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Remissvar över ”Datalagring och integritet” (SOU 2015:31).
Rättighetsalliansen Europa AB företräder en rad rättighetshavare till filmverk. På uppdrag av
dessa lämnas följande synpunkter på SOU 2015:31.
Även om det aktuella lagförslaget inte direkt berör den lagstiftning som borde skydda
kreatörerna anser Rättighetsalliansen att det är mycket angeläget att staten agerar för att
motverka den ökade brottsligheten på internet. Under 2015 beräknas enbart film och
tvbranschen utsättas för drygt 290 000 000 brott och trenden är en fortsatt kraftig ökning
kommande år. Den omoderna och otydliga lagstiftningen på området bidrar kraftigt till
rättsväsendet misslyckande.
I utredningen redovisas ett antal förslag på hur de kränkningar av integriteten som datalagring
medför ska kunna hanteras. Det är tydligt att det i många fall inte finns någon helt
tillfredsställande lösning men vare sig i debatten eller i de remissvar som Rättighetsalliansen
har granskat finns det några alternativa bättre lösningar.
Sammantaget innebär förslaget vissa förbättringar av integritetsskyddet och förtydliganden av
regelverket. Detta ökar förutsägbarheten och därmed rättssäkerheten.
Även om datalagring kan innebära en integritetskränkning så ger lagen en möjlighet att
stoppa, utreda och förebyggs en mängd allvarliga brott som bland annat är
integritetskränkande. Den intensiva integritetsdebatten har fram tills nu knappast tagit hänsyn
till brottsoffrens behov av integritet och upprättelse men med brottsoffrets perspektiv är
lagstiftningen inte särskilt långtgående.
På ett mer övergripande plan har förbättrade möjlighet att agera rättsligt mot i vart fall viss
internetrelaterad brottslighet visat sig ha en mycket stor effekt. När den så kallade Ipred lagen
infördes sjönk antalet intrång dramatiskt under en kort period vilket innebar att ett stort antal
filmskapare under denna period slapp utsättas för kränkande intrång. Att göra brottslingars
möjlighet till kommunikation riskablare är ett effektivt sätt att förebygga brott.

De närmast regelmässiga påståendena om att lagstiftning som berör internet leder till
oöverstigliga integritetskränkningar bör bedömas med en viss försiktighet. Kritikerna av Ipred
påstod att lagen skulle få dessa konsekvenser men det finns inga uppgifter som tyder på att
detta verkligen har inträffat.
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