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Remissvar Integritet och straffskydd SOU 2016:7 

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och 
telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi 
marknaden för IT och telekom. Detta gör vi med två huvudfokus: (1) Tydliggöra 
nyttan av IT och telekom och stödja användningen i samhället. (2) Förenkla för 
IT- och telekomföretag och stimulera tillväxt i branschen. 

Att konsumenter och användare känner trygghet och tillit när de nyttjar de 
produkter och tjänster som branschen levererar är en förutsättning för att 
branschen fortsatt ska kunna växa och bidra till samhällsutvecklingen.  

Hot och kränkningar på internet är därför något som alla seriösa aktörer i 
branschen tar på största allvar. De har uppenbara moraliska och affärsmässiga 
intressen av att se till att deras respektive plattformar är trygga och 
välkomnande.  

IT&Telekomföretagen delar uppfattningen att hot och kränkningar på internet 
utmanar demokratin, och att det finns ett behov av att skyddet av såväl 
yttrandefrihet som den personliga integriteten anpassas till att bättre spegla den 
rådande samhälls- som teknikutvecklingen. Behovet av att balansera dessa 
rättigheter mot varandra är avgörande för att uppnå en ändamålsenlig 
lagstiftning. 

Mot den bakgrunden välkomnar vi regeringens initiativ till utredning.  

Nedan följer några kommentarer till utredningen. 

Ansvar för tillhandahållare av elektroniska anslagstavlor 

Hot och kränkningar på internet riskerar att få stora konsekvenser för den som 
utsätts. Möjligheten att sprida och svårigheten att få bort oönskad information 
bidrar till detta.   

Att ålägga enskilda individer ansvar för att utföra juridiska prövningar är dock 
mycket problematiskt. Särskilt när det gäller ett nytt brott där det saknas praxis 
och riktlinjer för hur lagen ska tillämpas. Osäkerhet och 
gränsdragningsproblematik kring vad som faktiskt utgör ett olaga 
integritetsintrång riskerar leda till att tillhandahållaren tar bort meddelande som 
inte uppenbart bryter mot den nya lagen, med självcensur och oönskad 
inskränkning i yttrandefriheten som följd.  
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Möjlighet för oseriösa aktörer att runda lagstiftningen 

Genom att ansöka om utgivningsbevis kan oseriösa tillhandahållare av 
elektroniska anslagstavlor erhålla grundlagsskydd och undgå de nya 
straffbestämmelserna som utredningen föreslår. Risken finns att det uppstår 
frizoner där fortsatta hot och kränkningar kan fortgå ostraffat. Utredningen har 
visserligen inte fått i uppdrag att lämna förslag på grundlagsändringar, men 
regeringen bör överväga om inte så bör ske i en separat utredning.  
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