
1

IKT

Personvern, brukervennlighet og 
rike medier: 

En begrepsmessig avklaring

Ketil Stølen 

SINTEF
Oslo 12. juni 2008

IKT

Hva er personvern?

NOU 1997: 19 – Et bedre personvern

På et helt generelt plan kan personvernet sies å gjelde 
krav til behandling av personopplysninger når kravene er 
begrunnet ut i fra visse ideelle (ikke-økonomiske) 
interesser som en tillegger fysiske (og eventuelt juridiske) 
personer.
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Tre dimensjoner av personvern 
(NOU 1997: 19)

det integritetsfokuserte personvern (privatlivets fred)
– alle skal ha et personlig mentalt rom hvor man kan være 
trygg og i fred fra andre
det maktfokuserte personvern – ingen grupper eller 
enkeltpersoner skal kunne inneha makt over 
enkeltpersoner eller grupper i samfunnet
det beslutningsfokuserte personvern – alle 
beslutninger som angår en enkeltperson skal være basert 
på korrekte og relevante opplysninger om enkeltpersonen
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Relasjon mellom engelsk og norsk

Privacy Privatlivets fred

Data protection Personvern
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Hva har sikkerhet 
med personvern å gjøre?

IKT

Sikkerhet i to betydninger

Security   Sikkerhet

Safety  Trygghet
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Hva er sikkerhet?

sikkerhet

integritet tilgjenglighet etterprøvbarhetkonfidensialitet

bare
autoriserte
aktører har
tilgang til

informasjon  

bare autoriserte
aktører kan 

endre, opprette,
eller slette 

informasjon

autoriserte
aktører

har tilgang
til informasjon

i henhold
til behov

det er mulig i 
ettertid å

kontrollere 
hendelsesforløp

i systemet
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Så hva har sikkerhet med personvern å
gjøre?

1. NOU 1997: 19: Personvernet er ikke den eneste 
relevante ideelle interesse når behandling av 
personopplysninger skal diskuteres. Hensynet til helse, 
sikkerhet, forskning og pressefrihet er noen stikkord som 
viser til andre viktige ideelle verdier. 

2. Mange personvernskrav kan forstås som krav til 
konfidensialitet og integritet. 
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Brukervennlighet og personvern

Begrepet ``Brukervennlig´´ er i seg selv brukervennlig: 
man forstår hva det betyr!

MEN lar brukervennlighet seg forene med personvern og 
sikkerhet?

Har vi en ``contradiction in terms´´? 
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Rike medier

Rike Medier er medier for multimodal interaksjon på
Internett

Med medier menes verktøy som brukes til å lagre og fordele 
informasjon eller data
Med multimodal interaksjon menes interaksjon i form av tale, 
bilde, video eller animering i tillegg til konvensjonell interaksjon via 
tastatur og mus – omtales ofte også som multimedia

Spesiell variant: Rike Medier med egenprodusert 
innhold (youtube)
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Typer av 
egen-
produsert
innhold 

OECD-rapport

2006
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Så da har vi kommet til dagens tema:

Personvern kontra brukervennlighet 
i kontekst av 

rike medier med egenprodusert innhold
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