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Remissvar   

Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och 
yttrandefriheten (SOU 2020:45) 

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att yttra sig om utredningen. Våra 
synpunkter avgränsar sig till de delar som rör grundlagsskyddet för vissa 
söktjänster. 

Allmän kommentar 

Ur ett företagarperspektiv är förutsägbara och tydliga regler en förutsättning för 
verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Oklarheter i villkoren för hur man får 
bedriva en verksamhet bidrar till osäkerhet för näringsidkaren och ett 
ekonomiskt risktagande för verksamhetens investerare. I förlängningen leder 
oklara villkor till en hämmad marknadsutveckling och försämrad tillväxt.  

Grundlagsskyddet för vissa söktjänster 

Vi ser med viss oro på det lagda förslaget om att införa en delegationsregel för 
att hantera konflikten mellan yttrandefrihet och integritetsskydd. Enligt vår 
mening grumlas och försvagas grundlagsskyddet för yttrandefriheten om det 
skapas en möjlighet att inskränka yttrandefrihetsskyddet i vanligt lag.  

Yttrandefrihetskommittén föreslår att regler i vanlig lag nu ska få tillämpas, 
under förutsättning att det ”med hänsyn till den offentliggjorda 
uppgiftssamlingens karaktär står klart att det finns särskilda risker för otillbörliga 
intrång i enskildas personliga integritet.”. Med andra ord riskerar vi en situation 
där det bli en tolkningsfråga om vad som faller innanför respektive utanför 
grundlagsskyddet. Det är principiellt mycket tveksamt och riskerar att bidra till 
ökad osäkerhet om hur lagen skall förstås och följas. Risk för ändamålsglidning 
över tid kan heller inte uteslutas. Här finns goda skäl att anta att fullt legitim 
näringsverksamhet skulle hindras. 

Vidare skulle, då den föreslagna inskränkningen i grundlagsskyddet här motiveras 
av ett stärkt integritetsskydd, tolkningen av yttrandefrihetsskyddet till viss del 
komma att läggas i händerna på Datainspektionen. En tillsynsmyndighet vars 
uppdrag är att begränsa tillgång till information snarare än att främja den.  
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Avslutningsvis tål det att påpekas att det idag finns många fullt legitima 

verksamheter, såsom informationsförädlings- och söktjänsteföretag, vilka 

företrädelsevis har kunder inom exempelvis bank och försäkring, offentlig sektor 

samt nyhetsmedia. Med yttrandefrihetskommitténs förslag skulle deras 

grundlagsskydd förverkas och framtidsutsikterna te sig högst oklara.  

IT&Telekomföretagen avstyrker därför förslaget i sin helhet. 

 

Med vänlig hälsning 

 
Pär Nygårds     Christina Ramm-Ericson 
Näringspolitisk expert   Näringspolitisk chef 


