning, etiken blivit det kitt kan hålla ihopkyrkan har harsin som
pluralistiskt och samhälle.alltmer sekulariseratett

det politiska uppdraget, lagstiftningen, behov värdegrundMen iäven är en gemensamav
den politiska oberoende partitillhörighet.bör styra processensom av

landvinningar, exempelvis bioteknolo-tid det synnerhet också vetenskapligai inomI vår är
frågan får det kanväcker vigin göra göra.om som

grundmodell för tid.finns centrala etiskvärden kan vårDet någraGrundmodell4. utgöra ensom
vårför tid

tidigare etiska modellervärden reducerar och koncentrerar,inte,Dessa ersätter utan snarare
tillkod bergspredikanguds bud, Hippokrates läkaretiska eller itiosåsom testamentet.nya en

oumbärlig och omistlig kärna.

morgondagens samhälle ochfyra bära dagens ochhandlar grundpelare börDet om uppsom
ska säkerställa bärkraften hos pelarna.fyra grundprinciper som
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GrundprincipGrundpelare"LIFE-etiken"
GodhetsprincipenLivsbejakelse

skullelivetSjälvfallet iingripavimåste annars
någonsin:välta Men vi måste dnvi mer

debliretiskt våra ingrepp,motivera annars
övergrepp.

Autonomnpnncxpen| ntegritetsskydd

förrespekterasmänniska här sinVarje egen
skull.

Icke-skada-principenF dfrämj-dsrama m e
lea-filosofen jonasmed HansenlighetDet iär

alltidHandla såtegøris/eaimperatiø: att
ärför-handlingardinaföljdverkningarna av

jorden.livmed fömatt påenliga

RättviseprincipenEnhetlighetssträvan
livetmedvetande ärDet är att sam-enett om

ochgenomgående,därenhetmanhängande jag
ellersporadiskt ärpâendast jagnärinte gott

fiirska mig.humör; göra rätt

till-människovärdigskapar viLIFE-etik, jagsåtill dennahållermoral sig enOm våt menarvärdigKan ge
barnbarn.ochbarnochförbåde våraförtillvaro ossoss varo

fåttochbioteknologiskamodell inomdennamed andratillsammans ramarharJag testat
IT-framväxandesnabbtdetanvändbar inomdenundrarJaguppmuntrande äromgensvar.

förmedla.ochhämtakunskaperfinnsdär detsamhället, attattenorma

förbehövsvishet,hand denoch i sistaurskiljningsförmåga,denFinnsfrågan somMen är:
empatiskt samhälleochmänniskovärdigtinformationsteknologin mot ett meratt styra
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Vad är Nätet

Valdés:Ana
Valdés ärjøumalirt och föøfáttare.Ana

väggar förutsättningar""Det tak ochrummet utannya ger nya

belyser de förutsättningar den framväxande närmiljönDetta avsnittInledning några ger.somav nya

hantera med gamla begrepp ochkallar gårDet vi inteBudskap Nätet,rummet, attsomnya
ochgamla värderingar. omskapa värderingar ochVi måste våra våga att

kräver heltvad har haft tidigare tolkning.vi Detnytt rummet an-ense som nya
arkitelaur vid.där tid, plats och rymd längre gäller viinte ärsättnan som vana

tala frågan eftersom väldigtkänns skönt efter katolik denna etiska NätetDet iEtt utan ärattrum en
katolsk universella anspråket harmycket sinnevärld tänker detDå Nätettak jagoch väggar mer somen

förebild. tak och och gamlaNätet Nätet någotär väggar ärett utan antro-som rum som
pologer med nyfikenhet. finner kropp, skepnad, tol-Där vinärmar stor nyoss en ny en som
kar och gestaltar allt drömde och 1600-talet.utopistervåra gång 1500-som om en

belyser de begreppidag bara hjältar beskriver de befolkar cyberspace,När närman som unga
hjälm ochde handske och betraktar dimension, kommer ihågsin inär tar atten ny man

betraktelser.det gamla beskrivning JohannesDet enKorsetär är typsamma somav av
mystiker levdespansk 1600-talet berättade de beskrev sina sinapå när exta-som orgasmer,

tillstånd. det viktiga, det det det egentligentiska Det det iär är äratt rummetsom nya som
de skepnader alltid kallades för eskapismer.skapas litteraturen tidigareisom

förefaller sand handen.Nätet rinnerNätet är ingenting vi kansom greppa. vara som som ur
finner den etiska dimensionen sådantVar i rumettman

oftaföreläser inför lärare och skolor och diskuterar hur hanterar informationenJagNätet gör t manex
brukar använda Auschwitz exempel eftersom alla har beröringspunktNätet. Jagvärlden neutral på ensom

med Auschwitz.

lärare skickar information Auschwitz får de oftaelever sökaNär Nätetvåra attsom om
olika träffar. världentiotusentals neutral.Det intressant Nätet Deär görär att typersom av

får Auschwitz alls hierarkiskt utlagda. gäller det likaträffar Nätetinte Förär attsom
Auschwitz-meddelanden kommer från förintelseförnekande källor och från förintelsegodkän-
nande källor.

denna mängdvi går in ivårDär roll lärare och pedagoger,behövs närsom vuxna enorma
information, lära ungdomar, barn och hitta den informationjämnårigavåra äratt att som

den tolkning denden eller bedömer detNätet inte.virätta rätta. görge som som
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för Nätet.kallarvidetsig ihjältarvilka rörintressant somrumDet är somhjältar ärNätets att nyasesom
BarlowJohnoch PerryTimothy Learyhippiehjältarövervintrade somgamlaDet somär

landskapfåtthar sittmänniskordenGrateful Dead. Detförskrev är somtypen avtexter
Det intressantallenarådande Nätet. ärmetaforer attbilder ochderas ärDetNätet. är som

60-talet.ickeomilitaristiskadetfråndirektkommerbilderderasdet är som

skapademilitärerna ärfrån det Internet somförskjutning,pågåttdetså sätt har somPå en
egentligamänniskasvarjekommertill dagenskrigetkallaprodukt nät att varasomaven

psykologiskaetiska ochbåde den närvaron.genskjutningbefinner iDålandvinning. aven

vid MIT i Boston,psykologenTurkle,Sherryfrågormed dessamycketjobbathar ärEnRollspel somger
MIT-studenterdeforskar idär honScreen,Life thebokenskrev somHonUSA. ungaträningsocial on

användermänniskorrollspel därslagsDetMultiple Dungeon.UserMUD, ärspelar ungaett
får Nätetviasociala träningDensocial träning.föroch Internet mandatorer somatt en

terapeutisk.delvisTurklekonstaterardatorereller är

socialaför densaknar trä-världenhelaoch iungdomar USAiVäldigt arenamånga ensom
interspelochinteraktiondetGenomoch ärdatoreranvänder Nätet attningen, surrogat.som

samhället idag.saknas isociala träningfår de denandra sommot

dettadetkonstaterategentligenharBarlowJohnoch PerryTurkle rumnyaSherry att somkräverNytt rum
utmaningar.heltbefolkar detkräver ärvärderingar nyasomossavnya

värderingar.gamlaochbegreppgamlameddetta någrahanterakan inteVi rum

haftharvadochifrågasättaochvärderingar vågaomskapa nyttvåraVi måste att se
tolkning.tidigare som

gäller.längrerymdoch intetid, platsdärarkitekturheltkräverDet annanrummet ennya
har någrainteför detta väggar.längregällerenheter inteAristoteliska somrum
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konfliktpunkternaetiskaär deVilka

universitet:StockholmsSeipel,Peter
ledamot 173via Stockholmsrätisinfomzati/e universitetprofessorSeipel iPeter samt avär

rättsliga Observatorium.ordförande dessoch Ikommissionen i

domedags-IT"tillfrån vardags-ITvägenbehövs hela"Etiken

nätmiljön.konfliktpunkteretiska ibelyseravsnitt någraDettaInledning
n

IT-användarnaenskildade närFinnsfrågoma nivåer. Detetiska ärDeBudskap som,tre
de högre nivåervardagsetiken.behöver Detverktygen,deanvänder ärde nya

informationsbe-hurinñytandeharverksamheteroch överorganisationerinom
mångfacetterad. Denden nivånoch etikenoch används påutformas ärhandlingen

dehandlarFör dendiskutera,ochdefinierahögsta,den svårtredje nivån, är omatt
hela dennamedåstadkommaVad skasyftena: vi ytterstyttersta

harhistoriermedochsedebeskrivandesedelärande ochfinnsDet många sägner enmed somHistorier sagor
troddeofta ingenropade såpojkenden lillaTänketisk attpoängetisk poäng. vargent somexen

fingretstoppade ipojkelitentänkEllerverkligen kom.honom somnär annanenvargen
frånmänniskorräddadeochhavetfördämningen många översväm-läckanfarligaden i mot

brödet.trampadetänk flickandöd. Ellerochning som

indi-Direkt ellerverksamhetsområden.ochyrkes-finner också inomSådana historier man
I V-diskuterauppfattas.ideal Det intressantochhur moralderekt ärnågot tatt exsäger om

perspektivet.detLaw iLAserien

handlaroch Enharinformationsteknologin sinaOckså sägner programmerarenlT och etik omsagor.
ochsaldonvid beräkningarskeddebeloppavrundningardekom små avsomatt avsom

konto. Varjehansihopoch läggaskundetransaktionerekonomiskaandra eget en-sparas
resultattillsammans,bråkdelar Menfuttigauppgick tillavrundningskild några ören. somav

till miljoner.dolda kontobeloppetavrundningar,miljontals växte programmerarensav
spelar roll.ingenhistorienOm är sann

diskuterar ITviktigaförhållandenför belyserden närärintressant,Historien manär tre som
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bröd vad frågaalla detTramparSvårt egentligenvad sker.skilja Det är oklart ärett vet om.som man
ochdet skilja vadmed decimaler datorprogrami svårareTrixarpå är rättfel ärrätt och attett somman

Ändå enkelt.exemplet den historienfel etisk imening.i är

frå-handlar de etiskadetsvårförståeligtmångfalt komplicerat ochblirDet t omom exmer
elek-handelsplatser eller byggaelektroniskaskapamedhänger att uppattsammangor som

Ävenför arbetslivet.konsekvenser vitänk ITsmötesplatser Ellertroniska Nätet. om
IT kanofta den enkla sigetiska viktsatsen, saknasalltså har den vågen. te som ensnarare

svängande.mobil, gungande ochkomplicerad

utvecklasamhället.fenomen Attsammanfatta, och komplicerat iIT komplextFör är ettatt
erfarenheterinsikter ochsyften kräverredskap för godainformationsteknologin somettsom

Osäkerhet och konfliktersvindlande hög hastighet.därför allt skerofta saknas, i såatta
eftertanketid förblir det iofta med detta. Näretikfrågor sammanhängertillmed anknytning

räknas månadertill arrangering ifrån konsumtionprodukternas livscyklervärld där snara-en
i år.änre

belyseravrundande karaktä-den ansiktslösa,denHistorienAnonymt2. anonymaprogrammerarenom
masstill-samband medpåtalatshar iunik för IT. DendenMen inte justansikte hos IT. är tutan exren

ArendtsellerKafkas Processen Hannabyråkratier. Tänk Franzverkning och stora
lokaliserablirDetondskan. Individens svårtbanalaDen att ansvar.tunnas ut.eget ansvar

skador egentligenförluster ochdrabbas och uppstår.blirDet svårt sägaatt varvem som

oåtkom-slags självständigtuppfattaskännetecknar IT den mångaDet är ettatt somavsom
programfelkanVi intedatans fel,ligt fenomen. Det tjänstemännen.sägerär attgarantera

Anonynymiseringsfenomenetstandardavtal.programvaruföretagensförekommer,inte anger
skurkupplevsförmodligenberättelsen inte någonocksåinnebär i somatt programmeraren

ochfilur förstått lura datornklurigframhaneller bedragare. Snarare atttonar somensom
det litethandlardrabbad.egentligen Snararefördel. blirskaffa Ingensig ettompersonen

från sammanhang.andravälkäntmänniskan har lurathjältedåd; Detta ärsystemet.

ochbåde bemästrakunnabravuretikupphov tillharIT sin mästraut attsomgett egen
mentalite-hastighetsgränserna;fortköraren och ifenomenlitemaskinen. Det är samma som

köraskulle särskilt oetisktdet 150inteingår motorvägen.attattten vara

säl-IT-miljön,symbiotiskt intemaskiner isammanfatta, människor och umgåsFör menatt
undvikadölja ansvarig,maskinen bort. sig, ståmänniskan Detlan i går trotsattattatttonar

det hur,bestämmer,ochska denmänniskan givetvis avgörytterst styr varsomatt somvara
teknikenoch utnyttjas.när

för önskade beteen-tekniskainnebär garantierhindergår in spärrar ochTeknik för Det bygga3. att som
Medalla sammanhang.till enskildamed ord lita ibehöver andraden. inteManönskebeteende samveten en

övervakningoch bromsar,extrakostnad kanbeskedligmindre varningareller an-o s vmer
främja önskade beteenden.förvändas att

blioch lämpligt detdetta önskvärt Kan intevilken utsträckning såsidan,andra iMen å är
bre-känslanomdömetdet inteför det etiskt riktigakänslan prövas, närnärgröps egnaatt ur

med-ochförhindrat,uttryckligendet måsteder intesig spärratär normerat ansesattut som
godtagbartochgivet

avrundandedengrundtankar historienenkla kringDetta är programmeraren.tre om
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frågorna sökerde etiska sinadärNivåerna, är:De etiska svar,
frågorna

använderroller sigoch olikasammanhang iolikadeIT-användarna, ienskildaDe som
förhållningssättenochbeslutenvardagsetiken, definns småverktygen. Härde nyaav

etiskt klimat.dåligtellerskapartillsammans ettett gotttagnasom

ochbeslutakanverksamheterochorganisationerhögre nivåer inom ut-De om2. som
används,verktygvilkautformas,informationsbehandlingenhurinflytande över somöva

etikfrågornaGenerellt kansamverkaroch teknikmänniskahur anta attmans v.o
informationssystemen inomdemångfacetterade. Tänkblirden nivån storat exmer

klienterna,berördaför desjukvård samhälletför isocialvård med konsekvenseroch stort,
personalvårdapparatensför v.o s

dehandlardiskutera. Dendefiniera ochbådehögsta nivån svår ytterstaDen är omatt
målen.deultimärmålenkallatshardesträvandena,syftena, de ytterstayttersta som

digitalteknikimponerandeförochmed hela denna sigiåstadkommaskaVad ytterst

ochfunnitsjälv harsådana. Det jagganska olikaochförslag tillflerafinnsDet somFlera förslag somsvar
BischofbergerErwinför detsammarespektoch nämner,sympatikänner ärjagtill olika somstorsvar

princip.bok Ansvaretshansfilosofen iHans Jonashittar hosdetnämligen som man

handlingsförmå-kraftväldig i sinmänniskosläktet har nåtthävdarkorthet JonasI enatt nu
ondaurladdaskraft skulle idennaundertalat kanbokstavligtvärldenväldigså omattga,

kärnvapenkrigochmiljöförstöringGlobalbestånd.släktetshandlingar hotarhandlingar, som
exempel.är

hotarhandlingsförmåga existens, måstevåranomali,dennahantera vårkunnaFör attatt
människanOchJonas.Hansförutseende, konstaterarförmåga tillutvecklamänniskan sin

överblick strategis-tänkas leda,kan sinhandlingarinsikter överutveckla sinamåste vartom
släktled.kommandeförhandlingsalternativ, sittka ansvar

illustra-modeller ochlevandeför byggaminstinteinstrument,kan ITHär attVad vi ytterst ett gottvara
för-fungeraförutsättningarverkligheter. IT har ännumöjligationer enatt somtillITanvänder enormaav

intellekt.människansstärkare av

villvadgrundsynensjälvahandlarfråga.grad etisk Denhög ytterstDetta iär omen
med tekniken.åstadkomma
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Tema B:

etikär iintressent godVem en

Översikt

delför denna belysaTemat är att

aktörer finnsvilka olika och roller Nätet0 som
olikaurval intressentperspektivett0 somav

rättsinnehavarens
skolans

operatörens
yttrandefrihetsalaivistens

enskildesoch den perspektiv.
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på kartaNätetOlika roller en-

lnfoMedia:TeliaPhilipson,David
lnjhMedia AB.direktör 721121PbilzfsønDavid iär

roller"olikai flerauppträderpå Nätetaktörernaflesta"De

ha.de kanrolleroch vilkafinns InternetaktörervilkabelyseravsnittDettainledning typer somav

olikaoch deaktörer Nätetroller intaridentifiera vilkaDetBudskap är somatt
handlingarolikaförskagrundvalen forroller typerär avta ansvarsomvem -som

kiadlaa9aH95eeegfâtêêaêal3m$a9sê-ilssêaês-
--______________

Affärsmodell
över Internet

förtroendemedTredjeförtroendemedTredje partpartns ,Peel a transaktionenvaliderarverketidentifierar
service-

+tillhandahållare
ig

Medjedjstri-Mediedistri-Rärtighcts-Kreatör
butörbutör 1innehavare n+nVärdekean

Mediedistri-
hutör

SäkerhetRoutingIdentifiering
Möjliggörande-

intelligens

Möjliggörande-
service

ska-medbörjarkommersiellt verktyg någonförvärdekedjan Internetegentliga attDenVärdekedjan som
skriverförfattareutanför Nätet,ska andet kanDet textontinn° ensomt enexgg aPgPar ag . eller 11k-förlagverk tillOfta säker kreatörenskriver sång.eller ettsitttonsättare ensomen

kreatörensverketexploateraskarättighetsinnehavare, vägnar.nande, någon som

exploa-kan väljarättighetsinnehavarendärförske utanförfortfarande Nätet,kan attDet att
filmföreställningiCD, ingåexploateraskanMusikenverket många ensätt. entera

skerhandlingenfundamentalaDenframförs Nätet.del någoteller somsomavensom
engelskansfråninnebällrtillbandabavare,verket Nätet contentlägger är attnär enutman

denNätetläggerförsta någottillgängligt Den ärinnehåll Nätet.prøvider, på utgör som
avseenden.innehållet allaför iansvarigeprimärt
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mediedimibutärer, innehållet tillgäng-finns olika d de olikaDet påMedie- sätt görtyper somav v s
både ochanvändaren de kan marknadsföra det Nätetför inom såligtdistributörer attutomattgenom

det finns.användaren vet attom

alls lättvill hittaganska idag hitta det Nätet. Det intepå såDet svårt ärär att sommansom
direkt förmedlare,hitta varandraanvändare och tillverkare skaharmånga utanutanatttrott

det vanligamarknadsförarelika mycket förmedlare och någonsinkräver minstNätet som
samhället.fysiska

medinnehållet tillsammans inne-Mediedistributörerna också paketerarDegör annatannat.
TV-kanaldet vi-det överhuvudtaget för användaren.håll Omintressant ärgör somensom

sannolikt folk TVnspecielltveckan, detenda i integång sätterär attett program ensar
mängd olikaihopdet paketerarför TV-programmettitta somprogramutan enatt man

kanalen.människor skatillräckligt för Påtittatillsammans intressanta ärsättär sammaatt
webbsajt,innehållhar mycketmediedistributör sin någonintressant som mansomen

användarna,verket överhuvudtagetoch därför chansbesöker oftare detär större omatt ses av
det sådant sammanhang.finns ett

fasci-det.och konsumeraranvändaren, del verket Detdet denSlutligen ärAnvändare är tar somsom av
kreatör ochuppträda bådemycket väl kan inne-nerande med användarenNätet är att som

Till skillnad från detinnehåll.hållstillhandahållare. själv och skapakanDenne agera
det cirkulärtanalys linje, Nätetvärdekedja ekonomisksamhället, där påi ärrät ettenen en

användarenförhållande också kreatör.är en-

fungera.värdekedjan skasaker nödvändiga för Det möj-finns olikaDetMöjliggörare ärär tatt enexsom
webbhotell.tillhandahållerförstaliggörandeservice,facilitating service. Det någonär ettsom

materialet finns denwebbhotell dator uppkopplad NätetEtt såär är att somen som
tillgängligt.datorn är

innehållstillhanda-finns behov sådanatill det mångaAnledningen tjänster är attatt ett av
hyr dåmediedistributörer vill detta och Deoch ingentinghållare sig åt gärnaägna annat.

koppladdatortillhandahållare.professionell Datorndator hoskapacitet i någon någon ärstor
innehållet fysisktnetwork distribuerar ibaclebønenätverket det nätverket,till stam som--

ochdelarinnehållet myckethar delatIP-paket där alltså i småform små ettorupp avmanav
64 Kbitsls.skickar det standardpaketnollor och i om

detanvändaren kommamöjligt föraøcesstillbandabâllare det åtSlutligen finnsAccess- gör attsom
terminalprogramvara förochAnvändaren behöver terminalmaskinvaranätverket.tillhandahållare attstora

tillgång.denna

medekvivalentvärdekedjan värdekedjan innehåll Detegentliga Nätet. jagDen ärär attav
intresserad transportanordningarna.fabrik.kommer frånköper Jag inteär avvara som enen

nödvändiga förutsätt-bilarna har körtheller intresserad Depå.Jag inte ärär gatorna somav
del den egentliga värdekedjan.inteningar, ärmen en av
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fyra olikafinnsBland mediedistributörernamedie-Typer typer:av
distributörer

mediedistri-dedominerandeekonomisktdenkommer ärkanskeDen att varatyp som
innehåll, Time Warner,medvarumärken intressantidag harredanbutörer t exstorasom

detvärdekedjan. Dehelakontrolleraviljasjälva görkommerMurdoch, De aattrn
tillhanda-frånserversidan,fråndärtekniktechnologystreaming är manensomgenom

fungerakommer Internetavseendehela. dettadetkontrollera Ihållaren, kan enatt som
TV-apparater.masskommunikation sätt somsamma

marknadsfö-paketerare,egentligensådanamediedistributörer ärEn är somtypannan av
duktigade leverinnehåll, justviktigtkanskehar inte något attDe varautanegetrare.

innehåll.sälja andrasatt

världenfysiskadenfinns iför somdistributionsform Nätetcentral ävenmycket menEn
kallade COI. Detpopulärtk community interest-grupper,utsträckningmindrei är s

fråga sluter sigochintresserademänniskormängdbetyder är sammaenavsomatt en
frågavad detellerklippböckervarandras ärdeldiskuterar,och om.nutar avsamman

medmed filmer,innehåll,ochmedochbli störrekan större mu-Det avanceratmermer
livs-tidningar,motsvarandefinnssamhälletfysiskadetmöjligt Ialltsik och somannat.

haidag måstetidning Sverigesådan itypiskliknande. Enochmagasinstilstidningar,
typisk COI 000inte 1väl. Nätet änför leva Påabonnentercirka är mer25 000 enatt

finnsOnlineför Americanaktiva. Inomkanske bara 300 un-är ramenvaravpersoner -
snittmedlemskapet 1 000därof ärinterest-gruppergefär 14 community personer000

därförbara-intealltså någontingbetyderungefär aktiva. Detdem attoch 300 ärav
tillgäng-faktisktinnehålldärförvarandra,med görsmänniskor kommunicerar attutan

också.of interest-gruppernaligt communityi

ellerOnline, GeoCitiesungefär AmericanmediedistributörfjärdeDen är somtypen av
of inte-communityförser COI-erna,egentligendedCOI-context,iVillage, är svsom

teknis-hadeOnlineliknande. Americanochstödhjälpmedel,med storarest-grupperna,
Online.AmericanabonnenternaintedettaTrotshelaunderproblem 1997.ka övergav

tillkunder Americankände intesigabonnenternaenkeltberodde heltDet somatt
eller medlemmar ikunderdeOnlineistället AmericandeOnline över utan varsvor -- kunderna.ocksåstannadeOnline,stannade AmericanCOIlängeCOI. Såsin en

till-innehållmediedistributörfråninnehållstillhandahållare skiljer görasig attEn genomInnehålls- en
dehel delslutanvändarna. Entillvidaresälja detförsökanödvändigtvisgängligt avtillhandahållare attutan

del andra, har insettochtidningardelvärlden,fysiskaden attivarumärkesägarna enenstora
fördetmediedistributörstjänstersådana här äretableramycket attdet kostar enså attpass

k sajtlicens,sedanoch säljerslutendetta sajtiställetläggerrisk De en senuppta.attstor
innehåll vidare.sälja derasmediedistributörerför olikad de säljer rätt attenv s

Nätetflesta aktörerdedärför uppträ-roller,dessaalladelanödvändigt attärDet attFlera aktörer upp
rollerna.kombinationermed olikadetrollerhar flera avtyper av

webbhotelltjänsterutförbådeprøvider. någonDåtalar serviceMan sommanmenart omex
tillhandahållerdenberoendeslutkunder,föraccesstillhandahållareoch accessenatt somär

ellerfem Mbytehemsidorläggaslutkundernaerbjuderofta motsvaran-till Nätet uppatt
börjarde rollerna. Försärskiljaviktigtoch detolika rollerheltdetde. manMen två är attär

dekonsekvensenhandlingar,olikaförska ärdiskutera avtyper avta ansvarsomatt vem
uppträder.rollvilkenberoendeolika iradikalthandlingarna man
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dennesfinnsinnehållför detansvarigwebbhotelltillhandahållarenOm görsWebbhotellets somt ex
svenska riksda-BBS-lagenmärkligadendelvis har ivadwebbhotell vilket gjort somär manansvar

tryckfrihetentillhänsyntill ärskyldig intesig1998,börjani somgör att tamantog avgen
Nyheternämligen DagensOmdemokratiskavästerländskadel detfundamental arvet.aven

webbhotell,innehålletför vårtoch ansvarigaTeliawebbhotell hoslägger sig ärett
utgivareNyheters ansvarigeuppfattning Dagenshardag dåkommer än omannanenen

konsekvensenNyheter. Det göraoch Dagenslegalt eller inte ärinnehållet attstänger avär
ansvarig.webbhotellägaren

hatillåts någotintekonsekvensenaccesstillhandahållaren ansvarigdäremot ärGör attman
innehålletlagra iskervadkontrolleraför honomenda ärför detprivatliv, attsättet somatt

1984.Orwellsharslutanvändaren Då vikommunikationeralla gör.som

diskuteramöjlighet varje så-roll.efter Detrollkan igenom ärPå attsätt enmansamma
roll.vissiinnevilka konsekvensernadetalj ochdan roll äri är enatt manavse

Webbhotell och
mediedistributör

Innehållstill-
handahållare

Meta-innehållssprâkdarabas medie-och
distributörerBetalningsinformaüon

3 Webb-hotell
accesstidochAntaletaccesser

möjligaAntaletför specifikinnehâlls-Område
samtidigaaccessertillhandahållareellermedie-
bandbreddsberoendedistributör Online umingnämns

kan tyckasmediedistributän Denochwebbhotellskillnaden mellanproblem varaEtt är ett en
webbho-rollutförwebbhotellvad isinbeskrivningibland Detta atthårfin varaavär ettaven

tell.

innehållrtill-tillhyrMbbhøtelltillhandahâllarenwebbhotell idator,finns utLängst enenner
kunden.den.yeezfi/ztfördatornrnediedirtributör itill ärellerhandahållare ett unymme :omen

24kopplad tillligger Nätet tim-d datorntillonline-anslutning Nätet,ocksåhyrHan v 5ut en
människorförmöjlighetenockså mångahyr hanbandbreddBeroendedygn. attpå utpermar

till detta innehålltillgångsamtidigt
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meta-innehållsspråkdatabas.förkallashanframtiden kommer också hyra någotIMetainnehålls- utatt som
för beskrivautvecklashållerbeskrivningsspråk, påinte många,Detspråkdatabas attattär utanett som

fil-PICS,användningenmöjliggörövergripande Dettadatorer nivå.innehåll i enaven
allrainnehåll. denoönskat Ifiltrera bottkanföräldrargör att t aterprogramvara, som ex

hittaöverhuvudtaget kan områ-användarendetta katalogformenenklaste görär attsomen
innehållsleverantör har datorn.idet vissensom

tilllevererarbetalningsinformationför olikagrundvalendettaSlutligen är mansomtyper av
utför. Detför de hankunderfakturera tjänsterkunden kan sinakunden, sini görtur attsom
innehål-säljeraktivtmediedistributörmediedistributör detfrånskiljer sig sättet att enen

utförsajt. innehållet. DenneförsäljningensjälvWebbhotellägaren deltar iintelet sin av
mediedistributöten.ellerinnehållsleverantörenuppdragteknisk servicerent aven

InfoMediaPhiIipson,TeIiaDavidutfrågning av

Utñ-ågare:
StockholmsRättsinformatik, universitet.förviddoktorand InstitutetBrinnen,Martin0

Åberg, medier, STIM.inriktadJohan jurist nya0

kabel-TV-distributörtillidag,denFinns världentill den fysiskakoppling ut tdet någon ex ensom ser0
Nätet därför bör hakoppling Finns roller påBör alltså typñnnas typerdet någon annan avensomnya av

ansvarighet

eftersom den möjliggörinter-aktiviteten,fundamentala skillnadernade justEn är ettmestav
blir frågankonsumtionsrollen.och Dåproduktions-bådemassdeltagande Nätet, i om
fysiskaden världen,demokratisk fråga ifundamentalmycketreglering Nätet änmerenav

företag.antal DärbegränsatIV-kanaler ägdavidhardär varit några ettstora avvana
mellanbalansendiskussionbehövt föraharñinnitshar det omenacceptans att manen av

förgrundvalendet självaPå Nätetoch allmänintresset.starkarelativtdessa ägarintressen är
roller.till dessarelationdiskuteras idemokratiska måstevårt system som

Det medförmedlare.förkallas årkan nyttDen rollsaknar delvisafñrsmodellenpresenterade somsomen0
mediedistributör,baraochinnehållsleverantör inte årInternet förmedlare intedet finns är enär att som

Med denna aktör,dem.skull deldelensför denyttrandenandras taförmedlar utan att nyaavutan som
Vi gamla bildernadessakanske kanintemed takanske motiveratdetförmedlaren, typår av ansvar.nyen

TV, hakanske måstevitidningar och typyttrandeñ-iheten iñnns för utan som upp-av ansvaren nysom
liknande.webbhotell ellertillhandahållerför demsiktsskyldighet även som

skiljer detgrundensammanhanget. Menmakt irädsla för användarens ityderFrågan en
förmedlar-telefoniområdet denfinnsRedanfysiska världen.från densig inte typen avnu

med skyddaväldigtintegritetsskäl har varitdemokratiskadärroll och vi ust attnogaav
telefoni.meddelandefriheten över

illustrationense skulle fråntasunderdelenMed slutsatsendet lätt dramodellentill år attreferens an-att0
Nätet.material pådistributionenha iskulleöverdelenoch ett avatt ansvarsvar

slutsats.nödvändigDet inteär en
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rollKräver exklusiv iMen modellsådan härslutsats.möjlig utserdet att somär enpersonenmanenen
harhär kedjasådanrollerflera i etttänkaeller kan sigdistributionen ansvarför atthar enett manansvar

distributionenñr

frågaDethardel någontingalltid alladet ärgrunden såI omettär ansvar.att tarsom av
innehållstillhandahållare, dvilltalar Men påståjagvilken v satt enom.typ ansvar somav

Detungefär ansvarig utgivare.rollska haläggerförst Nätet,den något ensomenutsom
kommersiella aktörer.förprincipiellt klartdetprincipiella åtminstonedet ärär -

saker Nätet.läggeranvändaretalarproblemkommer inMan när uppsomomman
motsvarande ansvariganvändareinföradet registreringkanskesikt gårPå några års att aven

samtidigtNätetbådeanvändaretillåtakanManutgivare-ansvaret. menatt anonymavara
handlingarförstraffbaraspårbara och sinaoch bådeutgivareansvarig attgenomvaravara

sida krävadomstolskan frånelektroniskaolika signaturerhar gör att mansomtyper avman
detta.har lagtidentiteten dental del utsomatt av

genomför IBMsdistributionskedjanframtidenockså lägga ikanMan manomett ansvar
vissadet kuvertetIP-paketen. Påkuverttechnology, d ungefärent/doping sätter manettv s

ochidentifieradavsändaredet finnsstämplarnastämplar. De är attsomattgaranterar en
distri-dekanavsändaren. Dåskickades frånmanipulerats sedan detharinnehållet inte som

sådana paketdistribuerardekrävakan intedistribuera ellerdettabuerar vägra attatt man
ellereller vitt.varken nollhär stämplar Ansvarsådana sig.harinte är ett, svartsom

distributionmöjliggörandeservice fall kan havissa att stoppaDet i ettmodellens avinnebär ansvaratt
Nätetmaterial på

konsekvensernadiskussionfundamentalnödvändigt videtJa, om manavär omatt tar en
skatill detställningochdistribuerasinnehålletochde ska tittain påkräver ta omsomatt

demokratiskavästerländskahelahotarinnehållet. Då vårtbaseratdistribueras system,
uppfattning.enligt min

Den bygger iSverige tryckñihetslagstiñning.tillmycket vårOm hänför itryckfrihettänker påvi man
Det massmedia ärharpå vibyggermassmedia. i sinskydd för attsärskilt turhar sompå viprincip ettatt

Meninnehållet.kontrollhar lätt överdärfåtal organisationervisststyrdacentraliserade och mangenom
yttrandefrihets-då haskamassmedium vianvändaren fåroch ett sammaäven varamangemene -nuom

någotNätet och publicerarsig påförochmassmedia utskydd både för som gergemene man

detmedframstegen möj-fundamentala Internet,dedettyckerJa, jag attäratt ettt avmo
nöd-alltsåomvärlden.till Det intebudskapenskildasmassdistributionsådan ärliggör aven

mediekanaler.fåtallängre igenomvändigt ettatt

Men med miljon-beivra.lättoch missbrukkontrollera ärlätta attganskaTraditionella massmedier är att
demfrånutkrävakunnahur skamassmedia,uppträdakananvändare ansvartals mansomsom

elektroniskmedkan ha ansvarig utgivareproblem viPrincipiellt ingetjag enenomsett ser
Vad be-möjligheterna.Tekniskt finnsliknande.ochautentiseringsalgoritmersignatur, som

förutsättningarnalegalaavtal deinternationellaolika upprätt-hövs attär gersomtyper av
idag.mängdenhantera den ansvariga utgivareteknikharsådant Vihålla attsystem. enett

befolkningenhela ansvarig utgivare,det besvärligtfannsbaraNär gåspennan menvaromvar
vilja.politiskfrågaidag.det Detdet inte ärär om en
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VadTeliafrån ansvarighetsmodell. kanDet och eventu-affärsmodell ingenmaterialetpresenterade år en
framtidrolluppdelningenvärdekedjan och iden skisseradekullltastaellt en

respekterar skillnadernastånd framövertill intelagstiftning kommerdenDet är att soma
rollerna.mellan

investerakonsekvenser inte vågarleda till såsomkommer sinDet i att manatttur en massa -
konsekvenserAndratill investeringarna.riskerna proportionidärför stårinte attatt serman

andra hålletkonsekvensermedfullständig anarkifår åtkan att manatt man envara s a s -
det hela.kontrollen övertappar

saker,handlardet liksom interolldiskussion,för närMan även sammaomtyp omsamma av
roll deBeroende vilkenroller.uppträder olikalagstiftning. Folk idet gäller uppträ-annan

regler.respekteradeder vissai måste typer av

Är sidaTeliasmodellen frånbästa tänkbaradendetta

har gradvisModellenvärderingar.meddenbeskriva världen våraförsöktharVi att sersom
världenberoendeframöver ocksåutvecklaskommer antagligenfram och den attväxt att

förändras.

särskilda rollerrollerna, kanhar de olikavilken relationerBeroende ityp semanav
samtidigt.rollerna Detflera dessaofta uppträder medaktör är ettäven avaavsomom

affärscheferför omtala nimodell,användningsområdena för sådan här våra attatt omen
överblickatharhamna ni intevad riskerar itydliga ni niinte gör,är ettatt ansvar som

överblickat.harekonomiska risker nihar inteoch somsom
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Rättsinnehavarens perspektiv

Peter Cunnan:
ärförfåttare.CurmanPeter

måste rätten till copyright"upphovsmän sina hävda"Alla hus ochomse

belyserrättsinnehavarens perspektiv den digitala miljön.Detta avsnittinledning

digitala revolutionen vill det eller kommer denhär. på-Den Vare sig vi inteBudskap är att
hinderverka liv och arbetsvillkor. helst kan ekonomiskavåra Vem störreutansom

böcker och det riskerar skapa turbulens marknaden. Förläggaren harut att enge
roll också den digitala utgivningsmiljön. Författarna detcentral Föri är ut-storen

såväl konstnärligt författarfackligt. Alla upphovsmän måste si-maning, se omsom
digitala miljön.hus och hävda till copyright också denirättenna

ägdeoch halv bestämt denFör sedan, januari småttår 20 1997,Print-On-Demand närmareettsnart ett en
Stockholm.historisk presskonferens iArkitektkopias lokaler Drottninggatan i75tekniken rum

bestående Myrdal, Forssell ochdenna händelse stod udda författartrioBakom Jan Larsen av
själv. Inför ansenlig mängd journalister, författare och förläggare visade praktiskijag en

det gick förena teknologi med den gamla gutenbergska bokkulturen.handling att att ny

framställaTack Print-On-Demand-teknilcen, innebär kanminutnågonatt manvare som
gamla och titlarfärdig bok från digitalt original, kunde erbjuda läsare ivåra justett nyaen

efterfrågades. diktbok turkiska, komdet antal Själv valde återtajag att att en somsom a
Boktitlarna annonserades kulturservern Marebal-för och utdrag böckernanågra år.ut ur

fylla beställningstalonghemsida intresserade kundeInternet, där den iticums en som se-
Stockholm, där boken omedelbartelektroniskt vidarebefordrades till Arkitektkopiadan i
beställda boken beställarensloppet dagar damp sedan dentrycktes. iInom några nerav

kunde framställda böckerna konkurrera med vilka andrabrevlåda. de digitaltPrismässigt
böcker helst.som

tekniken. Print-On-Demandberodde förvisso självaUppståndelsen kring projekt intevårtAll utgivning
det kurslitteraturframställningsmetod, synnerhet gällerhar sedan länge naturligvarit ikan bli lönsam nären

för bilarmanualer ochoch vitvaror.t ex

gäller skönlitteratur. ocksåden tillämpats dethade Detsåvitt vi visste inteDäremot ärnär
från de skönlitterära bokförlagenskombetecknande till dettainitiativet experiment inteatt

Arkitektkopia. Alla branscher bokbran-från icke-litterärt företagsida, ävenettutan som -
nämligen sluta själva.schen har tendens sig inom sigatten-

nyfikna frågan: Varför nischutgiv-Arkitektkopia ställde den berättigade och inteMen göra
Varför upplagor också böcker upplagorbara böckerlönsam iningen i småpå närstorasatsa

Varför lönsamefterfrågas allinte utgivninggöra
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förlag. avsiktVårintePrint-On-Demand-publiceringenmedavsikt nyttettVår att startavaravtalInget om
intresserade allmänhetenlitterärtdenochförläggarnakulturpolitisk. villeVi visadigitalrättighet snararevar

kundekostnader och Internetrimligatillupplagorböckerpublicera i smågick attdet attatt
marknadsförare.utmärktanvändas som en

författarförbun-Liksomsinrättigheternadigitalafrågan deställaville ocksåVi spets.om
angelägetdärfördetochupphovsmannenrättigheterna tillhör attmenadedet vi att varatt

författarförbundet. Men intemedöverenskommelseträffadeförläggarföreningen snarast en
Nordenlandetenda ideträttigheterna. Sverigedigitalaavtal de ärfinnsidag något omens

förläggare.ochförfattaremellantillståndavtalslöstrådernärvarandefördär det ett

publiceringsforrndetPrint-On-Demandmedfördelen är gynnarfrämsta är somDen att enmedFördelar
kvalitetslitteraturfördel för dentilldenAlltsåbegränsadeupplagor.eller somböcker äri småPrint-On-Demand

förmyckettillräckligtefterfrågasdeneftersom intesvårigheter attmedidag kämpar stora
ekologisktochsnabbtotroligtDärtill detlönsamhetskrav.kommersiellatillfredsställa är ett

hel-tillkommerdigitaltlagrasboktitlarnaböcker. Genomdistribuerafördelaktigt attsätt att
denögonblickdetförst imaterialiserasBokentransportkostnader.ellerlager- somler inga

Arkitektkopiaefterfrågas.där denocksåframtidoch inomåtminstoneefterfrågas snaren -- landet.helaplaceradePrint-On-Demand-maskinertiotal övernämligenhar ett

Print-On-Demand-teknikenlevandebac/elist oöver-hållagällerdet ärsynnerhetI när att en
allaFramför allt skulle vårabort.behövaverketskulle självatitelenda iträffad. Ingen rensas

fak-läsare. Detför generationerglädjetill ärvid livhållasklassiker kunnaodödliga avnya
tillgängliga iklassiker intekulturskandal våramånga ärnationell såtiskt något att avenav

katastrof.detskulleoch antikvariatenbibliotekenbokhandeln. Utansvenskaden envara

bokförlagallavarför har då intefördelarerbjudertekniken så mångadenMenVarför är det nyanuom -
såvälekonomiskaförklaringar,naturligtvisfinns mångaden Det som psy-så få utgivare anammatgenast

strategiska.ochkologiska

maskinpar-iomfattande nyinvesteringarkrävsDetlång tid.marknadsförândringar tarAlla
marknaden intefram ärutgivningskoncept ännuoch dessutom måsteken tas somnyttett

flestabestsellermarknad. Deutprägladdessutombokmarknadensvenskaför.redo Den är en
särskilt denländer förut, iandraimarknaden harsvenskadensäljs prövatsböcker som

iställetsäker succériskeraVarför skullevärlden. utengelskspråkiga enatt gegenomenman
säljprognososäkermedbok en

fortfaran-säljbara utgivningendendra görhandlardet inte manMen att neratt omtrots
Print-On-ekonomitillräcklig ifinnsdet intebedömningenförläggareblandde många att

gällerdetdyrarebok blirframställdstyckepriset än näreftersomDemand-utgivningen per
Därtill kommerupplaga.växandemedsjunkerstyckeprisetoffsettekniken, däretableradeden

rättighetsfrågan.oklarheten iförmodligen

detRäckerflera titlarmedverkligenmarknadenställer orkar ännufrågaEn manannan
plötsligtdetförvirradealldelesblibokköparnaSkullefinns interedanmed alla ominte som

titlarfler konstigakom ännuut
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faktumnaturligtvis diskuteras.del dessa invändningar kan Det i principEnFörläggare har att vem somav
riskerar skapa turbulensböckerekonomiska hinder kan givetvishelstcentral roll större attututanen nu ge

marknaden.

också den digitalacentrala roll utgiv-det viktigt framhålla förläggarens idärförJust är att
bokdjungeln ochbehöver alltid kunniga människor iningsmiljön. orienterarVi somsom oss

från allsköns amatörtryck.framställa böcker skiljerkan sigsom

kunnaochformmässigdigitala boken utgivningen måsteOckså den måste ägnas stor omsorg
Print-On-demand-utgåvornautgivningsform. lägehävda Inte iminstsig närettoavsett

medjämföra alla slags böckerfår möjlighetspridas bokhandeln och kundernabörjar i att
varandra

.

tillgänglighetenPrint-On-Demand-tekniken obestridliga.med FörutomFördelarna öpp-oanade möj- är
svenska bokhandeln till glädjedenmöjligheten internationaliseringden ocksåligheter öppnas avav ennar

kan manuskriptspråk. baraoch läsare främmande minuterför alla invandrare På några ettav
färdig bok Stockholm ellertryckasfrån Bangalore södra Indien och imailas iiväg ut som

med denna teknikoanade möjligheterLuleå. Vilka inteöppnas

yttrandefrihetssynpunlçt. har hit-från Ingenunik garantitekniken kanDen ses somnya en
andra förmedlats-litterära och In-alla de obekväma yttranden viatills lyckats kväsa som-
ekonomiskt, kultur-Print-On-Demand kanskevärdet inte justDet är utanstoraternet. av

helst avsiktgenomförde debattinlägg den hade vi ingenjanuariNär vårt 1997vi 20Bokhandeln attsom
det uppstod mycket liv-eftersom blev motstridigabilda förlag. reaktionernaMenmåste såmed enettvara -

författarkraven substanti-hätsk debatt bokbranschen ochoch bitvis någotinom att-
Öst formFörfattarcentrum organiseradhända skruvades beslutadeellt imåste att merupp

unikt samarbete mellanutgivningsformen. Därför inleddeshållbarheten denipröva ettnya
Öst Stockholms stadsbibliotek,Bokhandlarföreningen, Kung-SvenskaFörfattarcentrum och

ochIidskriftsverkstam kulturrådet ArkitcktkopiaFörfattares Bokmaskin,biblioteket,liga om
Print-On-Demand-teknik.baseradkontinuerlig bokutgivningförsöka påigångatt en

Stiftelsenbeviljades Framtidensigångsättningsbidrag kronor söktes ochEtt 700 000 av
kontaktades Bokförlagfrån början med etablerat Enredan ikultur. För ett gruppenatt

har arbetsgruppenkunnande. Tillsammansställde medAlla, helhjärtatför sitt nuuppsom
verksamhetsledare.utgivningsprojekt, och anställtPODIUM,startat ett en

turkiskeden bosatteprojektet Hedengrens bokhandel Sverigeinvigdes iiDen maj20 av a
Özkan med kvinnliga svenska kärlekslyrikertvåspråkig volymMert, utpoeten som ger en

Obscuravilkas satiriska diktsamling CameraGyllensten ochoch Torgny Greitz,Larsav
från 1947 återutges.nu

fast böckerna också kan rekvireras PODIUMsägde bokhandel,iAtt premiären rum en
symbolisk betydelse. avsikt medsärskild Enwwwswepgdcom,hemsida Internet var av

betydelse för bokköparnalyfta fram bokhandelns centraladen svenskaPODIUM är att -
utanför bokhandeln bokklubbaralla böcker distribuerasinte minst merparten genomsom av

utanför tekniska utvecklingen och därförBokhandeln får lämnas denoch intevia Internet.
för stimulera boklådor hela landetanvända del anslag ikommer PODIUM sitt attatt en av

projektet. villoch därigenom bli delaktiga Dessutom PO-koppla sig Internet imotatt upp
marknadstorget.värdet också udda titlarna finnsframhålla de Prisneut-mittDIUM attav

upprätthållas försäljningskanal.ralitet kommer oavsettatt
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påverkadenkommerellervill det intevisigVare attalltså här.ärrevolutionendigitalaDenutmaningStor
arbetsvillkor.ochlivvåraünföñauanm

Allaförfattarfackligt.konstnärligtsåvälutmaning,deninnebärförfattarna somFör storen
miljön.digitaladencopyright itillhävdaochhus ävensina rättenmåsteupphovsmän omse

Admi-ALIScollecting society,bildat sittordarbetarnaharsista intressegrupp egetSom -nu
digitalaochsekundäraskydda rät-sinaförRättigheter SverigeiLitteräranistration attav - explo-digitaladenpågårförläggarsidan. Däremotmedavtalfinns ingettigheter. Men ännu
och Göte-DagbladetSvenskaAftonbladet,fullt.förupphovsmännensateringen texterav

erbjuder Inter-betalningmediearkivdigitalthar motgåttborgsposten somettomsamman
net-användaren sina tjänster.

avvisatsförhandlingsinviterallaEftersomersättning.tillerkänns ingenupphovsmännenMen
för-upphovsrättsligadeklarläggaförcivilprocessendaståterstårtidningsägarna attennuav tillbidradomenkommerKanskekommer ensådan attEn ägautsättningarna. att rum.nu

verk.upphovsrättsskyddadenyttjandetgällerdetetik Nätetbättre när av

Sveri-förläggare iochförfattaremellantillståndetavtalslösadetheller givetinteDetbe-avtal är attNya
marknaden kanelektroniskadenaktörerAndranågonderaförtill parten.ärhövs gagnge

det litterä-tillvarataskulleMicrosoft bättreOchgällande.sigplötsligt säger tattgöra exvem
NorstedtsellerBonniersänarvetra

marknadenden litteräraför attintressedetbordeDärför parternagemensamtettvara
säkerställaför integ-kontrollstationermedavtalkorta mångaträffa attgärnasnarast nya --

utbudet.litteräradet digitalakvalitén iochriteten

CurmanPeterUtfrågning av

Utfrågare:
Tidningsutgivarna.Hultengård, jurist,Per0

AB.producent, LearnwaysexekutivAlbinson,Peter0

förfat-ekonomiskt Förlåggarna jupromotaranvändare nyaochförfattaremellanHur skeklareringenska0
promotingenFörsvinner deninteböcker.ochtare

Förläggarrol-fast.liggerdistributionsform. utgivaransvaretMenfrågandettaNej, är enom
han har sigellerförläggaresjälv väntförfattarendetfast ärsigligger omlen är somvare

distribu-Nätetockså utnyttjarförläggaretillellerNätet enförläggare somtill somenen
och ocksåvanligt vispappersböckerbådeförläggare an-finnsDet uttionsväg. gersom

distributionsform.Nätetvänder sig somav

duråttsinnehavarenförvånandedeneller serFörfattareupphovsman gentemotBeträffande relationen -0 ellerskiljer sammanfaller dettaex Vadideelladen rättenuttryck för tetiken ettsom

och utgiv-traditionella utgivningengäller dendetetikenskillnadingen närNej, jag ser
upphovsmannenharfallenbåda rättIupphovsman.fallen harbådaINätet.ningen en
etik gällabordeprincipför den. Irespektoch oavsett omintegritetkonstnärligtill samma

marken.ellerflygplan gårisitter ett
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perspektivSkolans

Alingsås kommun:Lundin,Jan
kommun.skolutveckling iAlingrårprøjektledarefârLundinfan är

vägledning"information ochkonkreti skolornabehov"Frustrerande av

tillpraktiska förhållandeskolans Internet.belyseravsnittDettaInledning

för alla elever männi-alltid lättabstrakt känsla. såinteDetInternet ärBudskap att seenger
lärare kan sigkräverdärdatorn Detskan bakom någonstans Nätet. sättaattute

moral.etik ochfrågorklaraFörtid med elevernaochfrågor sigin i utatt omtanya
infallsvinklar.hittaföroerhört kreativaelevernaSamtidigt ärär att nya

frågor.dessaochinformationkonkret iSkolan behöver

efter efter-konkretaldrig kunnasällan ellerfrustrerandemycket ävenDetfrågorNya ett svarär attsom
frågar Manjuridiskt jurister.Manhandlande Nätetställerforskningar. sig visstHurär frustrerande ett

till eleverna.konkrettillbaka medoch kan kommavidare integår ett svar

redanskolor dettekniken ochden i mångaanvändapåpekar skaLäroplanen är enatt nya
finns.förordningar Vemochde lagarmed tolkabehöver hjälpsjälvklarhet. Men vi somatt

skolorochdit lärarebehövs,denmed detta finnsTyvärr intehjälper resursensomresursoss
dessa frågor idagfinns kompetensenför inomvända Varkan sig att svar.

teknikenanvända denskaför huroch rådbehövs det enkla viskolans värld tipsIbehöver utanSkolan nya
kompletterasskulle kunnarådmed ochhandboklagbrott. liten tipsriskerar Envirådenkla somatt

modere-dbegripligaenklakonkreta frågor,ställafrågespalt dit kanmed vi svar, v smeren
råd.till allmännajuridiktextrad någon översätter rensomav

och teknikerkollegorochfrågor minaantalförsökt sammanställa jag stöttharJag att ett som
och medtekniken. Men iunika för denfrågorna intede Mångaunder åren. är nyasenaste av

förmöjligheterutökadekopieringsmöjligheter finnsteknikensoch denhemsidor attnya
tidigarevadflerinnehåll till långtupphovsrättsligtmedinformationsprida än varsoma

problemet sig inteiställs införmedför lärare situationer, ärmöjligt. Detta även omatt nya
något nytt.

debelyserkomplicerade,speciellt någotkanskefrågorna inte såMånga storaär avmenav
ocksåkännsinformation.konkret Detgällerskolorna detfinnsbehov när attutesom

beskedvägledning ochanvändarekan ochangelägetväldigt vi våra omyngstaatt ut ge
felaktigmedskolande lämnaranvändaskan och får intemediumdetta såhur att ennya

förbjudna.handlingar Nu-varföroch vissavad tillåtet minstuppfattning inte ärärsomom
mindretidigarekanske intres-reglertill ochlärare känna lagarförväntas varsomattmera

osäkra frågarkännernuvarande lärare sigtankeskolans värld. Medför vårapåi attsanta oss
lärarna denframtida situationen.förbereder delärarhögskolanhurvi nyaoss
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ställs införupphovsrättsliga frågor den enskilda lärarenvanligaNågra ärUpphovsrätts- som
frågorliga

Är det skillnadanvändas begränsningdeexempelvis för logotyper KanVad gäller utan0
företag, förening,tillhör privatpersonerden ett enom

delarutsträckning kanvilkengenerellt för citatregler återgegäller IVad annatavman0
special-Räknas elevernasljudinspelningarfilmer,hemsidan,material citat t exsom

tillståndanvändas Hurde alltsåpersonligt brukexamensarbeten Fåroch utansom
elevarbetefall trycka detta iexemplar kan i såmånga uppman

.fotografier kvalitetenföreställer, VarÄr vad de gårskyddadeupphovsrättsligtalla oavsett0
skyddasdet skainnehålla förVad verkmellan idé och konstverk måste att avgränsen ett

upphovsrätten

frånhämtatbilder deupphovsrättshavarentillstånd frånelevernaFår sätta somupputan0
idagutsträckning kanvilken viskolaneller Iklassrummet iiInternet väggarna an-

alltså sko-värld Gällerskolansteckningarbilder ochupphovsrättsligt skyddade ivända
lagrar det digitaltmaterialet ochoch material inkopieringsrättlornas när scannarman

Är för demde avtal harläromedeloch vianvänder kartorför skolanVad gäller när0
framtidenför digitalteknikgiltiga iäven

frågorna, detkonfronteras medkanskedet beror lärare inteJag inte påAnsvarsfrågor menattvet om
ocksåklarajätteviktigatekniken Detmed denansvarsfrågornakänns ärär att ut.att nyasom

för kunnafaller också kännerdetta sittrespektiveden på,viktigt attansvaratt person som
vidare.

Är besitterdedetmålsmän de medvetnaeleverna ochharVilket ansvar somomansvar

fri-eller mindrebesökereleversidorantal lämpligamindre vårafinnsDet merstort somett
ellersamhället inormalt skyddaslärare för alltvilligt. sigMånga censurgenomavsomoroar

svåröverkomligt. finns det Nätet.Nuövrigt är

elevertvekar idag släppaerbjuda, sinakanerfarenhet vadHera NätetmedLärare års utattav
Är det tillåtetlagliga.hemsidor verkligendessafrågardeoch sig vissaNätet är attpå om av

barn-exempelvisdet berörhelst, längevad intehelst och informera såvadvisa om somsom
förtalfolkgrupp och personerpornografi, hets motmot

tilleller skolans hemsidavill länkadessutom sinaomöjligt eleverheller vissaDet inteär att
folkgrupp ellersprider hetshemsidan dåsidor. dethäftiga sigk Om visardessa motatts

kommerolaglig Vemlänken från skolandålagstiftning,bryter vår även attärsätt motannat
länkartill dessaeventuellt länkarkontrollera länkar ochdessaför attta ansvar

vilkaskyldighet ochvilkenVilkettekniker.fråga kommer frånviktig våraEnVilket ansvar,ansvar annan
de och kon-skolans Får infinns servrardet gäller materialhar derättigheterhar teknikerna när som

skolortillskyldighetensidan då vårafinns de andravadtrollera Har å attatt servrarsesom
kommersiella produkterfrånär rena

ochmed och loggamed Hera,tekniker,från skolledning,utsträckning kanvilkenI varaman
ärenden lämnashar begåtts Närför utreda brott måstefinnsreda vad ettatt omta som

rättsskyddenskildes då hotasdentill polis intesåöver att
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AlingsåsUtfrågning Lundin, kommunJanav

Utfrågare:
Skolverket och ISOC-SE.Groth,JohanTekn dr0

Sajber TV1.Wiktor Södersten,Internet-strategen0

etiskmedInternet vaddels dendelar,Frågan skolan består tvåianvändningetisk menar manomavav0 om
På fråganden förstaanvändning.Internet, etiskåstadkommaska kunnadels huranvändning enmanav

ochmed ochtalarVad närberoende påetiskt varierarentydigt är rätt varñnns inget vem mansomsvar.
Hur dåska ikomplex fråga.detDet enighet vad ärfinns är rätt,samtalet sker. ingen utan manenom som

kulturer Vilka90 harrollerolikakanske ñnnsdär detsärskilt skolaenighet isådanskolan uppnå enen -
tillåtetochvadenigheten rättför äruppnåskolhuvudmannenochlärarna att somom

diskuteraochfråganmycket viktigtdet sigkomplex fråga. MenDet är attatt ta anvar en
be-frågorna. Detför isig inlärarhögskolorna harden. Inte minst sättaattstortett ansvar

området.och fortbildningdiskussionermyckethövs

Barn naturligtvis svårarehar ännu attblandDet feletiskt ellersjälvklart vad är rättinteär vuxna.enssom0
vad det för någotReglerna naturligtvis in ärkan snävakandetta. sättaskilja påkunna somuppmansom

Men förklarargviktiga härMan det äröverträdelser.försöka beivrakan sedanår lov göra. manattman
reglerPå dedelaktiga i sättademvilket låter attoch fel.vad sättför är rätt somuppvaramansomungar

delak-demriktiga Hur och hur låterför barnenförklararochbörbör finnas, rått man varamanvarasom
sätttiga I vilketgrad,fall vilken påiså

enklare kommaockså inden finns detdelaktighet.skapa NärpunktförstaEn är attär att
fel.ellervarföroch förklara något är rätt

ochDe blgrad själv deltagitjagMen reglervilken ärdå, uppsatta,hur i somav a,gör somsom nu0 man
Man är någontinginte sågaAlingsås generella. talarochganska snäva attkommun somfinns i är manom

gående inskränkningar ilångtDet väldigtdet yttran-tolkaskulle ärjag atttär såra någon t ex somgrupp.
för-yttrandefrihetutsträcktaMen den längst attexempel,klassisktdefriheten egentligen. etttar somman

sammanhanget förpubliceras dettaSatansverserna, iRushdies absolutSalman skulle det inte gå attsvara,
då LåterHur blibarnenDet förklararregler.väldigt snävaårväldigtdet mansårar manstoraatt grupper.

utskadetpåverka hurochdelaktiga se

detrollenskild läraresocksåständigt Det varjearbete närDet är att ageraär ett som
aktuellt.det blir Dåskolanfrågan iblirTyvärr dethänder någonting. så näratt tar uppman

varför.och diskuteraeller eleverrespektive elevden tiden medsigmåste taman

klassföreståndarenMen enskildetill denalltsådet är upp0

idagtsjfilvklart.det blirJa,

utformas Ochoch hur kan dessaåtgärderreparerandeHur förberedande ochmellanñrdelasarbetetbör0
mellan skolhu-ochriksdag, departementskola,myndigheter,nationellamellandettakan fördelahur man

skoladecentraliseradför skolan iväldigtfaktiskt harvudmannen stort enansvarsom

alla lärare kan ställavärdegrund,har någotbyggaDet måste somatt en gemensamman
och drarvärdegrund iväg åtdel kollegiet harinteså ett annatrestenatt enen avupp -

infallsvinkeln tittaden första vi måste på.splittring. Dethåll. skaparDet är somen
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perspektivoperatörens

Hultman, Tele2:Robert
informationschefha: 7êle2Hultman AB.Robert är

påtillåter få Internet"förekommayttrandefriheten ska"Allt som

perspektiv.belyser Internet-operatörsDetta avsnittInledning en

fler.innebörd förreell mångarått konkret,har yttrandefrihetenMed InternetBudskap en
möjlighet.abstrakt frihet tillmindre Ingenhar ellergjortInternet somenen mer

yttrandefri-Internet-användarnasönskar onödigtvis begränsamedarbetar Internet
ellerannorlundaanledningfinns för intahet. Internet-operatör ingenDet att enen

och domsto-vad lagarvad yttrandefriheten medger Internet änsträngare syn
lar har.

ocksåoch kunskaper. Detutbyta erfarenhetermänniskor möjlighet möj-InternetYttrandefrihet att gerger
det möjligtoch påverka. Internetuttrycka och bemöta åsikter, skapalighet opinion görför flerallt att

konstnärliga uttryckmusikaliska ochsprida litterära,att

kunnandeteknisktandra medier kräver litejämförelse medmedium iInternet är ett avsom
ochjämförelse med andra medierekonomiskatekniska och I nåroch storman enresurser.

internationellt samtal därvill,deltarpublik. iinternationell På Internet ettman, om man
med.talartillhörighet, det kriteriumgeografiskintressen, ärän styr vem mansomsnarare

för fler. harinnebördfått konkret, reell Internetyttrandefrihetenhar mångaMed Internet en
till möjlighet.eller mindre abstrakt frihetgjort enen mer

deinställningförstå iskaviktigt komma ihåg Internet-operatörernaAllt dettavillOperatörer är att om man
med den svenska delen In-arbetarallaetiska frågorna Internet. jagbegränsainte törs säga att avrunt som

mycketdagliga hardedet gärning,starkt och påtagligt känner i sinväldigt göratt enternet
affärsverksamhet.ellerbara arbetebetydelsevidare än att ett envara

Internet-användarnasonödigtvis begränsamedarbetarDärför vill Internetingen yttran-som
ellerannorlundaanledninghar Tele2 intadefrihet. ingenSom Internet-operatör att en

har.vad lagar och domstolaryttrandefriheten medgervad Internetpå änsträngare syn
förekomma de delartillåter skayttrandefrihetenalltinställningTele2s är avatt som

fråndärvid de andrainställning skiljeradministrerar. sig inteTele2 VårInternet störresom
operatörernas.

särskildaföriblandanvändsslagkraft, snabbhet och spridningInternets argument attsom
oerfarna användareochför Andraska gällaregler Internet. att som nuargumenterar omogna

publi-för vadställa kravkanal till skullerak någonhar på taratt sommottagarna ansvaren
erfarna,eller böckerradio, tidningarvill komma till tals TV, måsteiDen passerasomceras.

vill ocksåpublicister.omdömesgilla redaktörer och De såoch gär-argumenterarsommogna
skulle särskilda In-administrativa lösningarde tekniska ellersnabbt diskutera görasomna

ternet-regler möjliga.

finnsför andra människor.begränsad till skydd Det in-yttrandefrihetenMotivet ärär att
våldsskildringbarnpornografi, olagaförtal, folkgrupp,skränkningar hets m m.mot mot
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fårför tryckayttrandefrihetslagar finns, fungerar också Detde Internet. inte iMenSärskilda regler mansom
tidning eller bok får publicerainte Internet.behövs inte en en man

och spridning. kommerbehövs snabbhet Internet inteandra regler InternetsNågra inte, trots
ellermänniskor till jobbetbrevlådan. basunerar budskap tillhem Internet intei vägut

sökahuvud informationskolan. hitta InternetFör måstenågon rättöveratt taget man
vill ha.därför informationden. behöver för inteIngen utsättas mansom

därförbehövsför yttrandefrihetens omfattningsärskilda regler Internet inte.Några

eller admi-teknisktfråga och oerfarna Internet-publicister det inteIupplysning är ettettomognaom
spridautbildningsfråga. handlarproblem. upplysnings- och DetDetnistrativtutbildningoch är attomen

påståendenförståelse för vilka konsekvenserreglerna. handlar skapakunskap Det attom om
få. sprida gammal godmänniska eller människor kan Om argumenta-attgruppom en av

diskutera sak ochtionssed inteatt person.-

sprida förtal, barnpornografi eller hetsa folkgrupp kommervill inte in-Den att tamotsom
helt tillämpligaregler. fullt tillräckliga och Internet.tryck lagar harDe vi ärsträngareav

uppgiftmyndighet med kon-dock domstol ellerEn Internet-operatör sigOperatörer mot är attvare en en
följs.trollera lagarnaabuse att

inskrida och vidta åtgärderbara har praktisk möjlighetdetDäremot är operatören attsom en
särskilda etik, den k netiketten,material bryter lagar eller dendet motmotmot somsom s

utvecklats Internet.

därför k abuse-funktioner.de andra harTele2 och Internet-operatörernastörre s

uppfattar eller netikettenhittar bryter lagaranvändare materialEn mot motmansom som
det anmälts,abuse-funktionen. Abuse granskarkan anmälan med tillgöra tarepost somen

vilket detdet kunden ochställning till brott avtalet mellan äroperatören,är ett ommotom
deavtalet kundeneller innehållet bryter Idet bryter lagar netikett. Om stängsmotmot av.

finnsmaterialetdet anmäldafall det lagbrott anmäls det till polisen. inteOmär ett en
vidarebefordras anmälan till den berördaanmälan,hos den tagitoperatör emotsomserver

operatören.

yttrandefrihetsbrott.fånga Enför såskapat strukturoperatörerna har sättatten upp
allmänhe-detektivenfrån brukar kalla denstruktur bygger hjälp vad polisen storasom

själva skulle kunnavad Internet-operatörernaten. En många gånger störreär änsomresurs
för granskamobilisera Internet.att

rättsrnedvetandet och användarnasstruktur bygger det allmännadessutomDet är en som
fungerandegrundläggande förfaktorer absolutetiska Två är ett normsystem.normer. som

naturligtvis Internet-etik.Och det gäller även
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Hu|tman,Te|e2Utfrågning Robertav

Utfrågare:
Statskontoret.vidavdelningsdirektörEklund Löwinder,Anne-Marie0

Stockholms universitet.vidprofessor datavetenskapPalme, iJacob0

sigFinns ägnarabuse-gruppernarisk fördet atthos olikaolika operatörer.Abuse-grupper litekan ut ense
gör Vem iställetskaåt Ar de intebordede göradet någotborde sigde inte ägna somnågotåt somsom

görabordeinteabuse-gruppernadetgöra som

funktion hosborde.de Detintenågontingidag ärintesig åtAbuse-grupperna enägnar som
detfungerartill detverklighetenkrassaoch deninte tjänar attseroperatören pengarsom

sättet.

utformatdeåtminstonemed Internet-operatör, ärkund tecknar sin större,avtalDet ensom
ocksåbryterlagenbryter såsådant något mot avta-gör manmotsätt att sommanett om

avtaletefterlevnadenbaranaturli eratörenmed Detlet erär som oeratören. avPo
sakpolisensdetpolisanmälan. Dådessutomskerhandlar brottfall ärde attI omsomsig

helst.brottvilketåtal, isak väcka precisåklagarensochutreda annat somsomatt

upprätthållatill någrauppgift hjälpa strängareabuse-HinktionensSedan det inte attattär
utfärdatbiblioteket ellerskolan,förfårdet inom man nugöra varramenutan mannormer,

ramarna.

ligger påanledningde har motatt annan ser-Om upptäcker någonting ensomabuse-grupp agerasomen
servernandradendrivertill denönskemåletvidarebefordrar dåni somver,

.lå
..................................................................................................... --

erlinjerhyr fastakunder,Gäller drivsdetta aväven men somav erasomservrar

.li
-___________________________________________________________________________________________________

då ingripaabuse-grupper motkantillfast linjeoch hyrOm harorganisation eraerenserveregenen -en
fast linje12:e bara vägraserver Telelagens har rättparagraf ni attsäger att ensådanligger pådet ensom

ellerdrift störning attskydda nätets motdet behövs förellerskål att an-kommersiellatill nåtert omav
information på privataolagligmöjlighet ingripa motInnebär rättslighardet ni inte attskadas.vändare att

nättillkopplade ertårsomservrar

fåttuthyrda linakopplad till vårdriverkontakta denkan ärVi enomservern somsom
förbunditavtal med sigkundenfall inteden. deinnehållet I attanmälan genom ossmot

möjlighet ingripahar ingenfinnasfårvadbedömning intefölja attvår servern,somav
finnsför vadhar hellerinnehållet. ingetVi servern.somansvarmot

uppmärksammafall blirdet viBBS-lagen. Iomfattas inteTillhandahållande nät avav
till polisen.dettaanmälakansådanamaterialolagligt servrar,
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perspektivYttrandefrihetsaktivistens

Axelsson, Flashback:Jan
för Flashback.redaktörAxelssonjan är

på sällan spam"Nätet dockförsvarbarttvivelaktigtär"Mycket men -

yttrandefrihetsperspektiv.information företeelserbelyser och Nätet iDetta avsnittInledning ett

mängder gradhögstaoch företeelserinformation ifinns Internet ärDetBudskap somav
finnsändå försvarbart.orsakellerdess Dettvivelalniga, existens är annanmen av en

exempel.mindre försvarbara. Spamföreteelserockså Internet ärär ettsom

företeelseolika diskussionsgrupper,email ellerreklamd via iSpam ärinteSpam är enatt masspostav s-
försvara.svårförsvarbart är attsom

den vill. medoch tyckatala Detsamhälle bör individ hafrittI varje ärrätten att somett
marknadsför ifrågasätter, detproduktenordandra inte sättutan somsom manmansom

innehållerköpaenkelt CD-rommarknadsför den Idag kan via Internetpå. en sommanman
adresser används sedan tilldollar.email-adresser för knappt Dessadrygt miljoner 20020 a

massutskick rekla.rn.av

skickar främst kostna-denmellan och vanlig reklam FörSkillnader många.jämfört ärSpam är somspam
det tidsmässigt väldigt kortportokostnader ochMed slipperderna intressanta.med reklam tarspam man
riskerar mängderinnebär dettareklam. Förtid sin attattmottagaren man avatt ut

medskylt dörrenfall kantill brevlåda. vanligaoönskad sin I påsätta textenpost upp enman
sällanundanbedes. valmöjlighet Internet, åtminstone inteDenna existerarReklam när

mycketmed tiden hurkan du idudet gäller Hamnar spamregisteri stort settettspam.
ellerreklam du villfår dudu dettahelst din mailbox. registerreklam Finns ii oavsettsom

inte.

reklam.skickabe dem sluta Harkontakta avsändaren ochkan givetvisMan turatt manmer
från felaktigoftast skickasutskicken.och upphör med Menrespekterar de detta spam en

tidsfrågabarafinns redan med Detoch din adress i register.avsändaradress ärett nu ennu
erbjudanden.med flerkommer höraföretagfler siginnan att av

och slänga den.plocka den intedu enkelt Detreklam din brevlåda kandu får iNär tarupp
ochladdas vilket kostardettid. medspeciellt lång Men Internet måste tar extrapengarner,

riske-medproblemuppkopplad.du Etttid måste är mottagarensannat spamatt varagenom
rubrikerna. vanligendast Imellan olika emailviktiga brev då skillnadenmissa är postattrar

reklam/brev,vadsnabbtförsändelser ochbort oviktigakan lätt ärsomsortera man serman
vykort, räkningar o s v.

diskussionen riskerarkvar.problematiken Spamgäller UsenetdetNär görär attattspam
inriktning denna bör respekteras.speciell ochdiskussionsgrupp harbli störd. Varje en
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ifall dettvivelaktigtoch där det justdär försvarbartområdenfinnsDet ärärärNär är spam.spamspam
ochmöjligheten tipskunderföretag erbjuderExempel sina nyttsenastförsvarbart när attär omett

upplysningardessaskickarföretagetönskar häremail. Kundeneventuella kampanjer via att
längredå detoch inteär spam.

intresserade.lägga tillkanmed dessa listorProblematiken ärvänner trorär mansomatt man
därför viktigtdem. Detaldrig önskatfast deskickade till sigfår då dessa tips ärDe att samt-

Kan intederas register.förhurinformationtydligharliga listor gör manatt urmanom
endast då.det uppenbartutskickslistalämna är menspam -

nazistiskverklig historia. Enexempel byggerkompliceratbetydligtochEttEtt komplicerat enannat mer
kunderstill samtligaInternet-uppkopplingarnalyckadesSverigeiorganisationfall i praktiken tag en

propagandasedanskickadeadresser. Manomkringuppskattningsvisemailadresser, 70 000
försvarbart. Internet-tyckte dettasamtliga.till Det någon varsomvar om ens

mellanskickamöjligtdetefter intevalde dettauppkopplarna så postspärras attatt varatt
Internet-leverantören.nämndadenochdomänden politiska organisationens

Propagandanönskad fråninformationeneftersom inteDetta sommottagaren.varspamvar
Nyhetsbrevetfrivilligaflertalharnyhetsbrevskickades prenumeranter. somettett somvar

hatill inteskickades vidaredetförstdärförsådant inte när sompersonerutanren spam,var
efterställa dennadockkan sigfrågeteckenTvåblev detinformationenönskatde manspam.

organisationifall avsändaren varitinte någonförsvarbartagerandedettaHade varithistoria.
ifallmänniska,tillskicka brevkan ävenEn privatpersonprivatperson ett annanenutan en

från avsändaren.brevönskathar aldrigoch denna någotkännereller honhan inte personen

från Internet-leverantörenförsvarbartifall detställakanfråga sigEn är varmansomannan
nekaskunderInternet-leverantörernasFlerafrån domän.mail dennakundernaneka avatt

utomstående kun-ocksånekasnyhetsbrev.detta Härhelt plötsligt attenatt prenumerera
email deras domän.allblockerarleverantörendenna organisationkontakta attp g ana

skyddaför sigskulle havad deockså gjortfelaktigt fråganAgerandet attär annarsmenvar
försökupprepade spam.mot av

innebärbømbing.mail DettaliggerföreteelseEn anonymt postarnära är attMailbombning manspamsom
tidlångblir detKonsekvensenemail tillibland tusentalshundratals, attatt tarperson.en

vanligafrån denbort dessatidskrävandedetallladda hem posten.är sorteraattsamt attpost
diskussionsgrupper.förekommerDetta även mot

mail-hurinformationerochManualeremail.här förKonsekvensen manär omsamma som
dockmailbombningardessautföraförsvarbart.ändå Atttvivelaktigt ärbombar ärär men-

syfte, nämligenbaraharperspektiv.helst Dessaförsvarbartaldrig någonsin något ettsomur
förstöra.att

falltill datavirus kan iinformation relaterat mångaochKunskapdatavirus.gällersakSammaDatavirus
däremotdatavirus igen.Spridandetförsvarbart.ändåtvivelaktigttyckas är gynnaravmen

andratill sidor in-hyperlänkningförsvarbartalltiddäremotsakEn är oavsettnästan ärsom
uppenbartvilseledande eller organi-länkningexempelvisundantagMöjliganehåll. ärär som

verksamhet.olagligserad och
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utfrågning FlashbackAxelsson,Janav

Utfrågare:
författare.Valdés, journalist ochAna0

Wästberg, liberal publicist.Olle0

ud-kontaktmöjligheter tillochI Flashback, informationför, finns allt möjligtdu ansvarigår omsom0 som
tillframför allt länkarochcultivatingbombrecept, indoor marijuana ettda sexuella aktiviteter, vapen,

Lägger dufolkgrupp.hetsdet gällerhel del uppenbart olagliga när mototal årnazistgrupper somvarav en
åtkomstenunderlättarsådana här länkarvärdering duelleretisk aspekt sätterindivid någon när somupp

informationdennaav

innebärden detockså funderatoch hardärför tankedet min jagJa, jag ärgör attatt --
läserdel deras Närkan och ocksåutomstående insyn targument. om exta manavatt

sida det hela.får Menfolkgrupp,sådant hetsfinns detnynazister, är ommot enman avsom
värde-därmed också krossaochökad kunskapkan du ocksådeldu får argumententa av

illadu tyckerringar om.som

locketoch försöka lägga In-på.löser någontingJag inte attatt tystaatt nergenomtror man
exempel. Revolutionismsådantväldigtdessa världarna Nazismnyttigt.i ärärär annatettsyn

utomstående hardärmed inte möj-människor har lång listaexempel där argument, menen
delväldigt mycketdenna information.del Jag vinnerlighet att tatror att avmanatt ta av

dem.för sedan kunna vändaden informationen sig emotatt

Bombrecept då0

infor-underground-relateradsamlat olikafinns arkiv där harBombrecept i jag typerett av
förstasprids den världen.får vad Dendär du också i gångenoch insyn imation somsomen

Anarchist Cook Book börjanboken iriktigt ordentligtmaterial komsådant ut genomvar
fortsatt kommaSedan har detta gång.1970-talet. gångutattav

och bästaområdena inomoch de bästabästa recepten grejenlägga dehar valtJag att upp
världen.händer denvadför överblick iområdevarje att somen

sådan information.bedömaEn innebörden ochmänniskor kapabla förståär attförutsättning år attatt0
Hur 12-åring eller hanterasammanhangenMen i vissa ettkan förståväldigt argumentmånga år enunga.

bombrecept

filtre-får formalternativ. Det iDärför frivilligproblem.därDet ärär ett man avett censur
missbrukas. detska Menskolor ochföräldrar och inteanvändas bådekan ärring somavsom

informationdelfritt kunnaskolelevfiltrerar bort allting.skola En måstelätt ta avatt en
pornografi,filtrera bortexempelvis skaskolarbeteför i Det ärämnet.gör ett som manatt

filterdet skaeller bombrecept. Mensatanistisk informationfolkgrupp,hets vara som enmot
filtrering.lagstiftning skerfrån ellerdetfrivillig via-inte att statcensur

PICS-ñltreringNågon form0 av
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språksexuelltexplicitDär våld ellergradenbedömadet går tatt av ex0

skavadacceptabelt ochvadindär kan ärJa, manparameter styra sommottagaren genom en
till.tillgång

användasdet kangrad,utvecklatycker ska i såjagDet något större att avär att mansom
bibliotek.skolor ochföräldrar,

folkgruppoch hetsbombreceptVarför oetiskt motdirektreklam änår mer0

alltså detinformation,skickar intedäremotJagdirektreklam ärDärför tvingas på. utmanatt
har dubudskapmeddigdu När rättenungefär någongår attettnär stoppargatan.som

direktreklamvidare. Menocksådu hardevadlyssnaoch rättensäger attmenstanna -
hela tiden.tvingas man

människor.andrakasta någontingfrivilligt. ska inteska ManAllting vara
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perspektivenskildesDen

Datateknik:Sandred,Jan
ochtill Etikoc/JförfättareDatateknik Internetredaktör tidningenSandrea påan är mø-en-

Lybenynzden".ralis/e kompass i

ansvar"individervikräverfriheter taroch atthelt"Nätet somnyaossger

perspektiv.människansenskildafrån denbelyser NätetavsnittDettaInledning

för oli-åsikter,framförafriheter missioneraheltmänniskorInternetBudskap attnyager oss
ställer ocksådethelst.vadberätta Mensälja vad helst,livsåskådningar,ka somsom

ska någotvillindivider. Om Internetiår vikrav.helt Vi att varaett somansvarnya
lärdet skahur inteInternetanvändbart, måste visavi utanut ansvar,vara.

denindivider kansjälvatillsammans.skapar Bara vinågot viInternet är angesom
moraluppfattningen.allmänna

skoloralls. Allt flerförhållaeller sigmöjligheteller intehotkan InternetManhotInternet ett ensomse
bankalfäreroch Inter-brevhandla, skrivaläromedel. kanVianvänder Internet göramöjligheteller som

och allsköns bråte.pornografi,lämpar för hitta rasismockså välDet är attnet.

hurkan leda och undervisa igoda pedagoger,kraftfullt verktyg kräversådantEtt mansom
erfarna pedagoger.kräverlärare, Detanvänder det. inteInternet äntvärtersätter merom.

eller tele-ungefärdistribuera information,baraTekniskt Internet sätt postär somett attsett
dramatiskt dethelst. Mer inte.tillvad helst,helst kanfon. ärVem säga somvemsomsom

Därför detinnehållet.direkt påverkasjälvamedier kanÄr skillnad från alla andra vitill ärMenvi gördet
dom.skapar intedet till. Internetdet Vivad Det vifel fråga Internet görärtilldet att -

al-snabbtkorkad idéframför jaghemsidatycker någonOm sätterjag egen somupp enen
villkorinnehålletpåverkakraftñilltdirekt ochindivider kanViternativ. somsammasom

företag.multinationellaochregeringar

innehålletförsökDatainspektionensoch envisasvenska ärden regeringensEUs, att styra
åtalaväder. Skaförbjuda dåligt vilite detlikaförlegat. Internet går attatt somcensurera

sexvideode distribuerarförtelefon Ska Postensnackar vifolk iförTelia stämma attatt sex
postordervia

speglarförbjudet.tillåtet och Denvadreglerarlagstiftninghar i SverigeVi ärTydlighet borta somsomen
stjälakraftfulla. skaenkla och Du inteGuds budmoraluppfattningen. Tioallmännaden ärmed Internet

tydligtär nog.

världsomspännande och låter sig inteborta.tydligheten Internetmed InternetMen ärär
och uppfattningar. Vartill olika lagarhänsynalla länder,Innehållet iregleras. är utansamma

hets folkgrupp Allareligionsfrihet, ochvill,vadfrihetmellangår säga motgränsen att man
världsligarasistiska påståenden ochinnehållerBibeln ochurkunder Koranenreligiösa som

tillåtenkonstnärligt uttryck Vadvad opini-pornografi ochkränkandeVaddirektiv. ärärär
uppviglingstraffbarvadochonsbildning är
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frihet för olikaframföra åsikter,friheter. Frihet missioneraheltInternetGer helt attattnyageross oss
ställerdetvad helst.frihet berätta Menhelst,frihet sälja vadlivsåskådningar,friheter att somatt somnya

skavill någotindivider. Internetfår Om vihelt kravockså vi att varaett somansvarnya -
det skasjälva huranvändbart, vi visamåste vara.

ellerenskildtillsammans. EnskaparviInternet någotlär inteInternet ut är personansvar.
Inställningenellertillåtet Det inte.vad ska inte. gårbestämmamyndighet kan inte varasom

blir baradirektiv. ensi-förmyndarskap och Detoch statligtnaturligtkomma intemåste som
moralupp-allmännadenindividersjälvabaraoch inskränkt.digt Det viär angersomsom

fattningen.

förstå.andra. Mandikteras måstefrågor kanoch etiska intemoralgodEn påAndra kan inte rätta avsvar
Moral består iindivider. intesjälvaoch fel bearbetasFrågorna måsteetikendiktera rätt somav ossom

förank-inifrån,kommaeller Denkan lära måstehandförsta teorier emot. varatautmanav
individenskommapluggareflektion Den måstelevande. Etisk in.och interad går eg-uratt

verkningskraft.för haochfrågor någonattsvar,na

och vadtillåtet intebordevadtill ärgrundinställningintuitivVi har alla somvarasomen
själv-försådantifrågasätter viochsakerställer singod InternetMen många tarspetston.

upplösningochdagens förskjutningar islagord från förr räckerEnkla inteklart. mot normer
moralupp-ochbara kunskap rasismrårvärderingar.gamla Det är somgemensammaav

lösning.

sidorMängden ökar med ihemsidor. åttamiljonerbestod 275iInternet 1998Mängden gör se-mars av
möjligheter-Överblicken Därmed ökarblir okritiska.förlorad.för längesedan Vikunden.okritiska äross

och regeringarföretag, organisationernogräknade individer, skummamindreför att ut-na
godtrogenhet.nyttja vår

tusentalfanns knapptsedan detFör årnågrapublicister.På är allaInternet ett personer som
journalister ochlekaInternet-anslutningmedallabeslut Idag kanpublicistiska i Sverige.tog

åsikter, konspi-publicerakan sinaskribenterfått potentiellahar miljontalsförfattare. Vi som
finns Internetomdöme.eller Detskvaller urskiljningochrationsteorier mesta somutan

betydelse.och grumligavsändarehar oklar enen

det In-redigerade.faktagranskade och Mentidningarböcker ochallra flestaDe mestaär
tefuseringshögar.förlagensliknarternet

paradigmskiften handlar inteparadigmskifte. Verkligarevolution,faktisktDet är ometten
heltperspektiv. Internetprodukter, det handlarellerteknik nya per-geratt ossnyaom

spektiv.

ställa andra kravOch det kommer att oss.
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Därför källkritik och analytiskt tänkande detmåste all värdelös.lära Utan kunskap är informationVi är
Både för tolka informationen och förindivider har läraviktigaste vikällkritiseraatt attatt pre-att oss.som

information, Internet.sentera egen

Åsiktsfrihet detsamhälle.handlingsfrihet grundläggande Menoch inom mångaär atttrorett
blirhandlingar. moralen Dåför Då privat.handlar bårbara den sinaär ansvaretsomsom

and-påverkaroch tyckerfritt Alltindividen överskrida etiskadet vistår säger, görgränser.att
väljahar också maktentill helvete.makt liv och andras ViharVi våragöra attettatt egnara.

medmänniskor.för liv, vårda och skydda våravåra attatt ta ansvar

själva för knark viInternet,har maktenVi pågörakan det valet.Bara att menpropagera
ensak knarka,det ochdet för själva.barahar Att ärärgöra sägarätt attattatt ensvarsoss

andrakandrunknar ochkan bort medan andra isak. Man tittainte attstruntamansamma
splitterbomber.tillverkar

personligtlåta blihar också maktenmed har makten välja,och viviI attatt ta ta an-att att
Tysklands bekostnad, skrevjudarna fetadet tyska folkets pliktDet inte göraär attsvar.

Kampf.Hitler Meini

från helt förutsättningar,världsbild.paradigmskifte etableras helt ManI utgårHur kan vi bli nyaett en ny
vadockså förebild.problemställningar. paradigm Den vihelt Ettklokare avgörär anser varaennya

förändring-förändringen,åstadkommerbetydelsefullt, det förebildeninteär utanmen som
oftast deförebilden. förändringen kommer Enändrar Ochi sig oväntat. meravarna som

överraskande Internet.är

gradlever högstainträffat. historia.framtiden. har redan Internet Vi iDenInternet inte ärär
rika-framtiden. baradet för bli klokare Intehur ska använda imed Frågan viInternet. är att

alldeles förkvart förmed surfavälinformerade. räcker inseeller Det attrunt attatt enre mer
och till-verkligheten. billigareBarasamlatsidioter Internet. Det precis imånga är som

.sarxialâsiâá-
__________________________________________________________________________________________-

finnsdet Internetutformar tradition, inget inomYrkesetik sig inommå någotochVar attär menensomen
utvecklas ak-traditionAnvändaretiken har heller Dentillbaka inte måstefalla någonpå.utveclda etiken

ochtivt var en.av

Utfrågning DatateknikSandred,Janav

Utfrågare:
Advokatbyrå.Wadsted, Dahlman MagnussonAdvokat Monique0

Bischofberger,Teol dr Erwin jesuitpater.0

Även de flesta tyckerEtt inteför olikaHera olika etiskadet finns attbekymmer år att omgrupper.normer0
Internet tycker allt ska frittfinns påstjäla, detheller vi attska döda och inte vet att varasomgrupperman

Båda förväl lika starkt etiskt stödhasigska fritt.allting intemedan andra att grupperna anservaramenar
detHur ska hanterauppfattningar.respektivesina man

finnsdelen världenfungerar verkligheten.hur det Iska iMan titta större en gemensamav
finns anledningtill de religionerna. Det ingenvårderingsgrund tillbakagår atttre storasom

värderingsgrunden ska gälladen Internet.inte
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intedelar,förhoppningsvisreglerna allaetiska vigrundläggandeMen absolutdefrånbortservi som0 om
demv mellankonfliktenpersonligadenpåochhustrus tittar somtill sin nåstasstjäla, ha begårdöda, o s

alltingstöd för inteetiskthasig attdeochska frittalltingetiskt stöd förha ansersig att somvaraanser
andratilloch hänsynmeduppträdaskafrittska utan att ansvarmanvara

Frihetsförespråkarnadiskussion.Helafrån diskussion. InternetAllt givetvis ärutgår enen
Desjälv alla situationer.ibäst kandärmedmyndig ochmänniskan avgöra me-ärattmenar
samhäl-skainblandning,statligbefriad frånmarknadenkapitalismen,den styraatt renanar

let och Internet.

visserligenskareglerna.etiska Statenreglera demarknadskrafternalåtaotänkbartDet är att
ifrå-forskningsresultatmedicinskakanmindrebedrivas,forskning skahurlägga isig äninte

fulvacker ellervadbestämmahellerkan intefolkomröstningar. ärStaten somgasättas genom
marknadsekonomiskttotaltMen iföretag skavilket tjänaellerkonst, ettsätt ett pengar.

be-meddedbetalningsförmåganköpkraften ochsamhälle det mest pengarstyr, v sär som
samhället,iekonomisktinnebärutformas.samhället ska Dethur grupperatt svagastämmer

därmedochmarknadeninflytandesaknarbarn och pensionärer överlåginkomsttagare,som
samhället.utvecklingenpåverkakaninte av

filosofiskförhuvudfrågan. Debortglömmerfrihet Internetuttalar sigMånga enomsom
luktarklanghar negativregleringförbud ochordenrättigheter därdiskussion somenom

observationernaanvänder sedanochverklighetenhuriakttarmoral.gammaldags De är som
god och befräm-verkligheten intedet Menbordedet ärför just sättet.att varaargument

alltid Detmarknadenorimligt ärdet gör rätt.automatiskt Detintejar rätta. är attatt tro
rättfärdighet,och rättvisafrågoröverordnasskaekonomiska vinsterrimligt rättinte omatt

solidaritet.och

marknadsekonominanvänderfrihettotalförespråkar Internet trossystemettDe somsom
denomvärlden,baramöjligenbeskriverMarknadenanspråk.pseudovetenskapligamed men

marxistiskadendesamma iFrihetsförespråkarnasaldrig är sov-somargumentsätter normer.
marknadseko-Skillnaden idedärförtecknen ärjetekonomin, att enmotsatta.även varom

ochmarknadenställningstarkarevill haDeenbart egenintresse.aktörernadrivsnomi av
kapital eller vinning.avkastningmaximal egensatsat

föreskrivapolitikerna sigfolkvaldadelidande rättenblir givetvis avsägerDemokratin attom
anställ-från delångtbolagsstyrelserna sittersynnerhetagerande,marknadens iregler för om

världsdel.medochtill ikanskeda, annanen

Lika litenäringslivet.ochreligionenkonsten,för vetenskapen,underlättarpolitikerGoda
ellernäringslivet, konstenvetenskapen,regler inomdemokratinsapplicerakansom man

samhället.överalltsjälvbestämmande inomkrävakanreligionen, man

vad hon Ettochvad hon intebaravärdemänniskansblirmarknadsekonomiI presteraren
anarki.ochfascismfritthelt Internet ger

principetisknågonpåfritt, bygger inteallt skaSå förstår attden varagruppen som0

etisk princip.genomtänktden har ingenNej,
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IblandMan det etikensriktigt bara verkligheten.vad etiskt och tittar på årinte år råttvet om mansom
Mycket uppfattningarverkligheten. etiskaifrågasätta våraverkligheten, alltsåuppgift förändra attatt av

det årgrekiska ñlosoñn intefrån den viframför allt ocksåbara från religionen,kommer inte utan -
glömma.

Detmedvetenhet Kunskap destruktiv.Fråga kan bliempatiskapar etiskdet kunskapbara utansom
utvecklas åtför kunskapen råttmed kärlek behövstraditionen och empatijudiskt kristnaden attår som

kärleks-ochDärför grekiska filosofindenäktenskap mellan kunskapsbegreppet frånbehövs dettahåll. just
judiskt kristna traditionen.denempati-begreppet från

testamentetVarFråga rasistiska uppfattningarñnns det i nya

betyder, detvad allting iha kunskapfråga bottenIpå måsteSvar sätta ettomman en
kunskapeninformation hittar. i sigoch kunna kritisera den Mensammanhang att man

naturligtvis etisk grundhelt riktigt, ha stå på.måste, atten

surfar och hittarskärmenframförharbeter 12-åringsigHur när runt ensomman enman
förälder eller läraremednaturligtvis tillsammansbörsida han Haninte sitterse somensom

och förklara hur det ligger till.ledakan undervisa,

frågor.alladet. har Detnyfikna och harfödda DeBarn ärrätträttär attatt svarvar
ellerdet knivaranvända verktyg,vuxenvärldens lära barnockså äroavsettatt omansvar

beslutsfattare eleverskiljer från andra verktyg,synålar. sig inte mångaInternet tror attmen
lärare precismed ska kunna Detsjälvgående datorer datorer någotblir sätt. ärersättaatt-

tvärtom.

urkunder. Paulus Titusbrevalla religiösafinns världsliga värderingarfråga iDetSvar på 2:
Psaltarenframförallt kapitel ochMosebokhelaTestamentet,lzl0-l4 Nya i 5:e 7stort settur

uppfattningar Bibeln.exempel rasistiskabra i79:6 är

för-brokigheten ochcentrala, bevaradetför kyrkan och skolan betonaviktigaDet är attatt
fullkomlig ochhelig bokförpliktigande idag,relevant och någonklara vad inte ärär attsom

sådanttid. inteurkund produkt Det gårreligiös sinofelbar. Varje är utatt sorteraegenen av
tilltalasoch tidkärlek och generationeller uppfattningar Varje varjestötande rätt.är omsom

fundamentalism.blir detolikabort Censurerareller sätt.störs man

mindreellerkan väljamedsak med ochInternet. IDet är attatt mer ano-varamansamma
fyller det meddet ochbörjanbra.människans själ Frånspeglar ärnätet tomtnym,

innehållet ohämmat.Därför blirtill socialabehöver hänsyninnehåll. Vi inte ta normer.
och lågt,blandning högtblirallmänhet. Detibland fel, livetIbland blir det irätt, en avsom

brutalitet och ömsinthet.och vardag,fest
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etik"i godär intressentFria inlägg: "Vem en

judiskslags kristenfalla tillbakatidenSkolverket kan hela någotGroth,johan Vietiken mus-"Kristna
Världendetta.enighettotalfinnsdetstjäla. ingen ärdu ska Menbotten, intelimskinte"räcker omt ex

fårglobalt. Vi inteeftersomsärskilt Internetgemenskapen,judiskakristnaden ärstörre än
grund.hartraditionerandraochfinnas andra religionerdet kanglömma annanensomatt

körochetikenden kristna såoch baraför lätt för videtfårVi inte sägagöra tarattoss
den linjen Sverige.i

märker vissarepresenterade, ifinnsoch traditionerländerskolan därI många attExempel:
baradå kanVi intemusik. Vad skaflickor lyssnaroetisktdetländer göra ta av-är att

förstbredare ochdettänkatraditionen; vigrekiskt judiskt kristna måsteiden ärattstamp
definiera det.

världsomfattande etiknät.uppfattningenden idelarBiscbofbøger, Jagjesuitpater:ErwinLIFE-modellen ett
försöktsjälvharparadigmet. Jagdetinställd tilldärför positivtockså jagDetkan fungera" ärär nyasom

judiskt kristna,från denbara kommerdetoch koncentrera intereducerabanta somatt ner,
traditionen.muslimskagrekiska, so v

mänskli-dedeklarationacceptabelt och FNsinternationelltLIFE-modellen någotär t omex
reduce-kulturerna kanolikagrundmodell dedärsådanbyggdrättigheterna är storaenga

grundfasttillras en

bejaka Livet,att
människa,hosskydda Integriteten varjeatt

Framtiden ochbefrämjaatt

långganskaFlashback underföljtEfter haKommunikatiomdepartementet:Markus Boberg,Ansvaret för att
publicerasoch detfördu dinaAxelsson: Vilketfrågar Jantid jag somnewsservrartaransvarnowsservrar

där

Internet-leverantörer Sverige.iövrigaFhsbbac/e: iAxelsson, Sammafan settstort somansvar
hartillfälle också häntvid jagoch det harinformationuppenbart olagligJag attettstoppar

bild.stoppat en

detdinarubrikernaIKommunikationsdeparteønentet:Boberg,Markus utnewsservrar ser
ellerdet inte,barnpornografi där Menfinnsdet stämmerattsom

pedofili, vilkethandlar intediskussionsgruppFür/roade: finnsAxelsson, Detjan omsomen
defini-barnpornografi förekommerbilder. Bilderförekommerdetsakär attsomsamma

omständigheterhelstunder någrativt inte

66



denhearing God etik25 NätetIT-kommissionens maj 1998: på

likhetsteckenHultman Tele2förstår Robert niSya/m, Om jagMattias rättDet lagliga och ettser
detbryter lagenmoraliskt. någontingOmlagligt och detvad ärmellan ärmoraliska motdet är somsom

Är korrektdetkopplas bort.omoraliskt och kandärmed också

vad la-aspektervidaremoralisktväl detharTele2:Hultman, SträngtRobert änärtaget som
bästalagen detmoraliskt,vadpraktisk operationaliseringhar. Men ärär somsomavsomgen

har.vi

densvensk lag, i maj 1998,övertygad såsomTele2 dåSvahn, Men ärMattias är attom
oetisktellerupprörandeskulle kunnatäcker sådant som somses

ska ändra lagarna,virollIZIeZ:Hultman, ligger iRobert Det inte vår operatör attsom
änd-försökaförlagstiftare,kontakter medmed opinionsbildning,får arbetavi att enutan

behov.sådantharstånd. dagslägettill vi inte någotMen iring sett

intryckhittills fårvad harStockholmsJacob Palme, Avuniversitet: att"inskränkt ettsagts avmansomsyn
enstakaförbjudaeller vissaska tillåtapraktiskt enbarthandlaretikpå typeretik" avtaget manom

olika slagmeddelanden Nätet.av

kanhandlingar Nätetandrafinnsetik.inskränkt Det mångaväldigtDet somär synen
publiceraellerhar nå-behandlar inteifrågasättbara ochetiskt inte rätt attmanomsomvara

dekostnaderåsamkar andrabedrägeri,skadegörelse,information,viss somattt manexgon
Oetiska.kanhandlingarandrafinnsbeställt Dethar mångainte varatyper somavo s v.

genomtänktdefinieradetikenfick tidigareTzdningsutgivarna:Hultengård, ViPer"Vem definierar som en
uppfattninggenomtänktfel, alltsåochvad elleruppfattningetiken" rättär somont, engottsomav

själv-det ettinför hearingensamfälld. underlagen stårbehöver Inödvändigtvisinte attvara
fråganfram tilldet lederNätet ochuppträderbehövs för hurregleringsinstrument man
etikendefinieradetankommertillhandahålla detta Påska instrument. attvemsomom vem

tillhandahålla denskadetVem är som

etikdettyckerdet. Då inte jagskaverkar tydahittills ärdel inlägg påEn göra attatt staten
Är IT-överhuvudtagetdetnormgivning.längre, staten, t exensutan snarare en

harrekommendationerdeetiken,definiera iska sig inkommissionen, somtatt exsom ge
förbetyder detdå VadÄr talarlagstiftningmaskerad videt inteaviserats ytt-omsomen

randefriheten

helafråga söker isittørdjårande: DetStockholmSeipeL universitetPeter är svarsomen
landar detta inteslutskrivningarna itänkakan mycket väl mig ärdenna hearing. jag attatt

dettalagstiftning,från Ingenmyndigheten, bortsettden och denför vetetc. nu varett ansvar
arbetetsunderlevande gång.högsta gradkommer allralandar. iFrågan att vara

67



hearing den "God etik Nätet25 påIT-kommissionens maj 1998:

fråganmedborgarkonñikten.etiska Menganska kring denförfattare:Valdés, Vi enigaAna"Amerikanska är
rådandevad denhelt enkeltbevakarna kommerbevakar Vem ärVemvärderingar statueraär: att som

gäller allmänna situationerietiska somnormen

och deCyberSurferoch NetNanny,Amerika,mestadelsskapasverktygen itekniskaDe typ
alltde tillåtermed Menharobarmhärtigt allting göra.nästan att om va-sexsomcensurerat
lagstift-amerikanskadenoffentligoch iVarenda USAivapensajt öppenär attp g apen.

tillåtet.allt medförbjudet ochmedalltingningen ärär vapensex

dilemmatolkningamerikanska DettadennaSka viDå är ett manomär anamma
innehåll. Dåoch dynamiskt måstekonñiktfrittmångfaldigt och verkligenska skapa ett

värderingar.helt andraoch försökatolkningen inden amerikanskafrånkunna lösa oss

Är etiskt för-detlagar.brytaetisktIbland kan detförfâttarezCurman,Peter rättetiskt motLagbrott attvara
kurdiska InternetTurkiet förbjudnalägger i.svarbart Sverigeiblandrätt texterutattt

u

moral- ochÅberg individensenskildadenlätthamnar iHM Diskussionenjohan Sjurist,"Abusafunktion
ochmärkerochväldigt viktigt jagetikuppfattning. Något när operatörernafriheteroch är somsom -

moral. liggeretik och Därförtalar, någonAxelssonJan är annansäven att tar ansvarman-
kontroversielladenegentligen

yttrandefri-ochför bröstetslårlustigt operatörerna sigförefaller lite sägerDet attnär man
abuse-samtidigtochhelst inrättartill vilkettryckfriheten ska skyddas prisochheten som

förkallar neti-och detavtal till lagarkopplar abonnentersdärfunktioner sina manman
kan användateleoperatörernaetikuppfattningochmoral-kett, alltså någon somsorts egen

abonnenter.för sinasig stängaatt avav

budbära-baraallt.viktiga roll De inteförstå derasdetta ochviktigt titta ärDet trotsär att
pub-möjlighetindivid harenskilddefall, jagdetta någontingi när attstörreär somutanre

helstvad Nätet.licera som
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C:Tema

på Nätetetikgodför skapaborde görasochVad kan att en

Översikt

för skapaoch bordehar kanvadför denna del diskutera gjorts,Temat görasInledning är att enatt som
god etik Nätet.

självreglering organisato-lagstiftning ochåtgärder,frågeställningarna tekniskaBland är samt
åtgärder.riska
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åtgärderTekniska

görasgjort kanVadfinns redanVad

universitet:StockholmsPalme,Jacob
Stockholmviddatavetenskap universitet.prøfêssorIacøb Palme iär

lite"märkligtanvändslänge,kändaär sedan"Tekniska metoder men

ordningskapa Nätet:finns för vissåtgärderbelyser tekniskaDetta avsnitt någraInledning attsom

Social filtrering kommerbegränsningar.harkan fungera bra,filtreringTekniskBudskap men
framtiden.mycket ochbli iInternetatt

nackdelar.för- ochkan ha bådemöjlighet till Detfinns det Nätet.AnonymitetAnonymitet
på Nätetfinns

skyddande Detunder anonymitet.handlingarkan oansvarigaNackdelarna göraär att man
särskilt bramedpåverkavillden inte går nåpåverkakan någonsvårt attatt manomvara

metoder.

för folk diskuteramöjliggöradet kanskulle kunnamed anonymitetFördelarna attattvara
deockså möjlighetskulle diskutera. Detdeproblempersonliga inte våga attgersom annars

skulle kunnamissförhållanden de intekan yppa.annarssomyppa

tekniska metoderfinns antalsynpunkt.från teknisk Detviktigtmed anonymitetDettaFlera tekniska är ett
identifiering, behörighets-elektroniskförhindraochbåde anonymitet,kanmetoder finns tsom exgesom

försegling.elektronisk Dessaochelektroniskelektroniskt sigill,kontroll, signatur gör att man
försedd medinformationeninformation,har produceratkan reda är enomta vem som

elektronisk signatur.

sakerfolk publicera såför låtaanvända dessa teknikerkanMan attanonymt,även menatt
har begäradomstoldet bararegler,bestämmakan öpp-rättär att att manatt somt exman

möjligt.tekniskthar skrivit Detoch reda något.förseglingen ärtar vem somnar

Ändå väldigt lite.används detillbaka.sedankändametoderna har årtekniska varit 20DessaMärkligt deatt
användbara, används.självklartförefaller intedessa tekniker,märkligt såDetinte används är att som

hu-dåden tiden Internettidigare. Påsärskiltbehovet har varitkan inteDet så stortattvara
hålla koll vadproblem vi gjor-det inte såvudsakligen universitetsnät, attstortett varvar

får ökat behovkanske vikommahelst kan in Internet,de. Men attnär ett avsomvemnu
säkerhetsåtgärder.använder denna typen avman
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nyckel.har ganska långtekniker krävernycklar.lagring DessaproblemEttProblem att är att man enav
lagrautantill,demkunna komma ihåg måsteför ska såför långaNycklarnalagra nycklar är manatt man

detdå krävskort,lagra dembästa metoden påDendem någonstans. attär smarta menatt
Folk harkostarkortläsare.utrustad med Detdatorvarje extraär pengar.smart en massaen

den kostnaden.hardettyckt varitinte värtatt

nycklar-elektroniskadeför delacertifikatservrarkomplextVidare behövs utattett system av
standard.allaOchåtkomliga säkerthålla dem så måstesätt. enas om enettsamt attna

elektroniskameddokumentförseroetiskt sinaanvänder intede NätetOm sättettsom
standard. Detaccepteradallmäntidagfinnsde ganska värdelösa. ingenblir Detsignaturer

heltkonkurrens ochfinns S/MIME PGPstandarder.mellan olika Detfinns är oan-somt ex
tillsammans.och kan fungeratill varandrapassade inte

läggs Nätetall informationlagstiftartänkaskulle kunna i SverigesigManhaVi kan inte uppatt somatt
möjlig-hakanskyddavill anonymitetmed elektronisk Om viförsett signatur.måsteteknik varaen egen

skrivithardomstolarbara kan någonpseudonymaheten till signaturer näröppnas avsom
praktikenkan inteilagstifta Men viskulle kunna i Sverige. göraolagligt. Detnågot om

teknik för Internet.hakanandra länder likadant. Vi intelängedet inteså gör egenen

ochsamarbeteinternationelltointresserademycket lagstiftarnaförvånar såmigDet äratt av
litenhurenda land med tankespeciella lagar baraförsöka införa iintresseradeså ettattav

kringgåskanland. BBS-lagenendabara införsfår lagar ieffekt tett ex,sommansom av
utomlands. Detinformationbara läggerhelsthur lätt en serveratt uppgenom mansom

endavill ha det. Detsådanabekvämlighetsflaggländer erbjuderfinns om manservrarsom
samarbete.internationelltutfärda förreglerna Internet irimliga ettattvore

denhittaåtgärdertekniska Kanibland frågafolk ställerfråga i ärEn är:Går hittadet somatt manomsom
elleroetiskthar Nätetdet någotOm någon gjortansvarigansvarig är anser varamansomsomen

dendethar Svaretegentligenden pådå gjortolagligt, kan ärspåra somman upp
och hurinformationenhar lagthur denberorbåde och Detnej. ärsmart uppsom

villig lägga spåra.mycket energi är attatt nerman

ochinformationolagligläggerenstaka görgångOm personen somomupp enperson enen
det. Omharomöjligt gjortpraktisktduktig det spårateknisktdet ärär atttaget vem som

honomkaninformation spåraläggerupprepadehan gånger sätt ett stegmansammaupp
det mångaolagligt och spåra gårvill saker svårtNärbakåt i göragöra att mantaget. man

iAustraliendatortillkopplar sigkopplar till dator i USAsigMani ensomtaget. ensteg
informationen.olagligadenläggerSedantill datorkopplar i Sverige.sig uppmanensom

tillbaka, allaFör måstespåra väg steg.att man samma

enstakaförflera intesak gånger,de sig,Det går görgöra enmensammaatt om upprepar
här hoppflera sådanadem.arbetsinsatskrävs också spårahandling. vissDet somatten

inblan-mellansamarbeteFramför allt krävsdem.blir detdestohar spårasvåraregjorts, att
sedantillhoppade först USA,nämndedetta exempletolika länder. Idade jagi när mansom

länderna förallahjälp polisbehöver ikanskesedan tillAustralien ochtill Sverige treman av
handlingen.den olagligakunna spåraatt

eller olagliga Nätet, inteoetiskasakerläggerflestaallra ärDe ärsomupppersoner som
detDärmedmetoder.avancerade gåranvänder dessaintesärskilt De sig smartasmarta. av

mycketförövarnaextremfallet, dånaturligtvissagdalätt Detspåra. ärärattmesta nyss
dem.beredd mycket spåraoch lägga energiär attattsmarta nerman
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filtreringfiltrerin Medvill hamed saker Nätetför bli intemetod påEn ärFiltrering att manav som
information. Filtreringolikahar någon sätt stoppartyp somatt programman avmenas

dethittafilter hjälper jagmigfiltrering, harpersonlig jagkan att somatt ett somenvara
vad de släp-filter förharkanDettycker intressant. avgöraattettär server sommest vara en

filter föranvändakunde vissaUsenet News-serverfram sini att stoppat exserver, enper
filt-byggersjälvreglering påförekommer också Newsi Usenetmeddelanden. Det ensomen

självaredanbör finnas isakerför bort intereringsmetod servrarna.att ta ansermansom

vill haochsakerför bort tinglagstiftareockså användaskanFiltrering manatt ta somav en
desakerför bortfiltreringfinns länder använder sigförbjudet. Det anseratt ta somavsom

metodersådanatillämpardelmedborgare Deska låtade sina ärinte t exatt ta somatt av.
ochIrak, Singapore.IranKina,

Teknikenmedger ochtekniken inte.vadmedvetenfiltrering skadet gällerNärVad filter kan omman vara
och sådantsändlista,avsändare visskommer från viafiltrera sådant vissmedgeroch inte kan enatt ensom

filtrera bort.märke kanstandardiseratdirektreklam medmed detmärkt ärär manettattsom
Sedanvill bli med.för sakerkaraktäristikahittakan vissaMan man avsomgemensamma

metoder filtreraolikahar hittatmänniskornaturligtvis antalfinns det motattett som
utseende skiljer demharspam-meddelandena visstkänna igen ett somatt attspam genom

misslyckats.de harmeddelanden. kanfrån Iandra säga attstort sett man

har snabbt lärtfiltertekniska och sigkompliceradeinstallerathar sinaDe attspammarna
fårdem.filtret känner Jagmeddelanden igenutformar intedetta. De sina såkringgå att som

filter idessaför sedan,brevlådamycket åridag lika i min ärtrots som numeraettsomspam
filt-begränsningarfiltrering. iDet visarochalladrift görnästan en massaservrar som

filtrets hinder.kringgåförsökervill filtreradenreringen när attmotsom man

lagligtoch vadanalyseradator kanfungerarFiltrering inte så avgöra ärtext somatt enen
bild barnporno-upptäckakanskrivaolagligt. inteoch Det går ärom enatt ett program som

pornografisk,bildkännakan säkert igenellergrafisk Inteinte. ävenär omom enens man
fungerarbild. Det inte ibland färgernahudfärgandelen påförsöktdel mäta enattgenom

fungerar filtreringen bättre.bra märkningallt.filter kan Finnspraktiken. Tro inte göraatt en

författaredelskanmärken. DetmänniskordetinnebärSocial filtrering sätterSocial filtrering är varaatt som
läggerandrakan ocksåmeddelanden. Detmärken sina somsätter personervaraegnasom

för filtrering.användsmeddelandenmärkningardatabaser somav avupp

väljer detredaktörhartidning.ungefär Manfungerar ärYahoo, ut somsomenent somex,
ob-kan markerabra. Författaren sinatyckerdet dennesläpperbäst och bara in är egnasom

amerikansk lag-enligtberoendegällermycket bra detfungerarjekt. Detta när attporr
beställt.de själva Menfolk inteluradelstater olagligtstiftning det i vissaär att porr som

dömas. Deläsa kan inteväljerdet och självamedvetnade somär att manporrenomom
tydligmedmärkaangelägnadärför mycketUSAilägger är porr-att enporrenporrupp

märkningar.dessafiltren användadå kan alltsåochmärkning

hjälpalika kanmedvarandra. intressenfiltrera Personerförening kan åtMedlemmarna i en
vadallt skrivs Nätet. Dettavärdefulltochdet bästväljavarandra ärär somut avatt som
vilkaverksamhet där ochfrivilligdetokontroversielltganskakan avgörjag när är envarense

information.eller väljainformation inteanvänder förfilter emotatt taemotatt tamansom
skaåsikter vadfiltreraresandraförfiltrering används tvingaDäremot manatt omenom

kontroversiellt.blir dettillåta eller givetvisinte, mer
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filtreringanvändas för ochstandard för filtrering kanvälkändPICSPICS-standard är somcensuren som
egentligen tänktanvändas ochsjälv bestämmer det kan ocksåMen använ-ärför filtrering över. attman -

förbjuder andraandra ochförfiltreraralltsåfördas vissa att tanäratt personeren censur,-
folk kysserbrabarn inte mårinformationen. I USAdel att attt att av seanser man exav

våldkan barnför barn. isådant Däremotdet filtrera bortskärmen.varandra Då går seatt
använderTeknikenbort.det filtrerarmycket helst bilder, intehur såUSA manmansom

för detta PICS.sig ärav

socialbyggerandra inställningar. PICSha andra PICS-filter medländer kanAndra en
doku-dettaoch markeratdokumentenmänniska harfiltrering, igenomgåttnågon attatt

eller filtrering.för socialanvändashar egenskap kanhar inte enmentet en som

framtiden.vanlig och viktig ibli mycket Internetfiltrering kommerSocial att

universitetStockholmsutfrågning Palme,Jacobav

Utfrågare:
chefredaktör,Hedin, Resumé.Bo0

utvecklingsansvarig,Wallberg, Sunet.Hans0

ñltreringunderlättaspridd användningSkulle medelektroniskasigill och signaturerelektroniska mer0 --

meddelanden,filtrera derasmed skafiltrering folk såinnebärdet gårOm att mansomav
sådant där avsändarnafiltreringdäremot skulleunderlätta. detkunnaskulle det Om vara av

hjälper det dugg,försöker kringgå filtren såintefiltrerade avsändarnablivillinte ettutan --
obligatoriskt för alla.detlänge inte är

vill ha, kom-information intealltså de vill lura jagskickar migpåDe somsomspam,som
obligatoriska.de Deverktyg inteanvända densiggivetvis inte äratt typen omavavmer

elektroniskafalskaförse dokument med signaturer,kommer sina ut somsom serattt rn0
släp-har filter baradem.för lura Ombara jagriktiga migsignaturer ettemotatt ta somatt

luradekommer migmärkta medfram saker signatur ävenär attsomper

infor-avsändarenkontrollerarMen ñltreringssystem attsättakan jaginte ettmottagare avsomupp0 som
systemetcertiñeringmed uppåt ivettighar sigill och signaturmation ett enen

harbort alltingfiltrera inte sig-skulle kunnaborde kunna DådetJa, göra. somatt man

DetNätet, också talatskort. harfinnsBland kolla påför ärtekniska metoder, smartauteatt omvem som0
kommitHur den teknikenfingeravtryck. långt harochmäta ögonatt

nackdel kort,fullt de har allaanvändbara,teknikerAlla sådana är smartasomsammamen
motsvarande.ögonavläsare ellerfingeravtrycksläsare ellerspecielldet krävsnämligen enatt en
de lagli-persondatorerFolk köper det till intekostar sinainteutrustningenDen ompengar.

billigare idag.skaffa de blir mycketdet eller inteåläggs änatt omgen
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traditionell bemärkelseInternet-operatörerna, iverkligen operatörerFinns de ärförmöjlighetnågon som
innehållet de databitarñr iskulle transpor-de kunna någotdatabitar,och att ta somtransporterar ansvar

Nätetpåteras

kundersådanakanInternet-leverantörernalägsta nivå. MenInte på stänga upprepatsomav
erfarenheternalängre.kvar kontot Menfår haregler och deetiska intebryter säga attmot

regelbundetblirskickaråtgärd.ineffektivdet ganska Defrån USA ärär spamsomatt en
skickafortsättaoch kan sinleverantöroch hittaravstängda att spam.genast en ny

Telelagendet.tillåtertelelagenifrågasätta i SverigekanDessutom säger att manomman
grunder.godtyckligahelst kundfårinte stänga somav vem som

betydel-blikommerdufiltreringDu jämför det med social attochteknisk ñltreringtalar menarsomom
motñltre-hela tiden hittar påKan fungeraöverhuvudtagetteknisk filtrering närñamtiden.sefullt i man

viktigaBlirringar det verkligtsocial filtrering

sådant Duenkla filtreringarfungera det gårkanfiltreringTeknisk mäta.är attsomom
du han baraförfattarealltingdu filtrerar bort vissfilterkan ha så när attvetatt enett av

digförsöker luramedvetethanförutsett intekommer fungeradumheter. Detskriver attatt
fungera.det helaföroch sådantdetförstås. krävs signaturerDå attatt

Teknisk filtrering kanbegränsningar. intemycketfiltrering har helt klarttekniskMen stora
oetiskt. kan däremotetiskt och Detoch lämpligt,fel, olämpligtochvad är rättavgöra som

social filtrering göra.

slutñltreringen Hur det tilldet blirska gåHur långt utan attñnmaskig ska göra avcensurmanman

själv vilketoch väljerfiltrering.all Varmarknadsfråga medprecisDet är enannansomen
väljer det. Precis jagfilter bättre så jaganvända.vill Omfilter änär annatett somettman

förfiltreraska låtavilka filterväljerdagstidning, jagjagväljer viss somatt enprenumerera
hjälpainnebär ber migtill någoninformationen Det jagden bästa mig. attatt annanatt

dessberdagstidning, jagvissinformation. Precis jagvälja när prenumererar enut somatt
informationen.viktigavälja denhjälparedaktör mig att utatt

folkochkonkurrenslänge det intemed det,finns riskerdet sånågrajag inte äratttror
föroch användsobligatoriskablirfiltrenfiltren. däremotanvända Omtvingas statenavatt

kontroversiellt.oerhörtnaturligtvisblir detfolk får ha,informationvilkenatt censurera

Kan det berosamarbete. påinternationelltointresseradeMyndigheterna anmärkningsvärtdu,är, säger av
skälandraeller finns någrade okunnigaså svårt, ärtycker dettade är attattatt

nationelltfrågorrättsligarättsväsendettraditiondet inomjag ettär per-att urseatttror en
olika länder.väldigt olika Jurister intelokalt. iLagardet någontingspektiv, ärärrättär vana

internationellt.samarbetavid att

samarbetaochtänka globalt internatio-viddatorområdetDäremot inom är attattvana
densjälvreglering,och har går uteknik IETFutarbetat inomnellt. även överNär vi enen

land.enbartoch fungerar visstinte igränserna ett

1 srandardiseringsorganiastion.Task InternetsForce,IETF EngineeringInternet
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självregleringLagstiftning och

görasgmgjort Vadfinns redanVad

perspektivolikasjälvreglering belyses ilagstiftning ochbefintlig och möjligDetta avsnittInledning om
av

Swedengeneralsekreterare,Tell ICCHermanson,0
Advokatbyråadvokat, DahlmanWadsted, MagnussonMonique0

Stockholmsprofessor datavetenskap, universitet.Jacob Palme, i0

ICC Sweden:Tell Hennanson,
Sweden.bandelskammaren, ICCinternationelhgeneralsekreterare7211 iHermamøn är

jurisdiktionsproblem"flexibilitetsjälvreglering"Global utanger

Handels-Internationellautgångspunktmed isjälvregleringbelyser InternetDetta avsnittInledning

arbeteICCEkammarens

uppda-och kan snabbtmarknadenFörtroendesyftar till skapaSjälvregleringBudskap att
alltid underställd lag-Självregleringutveckling.till tekniskoch ärteras anpassas

stiftning.

elleroch självreglering antingenlagstiftning intetalaviktigtDetsjälvreglering manär somsomatt om -
lagstift-och detsjälvregleringbåde lagstiftning ochalltsåbehövsfelaktigt Detofta ärgör. att

ningen sätter ramarna.som

självregleringarindividuellatalar intesjälvreglering jagDen t attär mansom exsom om,
kommer vissadet isjälv väljer PICSsitt överensstörreär omgrupputan att man env,o s

lagstiftning.underställd Ialltid mångasjälvregleringska följa. Denregler ärtyp avsom man
lagstiftningen, exempelvisinnehåll självasubstantiellt isjälvregleringfall sådan ett merger

god affärssed.sed ellergodbegreppetflera lagarinnehåller i Sverige

har ocksåjurisdiktion.talar Vibrottmålgäller vilagstiftning. detord NärNågra ettLagstiftning omom
också gällakanluftfartyg. Detgälla fartyg ochefter. kanDetsigterritorium rättaatt oss

med.följerdetmedborgare,landetsalltså detvarhelst de befinner sig,medborgare attegna
problemställer tilleffektsprinciper. Dettakonkurrensrättenfinns det närSedan inom stora

mediet.globalalagstiftning dettagäller idet

kanSjälvregleringrestriktionerna.definnssidan gäller självreglering inteandradetNär åsjälvreglering
habehöver precisionflexibelt och intetekniska utvecklingen. Detsnabbt följa den ärsnabbareär samma

sigfrågan reglerdeterfordrar, härlagstiftningen sägerär gemensamtmansomutan omsom
vilja anta.
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tillkommer själv-Vanligenabsolutfinns här intresse.egenintresseDetFörtroende är störstaett som av
kommersiella be-den allraproblem. alltsåbranscher med etiska Detreglering i störstaär av

förtroendeochtill med detta vinnerbranscherna kommertydelsen dei rätta att manatt man
Är kommersielltarbetar idagför allaproblemdethos kunderna. något somgemensam

handlaråtgärder det Detförtroendeskapandeförtroende. detdet SåInternet så ärär om.som
huvudsyftena självregleringen.iär ett av

helainnebär ti-förtroendet Detlänge detta inte uppnås.kvarstår såEgenintresset att man
självregle-kommerdet gäller beivrandet tvistersjälvreglerande regler. Närden uppdaterar av

tvistlösningsmeka-utomrättsligafinns ocksådomstolssammanhang. Detockså iringen upp
ex och Rådet könsdiskriminering.Marknadsetiska rådetnismer, mott

självregleringrollhandelskammarens ICCInternationella inom ärICCs roll att tror vara enoss
etikgällerdet det privatpersonersmarknaden. kommer inteetisk auktoritet Vi näratt vara

mark-med företagarbetarICCsamspel, heller privatpersoner.och deras inte grupper av
ändåföretag.dels andra Men vikonsumenter ochnaden, dels gentemot ser ossgentemot

reglera dessa frågor.förbehövasetiska auktoriteter kommerde attattsomsom en av

marknadsfö-kända1930-talet och desedansysslat med självregleringharICC ärmest
säljfrämjandedirektreklam, ochmiljöreklam,för reklam, år-med grundreglerringsområdet

arbetatsefter havärldsrådworld council eller inom ICCgärder. Reglerna attetttas ettav
medlemsländer deltar.samtliga 140speciell kommission där någotfram inom sätten

utgångspunkt detmarknadsföring,ochInternet-regler för reklamharNär ICC gjort är|CCs regler atten
och nyhetsgrupper.webben, Dessaflera olika kommunicera,finnsNätetför Internet sätt eposttatt ex

Även interavsändare och idet gällerolika funktionssätthar när mottagarenmottagare. en
adresseradenskildakanellersändare, frivilligt Epost nå mångamiljö kan inte.aktiv somvara

deskillnader häravsänds.adresserad den Detsjälva verketden i inte ärnär motärpost, men
direktreklamen.den fysiskafinnsregler inom tsom ex

riktlinjerICCs säger atta

fvederhäftiga dettahederliga ochlagliga,meddelanden skakommersiellaalla är övara0 -
riktlinjeruppförandekoder ellersamtligaförekommeruttryck i ICCssom

ursprungslandmeddelandetslagstiftningenförenligt med iinnehållet ska vara0
för naturligtvisinnebärvilket avvägningrespekt för offentligadet ska engrupper0 vara -

of-kontakt medkommamarknadsförare iför alla någotdet intresse sättär attstort
till allakanrespekt förfinnas nejdet skafentliga säga typeratt avgruppenmengrupper,

relevantaeller sådanakommersiella meddelanden inte är s vsom o
särskiltinternationella regler gäller inomföljer definnas användarskyddskadet somsom0

personuppgiftslagochEU vår egen
godtrogenhet, ungdomars loja-barnsfårreklam till barngäller intedet utnyttjanär man0

sådant innehålldessutom skaskadligt för barndet fårochlitet inte somatt varas vo -
för markeratbarninte är avsett vara

publik.inför globalhänsynska visa en0 man
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Advokatbyrå:Monique Wadsted, Dahlman Magnusson
Advokatbyrå.Wadsted advokat ho: Dahlman MagnussonMonique är

sanktioneringslösningar saknas"på nätregler, enklabrist"Ingen men

lagstiftningen.belyserDetta avsnittInledning

förtroendemeddetverkligheten ska fungeraden kommersiellaFör ärBudskap ettatt
det personli-bra överlag.för detta fungerarmarknaden. regler finns Påför De som

ochFN-stadgarBibeln, olikaform netiketter,finns etisk vägledningplanet i avga
personliga planetdetfungerar eller mindre bra. pålagreglerolika Det ärmersom

konliikterna verkar linnas.de störstasom

heller.och kan detaldrig kunnat detskydda allt. har intekan ViVi inteLagar etis- göraoch numotoss
människorfinns alltidbegränsningar. Detolika regelkomplex harJuridiken och sinaka regler typer av

förstår eller för deför de bättre inteför de vill ellerberedda inteantingenär attattattsom -
finns.de reglerfinns regler brytadet att motatt somvet -

fått speciella lagarlagstiftning. harfinns idag finns vissaVilka regler Det I Sverige ärsom
anslagstavlorelektroniskalagenriktade vad gällerspecifikt Internet. Det är närmast somom

betydelsepersonuppgiftslagen kommerkraft denträdde Deti maj 1998.1 är att storsom
lag digi-sannolikt ocksåkraft kommerunder Sverigeoch träder i 1998. att en omsenare

tala signaturer.

Framför regler förför detgäller särskilt ICCsetiska regler Nätet.har ocksåVi vissa ärsom
marknadsföring Internet.företag börhur i sinagera

kommersiella verklighe-denna miljön dels denhanterafrågor iDet måsteTvå tvåolika är mansom -
personliga verkligheten.dels denverkligheter ten,

funge-till ståndoch det ska kommakommersiella verkligheten ska fungeradenFör att en
för marknaden. villviktigt finns förtroende Ingenmarknad, det detrande är att ett agera

hurDärför finns regler handlargäller.riktigt vadmarknad där inte vet som omsommanen
förfaranden.illojalaförbjuderavtal och också regler vissasluter typer avsomman

självaktning utfärdar etiskamedbranschorganrimligtvis ocksåDärför det så, varjeär att
förtroende för vadför skapabranschen ochskaför hur inomregler ettatt manageraman

baraoch självreglerande regler,fungerande lagar inte iIdag finns mycket bramed.håller
lag.Sverige överutan

FN-stadgarform Bibeln, olikanetiketter,ivägledningpersonliga planet finnsPå det somav
fungerarDärtill finns olika lagreglergrund för etiken.personligtillsammans sorts somger en

konflikterna fin-de verkarpersonliga planetmindre bra. deteller Det störstaär sommer
haft plöts-tidigare harolikafinns svårt nåDet att ut, som nugrupper personer somavnas.

med budskap väldigt människoroerhörd möjlighet intemångaligt har fått nåatt ut somen
därför det obehagliga tankar och obehagligade finnskanske intevill ärattattveta ensav,

känslor.
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Är meningslöstnationella. det dådetdet globala kontraidag talats mycketocksåharDetNationella omreg-
nationella reglerdefinitivtuppfattning nej,regler tycker det. Minnationella Mångamed ärler behövs

Varförbehövs.

betala skattviskahaft regler Sverigehar ilångt Internet,innanSkälet t attär om exatt
skatte-Islands för bliflyttar till Caymanmänniskorinnebär allainteDetvisst attsätt. attett

bestämmelser Sverigeoch iinstiftar lagarföreställer migbefriade. jagPå sätt att omsamma
befinnermänniskor sig ifall defungera här, kommerska ivill Nätethur vart somattom

Är territoriumdet iklarar det. inne vårtden defölja dem någoni månSverige somatt som
bra.det.sanktionera Dethar möjlighetreglerföljer dessa viinte äratt

finns heltdärMenÄr Nej, givetvis inte.med globala reglermeningslöst typdet annanen
utgångspunkternadärförregler,stånd globalatilloerhörtbekymmer. Det svårt attär attav

brafungerar väldigtområdendet finnsolika.moral Menkultur,det gäller såärnär somo s v
rättighetsområdet.regler,med globala t ex

för regler. Dendetregler, mångabristråderVad gäller Nätet inte någon ärglobalaEnkla utan snarare
ochetiska reglersjälvreglerande regler,för allaverka sigInternet,väljer utsättersanktioner attsom

finns hela världen.lagregler isom

olika standar-uppför enligt dedem sigintesaknas sanktionermöjligenVad är mot somsom
framtiden därförlösningarenkla billigaförsöka hittafinns.der Det vi måste ärsomsom

hållerfallmänniskor inte sigisanktioneraglobala planet ska kunnadetpå vartsomman
stjäla.skall ickeministandard, Duovanför någon tsorts ex
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StockholmsPalme, universitet:Jacob
Jacob ärprøfêxsør datavetenskap vid StockholmPalme i universitet.

är teknikutvecklingen""Självregleringens fördel smidig anpassning till

belyser de etikregler finns förDetta avsnitt några Internet.Inledning somav

Budskap

finns etikregelsarnlingar världen och det kort översiktMånga Det inteolika många i går attute ge en av
etikregelsarnlingalla. genomarbetade och genomtänkta.IETFs deetikregler är mesten av

finns allmänt etikregler:Två Det tvåtyper sett typer av

Beteenderegler, d undvika därför de själva olämp-beteenden ska i sig äratt0 v som mans
snäll,liga hänsynvara v.ta 0 s

Etikettsregler handlar ska använda språk eller bete-visst visstatt ett ett0 som mer om man
meddelande ska lägga symbol för markeraende, i sitt in vissattt att ettmanex en

skämt. Folk missuppfattat ofta skämt och allvar.Nätet tror att man menar

etikettsregelexempel: du blir tills dag medEtt Om svara. Den intres-vänta nästa ärattarg,
för det nytillkommen regel för Vid denna hearing skulle kunnaNätet. vi inteärsant, att en

ha etikregel blir tillnågot någonjag på måste jagsäger säger, väntaatten som om arg som
med invändningar. kan det. har alltsåNätetimorgon mina Men Nätet jag göra gett nya

möjligheter för etiska principer.nya

gäller självreglering kan finnas olika frivillig påverkan, talardet detNärFrivillig typer t att manav ex
försöker beteende liknandemed folk, dem de ändrar ellerpåverkan sittövertygaatt att attman om

olika det ellervidtar tvångsåtgärder, antingen Internet-gör atttyper att statenman enav
linjen raderar meddelanden webbhotellet.leverantör för kund eller dennesstänger av en

utföra.Tvångsåtgärder alltså alls bara kan kan hög gradDetTvångsåtgärder inte inågotär utövasstatensom
andra exempel, för illustrera hur sådan sjalvregle-också organisationer Ettfungerar bra än attstater. enav

folkfungera, funktionen cancelboti började med kundekan News. Detring Usenetär att
dokument. Sedan upptäckte folk det skrevs d skick-radera sina någonatt attspams,egna v s

för reklam förade och meddelande till hundratals olika nyhetsgrupper göraattett samma
hade med nyhetsgrupperna. gjordeDånågonting inte iämnet ettman programsom som

cancel-kommando. kulturenskickade allmänt i i Usenet NewsDet är accepterat attett nu
gjorde cancel dedet tillåtet började det dyka sådana sådantså. Sågöraär att personer som

scientologerna cancel alla meddelanden deogillade, gjorde inte ansågtsom som somex
finnas började remailers, d funktionborde andrai Nätet. Nästa göraattsteg var en somv s

cancel, kommer remail detlägger tillbaka det raderade Alltså läggaigen. någon ingör attom
igen.

deathfinns penaltie: metod dem bryterSedan Usenet Newsär stängaatt somsom en av
eftersomaccepterade etikregler. synnerligen effektivt, de slutarallmänt Det ärmot genast att

fungerardet vill hindra. alltså självreglering hög grad ochDetta igöra ärsom man en som
finns helstdet lagstiftning grunden.inte någon isom
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teknikenstillsigsmidigareochsnabbarekandenfördelharSjälvreglering anpassaSjälvreglering attsom
ändring.smidigareär

antalmedmarknadsjälvreglering igenomföra stortdock ettkan svårtDet enatt envara
påverka inne-regler skahandelskammarensdetdet viafinns attTaktörer. atttroenex

tusentals Internet-servrar.finnsdetidag någrakanskeDet går närhållet Internet. göraatt

hundratusentals Inter-finnasantagligendetkommer i Sverigeeller två årMen inom attett
vill.hem såi sittInternet-serverha sinmänniska kommer manVarje omatt egennet-servrar.

lagstifta.regel. Dåmed måstepåverka nästanmycketblir det svårareDå manatt en

misslyckaserfarenhetenligtbrukar minLagstiftningproblem.dockharLagstiftningLagstiftning stora
allakommerlagargenomförförbra,lagarWadsted såAdvokatengrundligt. är mansäger atthar problem

följde lagarna Sverigealla ifelaktigt. Omabsolutefter dem. DetsigSverige äri rättaatt
användning Inter-allPraktisktöverhuvudtaget.i Sverigeexisterainte taget avskulle Internet

datalagen.vad istårnämligenstrider mot somnet

kom-ñangerar. AnnarslagarhaMan måstelagar.införaalltså bara sominte attDet är nya
framslagithar sigmeddet Internet,Så attlagarna. trotsbry sigfolk inte är somatt ommer

medkonfliktdet blirlagstiftningenmedProblemetdatalagen. ärenligtolagligtdet attär
ochdatalagenmellangränsdragningsproblemblirdet yttran-och svårayttrandefriheten att

defriheten.

lagstiftaexempelsjälvreglering. Ettunderlätta ärlagstiftning kunnaborde att omDäremotLagstiftning
bransch.ochreklammedmärktstandardiseratochobligatorisktreklamall måsteunderlättakan varaatt

lagstiftadeenligtoch sigillmedförsett signaturerskaalltinförde lagarOm att varaomman
filtrering.olikaformsjälvregleringför iunderlättaskulleregler, typer avavman

idé, och inte,gårsamarbete. Det ingen görainternationellt attbara ärkan idettaMen göras
harIETF. Dendettadrivakanorganisationinternationella ärDenSverige.det ienbart som

funge-teknikenhurSverigelagstiftarna ifrånskillnadtilloch förstårkompetenstekniskhög
praktiken.tillämpa ilagar inte gåromöjligadärför inteoch hittar attsomrar
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Utfrågning MoniqueTell Hermanson, Wadsted Jacob Palmeochav

Utfrågare:
chefredaktör,Hedin,Bo Resumé.0

Wallberg, utvecklingsansvarig,Hans Sunet.0

GårGrundfrågan lagstiftningdet verkligen åstadkomma god etikär: att0 genom

Wadsted, Dahlman Advokatbyrå: Både och kan kanskeMonica Magnusson Man intenej.
åstadkomma god etik lagstiftning, lagstiftning kan uttrycka god etik.genom men

lagstiftningenunderställdsjålvreglering alltid0 en

Iêll Sweden: fyllerICC det alltid Självregleringen där lagenHermanson, ja, inteså.är ärut
specifik. Självregleringriktigt kan lagen. kan aldrig handlande hänvi-Maninte i sittemot

riktlinje eller branschregeltill strider lagstiftningen.motensa en som

Men Palme regler fungerarexempel på lagstiftningnågon grunden.iutan0 ger som

arab StockholmPalme, internationelltUsenet News Självregleringenuniversitet iär nät.ett
sker internationellt samarbete mellanUsenet News i oli-Usenet News-ansvariga i mångaett

länder. har speciellaka diskussionsgrupper newsadmin. net-abuse.De policy där detsom ex
diskuterar vilka åtgärder de ska vidta och vilka åtgärder tillåtna och harinte. Deärsom som
alltså samarbete och fungerande för självreglcring. harDet u ingenupprättat ett ett system

Ändålagstiftningsgrund, eftersom lagarna helt olika olika länder. får ñingera.de dettaiär att
lagstiftningsgrund fungerat, eftersomHade det hade det lagarna frånvarit landinte varierar

till land.

Är Internetreglerardet önskvärt med fler lagar hur folk får eller kan använda0 som

Wadsted, Dahlman Advokatbyrå: förPersonligen ska börjaMonica Magnusson jagär att man
självreglera och sedan kan det behövs ytterligare lagstiftaren ska klivasånågot attman omse

lagstiftaren bör funnitavvakta, särskilt har form riktigt.Men Nätet intein. sinsom

digitaladet gäller det kommer lag har lagstiftarenNär signaturer, begä-ageratsom en om,
från marknaden velat ha regler.somran
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införaförsökameningslöst Sverigeganska iStockholm Detjacøb Palme, universitet: är att
lag-vettigkunnaförtillräckligtdettaförstår göraLagstiftarna sig intelagar. att enegna

handlar Devad lagarnafattar inte ärskriver. Dedede lagarmärksstiftning. Det om.som
Datalagengrundlagenyttrandefriheten iTänk sägerdatalagarnaLäsinkompetenta.helt

med-skyddaskaGrundlagenoch religion.politikdiskuterafår sägerinte att manatt man
hurför illustreraexempelbarareligion.och Detpolitikdiskutera är attborgarens etträtt att

lagstiftarnaokunniga är.

dekanIETF,fungerar,hurförstår NätetkunnigaanvändakanMen sompersoner somman
blirdelari vissasmåningomländer ochalla sågodtasreglerallmännautarbeta somsom av

kunnaskulle detfungera.lagstiftning Dådet kunnaskulledåindustriländer,allaitill vara
verktyg.användbartett

Märk-kontroll.ellermärkninglagstiftabättreDet änMen censurär omatt omsagt:som
önskemål.enligtsjälvför sigsjälv kanochningen egnagör censureraatt envar

Men sanktionervilkensanktioner. typpålagar,regler och avWadsted brist på utanEnligt detråder inte0
verkningsfullaskulle kunna vara

brett och detoerhörttalarAdvokatbyrå: viNu så ärDahlmanWadsted, MagnussonMonique
redanhyggligtfungeraroch detbrasanktioneranaturligtvissaker rättgårMen vissasvårt. att

utvecklarhandel Nätet,gällerdetkunna tänkaskulle sig näridag. Man att man,t ex
skiljedomarverkställbarautverkakandärskiljedomstolarinternationellamindre somman

världen.verkställa helaigår att

betydligtdetverksamhet, svårare.brottsligalltsåförfaranden,strañbara ärgällerdetNär ren
utlämnaskanbrottbara någonvissaDetbegränsningar.har sinaRättsordningarna är t ex

framtiden.väldigt långt ilär liggadetfängelser,globalaslagsmöjlighet någotför. En är men

blivithardomännamnsfrågornamiljöndennasakexempel storti ettbra ärEtt somen ny
skadomstolinternationellbyggaidéerfinnsDärbekymmer. somsortsenatt uppomnu

toppnivådomäner.förfall vissadomännamnskonñikter, ihantera vart

begränsningardeteller skainformationsinnehållfrittVilken varagxundinstållningen ettska vara0 -

har optime-självreglering varitför ICCsUtgångspunkternaSweden:ICC attTell Hermamøn,
bety-ingripanden. Ett optimummellanstatligaellerstatligaoch begränsayttrandefrihetenra

får vadUtvecklingen visaalls.reglerskadet någranödvändigtvis inteder sominte att vara
behövs.

överraskande långt. Det vi-kommitutvecklingentekniskadenvisarpresentationPalmes att
utveckling.snabbskerdetatt ensar

alla andramycketoerhörträdsla, såfinns större ängäller Nätetfort det ärMen så somen
Detåsiktsyttringarlurad eller tristabligällerdetlivet sigfasetter o s v.attattvareav - livet.iåterfinns någonsäkerhet inteoch kravkänslighet på annanstansfinns sometten
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fullstän-utgångspunkt detAdvøkathrâ: Från minDahlmanWadsted, Magnusson ärMonique
begränsningar.yttrandefrihethauteslutetdigt utanatt en

faktiskt begränsningaridagganska myckettänka detockså ärDå måste är avatt som
folk-marknadsföring, hetsillojalvarumärkesrätter,upphovsrättenyttrandefriheten, mott ex

yttrandefriheten.begränsningarsådanaandrasaker. finnsdenoch Det avtypen avgrupp

ellerfinnasreglering måsteDen sätt.annatetttypen av

strañiagen,svenskadenläserStockholm Omjaa-ab Palme, Instämmer.universitet: upp-man
att förbud vissinnehållerstrafHagenparagraferhälften alla itäcker attmotän gemer avman

information.
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åtgärderOrganisatoriska
görasgjort Vad kgfinns redanVad

T-Företagen:Nilsson, IAnn-Marie
förNilsson VD I FöretagenAnn-Marie är

Nätetikombudsman"behövsmåste möjligenbasen"Självreglering vara -

för skapa ordning Nätet.åtgärderbelyserorganisatoriskaDetta avsnittInledning att

branscher ochfortsättningsvisregleringenviktigaste måsteDenBudskap att gruppervara
säkertkommersjälvreglering.råderaffärsregler, d det Viutfärdar att seatt ensv

behövsmöjligt detkvalitetsstämplar information Nätet. Det är ettattmer av
ditNätetikombudsman, NEOnåtetikfor hanteringetiskt råd mant enenexav --

innehållolagligt Nätet.vända kommerdet går sigatt om man

ska Det intevad och det organiseras.vilkengrundfråga organisation,En ärärTrovärdighet är vem som
funderaanledningharIT-Företagenuppenbart. branschföreningalldeles En överöverlevnadför attsom

behovberörd och kännersjälvklart djuptIT-branschenfrågor.dessa För trovär-är att varaav
Därför trovärdighet priori-aifärsöverlevnadsfråga ha renommé.dig. Det är ettär gottatten

branschförening.förområdeterat en

förhållande tillheteraffärsregler punkthar IT-FöretagenSedan i sinaårIT-branschen somenett par
områden.täcker fyrainformation och denelektroniskaffärsreglerhar

medverka tillfierskaelektroniskt informationtillhandahållerMedlem sträva"Skada inte" attsom
ameende".branschensskadaruppenbartinformationspridning av som

strider lag. skaManinformationentill intesjälvklart. skaMan såDet tamotär attse
den,själv publicerarskaolämpliguppenbart information. Dettabort göra om manman

webbtjänst ellerslussar den sinleverantör viaockså är annat.somom man enmen

informationochintegritet Denanvändarens kravrespektfiirMedlem ska påvisarespekt 2.Visa som
fårelektronisk information,tillhandahållerkan inteanvändarenmedlem fär när an-om

särskiltbrukligt eller anges".andra syflen vadvändas fbr ärän somsom

besöker din webbmänniskorinformationsjälvklart du fårinnebärDet somatt omom
falltill andra, dudem inte iöverlämna såuppgifter får dutill dig inteeller lämnar om
vilketför syfte föruppgifternaanvändasjälvavidentiñerat dem. fårhar Du inte änannat

demhantera inteÖverhuvudtagetdem. får på någotsamlatdu har in Du inte sätt, om
detta.medupplysts ochharanvändaren gåttnågot sätt

distribuerainformationelektroniskmed användningvid marknadsföringskaMedlemmassorInga av
relationsaknar relevantmedlemanvändaretill antalinfårmationsådan störreett ensom

till

med använda-haft kontaktska hareklam.massutsändning Manbetyder. IngenDet av
uppföljningdetinformation,riktadkan skickatidigare. Då ärut om enmanren

område.informationen liggerrelation och inomtidigare sammaen
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jüllgød informa-lämnaaz/gzflskainformationelektronisktillhandahållerMedlem motvillkor""Ange som
injårma-användandekundensvillkor förväsentligastorlek och andraavgzflenstion avom

køntrollerharåtydlig och lättffzktureringen skaochtionen vara

kostnader.prackaskasjälvklart. någonockså Man inteDet är

viktigastedeochbranschföreningarandrasäkertfinns sättenLiknande i är attäven ett av
handlar leverantörer.fall detetiken Nätet, i varjeorganisera när omomsorg om

har rollen in-finns leverantörerförhållande till Detroller Nätet.olika iharVi atttrygghet varaSkapa som
bådehadet viktigtdemprogramvaruleverantör. Förwebbhotell ellernehållsleverantör, är attför affärer

mark-information. Menför hur hanterarha policypubliceringsregler och rentavatt man
ñlterfunktioner.ochutvecklamedarbete rating-deltadet också viktigt inadsskäl är attatt

Även speci-sådant. vi intekravställasoch kommervanligare detallt ärblirDetta omatt
viktigtglobalt.den säkert Detkommerfrågan idag,driva dennaellt ärivriga att varaatt

utveckla den lösningar.med typenatt avom

affärsmöjligheter ifinnstrygghet. jag,skapa Det många,andraVi tittar sätt troräven att
aktörer Nätet. Däroch olikasäljaremellan köpare,etikskapa trygghet ochmeddetta att

moraletik,försäkringsmäklareformersäkertdetkommer uppstå garanterarsomatt avnya
ochaffärerdet ska kunnaför uppståbåde kunder och leverantörer,hosbeteendenoch att

etikfrågan.hanteringform positivhandelsöverenskommelser. Det är avaven

för lan-branätsamhällefår detsamhället viytterligare ärorganisera såFörgår trorVad att att somatt
världen, behöver följandeoch fördet göras:framgentgöra

utfärdarbranscher,fortsättningsvisregleringenviktigaste måsteDen att grupper,vara
självreglering.det råderalTärsregler, d att env s

information JagNätet.kvalitetsstämplarsäkertkommerVi atttror2. att mer avse
individdigsidor hanterardessapåbeskedwebbsidor förmärka somattatt omge

lämnar.du Detdeochinformationmed den spåroch ingentingbra vi gör somsättett
haroch IT-Företagenbranschföreningarutveckling för övervägt.möjligär somen

för alla frustrera-ochfinns Nätetinnehållolagligaochskräpinnehållallt detFör som
viljakommerochdettatitta göraframöver kommermänniskorde attatt somsom

erfa-godafinnsvända Detkandit sig.fokalpunkterbehöver skapadet, viåtnågot man
betalsamtal.rådet företiskaochkönsdiskrimineringrådet företiskarenheter t exav

Ndtetikom-nätetikråd för hanteringetisktbehövsdetmöjligtDet t enexär avettatt -
innehåll.olagligtkommervända sigdit detbudrman, NEO går att manommanen -

kontaktkantill åtal. NEOoch lämnavärderingfrågan,hanterakanNEO tagöra en
filtrering,förverktyginformerakanNEOoch innehållsleverantörer.med webbägare om

för bran-ochkan sigwebbsidor, Det imärkningövervakaremissinstans, o s v.avvara
finansie-betalsamtal. Fråganföretiska rådetmed dettill, ärprecisschen initiativta som

för den-hotline Europa justform inomkravmed EUs någonDetringen. stämmer av
olagligt.sådantåtgärdanmälan, analys och ärsomavtyp avna

kon-tydligare ochdet skapasbranscher behöveröverenskommelser mellanGenom mer
för trygghet.samhälletsäkerhetslösningar iCA-funktionef ochnätverkkret att geav

i Certification AuthorityCA
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Utfrågning Nilsson, IT-FöretagenAnn-Marieav

Utfrågare:
chefredaktör,Hedin, Resumé.Bo0

utvecklingsansvarig,Wallberg, Sunet.Hans0

medborgargardeKanEtt blirrisk för detta någondet finnasnåtetik låter sortsråd för intressant.etiskt att
lagstiftningenutanföragerarsom

kän-klokaförsamling medsjälvklartDetdet inte.Nej, jag måste personer somtror vara en
för betal-etiska rådetdetförebild kanoch ifrån lagen.trygghet Enutgår varasomner en

själva rådet intehos Mendet ska liggakan ha åsiktersamtal. detOm äroperatör.enomman
gällasakutsedda. Samma måstedet goda och kvinnorTelias, är ettär mänutan som

bottnar lagen.och ibred kompetenshitta församling harnätråd. Man måste somensomen

Är inblandningbranschrâd statligdet självklart utanett

vill sådantläggaoch vilka rollerdet finansieringenhand handlarförstaI ettmansomom
till allmänhetensprider ljusetdenrådet rollenbranschråd. skaFör att omsomvaraman ge

samhället, kostarför skydda sig ioch hur bär sigfiltreringssystem, rating åt attmanom om
det pengar.

uppgift. skullestatligtill del Dådettamed fog hävda vissdet dessutomDå går äratt enatt
finansie-detundersökakan också gårstatligtdet fall Meni så attett ommanorgan.vara

heltfall det initiativ.branschenfrån företagen och i såprivatring görväg egetettsomatt

"kvalitetsstâmplar" utHur kunnaskulle se

samverkan med CommerceNetutvecklat iexempel eTrust iEtt näraär är ett systernsom
skapamed. handlaravtal inteSwebizz har Detden svenska föreningeniUSA vi attomsom

utvecklingen samarbetainternationella ochförsöka haka dennationellt utansystem,ett
certifieringsådansyftet medviktigasteglobaltkring välkänt Detnågot är attsystem. en

det väl-och dåtrygghet och tillit måstekunden/ användaren, kännaoroligeden ettvaraatt
märke.känt

MenSverige. föranledning vi skaDet finns dethåll attmycket på gång åt ilåter råttär ossoroaattsom
helstbekvåmlighetsflagglånder vadñrdär göradet framväxeratt somman

domännamnssidan.det redan Men jaghänder väl ändå. ViDetJag inte. trorvet ser
sådant hot.upplevsdetaningåtinte ettattstramar somman nu enom --

viktigtde haralla mening seriösakan iOmvänt någon nätet,ärsäga ettsomattman som
allafolk lyssna dessavill skaeller dede harbudskap, någonting ärsäga attatt somsom -

bliroch stabiltsäkert Därigenominlemmaintresseradefaktiskt sig i röstensystem.ettattav
absolutdettamycket någotdet Så inteoch vikten jag ärsäger atttrortyngre. sommanav

onda.detmöjligen detgodahotar det tränger ut-
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på Nätetetikgöras för godbordeochFria inlägg: Vad kan en

hearingen.åhörare vidfrån talare ochinnehåller inlägg diskussioneniDetta avsnittInledning

internationelladediskuteraviktig frågaförstaStockholmSeipel, Enuniversitet: ärPeterInternationella att
Är detÄr dettahanteraomöjligtmöjligt ellerinternationaliteten. detförhållandena,förhållanden somatt

felliggerfel idag, detfall i organdetta hanterasPalme i varje attattmenar,

nyligenAmsterdamEU-projektmötefrånden uppfattningen hämtarmotbild till jagEn ett
Konkretpersonuppgiftsskyddet.förhållande tillupphovsrättsskyddethandlade iomsom

följandefråganuppkommer vis:

innebärarättighetsinnehavarens intressenutsträckning ska hanteringenvilkenI attav0
för kunnaaktiviteterläsarnas,de enskilda användarnas, tittarnasin igår taatts v,oman

vad, hur längeanvänder vförbetalt, satt ovem somse

inför privatlivethaltprincipielltSka upphovsrätten göra0

haft frihet förharÄr gällt, nämligen vihittills hardendet principså att en-enatt som0
kontrollerahar kunnatpraktiska skäl intefrämstbetingadbruk, harskilt varit manav -

idé haharhemma och det varitdär inte någonläser ochdu ochvad tittarjag att en
ekonomisktfunnits intresseoch det harupphovsrättslagen inte någotregelsådan i

Villtekniska verktyget.detförändrad finnshelt NusituationenSka ärattanserman nu
och vadför följa registreraoch privatlivetfölja med hemmendet iingårså att varattman

möjlighet.dennaupphovsmannaintresse utnyttjaDärför blir det legitimtoch attgör. etten
Härska hadet andliga arbetet sin ersättning.ochhindren fallit bortpraktiskahar deNu

till.hänsynekonomiskasjälvklart intressenfinns att tastora

tillprivatlivet ochtilldetÄr Eller skariktigadet rättendetta synsättet rättenattsomman se
Även detövergripande gårintressesfärenpersonligaför denskydd är attnuomettegna

detprivatlivet. Ochhalt införupphovsrättenskaupphovsrättsanspråk långt, sådriva så göra
handlar byggautvecklingtekniskalägga denskabetyder i attomsomsettstort neratt man

rättighetsadministrationssystemkontrollsystem, o s v.upp

detdet kommer inteAmsterdam-dag. Avunder dennatjugotalägnade sigDetta ett personer
tidigare.preciseradebättreantal frågorväl ännågra ärett somut mensvar,

kritikPalmesDelvis iPalmes instämmer jagkompletterarbildDet synsätt.är somannanen
Samtidigtnationella fixering.traditionella,fungera dessochjuridikens när mansätt attav

ganska långsam-respekt för dettafår väldiginternationella frågorna,med dearbetar man en
deteffektiva formersnabba ochdrivaarbetet i sättsvårtär mansomatttunga somma,

önska.skullekanske

självregle-till diskussionenanknyterandra frågaStockholmSeipeL Enuniversitet:Petersjälvreglering, om
lagstiftafrågan:ställdes KanWadstedTillsjälvregleringen etiken närmareLiggerring.självintresse man

det liggerÄr smidigaredet instrumentet,självregleringdetetik närmareså är somattom
den etiskaövervägandena meningenochetiken om

marknadensd detsjälvintresset,självregleringen liggerEller det ärså närmare attär v satt
självregleringtalarhör vivi närröst omsom
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harmakt och ekonomi. Vemfråga handlartredjeStockholmSeipel Enuniversitet:PeterMakt om
utvecklingen i stortvad bestämmertilltillgång Vemekonomi överoch

alldelesdetför Vorenuviutanför etiskadelämnasska dettaEller utattresonemang som
föramöjlighetföramöjlighetförloradärmed skulle varjeochför yvigt attatt enatt man

företik Nätetutvecklar bättrehurpraktisk diskussion vi enom

för etik.uttryckkanSjälvregleringAdvokatbyrå:Wadsted, Dahlman MagnussonMoniquenåSvårt geatt en
lagstiftningvanligliggerföruttryckockså någonting nära.kansjälvregleringMenstandardglobal somge

skullehandlingsreglerolika inteförockså baraetik ochuttryck förlagstiftningOckså somge
etik.kunna vara

Palmeögonbrynen påstårmycketocksålyfterinternationaliseringen jag närBeträffande
lång tid. Justunder oerhörtinternationellt. harDet pågåttsamarbetakanintejuristeratt

samarbeteinternationellt iförekommitdetharSeipel överupphovsrätten,inom tar upp,som
till.har anslutitvärlden, sigalla iprincipfinns konventioner idärochår100 statersom

globalautmärkt föralldeleslämpar sigområdeUpphovsrättsområdet verkar ett somvara
transforme-reglerländernasdekan implementeras iantingenregleringar, genomegnasom

dedemtillämparbaraellerring att sommangenom

olikamycketoerhörtdär detta svårare,områdennaturligtvis andradetfinnsDäremot är t ex
kannakenbilder Jaggodtagbartvadyttrandefrihetsregleringar är trör ex.somsomtyper av -

naketför hur mycketstandardglobalhittakanföreställa någonsinsvårligen mig viatt en
inskränkaberedda vårskulle vi inteIska Nätet. Sverigevisa yttran-attt varaexman

kvinnoarmar.naknaskullemycket aldrig visadefrihet viså att ens

lagstiftningför nationelltalartydligastWadsted denpublieimÄr liberalWästberg.Olle ärlagnationell som
fall tillalla Caymanfolk flyttar inteiskattelagar,stiftarområdet. videtta Honmeningsfull att mensa

anpassadesocialt Mentalar någotsånärseriösa,Island. Det när personer.är sant om
till demriktartill dem. sigDensällanriktarlagstiftning den sig justmed allproblemet är att

cyberrymdens MC-ocksåfinnsanpassade.socialt Detochseriösainte sortsär ensom
klubbar.

fördömd ochblev inne, två gånger,Radio Islam.och HanAhmed RamiTa tsatt mot ex
hemsidan.för, lade handömdblev påmaterial handetfolkgrupp. Precishets utsommot
han hemsi-Sedan flyttadeåtalad.blevhan aldrigoch kritik,debattblev detSedan även om

helt tydligtmaterialdetcom-adress. Menhar äroch dendan till USA är somsammaennu
tillSkulleför detta.dömdblivit någoneftersom han harolagliga Sverigei motangrepp

lämpligflytta tillkanhan sigförmodaråtal,han hotas sö-eller jaghonom USAi attatt av
åtkomsten.kanoch något åtdetkanderhavsö, vi något åt göragöra attutanattutan

särskiltdetibland. Menlagstiftning kan normativnationellklart ärDet me-är varaatt
ningsfull

meningsfulllagstiftningnationellAølvø/eathrâ: Ja,DahlmanWadsted, Magnusson ärMoniqueEgna regler
efter.har Vivadfaktisktbehöver viochbegå brottvillallt. Alla rättainte attveta osstrotssom passar

det finns andrabestämmelse precisvilja hakan ävenSverigei somompassar osssomen -
och skickarsöderhavsö sittflyttar tillkanskedetvill ha Dessade så.inte utsäger enatt

behöverändå.träffas detta Men vidärmed kommer i Sverigedärifrån och vimaterial att av
konfliktegentlig här.finnssjälva. ingenstyrsel Detordning ochhållaregler för ossatt
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medkommerviInternet-samhället någotMlrsøn, I TFöretagen:Ann-Marie är att mognaSjälvintrosse som
förtrognakan kännamänniskorvadfortaremycketTeknikenganska långsamt. går änetisktsigbete oss

ochhakommerinnebärplats. vihamnar Detalltingmed rättsprocesserså rätt attattatt
ska gällavadoch snabbamängd kloka insatserbehöverlagstiftning. IETF göra somomen

mognadsprocess.rättsliggedigenbehovfinns självklartdetNätet. Men merenav

fördetsjälvintresset,eller såetikenförhållande tillsjälvreglering antingengällerdet i ärNär
mark-det skapaetiskt. detPå viset gårsjälvintresset ofta bete sigföretag just attär attattett

mellandet behöverutvecklingar. inte någonmöjligheter och Sånadsmässiga motsatsvara
självintresse.ochetik

företa-utvecklarföretag.braföretag DärigenomförSjälvintresset många manär ettatt vara
finnskvalitetsområdet, där detsjälvreglerarredanparallell där företagenbättre. En ärget

miljösidan.finnsLiknandeManagement.QualityTotaloch TQM1309000två vägar:
för etik.ocksådet gälleroch kommerbraSjälvreglering är att somvara

sådanlyckas Enför Nätet.antal drivfjädraroch ekonomi finnsmaktgällerdetNär attett
finns detsamhället. Sedanförbrasynlig. kanbli någotDetdrivfjäder göraär attatt vara

hel-behöverföretagsamhet. Det intedriverdrivkraftochmaktsjälvklart sompengar som en
detdet sakerhänder Nätet,detdetGör intedet hållerfel sig inomler vetgränser.vara om

Även har högSverigeSkolverket: Wadsted imisstagGroth,johan gör resonemanget.Slagkraften omett
väd-klimatet,boandra fördelar i Sverige,finnsdetflyttarskattelagstiftning, intehemsidori bra attomman

flytta helst,kanBBSfinessen min jagvad Menkrafterna, jag. attär utanatt var somvetret,
meddet räckersöderhavsö,flytta tillbehöversjälv inteJagbehövs utanenrummet.ut ur

för nå-nationell lagstiftning intressantAlltsådit.flytta BBS inte sättmin är sammaatt
objekt.flyttar fysisktdärgonting ettman

baravälspråkhemsida DetIslams tioRadiofinnsfråga Varför ärEn intressant är:annan
Sidaspråk. Intehar tvåmyndigheter ärbland svenskaRiksskatteverket än somensmersom

foch därengelska 1997-harutåtriktade myndighetinternationella öän presenterasvår mer
lockandehemsidaStormfrontsVarföraktuella ...denbudgeten är mersnyggare,t exsom

före-myndigheter ochföretag,finns hoshemsidorinnehållsrik nio tiooch än somavmer
andraförlorar isigfundera innanpå,Det någotningar resonemang.är att man

tillbarnskaskolan.finns Hurdet problem inämligen justDetta att enmanär som
innehålls-mångspråkig,oerhört intressant,harSida, såhemsida,tråkig t enom mansom ex

Islam skaRadio vieller DettaStormfronthemsidaspännandeochgrafiktungrik, re-som
förhopp-medoch godeetiska rådtillsätterlagstifta ellerbörjar mänflektera viinnanöver -

yttranden.inskränka sinamedsnällaallaningen är är attatt somom

gäller detBBS så såAdvokatbyrå: detNärDahlmanWadsted, Magnusson ärMonique attenBBS-export
föremålfördu detsvenskt territoriumbefinnerfysiskt dig Sverigedu i ärlänge mestainteräcker som

dulängeutomlands,flytta BBS såmedräckerjurisdiktion. intesvensk Detförockså att en
underkastaddu ocksåfinns här,fysisktduidentifiera. längeoch Såhär ärfinns går att som

fallalladighär. ifinns Detregler sätt.de annatettatt stoppasom

diskuterarICCdensamma. När vi inomSweden: kommentarMinICC7211Hmmm-on, ärKommersiellt
kommersiellttalarfrån stårursprungsland, vi inteutgåravgör ursprung.utan omvar servernursprung

ursprungslandetfallet Sverige.aktuelladetalltid klart. Men idefinierasska intedet ärHur är
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fall denAdvokatbyrå: marknadsrätten, iDahlman Just varjeWadsted, MagnussonMoniqueMarknadsrätten
miljön längeväl dennaoerhört såfungerar iregelsystemdesvenska,välfungerar somär ett somav

mark-Vi ii Sverige. utgårrepresentationeller harfinns Sverige någoniannonsören sorts
budskapet.alltsåeffektreklamen harifrån sinnadsrätten är mottagare avvem somvar -

de svenskaomfattas denmarknadsvenskochsvensk publikreklamenRiktar sig avmot
Mozambique.ellerPolenmarknadsrättsliga reglerna iståroavsett servernom

villtröghetenvärdet itill tankenFloKonmlt: anknytningMedOhlin,Ioma:Framförhåll- systemetavom
det besväran-personuppgiftslagen.exemplet med Vi mångafrån ärjag utgå ärbehövs attning som anser

fall gäller direktivenefterleva. dettaIomöjligadelvisstiftar lagarde svåravi är attsomom
sedan.för cirka femskrevspersonuppgiftslagen årför som

med bätt-sådan lagskrivadetkanskedetta och framåt, gårlärdom nästaOm atttar serav
god kultur Nätetför skapametoderandradiskuterarframförhållning. När vi att ennure

Ska byggaframligger bit vi inanvändningoch siktalärdomdåska vi ensomta en-
hur etiskadiskutera principeroch försökaför idagdeframförhållning vii resonemang som

åtmins-användningförutsatt hartillämpas,skulle kunna äger omsom rumtypatt en av
behövs.framförhållningförutse.helt Men vissfem visstDet svårtår är atttone

framförhållning lagar.iförsöka bygga infarligtStockholmPalme, DetJacob universitet: ärFarligt med att
bättre lagarnahar tänkt Detsig.aldrigblir ändåDetblir det ärDå attframsynta lagar värre.ännu mansom

begriper.sådantbara reglerar som man

bygga fram-försökthar infelaktigablivitlagar hartillOrsaken mångaså är attatt manatt
reglerade detdatalagen baraproblemhadatalagen skulle varitinteförhållning. T ett omex

for-datalagendärförproblemblivitharför reglera. Datalagentillden ärattettattvarsom
försöka täckaframförhållning och inhar försökt bygga inmulerad så massaenattatt man

till-gickomöjlig lag inteblevreglera. Detavseddasaker lagarna inte attsomatt envarom
låmpa.

för-livscykel. skedeskeden lags Ettolikafinns iStockholmSeipel, Det äruniversitet:Petergard hosHöjd en
refereradeperspektivetdet minårslånga.ofta Ikandiskussionerberedande ärIagstiftare varasom

personuppgiftsskydd.upphovsrättsskydd ochmellanförhållandetAmsterdam-diskussion om
upphovsrättsskyddetinnebärgenomföralyckas principgångOm någon attsomenman

internationell bragd-genomförtharbörjar,halt där privatlivetskaprincipiellt göra enman
oerhört starkadetta. intresseninblandade Deti såde organisationeri ärgärning ärsom

framförhållningidé ökadOhlinsändå iliggerupphovsrättsskyddat. någottill Detknutna om
beredskaphögre sigd hargardenlagstiftaren harönskaoch sig att ta anenuppe, v sattman

tydliga former.fördröjningseifektoönskad idetblirkommer.problem Annarsde ensom
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personligaÅberg, intressenSeipels beskrivningtillkommentarjohan STIM Först attHur stoppa aven
väldigtutveckling intres-upphovsrätten. STIM viförfår tillbaka Inom ärståmissbruk somser enser

ñnnasskadet undantagetvilkenenskilt bruk ochkopiering för i mångällande just somsant
för enskiltkopieringmusik,distribueranaturligtvisfinnskvar. Det görsätt attatt somnya

musikhämtningarinteraktivafunktion längre.fyller Detbruk egentligen inte någon är av
förkanske kopieringframtiden kommerexemplar.behöver Ilängreintejaggör ettattsom

för detfunktionfallfinnsfinnas kvar det ingenbruk i sättenskilt varjeinte sammaatt --
upphovsrätten.undantagetdet ihar lyckats bortdataföretagensom

parallelltfinns In-detallSjälvregleringWadsted och Palme. ifrågaSå ära, ettmenen
kanKalle Svenssondärlegitimerade företagende certifierade,sidanvid seriösa,ternet av

fåtthar Internet-operatör.megabyte han sinfemmusikfil Abba delägga som avupp en av

teknisktsjälvregleringkan förutomtill Palme: HurFrågan stopprentgenom enman --
möjligtfortdetta så som

lagteknisktdet stoppaWadsted:till HurgårFrågan attrent

ochbådeteknisktdet gårStøe/ebølmsPalme, Svaretjacob äruniversitet: stoppaLösningar kan attom
digital musikskydd, itekniska lösningarlätt hittaganskaDetkringgås nej. attlätt tär exgeratt som

musiken.ohörbara märkningarosynliga,bygga in ägersomvem

har inrättatillustration Kinakringgås. Endetta lätt kanproblemetMen är ettär somatt
statsfientligavadladdaWide WebWorldhindra kineserför via anses varanerattattsystem

hinder för kineserna.dettainnebärförstår ingaandra länder. Vadfråndokument jag större
önskade dokumenten.deändå laddametoder kringvägarsnabbt hittatharDe neratt

ochfått BBS-lagenharAdvo/eatbrrâ: viI SverigeDahlmanWadsted, MagnussonMoniquelnterimistiska nu
flesta län-skyddad deordentligt iupphovsrättenanvända.kanske Annarsden rättgårmöjliga ärförbud att

skydd.starkare I Sverigebetydligthavill ärupphovsrättsorganisationernader, ettäven om
finns möjlighet interi-snabbt.detta Detkan kommabra,reglerna vi åtsåpass rätt attatt

till stånd dettaÄr detsamarbetsvillig,hyggligt gårförbud.mistiska attoperatör atten
fall i Sverige.hyggligt snabbt i varjebrukaromedelbart. Det gårstängs rätt -

91



hearing denIT-kommissionens "God25 etik Nätetmaj 1998: på

diskussion för sedan, förmoderat debattör: Hade dennaThelin, iårIfrirter 30Rättskulturell ägt enrum
ståendestod för dörren, haderevolutionenmycket ljusare tid dåradikalermångautmaning ett tema

utvecklas cyberrymden Hurimperialism idenska vivi värjavarit: Hur mot sersomoss
dominerar, baraöverlägsenhet med vilken USA intekontrollerar denellerkompenserar vi

följer dessallt spår.Internet utan som

imperialism,diskussion kringmarxistisk-dialektiskförförtacksam inteviJag är att ennu
ocksåmedvetnaskadenna punkten. vikapital och arbete Men jag närattatttror vara om

Atlanten. harfrån intealldeles Dettarättskultur infördet gäller står något västernytt om
positivrättsligtfångadetalar lagar, iberört Vi i Sverige,någon är närännu. ett para-om

slags rättsligtlag,formaliserad politisk vilja. Saknas existerar någotdigm. såLagar är va-en
lag innebärAvsaknad intepositivnaturligtvis intekuum, tycks Det är sant. enavman mena.

aktörer,tradition byggerosäkerhetstillstånd.rättsligt Mendet vår oavsettär att omatt ett
till lag-tekniskt skedemyndigheter, vändereller företräder sig iaktörerde privata ett nyttär

exempelvis nämligennaturliga USA,för det ihjälp iställetstiftaren och ber göraatt somom
till juridik.omvandla etikendomstolarnarättsskapande åtgärder i tatt exgenom

rättsli-juridik, kanförvandlat tillskedeetik jagalltså hävda,kan i visstMan är omatt ett
stralfrättsligaskilja mellanhjälp. kangenomförda domstolarnas Därmedsanktioner manga

nämndes tidigaredigitalaDiskussionen kringcivilrättsliga sanktioner. signaturer,och som
känt vilsenhet kon-här hemma har iuttryck förbaraidag, ettär att parternaett ent ex

skulle gälla demvadkommadär de själva hade kunnattraktuellt skede, överens somom
rättslig tradition kräverfastavtala det. positivkan Men vi iemellan. Man är attsomenom

inställningen grunddenlämnarycker justlagstiftaren Jag är attut. att tvungna avtror
Internet.

tradition, med tyskeuropeisktillistället anslutakommer antingenDet måste aensom
leda till hamnarkommerområde, också viprotektionism dettafransk ännuattattsom

alla aktörerangloamerikansk traditionglobalt Eller kanefterhand vi isåi uppmanasett.mer
uppfattar Hurvadfrimodiga,litekanske övertramp.somatt manatt mer reageravara

denoch har bedömt hurnämndesiTelelagen,paragrafenläst denhar 12:emånga som nyss,
Är bereddden enskildehar tecknatavtalsparttill det kontraktförhåller sig någon somsom

för detta sanktionerasockså verkakontraktsbrott,föreliggadet sigvisar attettatt, om

skamöjligenIstället talarverka själv. inaturligtdet inteI Sverige attär termer omatt
branschregleradellerstatligNätetikombudsman,ombudsman, NEOinrätta någon somen

problem.lösa allaska

inför. kommerrättskulturella vi Vifår den utmaning stårglömmainteJag sornattmenar
be-området.detta Virättsligt, aktivistisktmycketlandockså i vårt synsättatt ett mer

finns,det.finns naturligtvis i Därtröskeln till detta.redan Detfinner pengar pengaross
dethär kommerOch bakom Sverigeoch också juristerna ifinns makten juristerna.där att

där.fött och utvecklatföljd Nätetamerikansk rättsutveckling. Detfinnas ärär atten aven
del hardiskussion. Fördetbra eller dåligt.tycka MenkanDet är egenen annanvaraman

rättskulturellförändradingentingjag emot syn.en
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talarolikadigitala JagStockholm talarJacob Palme, Flera signaturer påuniversitet: sätt.Horribelt i omper-
under lagligtupphävakunna anonymitethjälpmedel fördigitala signaturersonuppgiftslag attettsomom

för detharredaförverktygkontrollerade former, som mansom ansvaratt ta vemettsom
digitalalagstiftarna talar sig-för filtrering.verktyg Däremotochhar skrivit när omettsom

digitalundertecknat meddetgiltigt,avtal juridiskttänker de ärärett omnaturer, om
talardethelt jagDet någotsignatur. änär annat som om.

exempelbra kanfungerarsamarbetet jaginternationella så"detdettaApropå tasomsomatt
alltsåEU-rekommendation. Detharpersonuppgiftslagen tagitSverige just ärenp g asom

paragraf denidenna lagen. Låt mig citeraligger bakominternationellt samarbete ensomett
EU-länder:och andralagstiftarna tänkerunderligt i Sverigehur horribeltlagen för visaatt

Förhållandet yttrandeñihetentill tqtk- och
sådan be-tillämpas:leaBestämmelsernaparagrafer. påantal inteUpprä/ening ettav

eller konst-ändamåljournalister:uteslutande får:kerpersonuppgifterhandling av :om
skapande.eller litterärtnärligt

endaalltså deLagstiftarnayttrandefriheten den lagen.iallt stårDet attär anseromsom
och litterärajournalister, konstnäreryttrandefrihethar tillSverigemänniskor i ärrättsom

skapare.

riksdaginnebär. haryttrandefrihet Detta Sverigesvadhorribel föreställningDet är omen
detta landetsådan riksdagha ikanmed majoritet. Hurantagit stor en

bakgrundende DetIeIøKomuIt: fanns med lite iOhlin, Jag ärIbmas ärkundeLängre somresonemangen.
dettanödvändigtdet idet du Mentill del,åtminstoneskälet. insåg,Mångagå säger.inte attvarsomman

räckvidd. Sedan ägnadeungefär denna sighade åtlagskapaarbete, just attmansomennu,
vill for-duför hitta ochmöjligt vidgamöjligheterhittaförsöka mångaså attatt omsom -

då.kunde inteundantag. justLängremulera det så man-

yttrandefrihetkänsla för vadlillaharStockholm minstajaa-oh Palme, Omuniversitet:prövas iBorde man
före datalagen,yttrandefrihetenparagrafen gåristället lagtvälinnebär, kunde in iEU-domstolen attman

rimliga.det endavilket är

fallväl haregler kunde Sveri-EU iEUs sådetta stredhaskulle stämtOm EU motansett att
yttrandefrihe-verkligenEU-domstolen ansågskulleEU-domstolen. Dåinför attomsege

författare.för journalister ochgällerbaraten

harEU-domstolen, regeringSverigesmycket prövning iskulle intressantDet somenvara
medyttrandefrihetenhindrarEUhar EU,inteundvikit vågat näremotattgenom man

villde tvingalagar anta.attosssom

framstår.detenkelt SverigeriktigtSto/Ekholm.: inte såDetSeipel, universitet:Peter ärlösningSmidig som nu
yttrandefrihet har. taktIlagstadgade vitill denlagstiftning anknytahar valt siniallttrots somatt-

förhållande tillyttrandefrihetsskyddet iocksåutvidgasutvidgas,dennamed så perso-att
nuppgiftsskyddet.

detochrakt iformuleringEU-direktivetstagithar alltså stöptinteVi utan enomupp ner,
och förflyttautveckla området Detmöjligheterformelsvensk gränser. envarattgersom oss

hade.den visituationsmidig lösning iganska som
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efter etiska problemStockholm diskussionen lyssnarLundberg, V I jagDSBengt universitet:Kvalitetsbehov
kunnat märka,harvärden specifika för Det inte så-etiska Internet. jageller hoti information ärmot som

regler ochmellan etiskañn distinktionPalmeetikbegreppet.vida inte görutarmar enman
etiska värdenupphov till hotsådantIT-medietoch för haretikettsregler. I sig motgettsom

vad gällerhar observeratinformationssammanställning,till viförmågan person-somgenom
och sådant sedan länge.nummer

kvalitet.fullständighetkorrekthet ochhar behandlatexempel iEtt jag uppsats avsersom en
samhället har tillräckligindivid ellerfårinformationsbilddenOm inte avensom man av

informationsbild.frånalieneradindividen blir sindet resulterakvalitet, kan i att egen

istäl-liggaborde diskussionenetiska värden spel, Därautonomidet lägetI står t s v.ex o
let.

värden.eller hot etiska Detetiska problemtillupphovhar i sig inte någraInternet motgett
mediet.oberoendeoch detinformationsspridningen sådankan ärgöra avsom -

förslag lösningarkommerdiskussionenSilling TAfärmtvec/eling: mångaUlf Silling I IHur ärstort
definiera själva problemet Hurkanombudsmän, lagstiftning Men någonregler,etikproblemet v.o ssom

mellan problem ochfinnsdet proportionmed etiken Rimligtproblemet ärär att enstort
åtgärd.

ochupphovsmannarättenfrågaIOistianstaeiMlrsøn, Högskolan EnLars-Erik intressant ärSkolans
gäller etik hittillsskillnad det iverksamhet. egentligenskolors Det inte så när"etik-kval" ärär stor sam-

ochhället Internet.nu

harelever publicera Innanidag kan sig viför skolans del utåt.skillnadenDen är tattstora ex
projek-eleveneleven, d detvid idetupphovsmannarättenhanterat så ettstannar somatt v s

det detslag och publicerar gärning.olika privathämtar bildertarbete skolan ti är enavex
det.har bryttinteVi omoss

hade eleverför sedan.med Vifick STIMproblem. årdet har ViMen samröre ett pargett oss
föräldrar villesvenska låtar ochtill kändakabaré medframträdde i texteregnaen asom

brottdärför dettill föräldrarna,sprida dettafick lovvideoinspelningen.ha Vi inte att varatt
regler.upphovsmannarättsligamot

eleverna kan publiceraför skolanviktigtelever publicera DetIdag kan sig Nätet. är att
ock-skola där eleverkonsumtionsskolan, hargamlakvar dend ivi intesig, är utan enattsv

samhället där de kanutanför detmeningsfulla saker,förproducerar. Menså göra egnaatt
informationendennade hämtasjälva, någon-själva eller ordna musikenfotografera måste

informationen vanligtvisifrån där någon.ägsstans av

för skullavkall svensk skolasanda villigtsjälvregleringensvad STIM iFråga: är att ge
utbildningsskola och svenskför svenskavkalleller förlag villigaförfattareVad är att ge

kommer haetik-kval onekligenför minska detbehövsskull Något attatt p gatt som a
publicera Nätetreglerna låter eleverna sigbryter närmot
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Åberg. fåttjohan Upphovsmannen harUM FråganS inte så svår.Upphovsrätten ensamrättenär upp-av
exemplar och tillgänglig-innebär får fårnågot hovsrättslagen. Denkostar ensamrätten göraatt manman

klartverk. Sedan kan då låta detta ersättning. Detsina någon ärgöra göra attmotannan
företräder skäligska kunna och demskolorna upphovsrätten viutnyttja mot en er-som

sättning.

dilemmaskolorna oftast använda materialetvill ersättning. DetMen jag äratt ettantar utan

ganska verk och tillgängliggjortHittills har det aktörer har exemplarvarit gjortsom av
tillgängliggörare fårverk. får explosion antaletInternet viMen vi ettom nu en av

problemadministrativt också.

skolorna använda upphovsrättsligt skyddatnaturligtvis ska tillståndSvaret är mate-att att
rial ersättning.mot enmen-

musiker; Bischofbergers väldigtLadislaus filosof Efter inledning harHøratius,Måste varitalla tonenvara
Ämnet för heat-ingen ändå etik. Huvudtiteln God Etik Nätet.pragmatisk. Detuppkopplade ärär

självklart online. hur ha god etik onlinetydligen redan kanManär äratt man man om man
dålig etik offline Inbillar automatiskt helgonhar Nätet ossgörattoss av

Bischofbergers punkter enbetligbetssträøan. kan undra: Gäller detta IT El-En Dåär manav
sönderfallerler gäller kanske apartheid Vad gäller IT, mänsk-separatism,motsatsen: rentav

ligheten delar: de uppkopplade och de uppkopplade.inte Dei två år ärsom som senare ges
otrevliga dummies, förlorare och nollor. får förstås jobb framtiden,De inga isåsomnamn

Utbildningsradion.isäger man

avancerad forskning han får tillfrågades vidChefen för British Telecom vara anonym- -
Vad vill du gamla rädda för dessa konstiga, nymodigatill allaintervju: säga är ma-somen

ochDont die soon. hoppasskiner Hans You Jag vigoingworry ärtror atttosvar: are
detta exempel dålig etik.eniga äratt ett gottom

medde online endast denförsvarar gamlas och ovilligasVemFråga: rätt extremaatt vara
modemhögbandbreddsverklighet bortom sladdar, datorer ochoch Ingenexisterar utansom

märker.vadi Sverige, jag

mjölksortersamhälle tvättmedel ochpluralistiska harI vårt många presenterassorterssom
folket vad de ville.och kärnkraft frågadesådana alternativ. Vad gäller både DetEUinga man

gäller ochvalmöjligheter erbjuds det IT. Klappatfanns och nejsida. sådanaIngaja- nären
rasande fart skañrrioso, musikspråk.klart. Ställ dig ledet. ska det Allegro DennaForti gå

glada för.tydligen vara

Ifall be-och förändringstakt:vad nobelprisförfattareBegrunda apropåsäger tempo manen
omedelbart otrohetför därmed idel och verkandeomedelbar förståelse det begärgär mannya,

blicivilisationen häller leri-det okritiskt bli hänföraAtt pågångna. äröver att attmot raceren
minalitet. 1940.- Harry Martinsson,

följaStockholm frågar hur ska lagen, kanjacob Palme, Om sig jagVådan universitet-att tamanav man
tillförsökte följa datalagen. skrevsjälv exempel. väl de Jag Da-jagmigfölja lagen är somsom en av

för första Resultatet blevoch bad tillstånd BBS.tainspektionen inrätta Sveriges attattom
förutsattförbjöd de tillstånd drivaDatainspektionen halvår BBSen,Ett attsenare ossoss. gav

försökte följadiskutera och religion. gick det för den la-lovade politikinte Såvi attatt som
straHatsAlla andra försökte följa lagen, harinte inte något sätt.somgen.

95





"Godhearing den etik NätetIT-kommissionens 25 maj 1998: på

Tema D:

påvi NätetetikHur kan utveckla goden

diskussionStrategisk

referat diskussionen vad kännetecknar god etikDetta NätetavsnittInledning är ett av om som en
hur den praktiskt kanoch utvecklas.

Inledande inlägg görs av

Bischofberger, och adj professor medicinsk etikErwin jesuitpater i
fördocent vid Etik och Ekonomi HandelshögskolanTomas Brytting, Centrum

chef för hosTorgetEwa Postenunge,
InfoMediaDavid Philipson, direktör Teliavid

Thelin, moderat debattörKrister
liberalOlle Wästberg, publicist.
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Bischofberger, jesuitpater:Erwin
aktörervidärefter kanhandi förstamåste komma vara"Människan -

förbispringandeochsnabbt såharhearing varit sådennaunderTankeutbytet att manMänniskovärde
etiskareflekteradärförvill någraInternet-skärm. Jagframför översittasighögstaär det nästan trott en

grundfrågor.

lagstiftningssyn-frånsynvinklar:alltframförteknologimodernfokuseratharVi treuren
egentligenhargrundfrågorsjälvkontrollsynpunlct. Men vissaoch frånsynpunktetiskpunkt,

bilden.borde komma in idebehandlatsallsinte trots att-

kulturarvetvästerländskadettillhöromistligtyttrandefriheten någotharDet är somattsagts
värden. Detandramedtillsammans ärdetvärdearvet. Ja, manoch omsomstämmer men- kanmonopol såyttrandefriheten sittharDärfrihetsvärden attupphöjt manhade tron.en

till-värdetdet endayttrandefriheten intehelst.hur Men äruttrycka i somsig settstort som
värdetdet högstavärdet,och högstadetkulturarv. Det interikahör största utanvårt är ens

människovärdet.tillhänsynvärden justandraallamänniskovärdet. Då måste taär

aktörertidentalar helaaktörer.kallas Viidagdethemma iMänniskovärdet hör inte omsom
denna männi-ifrågasattharaktorer Horatius justmänniskorallaIT-området ärinom - deglömmer Vidärföriakttagelse,viktigadennamedhållerskosyn. Jag att svaga.om

glöm-strandsatta. Videmglömmerutblottad Viexistens.har ärdemglömmer somensom
spelet.dettamedkan iintedem varasommer

talaendastfårbästa, intesamhällets viellersamhälletgoda iför detföreträdareVill vi vara
ochfunktionerhar braalltsåslagkraftiga,deuttryckakan sig,aktörerde är somsomsomom

kanuttrycka sig, intekanför detolk intetill taegenskaper. Vi måstebra somgöra somoss
budskap.sornintekanochbudskapemot N

först ochmänniskanvärdetraditionkärnanhör till vårvilketoftaglömmer attViärMänniskan av --
hand aktör.andraendastoch ifrämst ärfrämst personperson

människovärde Jagochmed integritethar göra.människa. Det attrespekterar varje re-Jag
föraktörbrahondärförskull, inteför hennes ärmänniska utanspekterar varje att enegen

egenskapmänniskan ihör hemma ioch integritetenMänniskovärdethon är person.att en
aktör.honmyckethuroberoende äravperson,av

männi-aktörer. Menbra jagbehöveraktör. ärmänniskan Vi attemotinteJag ärär attemot
tilläm-första handska iaktörerna. Dettillämpasexklusivtochensidigtskosynen nästan
dedålig autonomi,hardebarn,Småegenskapmänniska i somvarje somperson.avpas

människor. Deocksådefrihetbruk ärsinkan är personer.inte göra av -

människo-frånviktigtdettyckerolika. Jaglika, aktörer vi ärvi är attSom är sompersoner
olika.ochlikamänniskosbraetiken ärbasera ärska åunkt vi varvarenatt nun PsY ,
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Handelshögskolan:förCentrum etik och ekonomi,Blyfting, docent,Tomas
livei övriga "etikpå Nätet ochetikskillnad mellanfundamental"Ingen

moralñlosofennorskedenmedenkeltrelativtgod etik påNätetVadallvarliga ärTa det är att svarasom
det allvarligaallvarligt, ochallvarligadetEtik handlarformulering:OñtadsHaraldallvarligt att taom

ochhärdetförnedra: och haroch djur lider;människor :vårtär nu.att

underåriga, skadegörelse,sekretessbrott,utnyttjandefolkgrupp, sexuelltFörtal, hets mot av
utanför Nätet. Ioetisktlikastöld, upphovsrättenbrottförfalskning, är sommot s vo

etikmellan godskillnadfundamentalfinnssåledes detgrunden inte någonjag attanser
livet.andra delaroch god etik inomNätet av

oetisk ochförhindraförsvåra ochsyftar tilldärför bakomställer initiativmigJag attsom
identifiera,problematisktbetydligtkandetverksamhet Nätet. attolaglig Att mervara

dförandra sammanhang migdettaoch beivra Nätet ikontrollera ärän annan, v sen
förordarocksåbetyderñåga. intehand etisk Det jagförstaoch juridisk,teknisk inte i atten

etiken livetjämfört med övrigt.i iför etikenannorlunda åtgärder Nätetradikaltnågra

netikettbegreppetvänderocksåinnebär migallvarliga allvar jagdetAtt emotattta
helatrivialiserariskerar, enligt mening,minetikfrågorna Detför benämna Nätet. attatt

exempel-tekniska/praktiskainkluderanetikett riskerarBeteckningendebatten. normeratt
lidande och förnedringmänniskorsmedharNätetSKRIKA inte gö-vis inte attatt som

demokrati och diskussionenexempelvisandra frågor,ocksåriskerarDet utestänga omattra.
fattiga IT-revolutionen.eller jordensde äldre iinvolverarhur vi t ex

. . . . --. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . , .. . . . . . . . . . .. . . . . ... . . .
ordförstkräverbesvara. Detpraktiskt någrakan utvecklas svårareetiken NätetHur äretik-Praktisk att

rekommendationer.fram till allmännadärifrån kommaförmänniskosyn, någraminutveckling attom

fri-fri Och dennavillvill fri. MänniskaninformationbaraDet inteär varavarasom
faktisktupptäcker intemycket vieftersomhel del problem,skaparhetslängtan attsnarten

friaär

nödvändigagällakan bristDetsjälva.utanfördelvis faktorerbegränsasFriheten ossav
fri-sammanhang,dettarelevantkanske iochocksåmateriella Det så, är attär merresurser.

för-människorsregler, andraochtvingande lagarsocial kontroll formunderheten istår av
fördomar, kritikdömanden, o s v.

tillräcklig kunskap,bristhandlakanofrihet plan. Detfinns ocksådet inreMen omett
vill.detellersjälva. kan inteeller mod hos vågarerfarenhet Vi göraoss

eller vissaförvärvade konventionersocialtofriheten påverkas dessutomDen inre normerav -
värdering-människorsAndraolika slag.hämningaranvända beteckningenkanske vill av-

har blivit våra egna.ar
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del detförhålla till dessa och begränsningar endadå Enska inreHur viFörhållnings- attyttre menaross
har företrädare ochregleringar. ståndpunktenavskaffa såväl Deninresätt till be- ärrätta yttreatt som

individuell drifts-ohämmadenkla skäletavstånd från detdensjälv bestämtjaggränsningar att entar av
starkaoch människor.för båda djur Deoch förnedringskulle skapa lidandeutlevelse stort

bekostnad deskulle gynnas av svaga.

tekniska och sociala kon-denden regleringen,det främstfler tycksNågot är yttreattmena
fråga vad sådankan situationoch helst försvinna. sigMantrollen, bör minimeras ensom

osynlig/sets-dialogerPlaton talar sinakontroll skulle innebära. ihelt fri från om enyttre en av
synlighetenmoralen.sådan skulle Detförödande inverkanoch vilkenring är somen

för upptäckt ochkontrollen, riskensocialafrån släppa lös demoner. Denhindrar våraattoss
levernefram moralisktfostrarform straff och skam,straff kritik, hån,påföljande i ettav -

enligt Platon.

osynlighetsring.sådan Anonymi-likna vidgårpå näthelt oregleratAnonymiteten ett att en
normalt harkulturfernissaden vi vårtbort lagerNätet några umgänge.tarteten av

denmänniskosyn ochfrågablir till slutdärunder ängel eller best DetVad göms om omen-
uppfattas hot ellerskakommunikationen Nätetbetydelsenfria i ettsomanonyma --

möjlighet.som en

kantänkbara möjligheterna. Nätetslåt kort beröra dehoten,Platon migsåg mötenMöjligheter att anonyma
till och med kön/genusidentiteter vitillfälle åsikter ochfungera pröva somattettvara anonym som

lärakanspegla sigeller för. detta sig i Nätetharnormalt Attstårinte sättsätt ett attvara
berömdwhatthink until organi-know what Isjälv. I IHow Isig say som encan seemer om

uttryckte det.sationspsykolog

med åsikter och identi-och deoch osynligheten Nätet, experimentD anonymitetenv s
inför själva. tillhör demJagtydliggöramöjliggör, kan paradoxaltdet ossteter ossnogsom

de-kuvade och fängsladeinnebärsamtalfriare ochinte attocensureratatt etttror mersom
handling.losssläpps imoner

social interaktionformadeläs iallra flestaEftersom de näragärnaär uppväxta enav oss --
normalakommer "detsamhällsgemenskap,stabilmänniskor och relativtmed andra i atten

praktiska handlingar.själva Enegenskap hosgrundläggande i våraframståockså ossensom
den punkten. Fleraökad visshetbarakommer påkommunikation Nätet att avgeanonym

rikt-pekar också densjälvregleringsfenomen Nätet, iolikaidag,inläggen tagitsom upp
ningen.

allt innebärnormalitetdennaochfinns detKanskeNormalisering trots sortsatt enmenaren annan som
frittförhållerindividenskulle då innebära sig iindividen. frigörelseSannframåt stympningvägen attav

anspråkvill invändasociala dettaförhållande till Mot jag görutanatt normer somnormer.
trivialtfrittlivet bliallmängiltighet, riskerar inteformpå någon utanattav -

identitet Förstgrund bygga jagduger på:värderingarHelt närinteprivata att tryggensom
behov,medmänniskorsellerbegränsningar;värld där historien, eller minafinns till i naturensen

avgörande be-vikt harellereller Guds lag,medborgerligaplikterna,deeller något av samma en
trivial. Charles Taylor, 1991.identitetbestämmatydelse,kan intejag ärsomen egen

moralexklusivt skaparhävdadetta här, privatinJag integår ännärmare attatt psy-mer
depressiva sjukdomssymtom.kopatiska och
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det fria ordet,hävdadärför fortsättagod etikutveckla Nätet vimåsteFör påfiltreringSocial menattatt
nätombudsman intressantafiltrering,Socialsocial kontroll.möjliggöra ärsamtidigtär intressant o s v

kontroll.icke-tvingande socialsådanexempel på

individen iförhindra isolering,förstaför dethandlarkontrollensociala sättaDen attattom
nätanvändningdaglig möj-den tio timmarsvärdegemenskapmedkontakt änstörre somen

liksomsektbildningar, Nätetisoleradeformerför allaocksåvillDärförliggör. jag avvarna
Nätetdiskussionsgruppertillibland antydan utstötningutanför. harJag pas-ursett en -

umgängesregel,blir allmändetsök Dettagruppdet inte så enrymmer, omupp en annansar
och värderingar,åsiktersnedvridningochför isolering, upptrappningrisk snarareavstoren

främjarökade sektoch slutenlitentidigare.nämnde Ensjälvinsiktden jag upp-än som
fungerakangemenskaphorisonten Enoch slutna mentalakomsten små ettstörre somav

fri.förnuftig ochinteraktionenstödochkorrektiv är öppen,ett om

EXITtill VOICEhävdasamtligatillrikta änsåledes uppmaningvillJag rätten snarareatten
rekom-naturligtvisinvändningar. Dettamedvill kommamedelfrämsta ärnär enmansom

överallt ochgäller ingår intedenNätet,begränsad till påmendation inte umgängetärsom
fostrande funktion.skolansiminst

socialarådandetydliggöragäller detväl brutenisoleringenNärtydliggöra är normer.Att att
sociala normer

harCialdinipsykologen Robertamerikanskeforskning. Denhel delfinns intressantHär en
ankomsthallenexempelvis iallmän plats,folk skräpafår intestuderat hur att nerman

kliniskthallengolvet. Hållsfolk skräpslängerfylls med skräp sitthallenflygplats. Omen
effekt fårfickan.det Störstbehållereller ipapperskorgaristället skräpetfolk islänger manren

slängsociala inteskräpbitar.synliga Denvälförutomhelthallen några normenär ren,om
vad brottklartdet heltdessutomtydligt, stårkommuniceras dågolvetskräp ettmen

innebär.mot normen

porrsidor, aktivVarningsskyltarmotsvarigheten NätetVad skulle cen-vara
den idagdebatterfiltrering,material,förbjudet äravsändaresur/avstängning s vsom oavav

förbi,eller siglättavisserligen ignoreranormgränsmar/eörer. Desådanaexempel är taatt
mindre.ellervarkennormsändare någotde fungerarhär är merpoängen att sommen -

angiveri,fungerandegränsøa/eter,effektivaalltförmissförstånd:undvikaFör censur,Etik formas att
försvara.betydligtskulle svårareåsiktsförtryck Nätet,samspeleti attvarao s v

dennaanvändningenståndpunktrespekteras. MinMänniskans autonomi måste är att av
mellansamspeletformasEtikvakuum. isocialtliv levsfrämjas iautonomi inte ettett somav

människor:
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chef,Ewa Torget, Posten:Ljunge,
för etik"dialog god"Ständig kundernamed basen enger

uppgift skapaonline-leverantörer.den kommersiella sidan MinJagRelationer och är attrepresenterar av
det gäller skapa affärer.samtidigt, dska skerelationer och transaktioner. dessutomDettransaktioner attv s

online,kunder. gälleraffärsverksamhet och nöjda Nätet, precisall DetA OSom i är som
material ochmarknadsplats hardet viktigt intevanliga butiker. seriöstHos våri är ettattoss

stötande något sätt.är

det egentligenfrågan: Vad god etikmed god etik lönsamt. Svaretjobba DåAttAtt medjobba ärär är är att
och seder och brukguds bud devärderingar har samhället. Det tioietik är lönsamt ärär somsamma som

ellerskillnad Internetutvecklats ska behövahar år. Det inte någonmånga ärom manvara
för elektro-förstås enlighet med lagenviktigtDet iHötorget. är att t ansvaromagera ex

meddelanden innehåller elementanslagstavlor och allaniska BBS ärut som up-somrensa
barnpornografi ochbrottsliga, hets folkgrupp,penbart annat.t motex

avtal medha skrivnaockså komma sådant inne-detMen går åt på sätt, attannat genom
bör finnas ochvad bör och meddär särskilda stipulerar intehållsleverantörer, villkor som

sådant kantillåter den för bort visockså någotansvarige sajten att ta varasomsom
utforma, med god viljaAvtalskonstruktionen kan naturligtvisbrottsligt. gårsvår att menvara

det säkert.

företagråd. tyckeretiska råd olika och olikadiskuterar JagVi nivåer varjerådEtiska typer att somav
online-leverantörer, skulle kunnamarknadsplatser, ellersysslar med sajterinom företagen tän-sätt,annat

fram och där disku-specialiteter kan kommakas etiska råd företagen där olikaha inom man
uppenbart vadfrågeställningar kan kommaeventuellade inte vetterar mansom upp om

naturligtvis viktigt korrektadåligt, stötande.bra eller stötande eller Detinte ärär attsom
hindras.det fria ordetavvägningar intesågörs att

har olikabranschregler eller branschsammanslutningarockså olikadiskuterarViBranschregler typer somav
utarbetas utifrån kultur,affärsmannaseder falla tillbaka viktigt.regler och Det Depå.behövs äratt

bruk och de lagar finns.seder och som

framskrift, och radio. har underregler gäller för tryckt TVhar idag Dessa vuxitVi ensom
ock-marknadsföringssed. återspeglaroch kodifiering god Delång följd år anses vara en avav

moraliska samhället.de etiska och värderingarna iså

funnits överallt. låtGod etik finns och har Såbörja blanktVi behöver inte med ett papper.
bli ochform branschregel kandet.arbeta vidare T någon garantsomgenom avexoss

utarbetas förockså viktigt sanktionerför kunder och leverantörer. detföredöme Men är att
förabranschregler blir det också lättare dialogföljer dessa regler. Medden inte att ensom -

de olika har.viktig med besökareoerhört sajterär typer somavsom -

agerandeställerallt individer.ställer Det vårtInternetAlla har ett större egetsom ansvaransvar oss
det kräver mycketklarakan För vioch in situation.vi ietiskt sätta mottagarens attatt an-ansvar avoss

för alla.kunskap.och Internet är öppetsvar

till aktivitet och dialogDärför skaetiskthar allaVi uppmuntraett attansvar reagera.
för föra dialog medtillsättainnebär, företagare,Nätet. Det måste attatt resurser enmansom

den Mänskligfinnsbas för den goda etikkunderna och bygga inteså att utarmas.somen -
etik lönsamt.för den, nödvändig. kostar,dialog, och Resurser ärår menresurserna
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InfoMedia:David Philipson, direktör, Telia

tillåter olika etiker"måste flera"Vi skapa system som

alltid brottsliga. Men ioch Oetiska handlingaralltid Oetiska handlingar inteBrott inteEtik strängare ärär
ofta etikenöverensstämmelse mellan de Mennormalt goddet två. ärän iblandlagen ärrättsstat enen

förankring medbor-brottsrubriceringlagstiftningen. saknar dock iIblandänsträngare enen
allmännas effektivitet.bedöms nödvändig för detetik mengarnas

olikamellandelvis lagstiftningenberor minstaDetta nämnareutgöratt gemensammaen
lagstiftningen kanmisskreditera inteoch etik.regioners För inte göramanattgruppers

finnsgrad Oetiska, dethögsta intebrottsliga, de förhandlingar ivissaäven är omgrupperom
kriminalisering.consensus om

handlardelvis har förlorat idag. Dettycker inteviktigaDen vijagDet behövs poängen attomatt
lagstiftningen kompletteraslagstiftningen etik. handlarmedkomplettera Detmånga etiker att avomen

etiker.många

nationell land skaetik.detta kan Ettockså vissKonsekvensen inteär att acceptera enav
hellerderas moral. kanska underordna Viandra länders medborgare sigkunna krävainte att

religiösamed speciella värderingarcommunity-etik, dinte att or-acceptera en gruppen v s -
för olikaverkarpolitiska olikaellerpartier, organizations,ganisationer, government somnon

ändamål ska gällande.speciella vara-

för-naturligtvistillåter olika etiska värderingar,skapa där viViTillåt måsteetis-olika ävenett system om
ofta dekan hitta basvärderingar. Menhoppningsvis vissaka värderingar är gemensammagemensamma

konflikten mel-problemredan upphöjda till lag. ibasvärderingarna De uppstår justärsom
värderingar.lan olika

god etikvad Detutföra dessa regleringarockså roll: skaspelar det VemDå ärstor somaven
nivåer:är tre

sådanlagstiftaren. den såDär minstaStaten, måste nämnaren attvara engemensamma
värderingar.dettadel befolkningen upplevermycket ärattstor gemensammaav

självreglering statligiblandsjälvreglering. får industrinsIndustrins Tyvärr2. ersätta reg-en
själ-för andra industringrund reglerprivaträttsliglering, där änsätterrent uppman

industrins regleruppfattning, handlar sittsjälvreglering, enligt minEn egetomomva.
användarnabegränsa vadbeteenden.reglera andrasbeteende, Snarareinte än attattom

ochanvändarna med kunskapförsehandlar det industrinkan sigåtargöra, attattom
grundval.fatta beslut etisksjälva kananvändarna sinateknik gör attsom

Användarna,
vad etik skaställning till derasmöjlighet självadels de användare har ta varaatt0 som

för-ofta föräldrarsförmyndarskap,användare för vilka finnsdels de det någon sorts0
myndarskap barn.över
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hjälpmedel förtekniskaska kunnasjälva sittför användarna ärFörutsättningenTeknikhjälp ta ansvaratt
language, där PICSgenerellt talarexempel.PICS Merfiltrering contentfiltrering är metaför man omett-

innehålletför beskrivautvecklas,hållerstandardertjugotal olika attattär sometten av
Nätet.

förunderlagobjektivt för inteinnehållet beskrivsviktigtDet sätt att censu-är varaettatt
beskriver i sigmetacøntent-databas, sajt,innehålletalltså iinteDet sårering. är ensomatt en

möjlighet för olikadettaIställetvärdering innehålletetisk i sajten.själv commu-är geraven
elleranledning reglerahardenvad deteller må;nationernity interest-grupper, attsomvara

white lists sådantförfår verktyg sinade dettavärdera någonting, göra somattettatt genom
oacceptabelt.heltblack lista sådantacceptabelt och ärär som

kanmormonkyrkan, justmedlemförälder och ibetyder jag,Det prenumereratatt exsom
med detta. Detförse barnoch minainnehållet Nätetvärderingmormonkyrkans är enav

anslutatid och Mendetta. harJag inteföromöjlighet mig attgöra genomresurser.attensam
och stöderfilter hjälperalltsådelar, kanvärderingar jagtill jagmig ett somgrupp, varsen

värderingarvilkabåde välja jaghandling,aktivfråganfortfarandeDetmig. somattär enom
väljerfiltermekanismen,denna jagtill och faktiskt göraansluter nyttjamig attnuomatt

detta.

med dessaförse användarenmedhjälpa tillsammanhangroll dettaIndustrins i är attatt
användaren.valetmöjligheter inte åtgöraatt-

värden.andra viktigamellan etik ochocksågäller avvägningDetoförmåga göraStor att en
politikernahos

överblicka konsekvensernapolitikernahosoförmåganärvarandeFör jag att avstorser en
värde-demokratiskavästerländskagrundlägganderiskerar hotaåtgärder,sektoriella attsom

ochförsamlingsfrihet integritet.yttrandefrihet,tryckfrihet,ringar som

åtgärder eller intekonsekvenserna sinaförstårberordetta inteOm att manatt avman
kan låtademokratiska värderingar jagharlängre några osagt.vara

lagstiftning saker.ha vissaframför mig, vi måstedetta jagLösningen, ärärLösningen att en avsom ser
lagstiftning

fårVadbefogenheter.och olikamed olikahandlar rollerlagstiftningenDen manansvarom
objek-innehållet, alltsåmärkningochvadkopplat till vilket engöra är tar avenmanansvar

förhandlaridentifiera vad det något.detmärkning gårtiv gör omattattsom

distributørzr. Ickemediacøntentprøviders ochhosansvarig utgivaremåste finnasDet en
upphävasskad anonymitetenrelativtill anonymitet,aktörer ska hakommersiella rätt omv s

ska de kunnatill dessskydd. Menunderbrott anonymitetenshar begåttde anonyma.vara
haska varkendistributionskedjanstödjandedenserøiceproviders, alltsåFacilitating rätt

innehållet.inspekteraskyldigheteller att

barnsochvälja sinaför användaren sinmöjliggörimplementerasTeknik måste att egensom

i Selection.Platform for ContentInternetPICS
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risk de fem innebär huvuddelen deDet åren 100Stora risker närmasteär närmasteatt attstoren av
tröghetlagstiftning detta Därför det finnsområdet skapas. iår årensunder fem att processenen som

ändra befintlig lagstift-lagstiftning mycket snabbare införa,väldigtgår ängör attattatt ny
kan ganskapolitiker förstår konsekvenserna,lagarna viintening. Om tyvärrtas somav

problematiska situationer.

War/amg handlar be-med EU-kommissionens Partier InternetJag i justSvenska är som omrege- en av on
minderåriga.skyddpassivringen om

dessa frågor.hög gradhur den svenska passiv iregeringen iDet är anmärkningsvärt äratt se
systematisktdeltar aktivt ochGrekland svenska de iinteFörutom regeringenär somen av

ovanligt då-internationelltdetta. Svenska lagar har de stickertagits årensenaste utsom som
liga.

elfektivitetsskäl använderbarnpornografilagstiftningen. OmExempel: programvarorman av
det finnshel från och barnporno-grab-a-site kan snabbt ladda Nätetsajt omtyp ennerav

kan barnpornografi dator det. Mengrafi haden sinsajten utan att vetman omman
detta innehav och kriminaliserat.ärär
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debattör:Thelin, moderatKrister
nätetikombudsman"lagstiftningsig ellerinteär"Lösningen nyvare

förhållaetisktskaställningstagande HurÄmnet etiskt i sig.ödmjukhet tillonekligeninbjuderin- manett
försvarbart intaetisktdetetikdebatt jagNätettill ärsig är attmest enför uppgiften atttror somomen

komplexi-storlek ochofattbarabarainför Nätetsödmjukhet detta inteoerhörd ämne, p g a
sammanfattas iuppfattning kankomplexitet. Minför hela etikbegreppetsocksåi sig utantet

tre teser:

för lagstiftning.Fråganvlämpar sig inte

rättslig kreativitet.kräverNätet

frihet självaska haoch användarnaMedborgarna gränser.sättaatt

slags kärna islagsfram tillför någotdet nåkrets intedenna svårtI ettär consensus,attoss
rubriken dagensetik, igod ingårbehöverDock undrarförhållningssätt. jag somom

ellergrekiska beteckningenanvänder denetik alltid god,hearing. För mig är oavsett om
banorskulle leda tankarna igod moral Nätettalamoralen.latinska Menden att om

avsikten.inte varsom

nordiskabarainkluderat intevidare krets, våradiskussionfört denna vän-Hade iviVår kulturella t exen
oliv- ochströmmingsbältet, d vit-nedanförfrånandra EUockså vårahomogenitet vänner v sutanner -

kärnfrågor.deldiskussion iochfått spretighade betydligt oeniglökstrakterna enmeren-
och för-utgångspunkterandraheltnaturligtvistill hittarsedan USA,Tar språngetvi över
delaroch andraockså Asienföretiken intetill såväl Nätethållningssätt nämna avattsom -

världen.

välorganiserade.och Serväldisciplineradelätthanterligt. Vioch därmedlitetlandVårt ärHomogenitet är-
har hear-ingar,problem samlas Då vivi.uppfattareller vadproblem vivi ärstyrka/svaghet un-ettsomett

kringförsöker samlasfrågor. iformulerar Vimedverkar Videt slag vi igefär vartnu.somav
Efterpolitiskadenresultatet ikommer inSå småningomfall tentativa ett tagprocessen.svar.

lagstiftning.fåttfall haroch bästa viformaliseratshar det iså en

elleretik Nä-lämpar sigföreteelser sig intemänskligamycket andra såfrånskillnadTilloch"Rättvisa vare
rättspositivistiska Frågornaochsvenskatypiska klassiska ärför den ansatsen.trefnad" consensus-tet

tillgratuleraförståsvillförstadet Jagföroch min arrangörernaför attmånga är tes.stora -
varandra.lyssnaalla klokareför blirhålls,hearingen vi attav

Karlshamnssessionssalen isvensktill gammal iassocierarDagens storaämne sentensen
rundhylltbeslöjad och Fru Jus-med1790-taletfråntavla någothängerDärtingsrätt. enen

medtavlanhanden och stårvågskålenden sedvanliga ihållerHon övertitia. sentensenena
och trefnad.orden: Rättvisade två

kangäller Nätet.anbefalla det DåviljaskullekombinationDet när manär som manen
delfördelningsaspekter, inne på,bara inrättvisebegreppet näm-nämligen inte äri som en

fått del detharskäl iolika inteallafråganligen ännu sompersoner som avresurssvagaom
kommabegreppet inockså rättvisakanhushållsvara. Viför många är genomenossav

medanteknisketik slags mening,juridik ochmellan igränsdragningenden svåra trevna-ett
Internet-teknikernaocksådärför hur skafår förbehållas reglerna vi umgås,naturligtvisden

mycket.hjälpthar oss
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demträffar. flestadet blir De gårYahoo, ochsökmotor, 32"netiquetteSkriv inEtiken avten exsom
trevligt An-Nätet.för ha påbörlista vadtilltillbaka Usenets sättgöraumgängesform över ettatt ansesman

tillbusarellereller Webmasterstill olikavisningar rapporteraservermastersatt reageraomges
det finnsuppmärksamhetenfästahövligt kandärabuse-sajter, sätt att personerettman

frånemellertid avstårnetikettreglernadessaAllatrevliga. gårinte attutär man nogasom
reglera innehållet.ellersigatt ge

nämligentill,för hearingordföranden dennaförformen precisDet attumgänget,är sersom
ordet,snälltvarandra.skriker Viochsköter inte i ävenvi väntar att ommunnenoss

vadoch någonsittervi säger.retar upp oss

förheller allsofrånkomlig. lämpar inte någonsigordningshållande DenDen ärtypen av
etikeneller andra.lagstiftare Denfrån svenskavarkenlagstiftningsåtgärd,form positivav

utvecklatharutveckla ochanvändare kommerteknikerna och alla andrajag attattanser --
krav.uppfyller alla vårajagpå sätt trorett som

ochmellan etikskillnadernaåskådliggörakan cirkelresonemangdet gäller rättvisanNärmellanGränsen ett
tryckfrihets- ochhänför tilljuridiken sigdelspeciellagäller särskilt denjuridik. Detoch etikjuridik somav

yttrandefrihetslagstifitningen.

tryckfrihetsför-yttrandefrihetsgrundlagen ochcirkeln, kärnan,Den innersta utgörs av
straffbart ochför vad inteinnehåller saklig avgränsningvilka i sigordningen, är motsom

använderpressfrihet,yttrande- ochhuvudregelbakgrund oavsett om manen omav
cirkeln,fylldakärna, denbudskap.föra Dennaförskrift eller etermediatryckt ettatt ut

ansvarig utgivare,och begreppteknisk bärsmycket censur-är ensamansvar,somupp av
särskildkriminaliseringdubbelmeddelarskydd och kravförbud, samt process ge-

land.sådantillfället har if det enda vårtvijury, önom

eller civil-straffrättsligdenjuridiken,dencirkel övriga ärNästa2. utgörs oavsett omav
cirkelnintegritetsskydd. Denellerupphovsrättavtal,bestämmelser ärdrättslig, omv s

cirkeln.fylldadenvidare inrenaturligtvis än

etiskakalla denkanbättrecirkel bristtredje ifinns siniYtterst störretur en -
sociala kon-utanför desanktioneradbjudande,och intecirkeln: normativDen är men

värld.ventionernas

möjligenkanflyter ihop. Tvåcirklarna gränsernadeProblemet om varär enaspersonertre
eftersom det ligger iÄr kandetveksamtdetdetbör jurister gränserna,tvågå. är enas omom

företräderdet han iberoendeståndpunkterolikakunnayrke inta ärjuristens somvematt
har.funktion haneller vilkenögonblickgivetett

deregelområden,olikamellannationell kontext äralltså redanflyter iGränserna oavsett om
koncentriskamindreellerÖverför derasländer ochandradettaetiska.ellerrättsliga vi mer

ytterligare.för dissonansoch riskenkomplexitetsgradenhöjtnaturligtviscirklar har
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perspektiv, det kanskeamerikansktetiskt försvarbart rättslig kontextiDetNEO ärNej till är etturensom
eller de olika cirklarnamellan, undertyskt därfranskt eller perspektiv. Detinte i överärett

enskildajurister,frågan ska hantera detta,hurbefinner Dåsig.Nätet ärär oavsett om
lag-kanödmjukheten vi inteutgångspunkt inselagstiftare.eller Minmedborgare är attatt

fliten Bryssel, skaökar i viFramför allt kanallting. intestifta vi attoavsetttro, omom
och fel.vadinhemska föreställningarallakunna våra är rättsomexportera om

engelsktalande världen. Videnombudsman tillbegreppetmedhar lyckatsVi att exportera
Nätetikombudsmanskulle NEOvärld också inrättagjorde denna otjänst enenen om --
hänföra frågan,vill alltsåuppfinning.svensktorgföra ytterligare jagoch denne omsom en

åstadkomma bättredet bristtill ibättre juridikgod etik eller Nätet,skahur vi som
de människormellan allakommunikationendialogen ochsjälvreglering, d tillkallaskan v s

eller kinesiska.svenska, engelskade talaruppträder Nätet, oavsett omsom

har bli-helst.finna vad Anserstillatigande ska jag jagsig iinnebär inteDet attatt somman
för påtalaabuse-sajtskicka mail tilltillräckligtdet någonkränkt och intevit är attatt ettatt

och dendetta Förrättslig åtgärd.vidta Hur varska jagfårdetta, jagjag göröverväga enom
Även med-ambitionen hjälpaharjuriststöd. vårabehövs rimligtvis vibedömningen attom

förfina lagstiftningkaninblandning, vårdetta sådan jag inteklaraborgare atttrorutanatt
cyberrymden krävervärldtransnationellgrad. Rättsliga sanktionersådan ii rätts-somenen

och rättsligt skapande.biståndligt

enskilda eller organisatio-enskilde ellerfrihet här för denfinns alltsåDet stor grupper aven
marknadskrafterna spela.låterkan oberoendeaktivitet ske, i övrigtsådanEn attavner.

kon-kunna,skullehurgoda exempel konsumentgrupperfinnsDet väntaatt attutan
tillsjälvaska initiativeller politikernaKonsumentverketsumentombudsmannen, tareagera,

Även fastnaglakanfelaktigt. någonvad i Sverigetill operatörrätta manatt varaman anser
juridisktacceptabla till detetisktfrån dethareller gått över gränsenmenarsom manannan

oacceptabla.

och därför anmäla tillallting brottsligvill till iFramför allt intejagbara brottInte termerattuppmana se
uppgifter, de skamedhar redanmyndigheterpolis och åklagare. Dessa utan attnogarma

för-fortfarande väldigt litestyckensorgligtkrafter det de mångabehöva isina åtägna som
står.

kränkt betydligtkännerskadeståndförsöka sigcivilrättsligaden ärAtt vägen att om man
juridiken.harfinner etiken ipolisanmälan, övergåttbättre viajagaän attatt manom

datalagstiftningennuvarandedenfaktisktde flestaDeprimerande ärDeprimerande är attatt ense omav oss
eller bördatalagen alls kanutvecklingen, inteoch dess tekniskailla Nätetskär sig sålagstiftning attmot

underkännas.positivrättslig reglering La-tillförmågakanTydligaretillämpas. inte vår egen
rankasöverspelad. kanföråldrad eller Dendkallar obsolet,vadhar blivit jurister v sgen

fortfa-ollonskog släppas ...hurubyggningabalken, där reglerna svin må imed omrester av
längre.kraft tillämpasformelltrande i inteär men
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lösa allautformning kommertanke intepersondatalagen, med sinpåockså DenFrihet att pro-somnya-
för vettigarekraft datalagen,och åtminstoneden träderblem iplikt ersätterrätt och när utrymmeger

kommerlagenockså denLagstiftaren har redan aviserat ersättastolkningar. attsnartatt nya
missbrukutgångspunktefterpräglad än attøcpøstär att reagerameren somannan,enav

utgångspunkt.persondatalagenshandlingsnormering,fastlägga äranta somenex

lagstift-eftersläpningtill dengod illustrationutgångspunkt ochföråldradDet är somenen
under-alltidrättskulturen kommer isvenskaoch densvenska modellenhar. Denningen ett

ochdär enskilda organisationer,aktivistisktvillläge. Jag mönster, oavsett omettmer avse
rättsska-hjälp denmedframflyttaavtal eller till positionernainte,iär avattparter serman

land.ocksåfaktiskt kan i vårtdomstolarnaverksamhetkreativapande och utövasom

finns tomhet. Dettekniskt område interegleringavsaknaden positivBakom ett nyttav en
den harkandomstolform rättslig botten, ståalltid avgörafinns närnågon attsom enav

domstolensfären,politiskaexempelvis dendomstol ochmellanSkillnadensaken. är atten
och se.politiker besluta väntaavgörande. domare kanEn inteträffamåste attsom enett

förenat för-medmedborgarna,uppträdanderättsaktivistisktkombinationEn enett avav
bättreannorlunda ochskapavärld, kanskolansoch information ibättrad upplysning etta

klåfing-lagstiftarenför låtamed demhåller alltså heltidag. Jagrättsklimat attän som varnar
område.dettainrigt

ochför dempliktockså ochoch användarna,medborgarnaFrihet för rätt att reageramen
fram-förhållningssätt Nätet iför etisktsåledes rekommendationminkräva sin ärrätt, ett

tiden.
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liberal publicist:Olle Wästberg,
svår etablera"etikkommunikationsformens kommer attatt"En vara

Umgängeskonst1910-talet.komma j L Saxonsetikettböckerna börjadesvenskaDeNya situationer, -
Levnadsvett ochtitlar eti-Böcker medfrån välkända.denlevnadskonst 1911regler är mest somnya

svenskabetydande roll.spelade De eti-upplagor 1920-talet. Dekett såldes i stora en
Zaremba harmotsvarigheter. ifrån nordeuropeiska Maciejskildekettsböckema sig sina en

skullemänniskorsyftade tillpolska etikettsböckernamedan de tyska ochvisat attuppsats att
sammanhangmänniskor klarade hjälpaville svenska sig iplats,veta sin att nya

Hermods-studeranden,till den ambitiösesvenska etikettsboken riktadetypiska sigDen unge
Etiketten skullechefen middag. stimu-bjudas tillbli och kanskeskullehan ingenjörsom

började vika ochbondesamhället tiotusen-tid dåståndscirkulationen. skeddeDetta ilera en
förklaraoch kundetidigareårtionden intefick jobbmänniskortals inte existerat någrasom

för sådant.kunde betalavad de gjorde ochför föräldrar någonsina att

självregleringNetikett ochumgängesregler. inombehöversådana situationerDet iär nya
känna hemma denflera kan ilångt sigroll och skapakan spelaIT gör att nyaramar somen

världen.

Taregelsystemformer etik och Internet.verket olika inomfinns det självaNu i mångaFördel med avan-
finns den tidningen,Delsavancerad nättidning.Allehanda har ganskaNerikessvarig utgivare egnasom en

nättid-allteftersom de kommernyheter, in. Förlöpande ochdels lägger ut reportageman
för papperstidningen.exaktarbetar den ansvarige utgivarenningen sätt somsamma

Af-nättidningen,framgångsrika svenskafungerar dendetUngefär påsätt mestsamma
konsulteras den ansvarige utgivaren.kommerfrågor tveksammatonbladet. När är upp,som

Nerikes Alle-Aftonbladet ochpapperstidningen.sker det gäller FörPå närsätt somsamma
detillämparregelsystem.etik eller Debehovinnebär Internethanda inte nyttetten nyav

naturligtvis ocksådet Sverigesockså här.för radio och SåTVetiska reglerna närärpress,
produktionersända Nätet.redanRadio läggeroch sinaTelevision Sveriges ut

pekavillansvarig-utgivare-ñmktion MenNätet. jagingalundaförespråkar påJag enen
Storbritannienenda har Ipersonlig.sådan: Enmedfördel Den är ansvaret.personstor en

skadestånd,tidningen tilllagen tvingastidningsföretagethar Bryter storamotansvaret. man
för dem bestämmerdet lättareindividen hängs Detenskildeden inte gör attsomut.men
familjeetik.ochkommer hem sigjobbetiken dehänga sig när ta enav

tankar missledasiblanddockformer låtermed publicistik olika vårahåller iVikönNätet avsom som
konventionell publicering.till ganskaanvändsdelden lilla Nätetkorvkioskvid somav

bekym-uttryckte migNätetdiskussionsgrupp jaghearing deltoginför denna iNär jag en
ficktryckfrihetsrättsligadet Jagfri frånfåttnazisterna ettansvaret.att en ny arena,rat om

vid korvkioskentunnelbanan ellerockså saknaschefredaktörer iFaktumtänkvärt är attsvar:
spridas papper.brukarnazipropagandanfredagskvällen, eller nuvar

tryckpressen.medkön till korvkioskenjämföras medskaKanske Nätet änsnarare

trevnaden", Stockholmsföretiska grunden5 och moral, eller denetikett"FolkhemmetsBielawski:Maciej
skriftserieIdéhistoria. 1988.Universitet, 18,
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ofta för där detdiskuterar vad egentligenNu vi Nätet Vi tittar inågot.Olika principer ärom ner ormgropen
försökerskräckinjagande varelser ochslingrar omkring eller mindre inbjudande elleretikoch olika gemer

försvinner.de varandra ellerdem innan äternamn upp

olika etik beroende vadslutsatsen finns olika ochväsentligaste det principerDen är att
kom-förmedlar vilken kulturkrets det sker.förmedlas, det och Någoninomvem somsom

munikationsformens etik kommer etablera.svår attatt vara

tala etik handlar detförsöker och värderingarNär inom Internet nivåer:nivåer viTre för treom om
etikdiskussion

. specifikt har med ITintenågotDet internationella värdesystemet göra,är att mensom
ochalla ländercentralt för försöka värderingar, giltigaövergripande ipreciseraär attsom

Andrafrämsta de mänskliga rättigheterna.exemplet deklarationkulturer. Det FNsår om
medstandardregler vad gäller människorexempel barnkonvention ellerFNs FNsär

omfattar ochfaktiskt allafunktionshinder. det principerDe visar gåratt att om somenas
peka följs.där det de integår att att

misstänksamhetoch sunduppfostran kan värderingar och kunskapSkolan och enge -
Islam finns -liksom 100-tals andramanipulation. Nordland och Radio Nätetmot

juridiskt. detoch antisemitiska kommarasistiska De Dååtsajter. svåra ärär rentatt
människor kunskap blir vaccinerade de nazistiska budskapen.viktigaste motatt genom

hela videofilmhade nyligen bisarr upplevelse den nazis-jag jag sågnär närtogsen som
fick vidtala Karolina Umeå BernerBerner Mattis seminarium universitet.Danten

grumlig förnekade Förintelsenochvräkte antisemitism. Hansig nazism ägtatt rum.ur
med invändningar, klaradeStudenterna lyssnade kom siggångnågon mensom vaga

homosexuella och förtala Gardell. dåvidare, tills började smäda jonas FörstBerneringet
och gjorde slät figur.fick han mothugg, studenterna kunde Bernerargumenten en

dehade de lärt hadekring Förintelsen sig. De inte in-Slutsatsen inteär att argumenten
hade deredskapen för nazistpropagandan. homosexuellatellektuella bemöta Menatt

Alltså klarade de diskussio-hade fördomarna och diskuterat med andra.träffat. De mött
och föräldrarna det gäller Förintelsen.Skolan hade svikit närnen.

läroplanmed särskild1950-talet korn dåvarande Skolöverstyrelsen iI mitten ut enav
propagandanmed den nazistiskaPropagandakritik under kalla kriget och iDet var

analysera och kännaAvsikten eleverna skulle lära igensigminne. attatt propagan-var
borde idag låta skolanbli kritiska och skeptiska.da, de skulle På sätt taman uppsamma

avsändaridentitetgmøflng, användermanipulation och d sig någonnär annanman avv s
skada.syftei att

nationalstatenAvgörande till När vittrarsist individens etiska medvetenhet.är neregen
allt viktiga-etiken, detsociala kontrollen försvinner blir denoch den samvetetegnaegna

ogillar och andrakontakt med sakeralltid komma NätetkommerVi iattre. -
ochdå det sakställen vårär att reagera agera.egen-

konsu-barnarbetare reageradebeskylldes för deras leverantörer utnyttjadeIkeaNär att
agerade.blev till tryck Dethårt IKEA i sinDet justärturett sommenterna. som

ochläsare, väljare kankonsumenter, vi reagera agera.som

s skolundervisningen, Kungliga Skolöverstyrelsen"Propagandakritik och samhällssolidaritet i 1957.
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för dem.uppslutningochreglerförsökerbra präntDet sättaAnvändaretik är är att
avgörandedet

ochvärderingarvilkablirtillavgörande sistdetdärliv,leva sittkommerNätetMen egetatt
därför viktiga. Detdiskussioner ärDessaanvänder Nätet. ärsigde haretikvilken avsom

viktig.målet,inte ärvägen, som
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vi påFria inlägg: etik"Hur kan utveckla Nätet"goden

fortsatt diskussion bland samtliga närvarande.strategiskDetta avsnittInledning är en

David Pbilipsøn, Klia InfåMedia: Flera talar behovet etiska råd, liknande det etis-Olika typer av tom av ex
för betalsamtal.råd ka rådet viktigt dock distinktion mellan saker.Detetiska tvåär göra en

de etiska råd finnssak område. handlar det uttalarEn Då någonär attsom pressens om
har oetiskt eller moralisk förkastelsedomsig någonting varit inte nå-översortsom som en-

förinnebär för den sakens skull upphäver ansvarig-utgivare-skapet denDet inte attgot. man
hartidning gjort övertrampet.som

rådet fördet gäller etiska betalsamtal det utformat reglerande åtgärd därNär är tyvärr som en
alltså Anledningen till detta ville kommanågon. vissaåtstänger är att typerman av man av

pornograñska har betalsamtalstjänster vill Telias faktum förDetjänster. utnyttja attsom
betalt för dessa alltså frikopplat från Telias abonnemang. DärförDettjänsterna. intevar upp-
stod behov regleringsform, den privaträttslig.ävenett enav om var

Idealiskt och kanNätet alla tjänsteleverantörer för sak och behöverpå sinstå intesett egen
snylta för betalt för behöver dennågon sina Dåtjänster. inteattannans namn man

regleringsform. etisktEtt råd uttalar moraliska förkastelsedom enligtsin minärtypen somav
uppfattning okej, etiskt rådinte abonnenter.stängerettmen som av

nämnsmoderat debattör:Thelin,Krister ansvarig Hera anslut-Begreppet utgivareAnsvarig utgi- Igånger:
cirklartill tidigare finns det skäl bräckligheten denär folsyn ning mina påminna i innerstavare tre att om

kärnans konstruktion tid.i en ny

Mycket den konstruktion både tryckfrihetsförordningen ochi Sverigemåste övergesnart som
yttrandefrihetsgrundlagen bygger nämligen med ansvarig utgivare.på, ett ensamansvar en

modell för där från första finnshar BBS-lagen, detDet i någon mån stått maj 1998 något
slags för felsyn.utgivareansvar leder tillansvarig vissa angivna Det Detoperatörer. är atten

riskerar bygga fast teknikberoende, iställetytterligare skulle be-i näratt oss vara mer
falla tillbaka generella principer.tjänta attav

förekomsten finnsdet gäller allmänna har Wästberg redan riktNär De irätt.normerav
fallalla västerländska kulturkrets, det gäller för yttrandefrihet,ii vårmått, när gränserna

och grundläggandemänniskovärde rättigheter. Idag har den paradoxala ordningenvi iatt
berömmer gammal tradition yttrandefrihetsområdet tryck-Sverige, som oss av en genom

frihetsförordningens frihetstiden 1760-talet, faktisktområden hari vissarötter sämre
yttrandefrihetenskydd för vad andra länder valt generell regleringNätetpå än som en mera

har.

detta område kommer öka takt med mediernasSpänningarna lösesi gränseratt att upp
och de nuvarande strukturerna faller ihop. betraktar och etermedierVi avgrän-nu press som
sade begrepp, där producerar och andra konsumerar. förlorarnågra Denna avgränsning sin

blirdefinitionsmässigt, alla såväl konsumenter producenter samtidigt,mening vinär som
och allt bild och ljudöveröverföring gifter ihop radiobättre Nätet och medTV PC.över-

kommer gamla fina flaggskepp, kan tryckfrihetsför-Dessvärre vårt sägaatt attom man nu
lagtekniskt kommer klaraordningen det, framgent. tidigareinte det,sig vi inserär att
fördesto bättre det alla. hör ansvarigVarje utgivare, intill osäkrargång jag minjagär näst

revolver.
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etik och moral hargoddiskussiondennaiNågonBiscbøfberger;jemitpater: säger attErwinimmunaInte
ställen, mångahar funnits mångaalls. Detnaturligtvis intedetöveralltfunnits stämmeretikvirusmot - goda insik-tillrakahar varithistoriamänsklighetensländer iepoker, motsatsenmånga som

braoch insatser.ter

im-samhälleflera ärnästangångerDetimmuna är ett somVem sägs attärsäger att
längreland någotdetihåg Sverige änkommafår ändåetiska Vivirus. somatt varmotmunt
till Detända 1975.tvångssteriliseringslaghadeindustrivärldenvästligadenland i enannat

etiskasådana virus, såförföremålblikanförsiktiga. Vi tska attför vi 0talar att varaossom
får alltsåkollapsa. Vikanmoraliskaimmunsystemvårt upp.sem

moralbärandeetik ochhållbarföransvarigegentligenandra: Vemdet enFör är ytterst en
etiken.bestämmaskalagstiftarendet överfrånlåter vissaDet är somattsom

fötter.sinaoch stådignitet måsteEtiken har sinkatastrofalt.skulle egnaDet egenvara
denintelagstiftningen. Denmedvetande belysa äretisktkritisktutifrånskaSnarare ettman

Etikenuppfattning. måstehelt vansinnigDetför detlegitimiteten ärär rätt. ensomyttersta
fötter.sinastå egna

frågan.denlegitimitet DetetikensfinnsVar är yttersta

eti-därdialogen,sokratiskaden gamla mötsdialogen,detlägedagens måste manI vara
Detbli ifrågasatt.bereddmodellersinadäroch ärdialogtorg attkens menpresenterarman

insikt,alltsåetiken,riktigaochden rättetiska sigpågående iden rättagersomär processen
dess legitimitet.moralen, insats,och rätt

viktigtSjälvregleringHandelshögskolan:och ekonomi, ärfår etik ettCentrum772mmEnding,Siälvroglering
det.räckersamtidigt inteindividen. Menhosetikenformaräcker inte sätt att

Självreglering i någonetiska allaspeciellt gånger. ärsjälvreglerande inte me-Helt ärsystem
förde-maktförhållanden inte jämntärdenodemokratisk, dofta somning genomsyras avv s

kanoch Vi intesocialkönsperspektiv,kanske annat.lade. Det status, pengargenomsyras av
det inte så.låtsasbara äromsom

där dis-demokratisktbyggaskaformgoda åtminstone systemLagstiftning i sin ett-- det så,intemakt. Nu jagoch ärstyrdmindredialogen, atteller trorkussionen, är pengarav
kon-meningvara positivkan iellerlagendessutomochtankendet åtminstone ärärmen

byråkratin,nazitysklands regimkraft underåterhållandeexempel juristernasEttservativ. är -
ganska länge.kunde hållaochsteladen tröga, emot

farligtdetibland. Menkan sålönsamt. Det äretik att troocksåframhållsDet är varaatt
be-fast de harbetalningsförmågasaknarmänniskormängderfinnsDetdet så. somär avatt

viljan.ochbetalningsförmågan intebarabryr sigekonomiskaAllatalningsvilja. omsystern
bort.glömmafår inteDet man

förmår hantera.marknadsekonomiska intedetproblemmängderfinns systemetDet somav
kunder,dmarknaden, mångasåtillvidamiljöproblematiken. DethelaT rätt sär att vex

riktigt såoch Menmiljöanpassningrättigheter,mänskligabådeställa krav annat.börjar
ändrabehöverochvanligt intefortsättabara kandetlätt inte oss.somär att
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etik-ochetiska frågor påarbeta medföretagarePosten: AttEwa Ljunge,Etikarbete lön- att satsa resursersom
betal-självklartdetSedansammanhang. såaffärsmässigalönsamtdialoger kan i äri affärer attsamt vara

eller aktörföretagareaffärer. Menbetalningsförmåga påverkar iochningsvilja att somoss
etikfrågor väsentligt.ärsatsa resurser

upprätthållarefilterKristianstad: finnsHögskolan vissMlssøn, DetLars-Erikingen avFilter tro somenger
villtill filter ochmotståndaresjälvform moralför Nätet. jageller någonåsiktsvariation är re-garant av

varför.dogöra

problemetdet främstaCyberSitter,existerande filter, NetNanny,det gäller ärNär msom
full-detfilteranvända sådanauttryck för.egentligen Genom ärdessavad säger attattger

har gåttAnta sajtennazistisk Nätet.ellerha sajtständigt okej porrsajt attuteatt enen
ochdendelslipperungdomslagsvidmärkningmed så någon gräns, att ta avatt, enen

dendetinnehållet. Menkorrumperadbli moralisktriskerardärmed säger ärinte attatt av
redaförsökernyfikenhet någon-naturligaomoralisk, ungdomen i sinär taär somsom

perspekti-moraliskaförflyttar detVieller läsanakna kvinnan nazisterna.denting, omt ex se
användaren.tillvet

använder demmed filterprogrammenproblematikendelenandraDen närär uteatt, manav
perspektivfelaktigtdelstrygghet ochfalskskolan får dels oerhörtvärld,skolansi etten
eller etik.god moral Ingetmedungdomhur hanterar situationen växaatt enatt uppman

cirkahand sajter,000100har studerat Nätet,de ñlterprogram jag äntar meromsomav
bråkdel.alltså en

sök-normalskola och situationifilterprograminstallerarändå görOm enenett enman
villkategorin inteinformationmängder inomhittakommerning, så attsom manatt avman

sidorantalet Nätetden hastighettankedel Medska växer,somta enav.ungarna
möjligtalltså någonefter. intesläpa Detalltidfilterprogrammen spärrakommer är attatt

utvecklar.teknikbraungdomen skolan, hurförinformation i änman

skaeleverÄven lärare minaVilldet, det önskvärtdet jag växaär upp somattsomvoreom
proble-harfaktiskttill, inteWästberg hänvisardoktorandstuderande möttsådana somsom

perspektivdärmed fåttsällskap ochhandledaresgodatillräckligt gånger imånga ettmen
träffathadåligt, någotförstå vad jagkunna så måsteproblemen För sättäratt som

föräld-eventuelltochläraresfungerar,skolväsendet ibästa stället,detta dåliga. Det ärom nu
perspektiv.ochdiskuteramöjlighetochsällskap attenrars

finns vissoch listor. Därkontrollaktivhur det fungerar vid isidaEn nätgrupper enärannan
amerikanskaförhärskande oftast denmoralbygger densjälvreglering ärsomtyp somav -

uppkopplingar där.fleranledningen detden enklamoralen ärattav

mängder ameri-detchansenskolprojektsålunda in i ärGår nätet, är stor att avettman
till densigtvingassmåningomdeltar. innebärDet såkanska elever att anpassaatt mansom

efter densiginrättarslags princip,och lämna enligtmoralenamerikanska någon att man
vad tolererar ilägsta nivån gruppen.man

för skol-skadligtåsiktsvariation. Detlitenväldigttillåtertillleder grupperingar ärDet som
värdegrund.stabilbildakunna sigföråsiktsvariationenbehöverungdom, möta att ensom
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finnsoch andra filterElin InföMedia: medExemplen NetNannyDavid Pbilipsøn,visstFilter utesomger
värderingenfilter försökerbeskriver.förriktigt relevanta det Dessaidag jaginte göraspelrum är som

folk anslu-bättresammanhållet värdesystem. Detdeklarerategentligen ha är attettattutan
motsvarande värdesystem.kyrka ellertillsigter en

ellerförälderFinnsaldrigfilter naturligtvisandraDet närvaro.ersätterär enatt en vuxens
Folkverkligheten isamtidigtfilter: videt bättre Men måstelärare ögonen.änärnära ett se

påslagen,Internet-datommedlämnar barnenFolkmed TVn påslagen.barnenlämnar utan
filterprogramvaraför de situationernaförälder eller Detfinnsdet någon är somatt vuxen

framtagen.är

klassat.allting Nätetinnebäraaldrig kommerviktigt dettaockså ärDet attär attatt attse
begränsade ialltidhelst, kommerfrån värderareblack him, vilkenochWhite lim att varasom

All-hand.barnetföräldern släppaspelrum förförhållande till DetNätet. att egenettger
för-tillgängligtkan alltsådet spelrummet inteutanförligger änting göras annat genomsom

medverkan.älderns

eftersom detklassrummet, mång-imed de olika etikernaProblemet måste ärmötas även
frågeställningarplötsligtVad händer Nätetkulturellt. är accentueras somattsom genom

skaderas barnantagligenvill inteföräldrarfinns där Nätet. Vissanaturligtvis även attutan
tillellerTillåter det Detinformation. inte måstevikontakt medkomma vissi atttyp av

fråganföräldrarnaeller Denha barnet,redamed Vembörja accentu-rätt statenatt styraut.
Nätet.eras av

ofrisk.det Communitydet klartslutligen,åsiktsvariationgäller litendetNär ärär att en
väldigtstorlek. kannaturligtvis Definns iNätet varierarinterest-grupperna varasom

denbetraktarfårliten innanstorleken.kan bestämma HurinteMen vismå. grupp varaen
sektsom

eller detvärderingarna in-Är delarlitenhetensekt ärmåttet gruppen somatt envara
dettabestämmavärderingarna skanehållet Vemi

valetkonfrontera detSedanval.och måsteviktiga sittmåsteDet göraär eget manatt var en
val.med andras

fastfrusetliggerbild etik,väldigtmålar idag trist någotñrfâttare:Valdés, ViAnaVuxensynen somen
finnsdelenfinns den Varaggressivaetiken Varfinns den delenpositivaVarnågonstans.fastfrusenär av

frågortidenstill denkunnalyhördhet, sigetikens att nyaanpassa

egentligenfiltreringar,ochreglerungdomartrovärdiga våravi vi visar närHur är närpass
grekiskajudiska ochhederliga kristna,gamladubbelmoral finnsmycket ihur vårvisar som

bosnienkriget,världskriget,andrasekel,mycket hänt dettaVäldigtkultur t exsom
etiken.mycketurholkatgrad harhögzigenarförföljelse, vioch ivisarjudeutrotning att av

förle-ofta kännsetikförtillbaka till vi stårDetSka frågan ossinte är en somsomvuxna
moralskeptiska våroch Nätet,ofta aktörergad. Ungdomarna, är motär personersom

etik.ifrågasätta Vi måstevårdem vivisa vågaretik. Det vi måsteoch vår är att egenattsom
dekommermedskapare.ungdomarna Annarsmedetikenskapaförmåganha på nytt somatt
degrañtti alltförbjuder techno,vuxensamhälleupplevaalltid somrave,ett somatt somoss -

.Pjalsétär
.-__________________________________________________________________
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förEtiken ofta litevad ValdésförtacksamBircbøfberger; Jagjemitpater: ärsäger.Erwin äroffensivtMer
reflektionetiskSedan finnstekniken.hand. kommerandrakommer Förstidefensiv. Den enetikarbete

föriställetbromsarinnebär att styra.att mansom

för tidgrundmodelleller vårparadigmetisktskissadeinledning jagdagensI genomenett
grundbudtill fyraguds budsekulariserade tiogiltighet,harLIFE-modellen. Den sortsenen

Enhetlighet.efterochFramtidenbefrämjaskyddabejaka Integriteten, strävaLivet,med att

förlidelsehaalltsåbordelidelse.mänsklig Vipåverkas störrebordeEtiken ensortsenav
hand förförstaiför aktörernabaramänniskovärde och intemänniskasvarje perso-utan-

moralprak-ochteoretisktetikrådaegentligendetDärmed borde ITinom sammanerna. -
till detta. MananhängareSergels Jagochvardagsrummettiskt i ärtorg. varmsom-

enhetlig.genomgåendemåste vara

dennaförgrundhållningredan haborde mötavikommer in NätetInnan att nyaen
medetikutvecklaförsökerdiskussion vilite dagensdet iteknologi. inte såAr att en nyatt

anledning Nätetav

etiska insikterstrukturerade i våraredanborde närViDet måste tvärtom. varavara
brukkärnkraft ividetexempel där så,teknologier. inteEtt närdessa togvarmöter var -nya

långsiktigadeanalyseretiskagjorde ingauttalandepolitiskt sådetta inget avär man- vadfacit ochmed intebruk.teknologi Nu stårdenna iföljdverkningarna vetatt ta nyaav
med avfallet.skavi göra

den dåligabordeprincip vibok Ansvaretsi sinFilosofen JonasHans prognosensäger att ge
teknologiinteaktsamma sågoda Viframför den måsteföreträde att en nyvaraprognosen.

dennaberedskapetiskahar dennabruk, sköljeri emottaattöver attutantar osssom
teknologi.nya

biotek-område,lättare mittkan inomoffensiva linjen. DetdensjälvvillJag egetvara
medvetetmycketochbeaktasverkligenochetiska synpunkterdärnologin, rent avmermer

de etiska principerochgäller ITdetlitelagstiftningen. kan svårareDeti närkommer in vara
den.ska styrasom

Problemet baraValdés.medgrundenlnføMediaz enigJêlia ärJag iDavid Pbilipsøn, attärmåste levaVi
det.vill ha Detverkligendärförmycket vi ärmed filter inteuppstår så ettdetta snararemed filtren att

tillleder vidiskussioneretiskanationelladförhindraförsöka attattsätt censur, v senatt
begränsning.mycketdär harfår vifaktiskt situation meren

självfrågaockså migdetför barn,frågadet baraandra inte ärDet somär omutanär att en
vill migbero intefilter. kan jagDetinföra sådana här utsättaväljerjag attattvuxen om

ochinnehålletfår detta jagskillnaden Internet jaginnehåll och därför ärviss atttyp aven
del det.faktisktförränvad detriktigt jaginte är tar avvet

förtroende förförhand visstmedia harmasskommunikativa jagvanligamedJämfört ett
etik.förfrämmande minnågontingtill dettahar inte ärnågon är egensomsett attatt

klara begränsning-deSedan har sinafilter.dessaleva medviktigt vi måsteDet typerär avatt
allting.allsde kommer inteoch svaretatt varaar
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Bischofbergers klokamoderat debattör: mycket inläggThelin, Med anledningMisterKonservativism paterav
fram-förhållningssättetfråga vill konservatismföljt Valdés ivissjagteknikoptimism säga, gentemotatt enav

oerhört tilltalande.naturligtvismycket kan finnas denhur tekniktiden i äroavsett som --

cket det,låta leda till totalfår detta Får erinraSamtidi assivitet.inte attom mJag Y avman
omöjliga komma hartotaltsedan miljöförstönngarför tld betraktade åt,attsomensom V1
skenproblem.tekniska områdetupptäckter det visat sig varasenaregenom

kärnkraftendetta,bliheller politisera. kunde låtavill inteMenJag inte jag närgöraatt nu
Är undgå konstateranågorlunda teknikoptimistisk, kan inteharändå nämnts. attmanman

oss forskningenhämma Sverigesjälva och landet oerhörd ivi otjänstgör attatt genomen
Oetiska lagen bru-groteska ochförstås den fullständigtviktigt område. Jag somett avser - -
frågor det möjligtänkatankeförbudslagen. dennafår enligtkar kallas Vi inte görens som

de mycketområde eller undanröjakärnkraftensockså avfallsproblemetkanske hanteraatt
finns helt och hållet.riskersmå som nu

förena med teknikopti-välförsiktighet grundsynkonservativ i jag gårEn sin att enanser
för förstelnade ekolo-Gud bevareleda godtagbara resultat.också kan till etiskmism, osssom

giskt reaktionära tankar.

nazistfö-Wästbergs slutsats angåendeTAfZirsutvec/eling: nyfikenUlf Silling Silling I JagTillgång till in- är
kunde bemöta debattenbra studenternadetreläsningen Umeå. Duiformation säger attatt omvar
bra eller dåligtdet. dethomosexuella, för Men intevisste något attatt manman om var
informationtillgång till ellerstudenterna ha inteBordenazismenvisste något om

tillräckligtliberal public-titt: dåligt studenterna nazis-Olle Wästberg, inte vissteDetSpridarens att omvar
hantrodde naturligtvis Dan Bernerhade inteinte DeDeetiska närmött argumenten. saansvar men.

därkoncentrationslägren bara arbetslagethade ochförintelsen någrainte existerat att varatt
hade tidigaredetyfus. de kunde intedog Men inte möttargumentera emot argumen-av -

de kundesjälvklart, så det.inbäddat Men intelåg någontingDet äratt argu-ten. som
framgång. dåligtockså ganska fåvitska Detsak. naturligtvis nazisterDeti en varmentera ger

de klaradeochhade intede inte mött argumentera emot.att attargumentenatt

frågat tidigare idagtill information.tillgång Detde ska ha jaghar inteJag inte ärsagt att
detlänkar till Mensin sajt.den lägger nazistsajtervilket etiskt 50tar egenuppansvar som

debatter.information ochska tillgång till iklart de mötasär att
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har talarbaraValdéskomplettera det viGroth, Skolverket: villJagjohan sägerVaccinering att omomsom
bildspektakulärväldigtocksåetik. hålleraspekterna Vi ide defensiva, negativafilterbättre än ge-enossav

ska bort.sådantmycketpornografi, innerashets, Ljungetala nazism. är attatt omnom
hända. skasaker ska Detochfiltreras. dramatiskadet skahävdar DetAndra är stora somatt

hållas Nätet.rent

tiden,dessa frågorsärskilt skolan inteden iMen sanningen utanär mestataratt stora--
Är okejtransplantationer Detblirfrågornavardagliga etiskade intressanta.det småär som

trevligtokej för detdetdär alla tycker inte såfrågaetisk intressant, ärärärär attmensomen
område. finnsDjurförsök Detde leukemi.barn dör åtta år ärnär ärnär annat upp-ett enav

likadramatiskt,och lika minstdetta medetiska frågor där intevardagliga nejsjö är men
alls här idag.berörviktigt diskutera. Det vi inteatt

dettamedarbetat mycketLidköping, harFredriksdalsskolanRask, lärare iRolandStig
dettabelysermarknadstorg.träffande för etikens Det justkallaroch han Internet attnog

medvärderingar.inför etiska Dettaställstydligt sinaställe därInternet på sättär ettett man
skolan.viktig sak ispektakulärafrågorna alls justvardagliga intealla de så är en

för ele-dettaegenvärdedet i visaklokt för vaccinering,detta ettRask kallar är att uppatt
Världsjudar dog andramiljonersjälvklart idetStudenterna i Umeå atttog som sexverna.

från influensanisoleradehade alltsåvidare. varitkunde Dedekriget, inte argumenteramen
förkylda.blir dede friska luftenkommer vipsoch inär ut -

långadetjobbar med skolanför iaspekt. verkarDetDet intressant attär somsomossen
skadet förstakanskeFilterbättre. intekanskeloppet vaccineringsprocessen ärär som man

tillfår tillgång mycketelevernaändå riskenska kanskeskola. Maninstallera i mate-atttaen
bättrekankanske iför denna vaccineringenstörandekan upplevasrial just varaattsomsom

längden.

efterletarIécltumnabtir/ea utgångs-När viHolm-Lövgren, InstitutetBarbroUtgå från män- gemensamen
under rödakorsprinciperna.har skrivitländerdialog detför etiskpunkt månganiskovärdet är som

främjaför människovärdet,respektskapaaktivthandlar humanitetsprincipen,Det attattom
utgångspunkt bort-utmärktlidande.mänskligt Detförståelse och lindraömsesidig är enatt

skapatGripsholm haridécenterRöda ikulturella Korsetsoch Påreligiösa gränser. enom
fortsätter dialogendit ochalla kommerönskarsamhällsetisk dialog.för jagmötesplats att

hearing.efter denna

istället förmärmiskovärdet någontingmedbramycketDet annat.är att starta
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fleratidigare inlägg har tagitsmusiker; filosof MittLadislaus Horatiux,alternativEn upp personerav
missförstånd.fataltför där finnstydlig,tillräckligtmöjligtvisoch intejagpå ämnet ettvarsyn

ellerde minoritetsgrupper.hemsida,leandem ha intetalarJag inte om svagaen egenom som
hållerköttmarknad WWWdigitaladenvill meddem italar inteJag attsomsom varaom

Nothing, bokenfår tänka ihemsidorbli. Alla dessa migprivata avant-tesen avatt
det.ochharJohn Jaggardisten Cage: inget jag sägersägaatt

tycksImpulsen Nätetmycket bra.Bischofbergerterminologi lanserarDen är att varasom
medräckernöjd. intedet Detinterädsla aktör.inte Utankomma äratt manen av varaav

finnsalltsåfinns NätetJagockså Nätet.bara måsteatt synasen person; manvara -
med synbar-databank.alltså Dettainformerardet här: Jag mig jagSnarare såjag. ärär en-

finns du.du,ohelig Synshar blivitheten såtes.en

du,vill Lyssnarmusikerverklighetenden osynliga Som jagdå medVad händer säga:snarare
lyssna demvill höra. Attkring ITdissonanser vi intefinnshör du. Det mångaså som

rasande utvecklingstakten.bromsar den

två-tredjedelssanrhälleutvecklingenhindrakring skafråga IT HurviktigEn är: mot ett
koppla Nätet.blivit: ALLAStandardsvaret har Genom att upp

Ochkopplamänniskor möjlighet SLIPPA sig.skulleJag säga: att uppattsnarare genom ge
allt och alla skaviljaalltså impulsendigitalfandamentalirmen,bromsa attatt varaattgenom
skaBönderna LantNet.KidLink.digitalt. skaskaallt De småNätet, varavaravara

det alla ska ha.Digital-TV Oär som v.nya s

framti-människorTillåtpå förlorareNätet förtolk inte finnskallai attGe atttusan som
tolerant.datorkunskaper.och Varmodem såstolt dator,tillden mötes utan passutan utan

handlardet brasamhälle. dåpluralistiskt intefaktiskt för VisakallarVi att omettoss
demdigitala världen. Låtdende vill ifolk slippa delaktiga intetvättmedel. Låt varaomvara

för akustisktkallardistans.kommunicera Det jaghellre umgänge,umgås, än un-att som
Telia.förförlustpostplugged ärumgänge, renen

låterkommunikation,erkännerärligarealistiska ochocksåskaVi så att somattpassvara
ochkräver avståndKommunikationssamhälletbig businessideellt, idag.ochfint nästanså är

konsumtionssam-bra den versionenmänniskor in iisolering. Ensammaviss nya avpassar
till varandra.mycketväldigthället. kommer ringaDe att

kändehandlade sinakommunikationssamhälletskulle viljaJag att gran-manomsnarareatt
främlingtilltalakunde intressanttalakunde med sina att enmangrannar,att mannar,

gick förbiGula tidningen, inteefterlysningför iistället insätta att enmanattgatan en
medmänniskagråtande stan.

kommunika-datorskärm. Bådeframförkammareidag i sindet sitterSom är enman ensam
kon-rörd blirhurhar blivit Jagmedmänsklighetoch övertion attmanurvattnat. menar,

Fortsättning
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Visstinformation Nätet.mycketdet väldigt påfinnsErsättning:Ladislaus VisstHoratius,Nyktert sett,
häftigtoch jagmed dettorrsurfa, ävenkul å jourkan det ärvinsten omnyttvad är somatt att varavara -

koncentre-tänkandetsmusikaliskafrån detlångtcentrifugalrörelseytligdettatycker äratt en
skivor och stagiø-böcker,beställakuldetdjupdykande.centripetala Visstrande quattroär att

slippasända mail,iställetochbrevlådantillslippalök Nätet.med Att attm extra
ochstilla ihelt ringa någotistället kunnaochtelefonkiosk ståtill stationärfem sommeter en

tal-denmedblir klaräntligenkul Teliadetmobiltelefon.förkallas Visstparadoxalt närär
jobbigadetslipperlyfta den luren. Jagslipperdenstyrda telefonen, jaggör tungaattsom

behö-telefonnumret. Jagframletabehöver inted slå numret. Jagmotoriska elementet v s
bara påröra munnen.ver

egentligenvad vinstennyktertMen ärsett,

medhar mått-kvaliteter inteOch dettabekvämlighet. ingaochsnabbhet störreär om man
välsigna-bekvämlighetensoptimalafart denrasandemedekvationen. Vifullhet i närmar oss

tillstånd: koma.de

utvecklingmänskligspeciellochutvecklingmedskulledetta ha någontinginsinueraAtt att -
skärande falsk dissonans.ärgöra,att en-

detutgivareansvarigatill diskussionenkommentarSvahn, ärEnMattias attochAnstötligt om
flaggskeppdel andraochAllehandaNerikesanmärkningsvärtegentligen inte såyttrandefrihet är enatt t ex

har deverksamhet Detför Nätet.sinRadio har utgivareansvarigSveriges genomsom
verksamhet,publicistiskdriverföretagAndrabilageregel.tryckfrihetsförordningens somsom

kansidan ståvid Nätet,traditionell sådanharTele2eller inteTelia, Posten avensomt ex
yttrande-ochtryckfrihetsförordningenberorspeciellt läge. Detutanför och det attettger

Än länge detill.45-5med såfår leva i ården Det vifrihetsgrundlagen är systemenär.som
kistan.för läggas iredointe att

avtalska skrivaochaffärernabraetiktillfråga LjungeEn är somattsäger manattsom-
yttrandefrihetenbryterändåmoral, integod etik och god ärbåde skyddar att ommotmen -

elleranstötligtmoralisktväldigtdär Torgethypotetisk något påsituation ettdet äruppstår en
lagbrottdirektdetdåhur kommerregler, nibrott Postens attettatt voreagera ommot

detstänga av

dethypotetiskt Men någotdetFörhoppningsvis ärärPosten:Ijange,Ewa är somen
Är brotthittardetprofession. jagsåbegå lagbrott minikanlagbrott, inte jag motettatt

omedelbart.dåmedlem,eller jagmed leverantöravtalatskriftligt har stängernågot avsom

verksamhe-dennasynvinkel,etiskdetSya/m, Om ävenjurist:Mattias att omenurman ser
detdetlagenbrytadirektavtal, inte stängaskulle bryta att menmot avmot meneraten

dåskullehurdet, nioch idélagens andabrytaskulle stänga ageraatt avmot

ochsederlag, regler,hypotetisk MendiskuteraDetPosten: svårtEwa Ljunge, är att en
fårverksamhet.bedriver Dettasjälvklartfölja.naturligtvis Detbruk försöker närär man

specifikt gränslandsyftarkanskefall, du någotfall tillfrån mentaman

ochkollideraibland kanoch moraletiksyftar bara justSya/m, Nej, jagjurist:Mattias att
inledande nämnde.Philipsonsakalltidinte är somsamma
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goda etikenden NätetbrottKomumentver/eet, på gårKO: OmRennerfêldt,Bertil jurist, motKO bevakar
för bevakningensektoransvarigmarknadsföringslagen, KObrottdetlångt ärsåInternet utgör motatt
domstolen.ärendet tilldrivaellerförbudsföreläggandeutfärdakan alltsåochInternetav

etikgodvaddefinieraförsökaförhearingunder denna ärmöda gått åtMycket somatt
kommersi-Fråntalat vaccinering.Groth hargrekerna.gamladeThelin har citeratNätet. om

produkter Internet.marknadsföraolikahört talasharsynpunkt viell sätt attom

ska-filter Kanske kan viellermeddet InternetSkakommentarpersonligaMin utanär: vara
kombinationenbaseratetik Nätet,godbegrepp internsammanfattande omett nyttpa

internetik.etikochintern som ger

råd hosetiskasjälvreglering,taletbekymradjournalist:Engholm, JagAhrvid överärSjälvreglering om
fårför vadtröskelnhöjadet lärProblemetkommersiella leverantörer yttraär mantröskelhög atto s v.ger

nämli-leverantörerKommersiellabordevad detjämfört med äryttrandefrihetenenligt vara.
tvek-misstanke någontingblamage, minstaför kritik. ärkänsliga Minsta attomextremtgen

yttranden.ochstängergör stopparattsamt, man man av

behövs.meddelarskydddärsammanhanghör hemma imed ansvarig utgivare jagDetta anser
ingenansvarigavsändarensammanhang detandraI ärär annan.som -
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vista"primaSammanfattning "a-

universitet:StockholmsSeipel,Peter

sammanfattning sinaomedelbarmedSeipel, avslutarordförande, PeterHearingens avInledning en
anblicken.förstavidvista,intryck primaa

deloch inutiutanförochinutihandlatidag harDiskussionen ett avsom enett"Inuti" ettom
utanför.

nödvändigtetiklönsamt,etikdiskussionen ärhemtamaden ärInuti attattär typenav
Diskussionengoda sittsäkertmarknadsutveckling Detta sätt.för är argumentv.0 s

god etik.för Detförutsättningarskapateknisktfilterhandlar också sätt enattettsomom
in-hakanordningsregler virekommendationerhandlar nytta menav,nogatttypenavom

fan i.nehållet ska vi ge

frånskiljas neti-grundligtskaetikochetikettfrånska skiljasframhållits etikharDet attatt
annorlunda.betydligtetiken,lilladen någotNetiketten intekett. är utanens

närsynthet.riskerar viinutF-diskussionenvidlänge viSå stannarsom

infördess fascinationverkar den,själv iofta,upplever jagbransch jagdennaI attäven om
Samtidigtstark.väldigthistoria,problem, ärsinuppgifter, sina är ut-sina egenegnaegna

och dede bästaalltidomkring,finns intedetkunskaperna ärochblickarna mestsomom
imponerande.

utanför.tillinutifråndiskussionenföradetsynpunken nyttigtden ettFrån ettutär"Utanför" att
förtshanaturligtviskundediskussionendendenna hearing. Menundersketthar ocksåDet

den. Dethaftfortfarandeskulleochriktningar vilängre olikamycketmycket, i nytta av
harLäkekonsten sinatraditioner.och derasanvändningsområdenade olikahandlar t omex

dobbel haroch sina.Spelharspeletpolitiska sina.Handeln har Detsina.traditioner.etiska
utveckladeförekommande ochflitigtanvändningarochverksamheterAllt detta ärär som

digitala miljön.denockså i

berättelsealltidMänniskananvändarna.omnämndade oftaockså ärUtanför hittar vi en
medteknikentill dennakommerochböcker. VarCrawford sinaihar Clarence ensagt en av

viljatekniken,förkastakanförutsättningarförutsättningar. Den attsina attvaraenesegna
denmed den,hakanförutsättningarandresutanför. Den växt att som ensestå att uppvara

utveckling.ochsjälvintegrerad del sinsignästan egenav

mekanismerdessMarknaden och-perspektivenutanförbetraktadmarknaden idetSedan är
pyramiddettadelar ihistorikern, infranskedenBraudel,Fernandfunderastål enöver.att

medlärarenutspelar umgåssig,skolklassens livdärstrukturer,vardagslivetsbottendär är
Tilllagardär ekonominsmarknadenegentligafinns denSedan toppenelever styr.o s v.

säkert inte någondetaffärer. Därriktigatillträdeenbart ifår ärpyramiden av oss,man
därdetdär Menvad pågår.medvetenoch ärfår deltaegentligenhär, somsomomvarasom

fattas.beslutende mycket tunga

och dradentill den,lita utnyttjamarknad. viKandiskutera ifinnsdettaAllt termeratt av
dennytta av
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och då har skymtat helanaturligtvis hela den etiska diskussion dåfinns i sinSåDen stora stora som
etikens diskussioner underdiskussion. människovärdets dimensioner,vidd dagens Detietiken är

etik och moral, där harårhundradena, försöken dra och etablera begrepp vigränseratt som
från olikafått synpunkter håll inläggen.i

frågade The-händer med rättstradition,perspektiv och världen. VadEtt Sverige vårSverige ärannat
världenhänder med kulturen amerikanska och engelskspråkigalin. Vad denna starktioch världen

finns det mycket tendenser tiden.Därtill alla isägaatt om

förautanföF-diskussioner oerhört viktiga för ska kunna inuti-DessaNätet är del är atten
Och del utanför. IT-världen deldiskussionerna. inuti naturligtvis sinnågot större är är enav en av av

omgivning.

del och omgivande,innebörden IT-världen NätetMen något ärär störreatt enav av--
försöker utreda. skalångtifrån klar. ganska komplicerat Jag migDet nöjanågotär som man

diskussion:påståenden med anknytning till dagensmed två

därför stolen formad denJag sitter jagaldrig neutral.Tekniken är gör ärattsom som
haft upplevelse.kunde ha ståredskap här. skulle det haDå varit DetMan ett en annan

komplicerade. Tekniken har faktiskt ef-gäller alltså från det enklaste till det i sigmest
och fundera innebörder ochfekter. detta. tillJag Detpåstår är överatt mot-upp var en

påståenden.

sällan teknikneutral, denLagstiftningenneutral.2. Lagstiftningen är heller inte är även om
fundera vilket lagstiftningendet. lika bra iställetDetsigpåstår över sättär attvara

och ställer med det och det andra.påverkar och driver teknikutveckling ochstyr ena

luften, kanske för fortsatt dis-självklara påståenden, låter dem hänga iDetta inga jagär men
kussion.
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Inledning

planerings-värde i underEtik på fann arbetsgruppenhearingen God NätetInför attettom
isynpunkter redan förelågdiskussion i syfte bl.a. fånga deinbjuda till sökaarbetet somupp

och förslag på viktigalämna synpunkterinbjöd därför nätsarnhälletArbetsgruppen attämnet.
upprättades påför detta ändamål IT-belysas. e-postlistafrågeställningar behöver Ensom

webbplats.kommissionens

livligt samtal införtillförhoppning skulle stimulerardettaarbetsgruppens ettDet att greppvar
diskussionenbilagan komsammanställningen i slutetframgårhearingen. Som att om-avav

mycket nöjda med detta.inlägg. Arbetsgruppenfatta 250 är

inläggenvid planeringen. Fleravarit intressenågra inläggredovisasbilagadennaI avsom av
kringDiskussionen kommerolaglig kopiering ochhandla attkom att varaspamom spam.om

observatorium på färdig-hållerIT-kommissionens IT-rättsligadel i den attrapport somen
verktyg för marknadsfö-observatoriets båda samtalresultatställa e-postett somomavsom

opinionsbildning.ring och för

redovisade inläggenredovisning arbetsgruppen. Dehar gjortsinlägg i dennaUrvalen avav
har markerats medredigerat.har Borttagen text .. .

till andra diskussionsdelta-form ochi de referenserInläggen görspresenteras somanonym
16:57:04exempel Thu, May 1998tiden för det inlägget. 7med Ettinlägg utmärksgares

+0200.

förIT-kommissionens webbplats fortsattpåsammanfattning kommer läggasRapportens att ut
härmed inbjuds.Nitill vilkendiskussion

Några exempel

16:57:04 +020019987 MayThu,Date:
Prel.Subject: Re: program

på nätetgod etikbehövsVarför en
samhällebehov etik dagensiav

utreda de faktorerförväntasha slags värdekomrnissionbehov isamhälletsverkar attI Norge utmynnat somen
skulleotydligare, vilket hakanske har blivithur dessa faktorermoraliska val "RL", ochmänniskanshjälpersom

BondevikskulleVid tillsättandet kommissionenidag alltför omedvetna.valmånga moraliskamedfört äratt av
det starka krafter iinsermed skaffa god karaktär". Man ärlite förha "Vi attär attupptagnasagt: oss en

brottas med, alla medier.harsamhället kommissionen att t.ex.som

förutsättningardet "nimmet" nyanya ger

interaktioner, eller dendramatiskatolkar det Platsen förjagsocialadetInternet, rummet nyanyasom.nya
håller Fråganmeddet väl ingen inteandra medierbemärkelsen nyareden i än ärJa, äratt som om.nyarenan.

går jämföra med andrapåstå såtillvida det intedel verkar heltdå hur den ut En attbara nätet är attnyttattär ser
annorlundaska behandlasmedan verkar inteeller tidningar, andraradio nätetmedier attt.ex. tv, ansesom

elektroniskaDemokrati, detskriver imedier. Som Ilshammarandra Larsjämfört med uppsatsentyper av
inspirationskälla: utvecklingenviktig Internetproblem. finns dockmöjligheter och "Detfolkstyrets aven annan

bekaraktäriserad slagordet "infonnation wantsoch den speciella kultur,datornätverkoch andra tostora av
"Elektroniska "CybenymdenVidare citerar han fronten" idessa nät."vuxit framfree", uppsatssammasom

och uttrycka fritt rädsla fördeltagare ska ha siganvändare och varjetillhör helt dess rätt utanatt yttra
på frånfrån eller cyberrymdenrepressalier andra deltagareeller hot sigrepressalier nätet avvareom

organisationer."utomstående ochpersoner

126



till God Etik påBilaga En Nätet

och får Bill såavstånden introducerades, Gateskortaremindre ochblivit liteVärlden har nätet tromansen
såtänderna. det kanskeuppkopplade tillalla människor Menförrän ärutvecklingen attkommer inte äratt stanna

umgås och socialiserar viin real lifeavståndetdet med det moraliska IRL"avstånd" krymper.inte Huralla är
moraliska ochsker där präglaskommunikationomedelbara närhet och denvårolika människor imed avsom

andra.får bete siggår vad gäller hurmänniskor oftastvanliga mot"spärrar". gränsernaetiska Dvs manvarser
dåbestraffningar. Ocheller hotinformella bestraffningarmänniskornasupprätthålls delvisDessa gränser omav

social bestraffning.informelli formbetydelseinte i lagligjag utan avmenar
eller hotsociala bestraffningar,informelladet någrakommunikationen via nätet Finnsdet då medHur är om

människor kommunicerarpå därsocialaproblem. Mångafast det finns nätetja,sådana, där Mitt är rumsvar
och det kanmänniskan bakom signaturenanonyrnitet. känner integrad Manvarandra harmed stor varaaven

slags "avstånd".uppstår lättpå nätverket.andra sidan Detföreställa sig ettsvårt att aven
medså mycket enklare jämfört IRL.på internet dessutomsocialabyta ärMöjligheterna att rum

konfliktpunktemaetiskavilka deär

nyhetsgrupper.innehåller alla De äreller den del internethandlar UsenetfunderingintressantEn somavom
förhandsgranskning eHeromodererade, dvs ingendem heltoch demånga till antaletväldigt mesta av

såtidningar, inserradio eller nätetmed äldre medier,detta att"gatekeeping". Jämför t.ex. tv,typer manavman
det finns detolika nyhetsgrupperde deldessa. har tagitmedium För vet attbetydligt friare änär ett avsom

dessutom har sig intill skvaller. DenAlltifrån pornografipartikelfysik till sattallt dessai sommesta grupper.om
tvivelaktig kommunikation.moralisktmoralisk ocholaglig,där finns laglig,innehållnyhetsgruppemasi attvet

svårtockså det kanuppbyggt och ftmgerar attbakom hurtekniken Usenet attnågot är vetKan varamanman om
Är låta ochinformationdetska på dettakommunikationen. Hur rätteller attbegränsa stoppa man se

på detta sättfrittkommunikation strömma

21:34:31 +0200199811 MayMon,Date:
hörningföreDiskussionRe:Subject:

detetikdiskussion, och"behövs" ärdet något problem VarförFinnsproblemetegentligenVad vem somär en
många saker fungerarfinnsdet idag. Detså brafimgerartycker görden rättbehöver Jag nätetatt somsomnog

informationssamhälletssöka vilkenförstå skeendet behovvi"för attettI attsägssämre. att avserannonsen
måstebehov rimligenbehov, och dettaalltså IT-kommissionen. Dedär "vi"särskilda är", är ett varaegenart ser

lätttill regeringen.råd Dettauppgift ärIT-kommissionen har till atteftersombehov, attUusmannsInes ge
påståendet svårare uttolka.behövs".fastslås "självreglering Det ärinledning attförstå. redan iMen attannonsens

väderleken. Båda bryr sigsjälv, precisreglering uppstår sigdendefinitionSjälvreglering är somsom avper
påtvingad uppifrån, ochdärmednågon vill reglering, attinföra ärManväldigt lite "behovet". att somanar enom

allatyckerlika "nu jagungefärkallas för självreglering. Det attär spontantdenna ska legitimeras att somgenom
overcome".shallska sjunga We

monopol,RadioTeleverket och Sverigeshadeslogsamhälle innan Internet igenom. DärhadeVi sortsannanen
folk bytteenkelt "brännmärka"högst tillstånd., och detkr landetmed sig 6000fick föra utan somvarurman

tidersdeinte Internet. Mendetta har ändrat beror givetvis ärsig,"hoppjerkor". Attjobb oftaför sammasom
medmänniskor,på flerstilla, sig,underkuvade längre, likasitter inte möterlika rörtecken. Folk inteär mer

hadedetta möjligt. Vi hañhar gjortorganisatoriska uppfinningartekniska ocherfarenheter. Bådeutbyter
tågluffandet.europeiska Huroch liggjorde detInterRail-bilj möjnågon uppfannårhundra innanjärnvägar i etten

politikkonsekvenser för denVad får det fortillhör tågluffargenerationenvåra nuvarande ministrarmånga av
gårfluga över".tågluffandet Ettenkelt hävda "det planlösaväldigtskulle ärförs Det att att en somvarasom

och detågluffat vilja,harsak: faller det inte görbara Densådant uttalande attsäger anser somegensom aven
bör respektera sina medborgare.behov diskutera etik: Ministrarjagdet värda förakt. störreHär ett attär avser

lika,få, och vivad "alla på ville. viInternet" Vi rättvisstegång trodde jag jag rätt trots attEn att varvarvar
påvisa möjligheter.strukturer,skillnader. ville förändra invandavåra inbördes Vimed observeraatt nyanoga

påmonopolet, och löste problemuppbarSverige, precis i USA. Dehuvudfiende i ATTTeleverket somvar en
så falli alla reformister. "Görbyråkratiskt. revolutionärer,och Vi inte görgamla stelbentdet sättet, om,var om

handlingar. upplysningbaramisstag. dömde inte Bättrenågon hade gjort Mandevisenrätt" när ett personer,var
klick tekniker givetvisfånga "gjorde Idag dennaförnuft till och rätt".alla till slut sittskulle leda till ärtogatt av

Någrauppbyggt.helst. hur detflesta begriper inteIdag används De ärminoritet.i nätet vem som ensav
fullständigtannonsmedium friheten bör minskas.för basunera Detanvänder detta frihetens äratt ut att

påoch blir salig sinfullständigt onödigt förbjuda.också Varobegripligt, tro.att enmen
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påbehövs för hur uppträdersjälvregleringsinstrument nätet.Ett man

bör lära leva medråda. Både politiker och folk sigsådana "instrument". Frihet bördet behövs ingaNej, att
gårinternationellt, och nationella reglerhuvudet med olika regelverk.slå varandra i Nätetvarandra ärutan att

så det finnsframtiden. trasigt, ingetpå fungerar bra idag och i Ingetupprätthålla. Friheten är attinte nätetatt
får skratta.verkningslöst, det flerstället. likasolsken i DetLagstifta är attmenreparera. om

23:23:47 +0201998Mon, 11 MayDate:
Diskussionföre hörningSubject: Re:

"Självreglering behövs".fastslås Detinledningredan i attannonsens
Självreglering definitionuttolka.svårarepåståendet ärär att per

Bådaväderleken.uppstår sig själv, precisregleringden av somsom
någon vill införa"behovet". Manväldigt litebryr sig att enanarom

uppifrån, skapåtvingad och dennadärmedreglering, är attsom
ungefär likaför självreglering.kallas Detlegitimeras ärattgenom

ochdelförenklar ivill gärnaJag förvarna jagreda begreppen. resonemangetOk, försök attutattett en
sådant. Självreglering intemedåsikt man kan aldrig ärprivatadet minärpoängtera att noggrannnogvara

begrepp enkeltfall iställetdettapåtvingat "uppifrån". Självreglering inågot är ettnödvändigtvis är somsom
lätt blir förhårda lagreglerslippasjälva regler förbranschbeskrivasuttryckt kan sätter att somuppen somsom

kalladesjälvregleringar,på sådana härmånga exempelverkningslösa. finns ävenDeteventuellthårda och
såvitt vet.jagjuridiskakorrektaegenåtgärdssystem denregelverk eller termenutomrättsliga ärsystern

fårfår och inteför hurfungerandehar välutmärkt exempelLäkemedelsindustrin systemär ettett mansom
egenåtgärds-dock har begränsat sittexempelBryggeribranschenläkemedel.marknadsföra är ett annat som

marknadsföring förhurbranschföreningentill medlemmar iundervisning sinatill omfattaatt omsystem
regler för vadstriktaexempelvisbegravningsbyråer finns det ärMellanfår ske.produkteralkoholhaltiga som

snabbt bliroch lagarlösaförsök slippa lagstiftning inomAnledning Ettsed ochgod inte. att somramar
samhälle.dagensförhållandevis fort ifel skiftarvad ochdå uppfattningar ärobsoleta rättsomom

exemplet medredan givetpådet etik nätet SvaretSjälvreglering ärdiskuteraska vi när rörVarför genom
ochblirsådan informationpålagstridigt material Omklart storrasistisk och nätet.exempelvis annat

på halsen.begränsande lagstiftningfå ochalla påvi aktivaomfång riskerardominerande till nätetsitt att tung
problemområdet jag viförsökdeltagande och göraktivtvisa gränsa trorbranschenLyckas vi iaf inom attett

godsjälva gärning.enoss
god kanskeproblem.självklart Menproblem. Visst, detintemationaliseringen är startettDu ettnämner ensom

bör drainnehållsled diskuterar vioch produktionsled gränserna.inomvårt landsvi inom gränser samtär varatt
nödvändighetvilket jagskifta kraftigt,åsikterna kommer säkerligen ärochdiskussion trorattDet är öppen enen

huvudsakligen villfrågeställning. Vad jagnågot till dinpå förklaringdetnå resultat. hoppasJag sätt ärför att en
detnågot positivpå självreglering negativt,dig ordet ärhänga tvärtomåt ska terminteär enatt somuppman

aktivakanske framförallt för företagochsåväl "medborgare" "lagstifcare"förunderlättarnormalt sett somsom
detdu själv uttrycker för "ministemAlltså Självreglering kanske justbransch.specifik sätt attinom är ett somen

respekt".medborgarenvisaatt

forumoch förborde fritt fungeradrag. fortsättahåller med dig InternetVisst jag i ettattstora somvara
på både och finnsförändrats Detdu själv harInternetförändring. faktum ont. storMen säger, gottär att, ensom

andras åsikter och tillautomatisk respekt allatekniken, har förkan inte rättanvändare intemängd ensomnya
Personligen välkomnar därförfå. jagdet blir, problem lär vianvändare destodelen. fleråsikter denför Ju större

möjligtdefinieras om detpåbörjas. sedan kommer"god" etiketik på Hur ärdiskussion attnätetatt ensomen
återstår att se...

11:14:20 +0200199812 MayDate: Tue,

"hård"juridiskt inteetiska regler har Devilken betydelsefrågeställning utgörangelägen är sett.En att ta enupp
tillerkänns ökad betydelse.rättsområden rättskällor Dettarad "soña"trend inomrättskälla. tydligEn är atten

får anslutning kan likställasintemationaliseringen Etiska reglermedtill del ihophänger viss rätten. storsomav
föremållånga förställning har tider varit intensivarättskälla irättskällan handelsbruk. Dessmed som

diskussioner.
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har rättsligt eftersombetydelse devilkenregler bör analyseraetiska sett,fastställersamband medI att manman
huvudreglernaetiskaRiktar sig de över tagetde etiska reglerna utformas.påverkar hurfrågapå sådansvaret en

på nätetpåverkaendast "preventivt"ambitionenellerrättsväsendet atttill är agerarpersoner som

11:30:27 +0200199812 MayTue,Date:
hörningföreDiskussionSubject: Re:

+020021:34:311998ll May wrote:Mon,

någotproblemet det problemFinnsegentligenVad är
den Jagdet behöverochetikdiskussion, är"behövs" vem somen

finnsså det idag. Detbrafimgerar görtycker rättnätetatt somnog
många saker ñmgerar sämre.som

frågandet, jagtyckerit-kommissionentill varföranledningarnafråga. inteberättigad Jag varamen anserEn vet
påIRL och IRLlivvåra riktiga nätet.både imed hela tiden, utelevernågot viEtikintressant. är som

vårtde principerblottläggaförsökerfel, och vi styroch vad ärvaddebatteras rätt somär somsomom
agerande.vårt moraliskapåverkaromständigheterochunderliggande preferenservåraVilkahandlande. är som

medborgaren.samhället förlivet isedan lagstiftargrundligger till videssa närhoppaskanDessutom att omman
ochdessadiskuterarnaturligtganskaväl tarsamhället så faller det sig attidykerdå fenomenNär manuppnya

väl ingensämre",fungerarmånga saker äruttrycker det, "det finnsdusedandettill dem.ställning Att somsom
dudet intressantsådan debattståndtilldiskussion.sådan Förundvikaanledning till att omvoreatt enen

så bra..."verkar tycka "...fungerardu rättmedutvecklade vad nätet som

behovförstå skeendet vi"för attettI sägs attatt avserannonsen
där "vi"är",särskildainforrnationssamhälletssöka vilken egenart

måstedetta behovbehov, ochDeIT-komrnissionen.alltså ettär ser
IT-kommissionenbehov, eftersomUusmannsrimligen Inesvara

förstå.lättregeringen.råd till Detta äruppgift atttillhar att ge
"självregleringfastslåsinledningredan i attMen annonsens

Självregleringuttolka.svårare ärpåståendetbehövs". är attDet per
uppstår sig själv, precisregleringdendefinition somavsom

lite "behovet". Manväldigt attBåda bryr sigväderleken. anarom
uppifrån,påtvingaddärmedreglering, ärvill införanågon somen

självreglering.kallas förlegitimerasdenna skaoch attatt genom
alla ska sjungatycker jag"nulika attungefär spontantDet är som

shall overcome".We

påreglerar sig. För nätetreglerar precis styrvädret sig inte näteträtt Hur ärdär heltBlev detNja. som
uppifrånregler inte jag,påtvingasskaHuruvida detbilden. vetbehov in idå kommeroch menmänniskorna ett

måste väl tåla debatterasdag,idenregleringen, attut om.som ser

slog igenom. Därsamhälle innan InternethadeVi sortsannanen
fick högst föramonopol,RadioTeleverket och Sverigeshade man
enkelttillstånd, och detlandetkrmed sig 6000 utan varur

"hoppjerkor". Attjobb för oftabytte"brännmärka" folk somsom
på deMengivetvis inte Internet.beror ärändrat sig,hardetta

underkuvade sitterlika längre,inteFolktiders tecken. ärsamma
utbytermedmänniskor,flerpå sig,lika stilla, möterinte rör mer

harorganisatoriska uppfinningarochBåde tekniskaerfarenheter.
textbortklipptdetta möjligt.gjort

idag.det alltokontrolleratså ärÄr ska förbli fritt Dvs trotsinternetförendadetta dina attargument sompass

uppträderför hurbehövssjälvregleringsinstrumentEtt man
råda.börFrihetsådana "instrument".det behövs ingaNej,nätet.

leva med varandralära sigfolk böroch attBåde politiker utanatt
internationellt,regelverk. Nätetmed olikahuvudet ärslå varandra i

på fun-upprätthålla. Frihetengår nätetregler inteoch nationella att
så det finns ingettrasigt,framtiden. Ingetoch i attbra idag ärgerar
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solsken stället.Lagstifta i lika verkningslöst,Det äromreparera.
fårdet fler slcratta.attmen

så självreglering uppstårdu har uttryckt det tidigare definition den reglering PåSom sig själv.är per som av
har uppståttinternet finns det reglering själv, eller dess användare. Olikasig uttryck-rättare sagt,en som av av

har kommitliga, outtalade, faktorer till därför dess användare har känt behov. Nettiquettenäven äratt ettmen
dupå sådant. Vad riktigt behövs sådana förstårväl bra exempel med det inte instrument, jagett ett att,menar

vill ha någon påtolkar det du inte bryr hur beter sig det någotinte, sig nätet, ärutanattmen som som om man
Är det korrekt tolkning det så, varför kan inte andra få brydu själv ska bestämma Om sig i detöver. ärensom

argument för detta också du utvecklade vad duOch så fall, vilka dina intressant medi Detär attvore om menar
bör rådafrihet

12:29:541998 +0200Date: Tue, 12 May
före hörningSubject: Re: Diskussion

19981998, Tue, 12 May 11:30:27 +0200On Tue, 12 May Wrote:

såuttryckt det tidigare självreglering definitiondu harSom är per
uppstår sig själv. På detden reglering internet finnsav en reg-som

uppstått själv, ellerhar sig desslering rättare sagt,som av av
uttryckliga, outtalade, faktorer haranvändare. Olika ävenmen

användare har känttill därför dess behov.kommit ettatt
exempel på sådant. riktigtväl bra Vad duNetüquetten är ettett

sådana förstårdet behövs instrument, jag intemed inteatt,menar
någonvill ha hurdu inte bryr sigtolkar det att som omsommen

någotdet dupå själv skabeter sig ärnätet, utan somman
Är tolkning så,det korrekt Om det varförbestämma äröver. en

Och så fall,få det i vilka dinakan andra bry sig iinte är argument
dettaför

fått går på hcaringen ska leda till statligoch för sig det helahan har förväxlat begreppenJag ut attatttror en
gårfår på fram underlagfår och helt fel. Hearingenreglering vad inte Detgöra nätet. är att ta ettutav man

vad kan god etik påanvändas för fram rekommendation försedan sin kani att tatur som anses varaensom
fungerandepåverka och folk sedan hurrekommendationen kan förhoppningsvis informeraDennanätet. om en

framtidakan referensverk lagar ska skrivas ochMed litet den användasetik på borde närnätet tur ettut. somse
på de etiska aspekternabeslut någon nätfråga riktigt säkraallmänhet behöver i intefolk i ärta avmenav som

kommer behövs speciell etik för ellerockså hända fram till det intebesluten. kanDet nätet,att att attman en en
många praktiska saker skulleåterstår misstänker dock det finnssådan odefmierbar, det Jagär att attse. man

mångaunderlätta beslutsprocesser på ställen framöver.kunna definiera skullesom

skrev förresten:11:14:20 +0200Tue, 12 May 1998
fastställer etiska regler bör analyserasamband medI att man man
rättsligt eftersom på sådanvilken betydelse de har sett, svaret en

reglerna de etiskafråga påverkar hur de etiska utformas. Riktar sig
till rättsväsendet eller ambitionenreglerna huvud äröver taget

påverka påendast "preventivt" nätetatt personer som agerar

såvitt förstått, etisk rekommendationtill svarade Ambitionen författaviss del jagSom jag är, att enovan.
användas ska alltså vilket beteendepå frivillig kan helst. definiera kansedan basis Denav somsom vem som

på då användas bådeönskvärt olika situationer och bör kunna i preventivt syfte ochi nätet t.ex.avanses vara
något ståfel har begåtts. lär det dokumentet hur allvarligrättsväsendet för Däremot inte iavgöra näratt en

jämfört med så sådana bedömningar får rättsväsendetöverträdelse kan Men jaggöravara en annan,anses
ganskafortfarande väl därför hcaringen ska leda tilldiskussionen Detöppen.är är att etttror sagtman

framtagande den här rekommendationen; det oklart det behövsunderlag för ärett avsenare om en
innehålla, och rikta till.rekommendation, vad den ska den ska sigvem
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04:20:30 +0200199813 MayWed,Date:
hörningföreDiskussionRe:Subject:

Tue tillämpbarheten hosjuridiskadenfrågormycket intressantaväcker+020011:14:20 en199812 May om
området.påbranschöverenskommelse

frånden här Tue, 12 Maymedmåste börjajagjagkommentera,synpunktermånga atttrorfinnsDet att men
fundamental:deneftersom+0200, är11:30:271998

såska förbli frittÄr Dvsargument för internetendadinadetta att
idag.alltdetokontrollerat ärtrotssompass

ska fritt Jagdu Internetlyder: VarförAnklagelsen attStalin-process.anklagad istår här varaJag anserensom
upplysta demokrater.och vi1990-talet,dettaHallå troddeJag attförsvar.lägga framhar varettatt varnu

ska förklara sig.regleringar,ochförbudförordarbör de,utgångsläge. Detvårtbör somFriheten vara somvara
övertygadfullkomligtfolkgrupp. Jag ärhetsförekomstenhär,dykt motnämnsförklaringardeAv avuppsom

spridningenverkningslösabsolut"rekommenderar" den, motär av"netikett", oavsettatt somvemenom
olikaverkningsgrad kan hadennamedia. Omandrapå och ibåde InternetSverige,propaganda i mannazistisk

ellernetikettkan införaVifullskaleexperiment.helst göraåsikter, och jag att ett enutmanar vem som
påinverkannågondet fickutvärderakan viår. Sedanbranschöverenskommelse i femellerlagstiftning om

någondet fårintevivad skabehåller regleringen. Men göraså vieffekt,önskaddet fickOmspridningen. om
väljer.NiDå står där.vihelst effektsom

kundeordningihade sinainteSverige. Denlänsgränser iförbehövdes1860 papperFöre att sompasserapass
frånmed bussIdag kan nazisterobsolet.den regleringenTekniken har gjortlösdrivare.fängslas resasom

teknikenpasstvånget,inrikesåterinförafrestandemusik Sverige. Detpå i är attTyskland lyssnaför menatt
helt fritt idär störreSchengen-samarbetetpå in ioch Sverige vägriktning, är reserdriver i mannuannan

på andramåste hittamed det. Vilevamåste läraökar, och vifrihetenJag attEuropa.delen atttror ossvästraav
Skollärare börtryckfrihetsförordningen.igamla utgivaransvaretnazistpropagandan detmed änhandskassätt att

svenskar dealladen. Gediskuteraskärskåda den,låta elevernaochklassrummetnazipropagandan iinkunna ta
olikhet.ihåligaskivoroch skära argumentanalyseraförredskapen tunna rasernasintellektuella omatt av

På finnsfrån ondskan. Internetchefredaktörer bevararvåramiljö, därskyddadinlindade ilever viIdag ossen
påkorvkioskenoch utanförtunnelbananockså saknas ichefredaktörerFaktumchefredaktörer. är attinga

svenskarårtionden harUnder exponeratspåspridasnazipropagandan brukarellerfredagskvällen, papper.nuvar
svekfolkskolansden.bemöta Detta är motredskapen krävs förintellektuellade atthaför den, attutan som

folket.

denna lagklart intedetfolkgrupp,hets är attlagstiftadegångenförsta motSverige motinte menJag närvet
faktum vi efterTyskland. Detjudeförintelsen i attföljdinfördesoch denfurmits,alltid har att som en av

propaganda hetsmarxistiskförbjudernågon lagfåttGulag haravslöjandet intefall ochSovjetimperiets somom
tolerantöverslätande ochharidagteckenarbetsgivare, i sig attfolk, hets är ett en mermot mansparsamtmot

Idag kanmed förbud.meddumheterna änbemötaeffektivare argumentåsiktsbildning.på Det manär attsyn
upphovsrättskyddas denKampf alltjämtmedan MeinpåManifestet Internet,såväl Kapitaletläsa avÖppet som

Även stiftarlängrevi intehävdat.dessoch alltsedankrigsslutettillvällde sig i nyadelstaten Bayern omsom
framståmåstedeavskaffas,gamlalänge innan dedröja attdet trotsså kommerhets, somlagar attmot

otidsenliga.

dennaså skulle jag hoppasX,politiskt naiv atttillåta likaskulle migögonblick attjag förOm somett vara
och dessutom färgarbehövs,netikett" inte"rekommenderadreglering ochleder till slutsatsendiskussion avatt

Låtslopas.papperstidningarförutgivaransvarså, lagenNämligensfåren.elektroniskadenutanför attsig om
gäller inazipropaganda,härjobb Det sägsriskera sinainsändarepublicerachefredaktörerna attutan omsom
använderdelJag för minolika droger.för/emotinfonnation/propagandapåtillgångengrad förkanske störreän

television,piller ellerbrännvin,tobak,sigkan användamänniskorhurbegripa menoch kan inteinte varevuxna
inriktad påhar varitfrivillig regi,statlig ochbåde attantidrogpropagandan, isvenskasak. Dendet är annanen

kan användas fördel democh hurskiljerdroger sig,hur olikainformationfrånmedborgarnaskydda en avom
förbjudna"."debetydervilket bara är"narkotika",statistik handlar preparatA11kontrollerad njutning. somom

de hinnersnabbareuppfmnsdrugs"tillämpa "smart änsvårockså visat sig närharFörbudslinjen att nya
det naturligtfrån olika källor,informationskaffa sig är attfolk har lättareförbjudas. Närochklassificeras attnu

Återigen saknardroger fungerar.hur olikaoch sansad informationsprida lugndrogliberaler lär sig att om
samhället""vadderadegenomskåda Detredskap krävs förintellektuellasvenska folket de att resonemangen.som
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kimskapslyft,fungerar inte. Vi behöver inte arbetsmarknadsskäl för folkhälsans och den civilaett utanmen av
skull.beredskapens

Så till några kommenteras:synpunkter bör Mon, ll May 1998 23:23:47 +0200 förklarade vadsom en
självreglering kan vara:

lagstiftningAnledning försök slippaEtt inom lösa ochatt ramar
dålagar snabbt blir obsoleta uppfattningar vad är rättsom om som

förhållandevisoch fel skiftar fort i dagens samhälle.

Fruktan lagstiftning skulle drivaför reglera själva rädd lagar påNej, jag inte för detta område.är Jagattoss oss
avråder riksdagsmän åskrattar dem, och mina det bestämdaste från försöka. nämligen viktigtDet foräratt en

företrädare framstårstark demokrati dess inte alltför löjliga.att som

internationaliseringen problem. Visst, detDu nämner ärettsom

internationaliseringen,Nej, jag visserligen problem. deninte Jag möjlighet,nämner ettmen som ser som en
1998 23:23:47 +0200.precis Mom ll Maysom

god kanske vårtsjälvklart problem. Men vi inomärett start atten
produktionsled innehållsledlands och inomgränser samt

diskuterar vi bör dra Det diskussiongränserna. är öppenenvar
åsikterna säkerligen skiftaoch kommer krañigt, vilket jagatt tror

nå resultat.nödvändighet förär atten

Felet tänka "produktionsled". något påi Den vill publicera han det. Och hansär nätet, göratt som om
ifrån, så går han någonnätleverantör och publicerar material ändå. finnsDet ingasäger annanstans samma

chefredaktörer på finns inga legitimt "företräda" alla deltagare, någon betydandeInternet. Det kan intesom ens
andel människor och "bransch" på detdem. Jag företag, jag ingen har isättav ser en massa men ser som man
bryggerinäringen.

1998 13:10:43Date: Wed, 13 May +0200
GodSubject: sed

såföljt diskussionen listan jag följande reflektion, till det lite.Efter ha för Det finns grader,göratt att spetsa
mellanockså helvetet. ochi Det finns vitt.svartnyanser

ifrågasätter å om rätt11:14:20 +0200 sidan jag uppfattar det värdet etikreglerTue, 12 May 1998 ena av som
några någothar stöd lag och därmed inte möjligheter till sanktioner. Andra tillspetsatinte i reglerattger menar
bestämmadem har behov andra och de bör finnas alls. God sed någonuppfmns inte iöveratt attavav som

många områden.utvecklats finns god bokföringssed, god redovisningssed,mening har inom Det god i detton
både påtalatssociala livet, flera sammanhang, i och länder, har det detSverige andra finns behovIetc. att ett av

någon god IT-sed.utvecklaatt sorts

de "branschmässiga"God sed för mig betrakta sedvänjor och den efterlevspraxis kunnigt ochär att som som av
ansvarsmedvetet sådan god sed kan delsfolk. grund for lagstiftning problem uppstår detEn slagetutgöra om av

nödvändig, dels kanlagstiftning träda in regelverket för tolkningar.gör när utrymmesom en ger
Bildandet god sed borde angelägenhet för alla, medan hur formell etik det slaget blir, kanskeenav vara en av

problemblir utslag hur uppstår.storaettsnarare av som

den bekant med påFör KOM-systemet, tidigt 80-tal för källan till kunskap och såmig visdom,ärsom som var
på påutvecklades det det lokala KOM-systemet Stockholms under hårduniversitet period mycket ochen en

skrivaotrevlig blev for lätt elaka inlägg och kommentarer medjargong. Det otrevliga omdömen elleratt
fördömanden. Avsändaren behövde aldrig reaktionen kanskehos mottagaren/-na, och heller tänkte påintese
konsekvensen handlande. Effekten blev mångasitt de studenter kom eller inte likaattav av som nya, som var
slagtåliga eller verbala vissa andra, slutade använda innebar praktiska problemDetta föratt systemet. rentsom

sådan,institutionen eftersom det via också kommuniceradesKOM administrativ information frånsom
flyttade föreläsningarinstitutionen inställda eller m.m..

Då utvecklade på påjag ADB-institutionens uppdrag basis den Netiquette redan fanns m.fl.Usenetav som
underlag dokument, där vi formulerade på"förväntningar" brevskrivare och deltagare i konferenser. Efterett en
period ihärdigt "promotande" denna information så blev påstämningen KOM-systemet efterhandav av mer
nonnal.
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kommersiellblevtjänstögonblick Internetiambitioner försvarmsådanaverkarDet somsomsammasom om
helstkunder,marknadsandelar i formskaffa sig utanprioritetbetalt för. Högstgick äroch något att avatt tasom

kundernahörabehövaatt mer.av
gillar.slå allt de inte Detsnabbtochnågon mening,"polis"ska iDärmed inte operatörerna ner somsagt att agera

pålärarejournalister,baraarbete innan. Inte operatörer,det utanvärde jag görshar ärarbete störst tror somsom
påställsförväntningarnaförkunna visstbör att presenterafolkbibliotekenskolor, ta ett ensometc.etc. ansvar

fallså det mångasaker, finns i"fel"våld på detta,någon görasedan gör att"nätmedborgare". När grovt genom
osv.produkterstjäla, ljugamänniskor,får förtaladu interegelverkformellt över osv.tar omett som

16:17:08 +02001998MayWed, 13Date:
sedRe: GodSubject:

+020013:10:43Wed, 199813 May
områden.många Detutvecklats inomharnågon meningGod sed i

detredovisningssed, god igodbokföringssed,Igod tonfinns
livet,sociala etc.

definitivt inte iutarbetaslagstöd ochhar ingetdentill i lagen,sak hänvisassammaförraDe senare
kommissioner.ellerkommittéer av

god IT-sed.någonutvecklabehov sortsattett av
ÄrÄr det etiken bakomtalar omvidatorisering attdet alla formerdatorer.använderbranscherAlla av

talar d.v.s.viochdetEllergjordes anställdatidigare ärarbetenautomatisera om,wwwnewsavsom
tekniken i sigmedså mycket göra,har inte attnå vid publik Deteffektivaenda somsätt attprivatpersoners en

direkt med sinamånga andranåkangångenprivatpersoner för förstafaktum,det blotta personermed att
påpekanden.önskemål ochmeddelanden,

på denbasisuppdragADB-institutionenspåDå utvecklade jag av
underlagmil.på Usenetredan fanns ettNetiquette som

ochpå brevskrivare"förväntningar"formuleradedär vidokument,
konferenser.deltagare i

från dem alla ifrånkommer"forväntningama"därorganisationslutenmöjligt idär somovan,Det är en
påha det detvill vi intekallas "stat"organisationdenberoende Inågotpå är sortsorganisationen sätt somav.

det däremotmailinglistoroch ipå ärUsenetpolitikernas välvilja. Iberoendemedborgarna ärviset, att newsav
heltberoende Detdeltagarealla ärelit, treöverordnad ärså finns ingenellerdetvillså, sig vi av.somatt vare

förutsättningar.olika

kallarråtttämligen klimat. Jagmedpå swnet.politik,dokumentiblandskickarJag ut ett en gruppanses varasom
deltagarelagtyp,regler övertygaavsikten inte utan attdebatt",effektiv är sätta"hjälpreda till attdet avupp

möjligtsåfår myckethurerfarenheterpå gjordautnyttja utvinnapersonligen harde att somatt manavattom
åtminstone hjälpaseder ellergodaspridasmula,utveckla netikettendettakanFörhoppningsvisdebatt. enenur

dem.råden eller förkastatill sigtill ochemellertid givetvis att tameddebattör. Det äråtminstone envaruppen
oetiskt.djuptNågot annat vore

19:23:13 +0200199813 MayWed,Date:
NätetEtik ISubject:

e-mail, iskriver i sinahurkringsighuvudintresset kommer röramisstänker att"på" jagEtik att mannätet;
och angeläget.off Viktigt"flameNetiquettenewslistor etc.mm. -

Även frågor Vadetiska ärfinns viktigaperspektiv. härtekniskt att tamångaMen nätet upp.etturser
handlar vad jagenligtnetiquetteanalogi;kan kanskeinte Manoch vad göratillåtet/lämpligt är omovanomen

påmed tankeInte minstfordonmittdiskutera hur framför vägarna.här jagjagbil,i mintransporterar avser
uppträderhur vimedhackers det viktigt renttill s.k.associerasofta äraktiviteter synen gemensamsom

vad gäller:tekniskt. T ex
selektivt fingerellerSATANportscanning annat mer

ping-Hoodochping --
missbruktraceroute ev..mail-adress-spoofmgochIP-
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dito blockerandespamrning masstrañk
utnyttjande oskyddade lösenordkonton eller IDguest; etc eller tjänsterempty;av passwguest

Vi har här hel flora olika aktiviteter, eller mindre harmlösa eller suspekta.typer Vissa aktiviteteren av ärav mer
likna vid ringa på någons ytterdörr, andra känna dörren låst,att att andra ringa och låtsasatt är attom upp vara

någon åter andra huset och känna alla dörrar.att runtannan,

allaFörvirrad termerav
bra ordlista finns på http://wombat.doc.ic.ac.uk/foldoc/indexhtmlEn

Date: Wed, 13 1998 20:21:30May +0200
Subject: Re: Diskussion före hörning

Inför hearingen på efterfrågasetik bl.a. vadnätet "informationssamhällets särskildaär egenart". Enom som
sådan diskuteratsväl det del här listanär förbud och reglering: diskussionenAttegenart intesom en ang.
gäller ska bestämma ellerVEM VAD ska bestämmas ska bestämma någotutan översom som snarare om man

Ärhuvud obegränsadeInformationens frihet innebär tvivel etisk det dåsituation. någontaget. utan en ny
skillnad på friheten obegränsad därför vill den ska någotvi det, ellerär för inteatt att äratt annatom vara
möjligt

ÄndåSjälv tycker jag innehållet ska fritt och oreglerat. starkt gångnätet jag varje förslagatt ettvara reagerar
reglering bemöts hånfullamed det löjligt ändå gåreftersom det inte genomföra. Hurargument äratt attom om

mådet sådant maktspråk kränkandeän och inger känsla det deär tekniskasant företagenett ärattvara, en av
har bestämma eftersom det de bestämmer fårrätt vad möjligt. inte glömmaär Man bortatt är attsom som som

den ursprungliga avsikten med Internet inte alls alla "råkade" såmänniskor yttrandefrihet. bliDet baraattvar ge
och vi det för självklart. tekniskaDen utvecklingen kan mycket väl sig andra och "råka" försättatar vägartanu

i situation.oss en ny

utvecklas ochT.ex. gränssnitt bara släpper igenom information någotviss efterfrågasnu program som som-
alltmer information overload och diverse önskemåletiska hos användarna. Vad detta kan komma attp.g.a.
innebära vi ingenting Regeringamas censurerande funktion kanske mjukvaruföretagen,vet övertasom. av som

naturligtvisvi inte har insyn i har vårtvi i statliga maskineri. Då blir detsituationen Då ärsamma som en annan.
längreinte inte kan kanöver vi intestyra överutan styracensuren som oss som censuren.

Liksom ställer också frågan:X jag mig Varför behövs etik-diskussion Men inte skäl. Behoveten av samma av
etik och självreglering inte uttryck för den lagstiftande makten, denär för vanmakt vi allaett utannog snarare
kan drabbas denna makt.utanav

Wed,Det 13 May 1998 13: 10:43 +0200 beskriver påexempel hur självreglering kan fungeraär deettsom -
inte känner sig välkomna i diskussionsmiljön slutar kommunikationssystemetanvända och går därmedsom

miste viktig information. Att människor det avstår från rättighetersina etisktsättet problemär ettom annan
inte bara handlar det trevligt alla försökte litet trevligare.attsom om vore om vara

ha lagen påAtt sin sida räcker inte längre, i miljö där sålagar inte har betydelse. Upplevelsenstoren av
inflytande blir kanske avgörande för vilket inflytande faktiskt har och då blirtvärtom det kanskeman mer en-
fråga ha de inflytelserika värderingarna på sin sidaatt mestom

Date: Wed, 13 1998 23:50:15May +0200
Subject: Re: Diskussion före hörning

On Wed, 13 May 1998 20:21:30 +0200 wrote:
Själv tycker innehålletjag ska fritt och oregleratnätetatt vara
Ändå gångjag starkt varje förslag reglering bemötsettreagerar om

hånfullamed det löjligt eftersom det ändåär inteargument attom
går mågenomföra. detHur sådant maktspråkänatt ärsant ettvara,
kränkande och känslainger det de tekniska företagenärattaven

har bestämma eftersom det de bestämmer vadrätt ärattsom som
möjligt.ärsom

Det mycket går reglera. Deär idag helt oreglerbart,än och försökeratt nätet är förlöjligaattsom som gapar om
sådana diskussioner, ligger litet efter. Därmed inte reglering alltid bra barajag hävdar detsagt att är visstatt-
går reglera hel del. Själv jag, precis Wed, 13att May 1998 20:21:30 +0200,tror mindreatten som
reglering kommer undan med, desto bättre.man
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medavsiktenursprungligadenbortfår glömmainte attMan
yttrandefrihet.människor DetallaallsinteInternet att gevar

tekniskasjälvklart.det för Denviså ochbli"råkade" bara tarnu
"råka" försättaochandraväl sigmycket vägarkanutvecklingen ta

situation.i en nyoss
fallallaiför vissa nätetljus attdet börjatävenVerkar ettmånga nuPrecis. Det är uppomansesom

det har intevill.vad Deville och trorfå vad görakunnaskulle säga somenbart för manskapades att manman
medingentinghardetregler,centralacentral styrning,råkade skapasalls. mennågonting Nätet utanhajat en

yttrandefrihet göra.att
egentligenkan nätetkaos. Man sägaska bli attuppstått det intenätetiken förnetiketten,regler har attförIstället

netikettenbrottbegår alltför motlagarna. Denetikettendär utgör grovaskaffat sig sitthar rättssystem someget
hardehållet. deloch Enheltnätleverantörfrån sinellerfrån tjänster, somavså depå vis stängs utestraffas att

yttrande-på derasinkräktatochnetikettsbrott,avstängda för attblirdenollkoll klagar, manabsolut när menar
detförstå för störvill de intesåeller attförstått fungerar,hurhar intebli. nätetkan Deså fel detfrihet. Det är

skade villhur nätetförutfattade meningar attderas vara.om

+020010:54:33199814 MayThu,Date:
etik i InternetinformationtillReferenserSubject: ommera

etikföreskrifter.olikapåetik Internet,till dokument t.ex.referenserliteombeddblivitharJag att omge
InternetIETFutarbetatsdegenomarbetade,och de äretikreglema,existerande avmest somviktigasteDe
på URLtextdokumentReglerna finns1855. rentpublicerats i RFCochForceTask somEngineering som

påHTML-dokumentformateratochhttp://ftp.sunet.se/pub/Internet-documents/rfc/rfc1855.txt snyggaresom
innehåller bra referenserdokumentovanståendeiReferenslistanhttp://www.xs4al1.be/info/rfcl855.html.URL

etikregler.kändatill andra
långa ochblitenderardeovanstående, attdeinklusive äretikregelsamlingar, attmångamedproblemEtt

ihåg.och kommaläsafolksvårt fåochutförliga attatt
gamla EARN-lagtjagharoch kulturer,olikakan ireglernaetiska uppdeolikahurvisaFör gruppervaraatt

politiskförbudetsärskiltObserverahttp://www.dsv.su.se/wjpahne/society/earn-codehtml motpåregler URL
diskussion

påfinnsutarbetade 1995,jaguniversitetsinstitution,regler för minetiskaochanvisningartill somutkastEtt
http://www.dsv.su.se/Njpalrne/society/dsv-etiska-regler.htrnlURL:

påfinns"Rough Justice"metodenviktigaden i InternetsjälvregleringpåexempelpraktisktEtt intressant genom
villdenförintressantlång,ganskahttp://www.ews.uiuc.edu/Ntskirvin/faqs/cancelhtml. Texten är sommenURL

vid hömingen.exempeldra dettakortfattattänkerden. Jagläsa
FrontierElectronicpåoch Internet ärfrihetfrågormycket försigintresseratorganisation censurEn omsom
inomdokumenttill intressantalänkarmångahttp://www.eff.org/påhemsida URLFoundation. Deras ger

området.

11:59:17 +0200199814 MayThu,Date:
diskussionenstruktureraFörsökSubject:

frågeställningar:följandevälhandlarDiskussionen om
förbjudnaellerolämpligaanvändning Internet ärhandlingar iVilkal av

tyckerallaintetycker,della Som sommenen
de villallatvång förgenomdriva görakande attmånga tycker ettså somlb Som att

t.ex.berördakänt förskall dettaoch hur göras2 Vem personer
Internet-leverantör,hoskunderanställda vid företag,de ett en

branschorganisationmed ihos företagkunder ärhoskunder t.ex. ensomgrupper,avgruppen
branschorganisationellervissregler förUppställande som en2a gruppergrupp avenen gruppav

länderfleraellerLagstiftning i2b ett

följsreglernakontrolleraanvändas förmetoder skall attatt3 Vilka
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3a Förhandscensur
3b Efterhandsgranskning allt görssomav

någon3c Efterhandsgranskning klagar påstått brottnär över

4 Och hur skall beivra brott reglernamotman
ev.4a bort oönskat meddelande meddelaTa den skrivit det det borttagitsattsom

4b reglernaVarna den brutit motsom
4c från användning tjänstenStänga avav

skadestånd4d Begära
Åtala brottmål4c och döma i

teknik4f alla använder viss underlättar upptäckta och beivra brott reglerna,Kräva att att mot t.ex.som
meddelandenelektronisk signatur på alla

5 Vilka tekniska hjälpmedel finns och bör eller bör användas dettainte i syfte, PICS, elektronisk signatur.t.ex.
det många och kompliceradeSom saker diskuteraär attsynes ovan

12:03:41Date: Thu, 14 May 1998 +0200
Subject: Vilka handlingar vill regleraman

reglerahandlingar kan vilja kanDe attsom man vara:

l olagligt eller oönskat meddelande, det mängd lagparagrafer iSpridande finns Sverige kanav en som
våldspomografi,uppvigling, stämpling, förtal, bedrägeri, folkgrupp, barnpornografi,tillämpas, hetst.ex. mot

finns också meddelanden olagliga,piratkopierade dokument Det mängd inte iäro.s.v. en som men som man
ovårdat språk, förtalkretsar kan vilja hindra, pornografi, s.k. fräckisar, företag och organisationervissa t.ex. av

begåbara förtal enskilda olagligt, spridande lögner, uppmaning ickei Sverige är attpersonerav av
handlingar, röka spridning patchar bortönskvärda inte olagliga tobak eller sexturist,t.ex. tarmen vara av som

fråntidsgränser demoprogram.

på piratkopieringInsarnlande och användning data olagligt eller önskvärt för2 inte sätt,ett t.ex.av av program
patchar bort från insamling databruk, nedladdning tidsgränser demoprogram, itareget som avav om personer

sökerstrid med datalagen t.ex. söktjänst vilka efter sidor med vissaregisterupprättaren om personer somom
åsikter eller sexuell eller sjukdomar, detta troligen olagligt enligtinnehåll, politiska läggningvissa ärt.ex.

aldrig prövats.datalagen har vad jag vetmen

människor och på under l och 23 Handlingar till skada för organisationer Dettasätt änannat ovan.
hindra spridande olagligt/oönskat meddelande,inkluderar missbruk verktyg för näratt t.ex.av somav

meddelanden gillade.scientologema raderade i Usenet de inteNews som

verktyg upprätthålla regler och hjälpa fåmissbruka de fram för folk det de4 Handlingar för attatt tarsom man
med falska såha från spamming söktjänster att förser sina dokument sökord devill Internet, mot attt.ex. man

något helt annat.hittas folk söker efternär

många och komplicerade frågor vad vill förbjuda eller hindra på olikadetSom Jagär sätt.synes ovan om man
generella reglerdet omöjligt utforma löser alla problem, vad möjligt reglerutformaär är är atttror att som som

handlingar utvidgaofta förekommande vill reglera och sedan vid behov dessa reglerför vissa närsom man nya
saker tillkommer.

kan viljaExempel på udda företeelser reglera: datorleverantör säljer i hemlighet samlarAttman program somen
och sänder demanvända in till leverantören. t.ex. för upptäckta piratkopiering,data attprogrammetsom
m.m.åsiktsregisterspionera, upprätta

1998 16:57:50 +0200Mon, 18 MayDate:
påSubject: Etik nätet

uppmärksammat de etiska frågorna på speciellt Sedan månaderSundbyberg har kring internetI vi sätt:ett ett par
utbidlningsförvalmingen etikdriver Ungdoms- och projekt handlar just med fokus pånätet,ett omsom

intemetanvändningen i SKOLAN.

många viktigt och naturligt verktyg intåginternet i undervisningen. internets i skolan skaparFör Menär ett
fåockså många frågor. ska surfa månfritt i skolan vilken kan och bör den information påHur I finnsman som

läromedel tillgångenandra Kan till internet missbrukas ska hanterainternet Hur eventuelltersätta man
missbruk Ska få och använda olika "alias" chattarnär t.ex.anonymman vara man
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skapamed projektetSyftetSunda surfare. ärfrågor harvi att ettbl.a. dessabakgrund startatDet är mot somav
skolan.användningen internet iförhållningssätt tillsunt av

detdet bästaprojektet avgöra ärjobbar med sättet attsurfande Vi attkännetecknar tror attvadMen ett sunt som
sådan diskussionockså viktigtdetdess roll skolan. Vioch i är attdiskussion kring internet atttrorskapa enen

ochföräldrar lärarederassåväl elever ochdeltarmöjligt. Därförolikaså mångainnefattar somsomgrupper
tillSkiljer inställningenfråga: sigpå följandebl.a. fåprojektetså kan vi iPåSunda surfare.politiker sätti svar

gruppernade här olikamellaninternet

användningenoch tänkerde tyckervadfråga antaltvå tillfällenvidgår påVårt projekt ett avomattut personer
frågetillfallena kommertvåMellan deenkäter.ochmed hjälp intervjuerskolan. Mätningarnai görsinternet av

påheltmed internetkan arbetaDeltagarnapå olikaarbeta med internet sätt.surfaredeltar i Sundade attsom
skaffarviktiga deltagarnaprojektet. Detinom är"tipsguide" fram attdenanvända sigellerhand, tassomavegen

på internet.finnsvärdera informationochsökaerfarenhetsig att somav
ochinternet ITerfarenhetmycketmed olikaha medSunda surfaremedtanke är attEn avpersoner

erbjudsDeltagarnaanvänder internet.hurutbildning ideltar erbjudsAllaprojektet.överhuvudtaget i mansom
pågår.projektetden tidunderhemsidae-postadress och plats förmed internet,låna datorockså somegenatt en

tillgång tillska ha god internet.projektetideltarallaTanken är att som

22:47:48 +0200199818Mon, MayDate:
pånätet_EtikSubject:

Anonymitetkällkritik.respektiveAnonymitet ärområden.berör viktiga+020016:57:50199818 MayMon,
anledningdet finnsbrukar förasDebattenskada individer.skydda ellerkanantingensvärd omett tveeggat som

kvar.den ska finnasellermöjlighetenförbjudaatt om
tillgång tillhartillanslutenoch nätet ettärupprepade faktat Internet är attDet mest somvar enom

individer. Fördelarnamiljoneroch medeller tillnå publik på tusentalsocksåoch kanmassmedium. Var enen
flertalet,och med detmånga, tilldet faktumMindre känt storaochframställs ofta ärgärna. attmed Internet

identitet.vår riktigaröjaalltså kommunicerakan väljaVi utan attuppträdaanslutna kan attanonymt.

anonymitet.tvåkan talaVi typer avom
Systemetsandra olikakändisar och ierbjudssåsom den system.anonymitet,Skenbar som

och det innebär ingenegentligenspåra användarenmöjlighet är,alltidövervakningsfunktion har att vem
sammanhang.någotåtgärder irättsligavill vidtahändelseanvändare ispårasvårighet attatt av manen

hända detfallet kan det intedettavidaresändning Ierbjuds i attdenanonymitet,Verklig m.m.anonymsom
till infonnationen.på upphovsmannenidentitetentillförlitlighetmedentitetellernågonfinns vetsomperson

tille-postmeddelanden skickadeantalettillväxtskett accepterarPå år har det servrar somanonymaavensenare
identifierarden informationvidaresänds efterochellerdistributionslistor attsärskilda somnewsgrupper som

borthar tagitsavsändaren .
föreslagitsharprydno.yttrandefriheten sin Detandra det ioacceptabelt, för attdetta ärvissaFör är

från ochlistormeddelandenfilter för bortskapauppdrasskulle att taatt anonymaprogrammerare
ocksåtillföra diskussionnågotharsådana åtgärder denföreträder attDe attnyhetsgrupper. ensommenarsom

synpunkt dyker oftaunder. Dennarädda för sittoch inteskrivningar,stå sättakunna för sinaska att namnvara
mindre värda ellernågot skullepåmeddelanden sättanonymitetdiskussioneri att varaanonymaomupp -

meddelanden.undertecknadetrovärdigamindre än

spridd.detta allmäntktmskapenpå ochfalskt identitet äreller Internet,anonymitetskapalättDet är att om
sådan användning finnsreglersåväl etiska förmöjlighet,använda dennabörhurInstruktioner somom man

and Anonymity.Privacytillgänglig i FAQ:er om
vanligtvisanvändare. Hobby BBSer,till alla elleranonymitet vissaMånga on-line forum garanterar ger

påsäkert exempelharWizard, niThe Foo-Bar,under pseudonymerloggar in settlndividernaanonymitet.
nanm."häftiga"

anledningskäl. finnsnaturliga Detintetillåter allmänhet anonymitet,i att vetaKommersiella tjänster vemav
till,ska skicka faktura t ex.enman

exempel debatt ihar till förtsanonymitet för skydda deltagarna. DetstödernyhetsgrupperVissa att
råd drabbade, elleroch från andrafå stödaidsjuka har haft möjlighetdäraids,nyhetsgrupper att avom

Å det också debatterfinns iandra sidanbehöva identitet.röja sinpsykologersjukvårdspersonal, utan attetc,
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nyhetsgrupper där skulle kunna önska det inte gick i fall ligger bakomTatt attman somvara anonym. ex som
spridning av barnpornografi.

innebär förfalska på inläggEn anonymitet meddelanden skapaUsenetatttyp t.ex. ut attannan av som ser vara
från någon Förfalskningar alltidannan. enhälligt ogillande, de uppträder detta tackmöter nästanett trotsmen

på designat.det vilket har varit möjlighet, förfalska inlägg, har funnitsUsenet Denna isätt änatt ettvare mer
tillåtna, inläggen, otillåtna, någondecennium. Varken de eller de förfalskade inläggen, kräveranonyma,

vill uppträda några särskilda Såexpertkunskap den inte heller kräver det verktyg.anonymt, gottsomav som
huricke-teknisk kan läras inlägg.varje görperson man anonyma

och den såtill hur lätt det potential till problem det innebär, de aktuellaOm är, ärstoraman ser som
Sannolikt skäl obscena telefonsamtal relativt ovanliga, nämligen,sällsynta. ärövertrampen settav samma som

vill använda kommunikationsverktyg kommunicera, eller trakassera.de flesta för inte för Detstöraattatt stora
sambandockså kunna i med de inlägg deflertalet vill sättas gör.

emellanåt så diskussionsgrupper i floder eller förfalskade,Allt Internetstörs av av anonyma,
åtskilligahar hänt områden på de politiskt orienterademeddelanden/inlägg. inom oftast inomDetta Usenet -

också vetenskapliga något väcker särskilt motståndi nyhetsgrupper där diskuteratsnyhetsgruppema, sommen
aids mm.aborter,

på stöder individerssåMedan anonymitet har sina försvarare finns det inga seriösanätet argument som
någonmöjlighet uppträda underatt annans 11amn.

skadligamed förfalskningar uppenbar. Bland deSkadepotentialen är ärmest
infomiation eller verksamhet.Förfalskningar kan användas för sprida missvisandeDesinformation. störaatt

innehållet iskadas används det förfalskade inlägget. iFörtal. kan i EnDen nämnsvars namn person somperson
och förfalskaren.kan skadas, kan inte söka upprättelse hosdet förfalskade inlägget

långdistanssamtal har vanligtinkluderar publicering accesskoder för varit iKriminella aktiviteter. Detta av
och kreditkortsnummer.USA

Inkluderar industrispionage och liknande.Andra kommunikationsbrott.

till brev avsändare.många uppträda helt från telefonautomater,tid finns det DetmodernI sätt utanatt anonymt,
någonellerenighet huruvida problem,såvitt anonymitet i Internet Detfinns jag ingen är annanstans.vet ettom

såväl ändamål. kan å hjälpakan användas sociala asociala sidanuppenbart anonymitet för Detär att enasom
svåra upplevelser, och källor kan sakerfå utbyta åsikter känsliga ochmänniskor ämnen rapporteraatt omom

Åallmänhetens kännedom.myndigheter skulle komma till andrapågår företag eller inteinom som annarssom
sprida barnpornografi, vilket kriminellt.användas försidan kan det äratt t.ex.

källkritik.berör frågan mycket skaandra frågan 18 1998 16:57:50 +0200 Hur viMon, MayDen är omsom
Räcker medpå hittar på kolla källan. det vi dentillåta lita den information vi Internet, att att attutanatt seross

ellerhar logon från känt foretag/tidning/forslmingsorganisationpublicerats på webbplats ettsomen
12-åriga dotters klasskamrater gjorde specialarbete helgdagar i andramotsvarande MinKnappast. ett om

från någon hade hittat påpå underlag visade sig produktenreligioner Internet gängettett som vara av som
bara 12-åring det självklart ifrågasättaillvilja, grej. för intehelgdagar, inte Men är attutan som enav en

gång.eller kolla andrainformation, en

områdethåller fortfarande inom etik...:-jag migHm,

03:34:15 +0200Tue, 19 May 1998Date:
pånätet_Subject: EtikRe:

1....
/ avsändare svår och viktig fråga. gårhåller helt med identifiering autenticering Den enklastJag äratt enom av

grundlagsskyddar alla människors lika använda stark kryptering, eftersom tekniklösa vi rätt attatt om samma
kryptering delarpålitlig autenticering för med nycklar. främstanvänds för Tyvärr Europa,äröppnasom av

på åt håll.Frankrike, väg motsatt

12-åriganågot bara skolbarn har svårt också flera de lärare har2 inte för, jag Jagär mött.utansom av
Etikfråganetikfråga, kunskapsfråga. ligger hos avsändaren. Vill bliinte detta utan som enser som en man

med måste ändårespekterad och trodd, bör inte fara hos kunskapen finnasosanning. Men mottagarenman om
tekniska möjligheten ljuga, måste skeptiska till allt höravsändaren har den och därför vi vi ochatt att vara ser,

på de flesta blivit med alltför pålitliga skolböcker. fåttinte bara har fostrade Vi har inteInternet. Tyvärr av oss
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och framtidens skolbarn hadagensMed god tillgång till kommerifrågasätta. Internet, atttillräcklig träning i att
utgångsläge.mycket bättreett

verkarSundbybergs skolor sigvilkenden attityd med närma nätet.glädjande läsamycket öppnaDet att omvar
tillsmåningom fram lösningarna.så hittaoch kanproblemen lära känna dem,inpåGenom näraatt man
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inlägg påFörteckning ETIKLISTANöver

Time Subject# RecsItem Date
98/05/07 00: 10 60 INBJUDAN000001
98/ 05/07 00:16 Prel.38000002 program

Prel.98/ 05/ 10:00 Re:000003 07 17 program
Prel.98/05/07 10: 17 Re:000004 19 program
Prel.98/05/07 10:59 45 Re:000005 program

hearingen98/05/07 12:42 1500 Programmet för000006
Prel.16:5798/05/07 93 Re:000007 program
Prel.09:0198/05/08 84 Re:000008 program
Prel.98/ 12:2405/ 08 73 Re:000009 program
Prel.98/05/08 13:37 Re:63000010 program
Prel.98/05/08 14:48 Re:7300001 1 program

hearingen,för98/05/09 13:22 Re: textversion217 Programmet000012
före hömingDiskussion98/05/1 21:34 101 Re:000013 1

Diskussion före höming98/05/11 21:52 119 SV:000014
hömingDiskussion före22:05 30 VB:98/05/1000015 1

Diskussion fore höming11698/05/11 23:23 Re:000016
Diskussion före höming98/05/1 23:03 54 Re: VB:000017 1

Diskussion f|re hlrningRe:98/05/ 09:01 81000018 12
3698/05/12 11:14000019

Diskussion före hömingRe:98/05/ 11:30 114000020 12
hömingDiskussion före12:29 64 Re:98/05/ 12000021

Diskussion hömingföre98/05/ 12:38 26 Re:000022 12
Diskussion före höming98/05/12 17:08 l 17 Re:000023
Diskussion före hömingRe:98/05/13 04:20 144000024

God sed98/05/ 13: 10 73000025 13
God sed98/05/ 16: 17 56 Re:000026 13

Etik Nätet98/05/13 19:23 52 I000027
Diskussion före höming98/05/13 20:21 89 Re:000028

med hearingSyfte98/05/ 21:52 45l 3000029
Diskussion hömingföre23:50 53 Re:98/05/ 13000030

tillReferenser infonnation etik i98/05/ 10:54 5814000031 mera om
Internet

till information etikReferenser i98/05/ 11:52 28 Re:000032 14 mera om
Internet

diskussionenFörsök strukturera98/05/ 11:59 54000033 14
handlingar vill regleraVilka98/05/ 12:03 60000034 14 man

hömingDiskussion fore98/05/ 14 17:44 31 Re:000035
denför hearingen98/05/18 16 105 25 maj000036 12: program

Etik Nätet98/05/18 14:45 48 Re: I000037
påEtik98/05/18 16:57 81000038 nätet

påEtik98/05/18 17:57 201 RE:000039 nätet
Etik på98/05/18 18: 11 131 SV:000040 nätet

Etik pånätet_12898/05/18 22:47000041
pånätet_Etik98/05/ 03:34 49 Re:000042 19
pånätet_Etik98/05/ 09:36 52 Re:000043 19

Etiklistans arkiv98/05/19 19:03 18000044
arkivEtiklistzms98/05/20 11:56 20 Re:000045

Arkivet har bytt URL98/05/20 16:16 17000046
och rating sajter98/05/20 21:02 31 EU000047 av

Olaglig kopiering98/05/21 10:25 55000048
Olaglig kopiering98/05/22 16:25 39 Re:000049
Olaglig kopiering98/05/22 16:51 72 SV:000050

Olaglig kopieringSV:98/05/22 18:06 30 Re:000051
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Olaglig kopiering05:24 154 Re:98/05/23000052
Olaglig kopiering14:12 76 Re:98/05/23000053

kopieringOlaglig18:39 182 SV: Re:98/05/23000054
Olaglig kopiering20:02 Re:98/05/23 180000055
Olaglig kopiering21:29 38 Re:98/05/23000056

Olaglig kopieringSV:21:47 39 Re: Re:98/05/23000057
metoder och älvregleringTekniska98/05/23 20:39 25000058

Olaglig kopieringRe:98/05/23 22:21 85000059
Olaglig kopiering.22:38 41 Re:98/05/23000060

kopieringOlaglig23:24 38 Re:98/05/23000061
kopieringOlaglig93 Re:98/05/24 19:38000062

kopieringOlagligSV:19:48 43 Re: Re:98/05/24000063
Olaglig kopiering20:13 50 Re:98/05/24000064

och sajterrating19:46 43 Re: EU98/05/24000065 av
Olaglig kopiering32 Re: SV:98/05/24 19:51000066

kopieringOlagligRe:98/05/24 19:55 33000067
Olaglig kopiering19:58 29 Re:98/05/24000068

kopieringOlagligRe:98/05/24 20:01 30000069
påEtik98/05/24 22:37 nätet...000070

Olaglig kopieringSV: Re: SV: Re:98/05/25 02:20 204000071
Olaglig kopieringSV: Re:98/05/25 02:40 66000072
Olaglig kopieringSV: Re:98/05/25 03:18000073

Olaglig kopieringSV: Re:04:21 288 SV: Re:98/05/25000074
Olaglig kopieringSV:Re:SV:Re:14:07 36 Re:98/05/25000075

hömingfrån IT-komrnissionenAnteckningar18:2098/05/25000076
den majetik och 25ITom

Olaglig kopieringRe:98/05/23 18:21 118000077
etik3422:5898/05/25000078 naetetpa

Olaglig kopieringSV: Re:00:25 30 Re:98/05/26000079
Olaglig kopieringSV: Re:SV: Re:00:55 15298/05/26000080

Olaglig kopieringSV: Re:Re: SV: Re:11:25 3998/05/26000081
Olaglig kopieringSV:SV: Re: Re:54 SV: Re:98/05/26 17:59000082

OlagligSV:SV: SV: Re: Re:40 Re: Re:98/05/26 19:57000083
kopiering

fwdPressklipp hearingeninfo;00:5698/05/28000084 om
Olaglig kopiering28 Re: SV: Re:98/05/28 20:12000085

påEtik20:16 42 Re:98/05/28 nätet...000086
OlagligSV: Re:Re: SV: Re: SV: Re:20:20 2398/05/28000087

kopiering
OlagligSV: Re:Re: SV: Re: SV: Re:21:39 4898/05/28000088

kopiering
Arkivet har bytt URL43 Re:98/05/28 21:50000089

påEtik47 Re:98/05/28 22:12 nätet...000090
påEtik22:16 53 Re:98/05/28 nätet...000091

Arkivet har bytt URL00:59 22 Re:98/05/29000092
FRÅNAVFÖRASÖNSKAN LISTANATT09:2898/05/29000093

holds liableISP forGerman98/05/29 14:12 net000094 court porn
holds liable forISPRe: German14:30 10798/05/29000095 court net porn

lagenfölja33 Om98/05/29 13:11000096 att
EtikRe:98/05/29 13:15 37 nätet...000097

holds liableISP forGerman15:30 36 Re:98/05/29000098 court net porn
påEtik23 Re:98/05/29 15:45 nätet...000099

OlagligRe: SV: Re:Re: SV: Re: SV:98/05/29 09:43 54000100
kopiering

EtikRe:98/05/29 09:49 34 nätet...000101
Olaglig kopieringSV: Re:98/05/29 10:12 42 Re:000102

Etik19:03 Re:98/05/29 nätet...000103
påEtik98/05/29 21:35 56 Re: nätet...000104
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påEtik98/05/29 21:37 Re: nätet...000105
Olaglig kopiering21:43 SV:98/05/29 46 Re: Re:000106

EtikFwd:98/05/29 21:45 53 Re:000107 nätet...
Olaglig kopieringSV:Re: SV:Re:98/05/30 20:20 186 SV: Re:000108

EtikSV: Re:98/05/30 21:45 26 nätet...000109
påEtikoff topic var Rc:98/05/31 11:01 29 nätet...000110

SV:Re: Olaglig kopieringSV:Re:26 Re: SV: Re:98/05/31 15:23000111
påEtikRe:98/05/31 16:44 41 nätet...000112

Olaglig kopieringSV: Re:Re:98/06/02 01:29 32000113
Spoofmg...:-98/06/02 08:54 27000114

följa lagenRe: Om98/06/02 09:11 98000115 att
Etikhearingen98/06/02 09:17 50 Re:000116

tradeFwd: associationFC: German Internet98/06/02 18:20 102000117
convictionCompuserveon

kopieringOlagligSV:Re: SV:Re:32 Re: SV: Re:98/06/02 18:26000118
Olaglig kopiering28 Re: SV: Re:98/06/02 18:30000119
följa lagenOm18:36 Re:98/06/02 31000120 att

meddelandeVidarebefordratFwd:2898/06/02 18:35000121 om
spamming-lagstiftning i USA

lagenföljaOm20:32 68 Re:98/06/02000122 att
frånavförd listan98/06/02 22:14 21000123

controlling informationSwedish law Internet98/06/03 06:01 37000124
providers

följa lagenRe: Om98/06/03 12:04 25000125 att
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