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1. Inledning 
Modern informationsteknik betraktas idag som ett stort hot mot den personliga integriteten 

eftersom den skapar underlag för övervakning, aggregerar stora datamängder och möjliggör 

snabb distribution och spridning av information.1 Denna utveckling skapar nya 

frågeställningar gällande de grundläggande fri- och rättigheterna och den personliga 

integriteten. Helen Nissenbaum menar att traditionella redogörelser för rätten till personlig 

integritet är illa anpassade för att hantera detta skifte i problemformulering som den nya 

tekniken genererar. Enligt Nissenbaum består personlig integritet vare sig i rätten att 

kontrollera information om sin egen person, eller rätten att begränsa tillgång till personlig 

information. Istället menar Nissenbaum att det handlar om rätten till ett lämpligt flöde av 

information, samt att lämpligheten i dessa flöden varierar från kontext till kontext.2  

  I Sverige har fallet Lexbase startat en gränsdragningsdiskussion om yttrandefrihet och 

offentlighetsprincipen i förhållande till skyddet av den personliga integriteten. Problemet 

uppstår när demokratisk transparens ställs i motsatsrelation till rättssäkerhet och skydd av den 

enskilde individens integritet. Jag kommer att använda mig av Nissenbaums ramverk för 

kontextuell integritet och applicera detta på elektronisk tillgänglighet av domar på nätet. Jag 

kommer att använda mig av fallet Lexbase som referens och exempel i diskussionen. Syftet är 

att påvisa och analysera förändringar i informationsflöde, samt de moraliska konsekvenser, 

som exemplet Lexbase medför utifrån Nissenbaums teori om kontextuell integritet. Min tes är 

att konsekvenserna av dessa förändringar innebär en moralisk försämring för den personliga 

integriteten, betraktad som kontextuell integritet, i det specifika fallet Lexbase. 

  Uppsatsen kommer att ges följande struktur. Först ges en översikt av konceptet personlig 

integritet. Därefter ges en överblick av den nya informationspraktiken att göra domar 

tillgängliga på nätet och en sammanfattning av den diskussion som följt rörande integritet och 

yttrandefrihet. I avsnitt fyra presenteras Nissenbaums teoretiska ramverk, för att i avsnitt fem 

användas som bakgrund för diskussion och argumentation för att de konsekvenser som följer 

elektronisk tillgång för allmänheten av domar, på det sätt som skett i fallet Lexbase, innebär 

en moralisk försämring för den personliga integriteten. 

1 Nissenbaum, 2010, p. 1 
2 Nissenbaum, 2010, pp. 1-15 
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2. Tillgänglighet av offentliga domar 
Innan elektronisk lagring och distribution av dokument möjliggjordes av ny teknik, 

begränsades tillgången på offentliga dokument av geografi och logistik. De flesta dokument 

förvarades fysiskt i pappersformat på den institution vars verksamhet omfattades av 

offentlighetsprincipen, vilket bidrog med en tröghet i rörligheten av informationen. Ny teknik 

i stort och Internet i synnerhet har förändrat både rörligheten av och formaten i vilka data 

finns tillgänglig. 

Internettjänsten Lexbase lanserades den 27 januari 2014. Via företagets hemsida kunde 

privatpersoner och företag söka efter personer och företag som varit föremål för rättsprövning 

i svenska domstolar. Sedan tidigare fanns kommersiella leverantörer av domar på den svenska 

marknaden, men Lexbase var den första tjänst som dels riktade sitt erbjudande till 

privatpersoner, dels tillhandahöll viss information utan avgift.3 

Denna uppsats kommer inte att avhandla de rent juridiska aspekterna av vare sig det 

specifika fallet Lexbase eller den generella principen att göra offentliga dokument tillgängliga 

online. Däremot kommer jag nedan att ge en kort redogörelse för de nyckelprinciper som är 

aktiva i fallet för att ge en bakgrund och referens till problemställningen. 

Juridiska domar omfattas av tryckfrihetsförordningen, vilken ger alla medborgare rätt att ta 

del av myndigheternas allmänna handlingar i den mån de inte är föremål för sekretess. 

Tryckfrihetsförordningen är en del av offentlighetsprincipen som syftar till att möjliggöra 

granskning av, samt ge medborgarna insyn i, den offentliga verksamheten. Domstolar kan 

endast neka utlämning om handlingarna är föremål för sekretess under sekretesslagen, eller 

med stöd av personuppgiftslagen (PuL) om det finns misstanke om att mottagande parts syfte 

är att upprätta ett eget brottsregister.4 I fallet Lexbase kunde utlämning således, potentiellt, ha 

avslagits om inte företaget innehaft ett s.k. utgivningsbevis. Utgivningsbevis utfärdas av 

Patent och registreringsverket eller myndigheten för radio och TV och ger, förutom rätten att 

ge ut publicistiskt material, även undantag från PuL, om denna strider mot antingen 

tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Utgivningsbevis kan även tilldelas 

databaser, vilket var fallet i Lexbase.5 

 

3Wikipedia-bidragsgivare, 2014 
4Sveriges Domstolar, 2014-02-14 
5Larsson, 2014 
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3. Personlig integritet 

Perhaps the most striking thing about the right to privacy is that nobody 

seems to have any very clear idea what it is.6 

Det historiska användandet av konceptet personlig integritet saknar enhetlighet och även om 

det kan spåras tillbaka till Aristoteles och distinktionen mellan människans två sociala sfärer, 

den publika och den privata, via John Stuart Mills och John Lockes självägarskap, råder 

fortfarande oenighet om mening, värde och omfattning av begreppet personlig integritet.7 I 

detta avsnitt ges en bakgrund till konceptet personlig integritet och några av de viktigaste 

filosofiska redogörelserna för konceptet. 

De centrala frågeställningarna för teorier rörande personlig integritet är: 1) Är personlig 

integritet en rättighet, eller bara en nyttighet som rationella individer strävar efter? 2) Är 

personlig integritet en fundamental rättighet? Eller kan den beskrivas som komponent i andra, 

mer universella, rättigheter?8 En av de mest kända kritikerna av personlig integritet som 

fundamental rättighet är Judith Jarvis Thomson9. Thomson menar att i alla fall där rätten till 

personlig integritet har blivit kränkt, har också en eller flera andra rättigheter blivit kränkta. 

Vilket i sådant fall implicerar att personlig integritet inte är en rättighet i sig självt utan 

snarare utgörs av ett kluster av andra rättigheter, så som rätt till egendom, yttrandefrihet etc.10. 

Då dessa rättigheter är att betrakta som överordnade och mer grundläggande, skulle detta 

reducera rätten till personlig integritet till ett begrepp som har normativa moraliska värden, 

men inte en grundläggande rättighet som behöver försvaras i lag. 

 De flesta teorier om personlig integritet rör kontroll och tillgånglighet till en personlig sfär, 

eller domän. De teoretiska skillnaderna återfinns i definitionen av denna domän. Vissa teorier 

gör gällande att domänen omfattar rätten till kontroll och tillgänglighet av en individs själva 

person, medan andra teorier fokuserar på rätten att till kontroll och tillgänglighet till personlig 

information. Ett exempel på den första typen av teori återfinns i Warren och Brandeis essä 

”The Right to Privacy” från 1890. Där argumenterar de för att utvecklingen av ny teknik och 

massmedier, ställer krav på att den grundläggande rätten till skydd av person och egendom 

utökas till att uttryckligen även omfatta rätten att ”be let alone”11.  

6 Thomson, 1975 
7 DeCew, 2013 
8 DeCew, 2013 
9 DeCew, 2013 
10 Thomson, 1975, p. 313 
11Warren & Brandeis, 1890, pp. 1-ff 
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 Avsaknaden av formell definition och enhetlig tolkning av begreppet personlig integritet 

öppnar för ett brett diskussionsspektrum och vitt skilda tolkningar Att här ge en stringent och 

allmängilltig definition av begreppet, anser jag inte tillför något till vår kommande diskussion 

och utredning, eftersom det är just avsaknaden av en tydlig definition som utgör grunden för 

Nissenbaums mer praktiska ramverk. För vår diskussion och syfte så behöver vi dock 

konstatera tre stycken fakta om den personliga integriteten: 

1. Personlig integritet har ett moraliskt värde 

2. Detta värde är värt att skydda 

3. Det handlar om information som är av personlig karaktär 

Då vårt syfte och tes är att påvisa en förändring som medför en försämring av den personliga 

integriteten, behöver punkt ett och två inte någon vidare motivering. Punkt tre förtjänar dock 

en motivering. Vi konstaterade ju i föregående stycke att vissa teorier (t.ex. Warren & 

Brandeis) gör gällande att personlig integritet rör tillgängligheten av ens person, men då 

denna uppsats primärt handlar om tillgänglighet av information har jag av avgränsningsskäl 

valt information till förmån för hela personen. Hela personen kan ju även betraktas som ett 

vidare begrepp som innefattar information av personlig karaktär. 

  

6 
 



4. Kontextuell integritet 
I de två föregående avsnitten gavs en bakgrund av personlig integritet som begrepp samt en 

genomgång av problemställningen som elektronisk tillgånglighet av domar ger. I följande 

avsnitt ges en fördjupning i Helen Nissenbaums teoretiska ramverk för kontextuell integritet. 

Den modell som i avsnitt fem kommer att användas för analys av elektronisk publicering av 

domar och dess implikationer på den personliga integriteten. 

Kontextuell integritet enligt Nissenbaums definition ger en redogörelse över rätten till 

personlig integritet i termer av information av personlig karaktär och dess flöde. Istället för att 

betrakta personlig integritet som kontroll över personlig information eller möjligheten att 

begränsa tillgängligheten av personlig information, definierar Nissenbaum personlig integritet 

som rätten till ett lämpligt flöde av information.12 Lämpligheten är således central i 

Nissenbaums teoribygge. Hon menar att personlig integritet fortfarande kan ses som en viktig 

mänsklig rättighet värd att skydda i lag, men att denna rätt summerar upp till en rätt till 

kontextuell integritet. Vad denna kontextuella integritet summerar upp till varierar från 

kontext till kontext13. Nissenbaum betraktar således individen som en aktör i många olika 

distinkta sociala sfärer. Sfärer med olika konfigurationer för integritet. Det vore fel att säga att 

Nissenbaum flyttar fokus från individen till kontexten, hennes teori lyfter snarare in individen 

i kontexten och skapar en ny enhet för integritet - kontextuell integritet istället för personlig 

integritet. 

Huvudbeståndsdelarna i det teoretiska ramverket för kontextuell integritet är vad 

Nissenbaum benämner kontextrelativa informationsnormer. Dessa normer föreskriver det 

lämpliga flödet inom en given social kontext. När information lagras eller sprids på ett sätt 

som kränker dessa kontextrelativa informationsnormer, då har en kränkning av personlig 

integritet betraktad som kontextuell integritet skett.14 

4.1 Kontextrelativa informationsnormer 

Kontextrelativa informationsnormer karaktäriseras av fyra nyckelvariabler: kontext, aktörer, 

attribut och överföringsprinciper. Dessa variabler fastställer för en given kontext vilken typ av 

information, vem eller vilka som är informationens subjekt och objekt, samt under vilka 

principer informationen överförs. Informationsnormerna reglerar flödet av information av 

12 Nissenbaum, 2010, p. 127 
13 Ibid 
14 Ibid. 
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specifika typer om ett informationssubjekt från en aktör till en annan under givna 

överföringsprinciper.15  

Kontext 

Nissenbaum vare sig uppfinner eller utvecklar begreppet kontext i sin teori. Hon använder sig 

istället av en generaliserad definition baserad på flera teoretiker inom olika vetenskaper så 

som sociologen Pierre Bourdieu16. Kontext definieras av Nissenbaum som strukturerade 

sociala miljöer som karaktäriseras av erkända aktiviteter, roller, relationer, maktstrukturer, 

normer och värderingar17. Kontexter utgör bakgrund till de tre andra informationsnormerna 

och informationsnormer är alltid element i en specifik kontext18.  

Aktörer19 

Aktörer inom den givna informationsnormen kan ha tre positioner: sändare av information, 

mottagare av information och informationssubjekt. Sändare och mottagare av information kan 

utgöras av individer, grupper av individer eller organisationer och företag. 

Informationssubjekten, eller den som informationen handlar om, i Nissenbaums modell utgörs 

uteslutande av enskilda individer, även om subjektet och sändare av information i många fall 

är den samme. För varje informationsnorm behöver de tre aktörernas roller uttryckligen 

specificeras.  

Attribut20 

Attribut, eller informationstyper, svarar på fråga; vad handlar informationen om? 

Informationsnormer gör att olika attribut kan vara lämpliga i vissa kontexter, men olämpliga i 

andra. Det är t.ex. lämpligt för en läkare i en vårdkontext att fråga sin patient om dennes 

sjukdomshistoria, medan samma informationsattribut är olämpligt för en arbetsgivare att fråga 

en anställd. Attributen är alltså inte endimensionella, eller binära, i sin lämplighet. 

Överföringsprinciper21 

Utgör en begränsning på flödet (distribution, överföring och spridning) av information från en 

sändare till en mottagare i en given kontext, och uttrycker villkoren och förutsättningarna för 

hur informationen överförs. Överföringsprinciper styrs av ett antal villkor. Nissenbaum 

15 Nissenbaum, 2010, p. 140 
16 Nissenbaum, 2010, p. 132 
17 Nissenbaum, 2010, p. 132 
18 Nissenbaum, 2010, p. 141 
19 Nissenbaum, 2010, p. 141 
20 Nissenbaum, 2010, p. 143 
21 Nissenbaum, 2010, p. 145 
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konstaterar i Privacy in Context att listan på villkor i överföringsprinciper kan göras i princip 

oändlig, men hon lyfter fram sex stycken villkor som är av särskild vikt för den kontextuella 

analysen. Dessa villkor är: Confidentiality, Reciprocity, Dessert, Entitlement, Compulsion 

och Need. Med konfidentialitet avses ett förhållande där mottagaren är förbunden att inte dela 

informationen med tredje part. Patient – läkarrelationen utgör ett bra exempel på detta.  Med 

reciprocitet menas att det finns en tvåvägskommunikation, i informationsutbytet., ofta 

förekommande i vänskapliga relationer. Dessert och entitlement påminner om varandra i 

betydelse, dock finns en viss skillnad som har betydelse för utvärdering av den moraliska 

implikationen. Med ”dessert” avses att någon förtjänar att ta del av information, medan 

”entitlement” speglar ett förhållande där någon är berättigad att ta del av information. 

Compulsion, eller tvång, innebär att någon (oftast informationssubjektet) är tvungen till att 

dela, alternativ underkasta sig att andra får tillgång till, en viss typ av information. Med 

”need” (behov) avses att någon (oftast mottagaren) har ett behov av en viss typ av 

information. 

4.2 Nissenbaums modell 

För att svara på frågan om en ny praktik för informationshantering kränker den kontextuella 

integriteten föreslår Nissenbaum ett analytiskt ramverk där den nya och den gamla principen 

jämförs med avseende på de kontext-relativa informationsnormerna och dess ingående 

nyckelvariabler; aktörer, attribut och överföringsprinciper. Det analytiska ramverket består 

av sex steg. Tre av stegen analyserar och belyser förändring i nyckelvariablerna ovan och två 

som utvärderar påverkan utifrån dels de politiska och moraliska implikationerna och dels 

utifrån kontextens värderingar, mål och medel22.  

 

 

  

22 Nissenbaum, 2010, pp. 181-f 
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5. Kontextuell integritet applicerad 
Den utredande delen av uppsatsen inleds med en definition av kontexten. Avsnitt 5.2–5.4 

analyserar förändringen utifrån de tre nyckelvariablerna, aktörer, attribut och 

överföringsprinciper, och visar på skillnader i flödet av information som uppstår när domar 

görs tillgängliga på nätet på ett det sätt som skett i fallet Lexbase. Dessa tre avsnitt undersöker 

allstå uppsatsens syfte, medan argumentationen för uppsatsens tes sker i avsnitt 5.5. Där dessa 

förändringar sätts i relation till kontextens politiska och moraliska implikationer, samt till 

kontextens interna värderingar och mål, för att svara på frågan om lämpligheten i flödat har 

ändrats på ett sådant sätt att det kan sägas uppstå en moralisk försämring till följd av den nya 

informationspraktik som exemplet med Lexbase utgör.  

5.1 Kontexten 

Jag har valt att definiera kontexten som ”rättsväsendet”. Med rättsväsendet avses vanligen de 

myndigheter och institutioner som har ansvar för rättssäkerhet och rättstrygghet, så som 

domstolar, åklagare, polisväsende och kriminalvård. Domstolarna utgör stommen i 

rättsväsendet.23 Viktigt här att poängtera skillnaden mellan rättsväsendet och dess ingående 

delar som institution och rättsväsendet som kontext. Med den förra avses den organisatoriskt 

definierade företeelsen med dess ingående organ, medan kontexten avser rättsväsendet och 

dess relationer, fysiska och mentala, externa och interna. Med andra ord; rättsväsendet 

placerat i ett sammanhang. Anledningen till att jag har valt Rättsväsendet, som är en något 

vidare kontext, framför en snävare avgränsning, så som exempelvis Domstolarna, är för att 

fånga de eventuella informationsflöden som finns mellan domstolar och övriga samhället. En 

för smalt definierad kontext riskerar att förbise viktiga moraliska och politiska implikationer 

till följd av ändrade informationspraktiker.  

5.2 Aktörerna  

Nyckelaktörerna i vår kontext består av; mottagaren som är den, eller de, som söker 

information i domar, subjektet vilken utgörs av den, eller de, som informationen handlar om, 

medan sändare/avsändare är det, eller de, system som tillhandahåller informationen.24 

Nissenbaum antyder att mottagarna är den enda gruppen av aktörer som potentiellt påverkas 

av digitaliseringen som ny informationspraktik25. Hon vidareutvecklar inte sitt resonemang, 

23 Justitiedepartementet, 2012 
24 Nissenbaum, 2010, pp. 217-218 
25 Nissenbaum, 2010, p. 218 
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men jag kommer att argumentera för att elektronisk tillgänglighet av domar påverkar minst 

två nyckelaktörer, om än i olika omfattning och avseende. 

Mottagaren påverkas främst i avseendet tillgänglighet. För den som söker denna typ av 

information innebär elektronisk tillgänglighet en ökad tillgänglighet och förenkling för 

mottagaren. Om arbetsinsatsen för att erhålla en viss typ av nödvändig information definieras 

som en kostnad, innebär vår kontextuella förändring, till följd av digitaliserade domar, en 

kostnadsreduktion för mottagaren. Så vid en första anblick så tycks det som om förändringen 

är av positiv karaktär för mottagaren. Dock behöver vi även ta i beaktande termen ”nödvändig 

information” i vårt utilitaristiska exempel ovan. Den nya informationspraktiken innebär en 

förenkling och kostnadsreduktion för de befintliga mottagarna (Dessa kan t.ex. utgöras av 

advokater, åklagare och andra praktiserande i rättsväsendet). Samma förenkling innebär 

samtidigt att det faktiska antalet mottagare riskerar att utökas. Det potentiella, totala, antalet 

mottagare påverkas inte, tillgängligheten för hela befolkningen har alltid funnits där genom 

offentlighetsprincipen, men gruppen faktiska mottagare riskerar att utökas med ett antal med 

vars nödvändighet i tillgång till informationen kan ifrågasättas. (Dessa kan utgöras av nyfikna 

grannar, framtida arbetsgivare etc.) 

Gruppen subjekt är förvisso de av våra aktörer som berörs mest av digitaliserade domar, 

dock förändras inte gruppen som sådan till följd av Lexbase falllet. Antalet subjekt ändras 

inte sett till vare sig antalet individer eller till vilka dessa individer är. De som figurerar i 

domen är desamma som dessa var vid tillfället för domens upprättande. Det vare sig 

tillkommer målsägande, svarande eller vittnen till följd av elektronisk tillgänglighet. Vi 

behöver alltså skilja på att bli berörd av konsekvensen av en ny informationspraktik och att i 

sig självt ändras eller påverkas av en ny informationspraktik. I det här skedet av analysen är vi 

primärt intresserade av vad som i sig självt ändras till följd av den nya praktiken. Jag kommer 

att återkomma till hur subjekten berörs i avsnitt 5.4–5.5, där moraliska implikationer av 

förändringarna avhandlas. Vi kan alltså konstatera att subjekten utgörs av alla som kan tänkas 

omnämnas i en dom, så som vittnen, målsägande, svarande, nämndemän etc, men att dessa 

inte förändras till följd av att domar görs tillgängliga på nätet. Viktigt att notera för 

utredningen i avsnitt 5.4-5.5, är att subjekten utgörs av flera individer, med olika typer av 

roller. Den moraliska konsekvensen av förändringen kan allstå, potentiellt, skilja sig åt inom 

gruppen subjekt.  

Gruppen sändare/avsändare är den grupp som Nissenbaum utesluter när hon berör området 

elektronisk tillgänglighet av offentliga dokument, men som jag påstår är av central vikt för 

den kommande utvärderingen av de moraliska implikationerna i fallet med Lexbase i Sverige. 
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Anledningen till att Nissenbaum utesluter sändaren som påverkad i den nya kontexten beror 

(med stor sannolikhet) på skillnader i den nya informationspraktiken mellan USA och 

Sverige. I USA, som är området för Nissenbaums referens, är det i vissa delstater domstolarna 

själva som gör domar tillgängliga elektroniskt. Vilket i sådant fall förklarar varför denna aktör 

inte ändras, eftersom det är samma avsändare/sändare som gör informationen tillgänglig. I 

fallet Lexbase så är det domstolarna som tillhandahåller domarna till en tredje part (Lexbase), 

som i sin tur gör dessa tillgängliga på nätet. I denna analys får vi med andra ord en relativt 

stor förändring i aktören avsändare/sändare. Enligt den gamla principen för hur domar gjordes 

tillgängliga så var domstolen i fråga både sändare och avsändare. I fallet Lexbase så kommer, 

i de fall domar hämtas via dess hemsida, Lexbase att vara sändare medan domstolen 

fortfarande är avsändare. 

Vi kan alltså konkludera att av de ingående aktörerna påverkas mottagare i avseende på 

faktiskt antal mottagare samt vilka dessa är. Till följd av tredje parts relation mellan domstolar 

och Lexbase kommer aktören avsändare/sändare att påverkas i stor uträckning av den nya 

informationsprincipen. Även om gruppen subjekt i allra högsta grad berörs, så har den nya 

informationsprincipen ingen faktisk påverkan på sammansättningen av denna grupp. 

5.3 Attributen 

Attribut, eller informationstyp, berör inte bara vem informationen handlar om, utan även vad 

informationen handlar om.26 I vårt fall så rör det sig om en dom i en domstol som enligt 

offentlighetsprincipen utgör en allmän handling. En allmän handling är en handling som 

förvaras hos, inkommit till eller upprättats hos en myndighet, och är enligt huvudregeln 

offentlig27. Att handlingen är offentlig är central för vilken typ av information som är föremål 

för vår undersökning. Dock avgränsas detta arbete till att konstatera att handlingen är offentlig 

i båda fallen av informationsprinciper. Ett faktum som inte ändras beroende på val av metod 

för tillgänglighet av informationen i fråga. Detta arbete kommer alltså inte att diskutera 

huruvida offentlighetsprincipen är rätt eller fel i sig självt, utan fokusera på vilken typ av 

information som finns i handlingen och eventuella konsekvenser av en ny princip för 

distribution av handlingen. 

Domar innehåller en stor mängd informationstyper fördelade över en bredd av områden 

och aktörer. Det vore omöjligt att här ge en exakt definition av de attribut och 

informationstyper som kan tillskrivas domar. Frågan som dock behöver ställa är om det finns 

26 Nissenbaum, 2010, p. 143 
27 Hedman, 2013 
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information som är av personlig karaktär och som kan anses som känslig för den personliga 

integriteten i någon kontext eller sammanhang, för någon av de i dokumenten förekommande 

aktörerna? Svaret är naturligtvis ja. Domar innehåller information som är att anses vara av 

personlig karaktär, men vi måste även ta i beaktande huruvida några av attributen förändras 

till följd av att domarna publiceras på nätet. Jag kommer här att ta upp två typer av företeelser 

som riskerar att påverka eller förändra informationsattributen i och med elektronisk 

tillgänglighet. Dessa är; Big Data och aktualitet. 

I sak förändras inte informationsinnehållet av att det tillgängliggörs för allmänheten på 

nätet. En risk som vissa kritiker dock har lyft fram är att elektronisk tillgänglighet möjliggör 

korsrefererande av olika datakällor. Detta ändrar inga sakfakta i informationen, men det kan 

skapas nya informationstyper. Informationstyper som i sin tur riskerar att falla utanför den 

kontext för vilken den ursprungliga informationen ansågs lämplig.28 

Den andra risken härstammar ur själva karaktären hos en offentlig handling. En offentlig 

handling är en ögonblicksbild av något som har hänt. Den är med andra ord statisk i vad den 

ger för information. Ett praktiskt problem med detta som kan uppstå är om inte alla domar 

från samtliga instanser i ett ärende redovisas, kan någon som dömts i tingrätten men friats i 

högre instans framstå som skyldig trots att denna har friats från misstanke. Något som faktiskt 

skedde i fallet med Lexbase. 29Att individen har dömts i tingsrätten är i sak inte fel, men 

personen är inte skyldig till något brott. Informationsattributen kan med andra ord ändra 

karaktär till följd av att den offentliggörs i ett annat medium. 

5.4 Överföringsprinciper 

Principerna som styr överföringen av information är i fallet Lexbase den faktor som påverkas 

och förändras mest när domar görs tillgängliga på nätet. Av de sex variablerna som 

Nissenbaum tar upp i Privacy in Context; konfidentialitet, reciprocitet, förtjänst, berättigad, 

tvång och behov, är de fyra sistnämnda, förtjänst, berättigad, tvång och behov, de som är av 

störst vikt för vår analys. Jag vill även argumentera för att det behövs en femte variabel för att 

kunna belysa problematiken i vårt fall – kostnad. Denna variabel avser den kostnad i form av 

antingen tid eller pengar som krävs av mottagaren för att erhålla informationen. Anledningen 

till valet av just kostnad som variabel är att i många fall där integritet ifrågasätts i samband 

med nya informationspraktiker så är det primärt kostnaden för att komma över informationen 

som utgör den mest påtagliga skillnaden mellan den gamla och den nya praktiken, och som i 

28 Nissenbaum, 2010, p. 218 
29 Ledare, 2014 
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sin tur påverkar alla de andra faktorerna i den kontextuella integriteten. Jag kommer alltså i 

följande avsnitt att närmare undersöka fem stycken variabler som påverkar 

överföringsprincipen. Dessa är; förtjänst, berättigande, tvång, behov och kostnad 

Överföringsprincipen i den befintliga kontexten för tillgänglighet av offentlig handling i 

form av en dom kan, förenklat, beskrivas som följer. Allmänheten är berättigad till att ta del 

av offentliga dokument och handlingar, så som domstolsbeslut, då det ansens finnas ett behov 

för allmänheten att kunna kontrollera och övervaka myndighetsutövande instanser i samhället. 

I tillägg till detta finns det mottagare som anses förtjäna insyn i ett domstolsbeslut av 

moraliska skäl. Dessa kan t.ex. utgöras av anhöriga till brottsoffer. En konsekvens av detta är 

att de subjekt som förekommer i domarna tvingas tillåta/underkasta sig att den information 

som finns om deras person i dessa dokument blir tillgängliga för allmänheten. För 

allmänheten finns det en kostnad involverad i att få tillgång till informationen i och med att 

den förvaras på respektive domstol och måste alltså fysiskt besökas för att erhållas.  

Så vad händer med variablerna i vår överföringsprincip om vi ändrar förutsättningarna till 

att domarna nu är tillgängliga på nätet via tredje part? Vad gäller allmänhetens berättigande 

och behov, samt vissa personers förtjänande av tillgång till information så ändras i sak 

ingenting av det nya mediet. Vad som däremot händer är att förändringen i tekniskt medium 

påverkar den potentiella räckvidden i antalet mottagare. Mottagare som kanske inte har ett 

behov, eller förtjänar att ha tillgång till informationen, men som fortfarande besitter en 

rättighet att ha tillgång till informationen, kan nu komma år den utan att fysiskt besöka 

domstolen. Även om informationen i domstolar är tillgängliga för allmänheten, så är inte 

tillgängligheten till själva domstolsbygganden där dokumenten förvaras obegränsad. 

Skillnaden mellan den gamla praktiken och den ny kan beskrivas som ett minskat motstånd i 

flödet av information, som för det första ökar tillgängligheten, och för det andra (som 

konstaterades i avsnitt 5.1) ökar det potentiella totala antalet mottagare, samt för det tredje tar 

bort den överseende och kontrollfunktion som det innebär att personal på domstolen utlämnar 

dokumenten.  

5.5 Utvärdering 

I avsnitt 5.1–5.3 undersökte vi hur kontexten för informationsflödet ändrades med avseende 

på aktörer, attribut och överföringsprinciper. Vi kunde konstatera att förändring i typ av 

informationsbärare får konsekvenser för det kontextuella mönstret på ett flertal punkter. Jag 

skulle här vilja lyfta fram och fokusera på primärt tre områden från den föregående analysen 

som jag anser vara särskilt problematiska ur ett integritetsperspektiv, och av särskild vikt för 
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den fortsatta utvärderingen. För det första innebär förändringen att vi tillför en ny aktör i form 

av sändare till kontextens ekvation. För det andra innebär tillgängligheten av domar på 

internet att den publicerade informationen kan bli föremål för aggregerad dataanalys och 

korsrefererad till andra informationskällor (s.k. Big Data), vilket i sin tur skapar en ny typ av 

information i en ny kontext. För det tredje innebär den nya överföringsprincipen att den 

sannolika, potentiella räckvidden ökar. Det uppstår med andra ord ett brott mot rådande norm 

inom rådande kontext, i samtliga av de tre nyckelvariablerna, attribut, aktör och 

överföringsprincip. Vilket enligt Nissenbaum innebär att vi kan konstatera att den nya 

informationsprincipen utgör ett prima facie brott mot den kontextuella integriteten.30 För att 

avgöra huruvida elektroniskt tillgängliga domar utgör ett brott mot den kontextuella 

integriteten kommer följande avsnitt, i enlighet med Nissenbaums ramverk för kontextuell 

integritet, att först analysera de moraliska och politiska implikationerna av dessa förändringar, 

och efter det analyseras utifrån samhälleliga syften, mål och värderingar.31 

5.5.1 Moraliska och Politiska implikationer 

Följande avsnitt syftar till att svara på frågan om den nya informationsprincipen i fråga 

innebär någon skada ur ett moraliskt eller politiskt perspektiv. Är den skadlig för autonomi 

eller frihet? Har den någon inverkan på maktstrukturer, implikationer på rättvisa, jämlikhet, 

sociala strukturer eller rent av demokratin i sig självt?32  

Elektronisk tillgänglighet ökar den potentiella räckvidden av information i bemärkelse 

antal sannolika mottagare. Med detta kommer ökad risk för trakasserier, social skam och 

stigmatisering av gärningsmän såväl som brottsoffer. Det kan röra sig om våld inom familjen, 

våldtäkter och övergrepp mot barn där den sociala normen riskerar att ålägga även brottsoffret 

och anhöriga till både brottsoffer och gärningsman med skuld och skam. I fallet med 

gärningsmannen väcks frågan om svårigheter med att återanpassas i samhället efter avtjänat 

straff. Med en ökad räckvidd förlängs samhällets kollektiva minne och negativa sociala 

effekter kan uppstå så som svårigheter att få jobb, bostad, etc.  

Den nya tekniken medger möjlighet att utvinna information ur stora mängder data (s.k. Big 

Data och Data Mining). Information och delar av information som tidigare inte utgjorde något 

hot var för sig, kan nu analyseras och sättas samman till nya informationsmängder genom att 

kombineras med annan allmänt tillgänglig information. Givet de känsliga attribut, eller 

informationstyper, som juridiska dokument innehåller, finns en stor risk för att det skapas ny 

30 Nissenbaum, 2010, p. 217 
31 Nissenbaum, 2010, p. 182 
32 Nissenbaum, 2010, p. 182 
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typ av information som inte korresponderar med ett lämpligt flöde i den nya kontexten. 

Ponera att ett företag som säljer utrustning för personligt skydd korsrefererar en adressdatabas 

med en databas över dömda våldtäktsmän, och sedan använder detta för att rikta 

marknadsföring mot vissa bostadsområden. Exemplet är naturligtvis tillspetsat, men i teorin 

fullt möjligt och definitivt med moraliska implikationer i händelse av att det blir realitet. 

Ovan nämnde risk för negativa moraliska konsekvenser till följd av aggregering och 

korsreferering av data ökar även tillföljd av att vi tillför en aktör i form av en tredjeparts 

informationsleverantör till mixen av aktörer. Jag ser primärt två orsaker till detta. För det 

första flyttas all möjlighet till kontroll över vem som skaffar tillgång till materialet och med 

vilka syften från domstolarna till informationsleverantören (i vårt fall Lexbase). För det andra 

flyttas ansvaret för hantering i avseende på säkerhet, kvalitet etc. från avsändaren, 

domstolarna, till sändaren, informationsleverantören. Avsändaren tappar helt enkelt 

möjligheten att garantera att informationen förvaras på ett säkert sätt. Något som också lyftes 

fram i flertalet artiklar under Lexbase-debatten vårvintern 201433. 

Alla dessa praktiska konsekvenser får moraliska implikationer De kan sägas ifrågasätta 

synen på rättvisa och påverkar maktstrukturer. Den juridiska rättvisan påverkas inte, men väl 

den moraliska synen på rättvisa. När är ett straff avtjänat? Går det ens att avtjäna ett straff i 

absolut bemärkelse? Stigmatisering och social skuld och skam är även de att betrakta som 

straff i moralisk mening, och om utdömandet av dessa informella straff ökar vid sidan av den 

juridiska rättvisan till följd av Lexbase, så innebär ju detta att civilsamhällets makt att straffa 

utökas. Med andra ord en maktförskjutning som innebär en moralisk försämring. Att en tredje 

part får kontroll över publicering av domar innebär även det en maktförskjutning från stat till 

samhällsaktör, där konrollen över informationen förflyttas från ursprunget.  

5.5.2 Implikationer på kontextens interna syfte, mål och värderingar 

Detta avsnitt syftar till att ställa de moraliska och politiska implikationerna från föregående 

avsnitt i relation till kontextens interna syften, mål och värderingar. Huvudansvaret för det 

svenska rättsväsendet vilar på justitiedepartementet. De beskriver rättsväsendet mål och syften 

enligt:  

En viktig fråga för departementet är hur man ska förebygga brott och bekämpa brottsligheten 

för att öka tryggheten för den enskilde medborgaren. En annan viktig fråga är rättsväsendets 

33 Forslund, 2014 
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modernisering. Målet för det svenska rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och 

rättssäkerhet. Till det krävs ett kvalificerat och effektivt rättsväsende 34 

En slutsats av ovan är alltså att den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet skall prioriteras 

likväl som modernisering och effektivisering. Formuleringen ovan säger ingenting i sig om 

vilken av de båda prioriteterna som skall prioriteras högst, men vi får utgå från att individens 

rättssäkerhet går före i händelse av att de båda ställs i motsatsförhållande. En annan viktig 

princip som påverkar vår analys är naturligtvis offentlighetsprincipen. Om denna i relation till 

rättsväsendet skriver justitiedepartementet följande: 

Bestämmelserna om offentlighet i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen garanterar 

att allmänheten har insyn i rättsskipningen. Denna för rättssäkerheten så viktiga princip 

innebär att allmänheten har tillträde till förhandlingar och andra sammanträden som hålls av 

domstolen och har rätt att ta del av handlingar i mål och ärenden. För att i vissa fall skydda 

enskilda och det allmänna kan insynen vara begränsad genom så kallad sekretess. Sådana 

begränsningar måste ha ett uttryckligt stöd i lag.35 

Att allmänheten ges insyn i rättsskipningen anses alltså av stor vikt, samtidigt som, även 

i denna formulering, skyddet av den enskilde lyfts fram. Vi har alltså modernisering och 

effektivisering å ena sidan – rättsäkerhet och skydd av den enskilde å andra sidan.  

 Vi har hittills fokuserat på de negativa aspekterna för den kontextuella integriteten 

till följd av elektronisk tillgänglighet av domar. Dock finns det några uppenbara fördelar 

med att räckvidden ökar. För det första så ger det en ökad transparens, vilket i sin tur 

ger en ökad möjlighet till ansvarsutkrävande, större möjlighet för allmänheten att 

informera sig om, och förstå, hur rättsväsendet fungerar samt ökade möjligheter för 

granskande grupperingar i samhället, exempelvis journalister, att bedriva sin 

verksamhet på ett effektivt sätt. Att fler får lättare tillgänglighet ökar å ena sidan 

exponeringen för de ingående informationssubjekten, men har samtidigt en positiv 

effekt på kontextens interna mål och värderingar. En annan positiv aspekt utgörs av den 

effektivisering som det innebär för de aktörer inom kontexten som faktiskt behöver 

informationen för att verka inom kontexten. Åklagare, advokater och andra utövare 

inom, eller med anknytande verksamhet, till rättsväsendet. Precis som 

justitiedepartementet skriver så finns det positiva effekter av ökad effektivitet för målet 

att säkerställa rättssäkerhet och rättstrygghet. 

34 Justitiedepartementet, 2012 
35 Ibid 
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 En potentiell risk med att information om de ingående informationssubjekten 

publiceras för en bredare massa, är att den generella viljan att delta i rättskipandet 

minskar. Det är främst tre grupper av informationssubjekt som denna invändning berör; 

nämndemän, vittnen, men även brottsoffer. Hot och trakasserier mot nämnda 

informationssubjekt är redan idag en potentiell risk mot rättsväsendets mål och syften, 

med ökad spridning ökar risken för sociala påföljder för dessa grupper markant. Viljan 

att tjänstgöra som nämndeman kan minska, såväl som viljan att vittna, men även 

benägenheten att anmäla brott i känsliga fall riskerar att reduceras. Då rättsväsendet är 

en viktig del i demokratin, som dessutom bygger på deltagande från civilsamhället, 

måste denna risk bedömas som allvarlig ur ett moraliskt perspektiv. 

 Det finns alltså både fördelar och nackdelar med den nya informationspraktiken. 

Tydligt är också att de tenderar att ställa skyddet av den enskilde mot vinster i form av 

effektivisering och ökad transparens. Två aspekter som i teorin torde kunna verka mot 

samma mål, ställs alltså i motsatsförhållande till varandra, och det är ur detta perspektiv 

som praktiken att göra domar tillgängliga på nätet måste bedömas. 
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6. Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att påvisa och analysera förändringar i informationsflöde, samt de 

moraliska konsekvenser, som exemplet Lexbase medför utifrån Nissenbaums teori om 

kontextuell integritet, utifrån tesen att konsekvenserna av dessa förändringar innebär en 

moralisk försämring för den personliga integriteten, betraktad som kontextuell integritet. Vi 

har med andra ord två frågeställningar att ta hänsyn till; 

1. Innebär exemplet med Lexbase förändringar som har moraliska 

konsekvenser för den personliga integriteten? 

2. Innebär i så fall dessa förändringar en försämring av den personliga 

integriteten? 

I avsnitt 5.1–5.3 konstaterades att informationsflödet ändrades med avseende på såväl aktörer 

som attribut och överföringsprinciper. Det uppstår med andra ord förändringar mot rådande 

norm inom rådande kontext, i samtliga av de tre nyckelvariablerna. Mot bakgrund av detta 

kunde vi konstatera att exemplet med Lexbase faktiskt innebär förändringar som har 

moraliska konsekvenser för den personliga integriteten, och det uppstår vad Nissenbaum 

benämner ett prima facie brott mot den kontextuella integriteten. Tre områden från 

utredningen bedömdes som särskilt problematiska ur ett kontextuellt integritetsperspektiv. För 

det första innebär förändringen att en ny aktör tillförs i form av sändare (Lexbase) till 

kontexten. För det andra innebär tillgängligheten av domar på internet att den publicerade 

informationen kan bli föremål för aggregerad dataanalys och korsrefererad till andra 

informationskällor (s.k. Big Data), vilket i sin tur skapar en ny typ av information i en ny 

kontext. För det tredje innebär den nya överföringsprincipen att den sannolika, potentiella 

räckvidden ökar. 

 För att utreda tesen att konsekvensen av dessa förändringar innebär en moralisk försämring 

av den personliga integriteten ställdes dessa förändringar i avsnitt 5.4 och 5.5 mot de 

moraliska och politiska implikationerna samt implikationer på kontextens interna syfte, mål 

och värderingar. Här konstaterades att de praktiska konsekvenserna av förändringarna riskerar 

att få faktiska, negativa, moraliska och politiska effekter. Stigmatisering av brottsoffer och 

försvårande för gärningsmän att återanpassas i samhället får konsekvenser på rättvisan. En 

ökning av det civila samhällets möjlighet att döma och straffa i moralisk mening samt 

förlorad kontroll över information som är vital för demokratins upprätthållande, innebär en 

maktförskjutning från stat till individer och företag som måste anses vara att betrakta som en 
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negativ moralisk effekt. Den ökade transparensen som Lexbase innebär medför två positiva 

moraliska implikationer sett ur kontextens interna syfte, mål och värderingar. Ökad 

transparens innebär att kontrollen av myndighetsutövandet förenklas, samt att kostnaden att 

införskaffa informationen för aktörer som har ett reellt behov av informationen minskar. 

Dessa positiva effekter skall dock ställas mot den potentiella risken att viljan hos medborgare 

att delta i rättsutövandet som vittnen och nämndemän, men även viljan att anmäla brott, kan 

minska med ökad synlighet och transparens. Den senare av dessa implikationer får anses vara 

av allvarlig negativ karaktär med tanke på de potentiella konsekvenserna för demokratin i 

händelse av att den blir en realitet. 

 Mot bakgrund av detta kan vi alltså konkludera att Lexbase innebär förändringar i flödet av 

information som har moraliska konsekvenser. Av dessa moraliska konsekvenser är de 

negativa inta bara fler till numerären, utan även av starkare grad än de två positiva 

implikationerna. Min slutsats utifrån detta är att Lexbase innebär en försämring av den 

personliga integriteten betraktad som kontextuell integritet. 

 Blickar vi framåt är detta en fråga som med stor sannolikhet kommer att aktualiseras igen. 

Idag lagras majoriteten av vår dokumentation elektroniskt, och att distribuera denna 

information elektroniskt är det mest logiska och effektiva sättet att distribuera information i 

dagläget. Att Lexbase blev först ut med att på bred front tillhandahålla domar till allmänheten 

är närmast att betraktas som en teknikevolutionär anomali. Därför har också mycket av 

debatten och diskussionen i Sverige fokuserat på Lexbase och dess affärside, och inte alls på 

frågan huruvida det till och med är så att domstolar har en skyldighet att göra material 

tillgängligt online? I USA t.ex. har debatten kretsat kring huruvida domstolarna har en 

moralisk plikt att tillgängliggöra material online för allmänheten, vilket har resulterat i det 

statliga initiativet Public Access to Court Electronic Records (PACER). PACER är en e-tjänst 

som tillhandahålls av staten med syfte att öka allmänhetens tillgänglighet till rättsinformation 

på elektronisk väg och till en rimlig kostnad för såväl sändare som mottagare36. PACER kan 

alltså beskrivas som en statlig variant på Lexbase. Det är min åsikt att frågan kommer att 

aktualiseras i Sverige igen inom en snar framtid, varpå en redogörelse för kontextuell 

integritet likt Helen Nissenbaums kan komma att vara till stor hjälp för att analysera och 

värdera de moraliska och politiska implikationerna. 

  

36 Ishakian, 2014 
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