
   
 

 

 

Lagar på internet 
 
Internet är ett globalt, kraftfullt och lättillgängligt medium. Informationen som publiceras har 
ofta stor genomslagskraft och goda möjligheter att nå ut till många. Även om det fortfarande 
är sparsamt med lagstiftning som är direkt internetanpassad så omfattas webben av samma 
lagar och regler som i övriga samhället. Att lagar alltid är nationella (med några få undantag) är 
inte heller det något nytt eller specifikt för internet. 
 
För information som läggs upp på en till SKK ansluten klubbs webbplats samt inlägg och bidrag 
till en BBS-tjänst (elektronisk anslagstavla: konferenser, chat, anslagstavlor och liknade) gäller -  
utöver ”Regler för webbplatser knutna till Svenska Kennelklubben” -  följande: 
 
Information, inlägg etcetera får: 
 

 inte uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott (enl. allmänna 
lagar) 

 inte göra eller sprida uttalande som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, 
kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuella läggning (enl. brottsbalken) 

 inte göra eller sprida uttalande som är stötande eller ärekränkande (enl. brottsbalken) 

 inte bryta mot en tystnadsplikt 

 inte sprida datavirus som kan orsaka skada 

 inte hänvisa till konkurrerande hundklubb/organisation. 
 
Andras upphovsrätt skall respekteras vid publicering på en webbplats (enl. upphovsrättslagen). 
Tillstånd från den som har upphovsrätten skall därför alltid finnas om klubben till exempel 
önskar kopiera eller använda text, bild, video eller ljud som någon annan har skapat eller 
innehar rättigheterna till och om det inte klart framgår att de är fria att använda. 
 
I enlighet med personuppgiftslagen, PuL, får personuppgifter inte publiceras på internet utan 
samtycke från denne. Undantag finns dock. Personuppgifter som inte har strukturerats för att 
underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter och som inte kan medföra 
någon större integritetsrisk får publiceras. Till exempel kan personuppgifter stå i löpande text 
eller ingå i en enklare namnlista. Dock får man aldrig behandla personuppgifter om det medför 
att den personliga integriteten kränks. Dessutom måste det finnas ett bestämt och berättigat 
ändamål med publiceringen. Att publicera personuppgifter utan urskiljning fyller ingen 
funktion och kan inte anses acceptabelt. 
 
Även i andra fall kan behandling av personuppgifter genomföras utan samtycke. Ett exempel är 
om behandlingen är nödvändig för att ett ändamål som rör ett berättigat intresse ska 
tillgodoses, så kallad intresseavvägning. Känsliga personuppgifter får dock aldrig publiceras 
enbart med stöd av en intresseavvägning. Även om personuppgifter publiceras med stöd av 
intresseavvägning, kan bestämmelserna i PuL om överföring till tredje land (länder utanför EU 
och EES) bli tillämpliga och detta måste också vägas in. 
 
Samtycke enligt PuL krävs ej då uppgifter är att anse som harmlösa. I detta sammanhang bör 
noteras att SKK efter prövning har uttalat att protokoll som avses publiceras på internet, ska 
formuleras så att uppgifterna i texten uppfattas som harmlösa. I huvudsak anser SKK även att 
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tävlingsresultat inom organisationen måste anses som harmlösa uppgifter och därför kan 
publiceras. 
 
Undantag från PuL gäller om webbplatsen har anmält att en person med utgivningsansvar 
finns, då omfattas innehållet istället av yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). 
 

Bulletin Board System (BBS-tjänst) 

Används en BBS-tjänst (elektronisk anslagstavla: konferenser, chat, anslagstavlor och liknade) 
på en till SKK ansluten webbplats måste varje enskild användare av tjänsten registrera sig som 
BBS-medlem och uppge en fungerande e-postadress.  
 
Loggning av enskilda användares IP-adresser skall ske liksom lagring av bidrag som senare kan 
komma under utredning. Information om detta ska finnas på webbplatsen. 
 
Vid uppmärksammat lagbrott kan den ansvarige för BBS-tjänsten samarbeta med polisen och 
lämna  ut IP-adresser för spårning, om så anses befogat. 
 
Varje BBS-tjänst måste innehålla en möjlighet för besökare att enkelt kunna anmäla till BBS-
ansvarige om något inlägg eller liknande är olagligt eller bryter mot dessa regler. 
 
Om en registrerad BBS-medlem inte respekterar dessa regler blir personen omedelbart 
avstängd från fortsatt deltagande samt kan bli anmäld till SKK/FK eller SKK/DN. Vid lagbrott 
kan BBS-medlemmen dessutom bli anmäld till polis eller annan myndighet. 
 
Om ett inlägg eller bidrag på grund av sitt innehåll eller på annat sätt leder till att den BBS-
ansvarige blir skadeståndskyldig gentemot tredje man kan BBS-medlemmen också bli skyldig 
att hålla den BBS-ansvarige skadelös. 
 
Undantag från dessa BBS-regler gäller de BBS-tjänster där ansvarig utgivare finns knuten till 
webbplatsen där tjänsten finns. I dessa fall bär i första hand ansvarig utgivare det 
straffrättsliga ansvaret för inläggen och bidragen. 
 


