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Yttrande över Delbetänkandet  
”Ny yttrandefrihetsgrundlag?” (SOU 2010:68).  
 
Den ideella föreningen ISOC-SE har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande 
och har följande synpunkter. 
 
ISOC-SE ställer sig positiv till utredningens ambition till en teknikneutral lagstiftning då det 
borde kunna bidra till att man kan säkra yttrandefriheten på Internet. 
 
Som visats i Egypten under den senaste tiden är yttrandefriheten på digitala media av största 
vikt för demokratin i ett samhälle. 
Vi vill därför stryka under vikten av att man i det fortsatta arbetet med konkretisering noga 
beaktar alla aspekter av yttrandefriheten på Internet.  
 
Av de tre modeller som redovisas i delbetänkandet är det vår bedömning att den så kallade 
”Ansvarsmodellen” bäst lämpar sig för tillämpning på Internet. För att det avsedda 
grundlagsskyddet ska fungera i praktiken bör man dock tillse att procedurerna för att ”ta 
ansvar” är så enkla som möjligt. 
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Något om ISOC-SE 
Internet Society i Sverige (ISOC-SE) är en ideell förening som ingår i den 
världsomspännande organisationen Internet Society (ISOC). ISOC har ca 100 
organisationsmedlemmar och ca 44 000 enskilda medlemmar i 80 länder. Syftet med ISOC-
SE är att informera om Internet och Internet Society, stödja utvecklingen av Internet i Sverige 
och verka för en effektiv användning och organisation av Internet. ISOC-SE vill som förening 
organisera både företags- och enskilda medlemmar för att arbeta med internetfrågor i Sverige. 
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Användningen av Internet och Internets betydelse för det svenska samhället är ISOC-SE:s 
arbetsområde. Föreningen intresserar sig särskilt för allt som påverkar infrastrukturen för 
elektronisk kommunikation i Sverige och användningen av denna infrastruktur. Därvid vill 
ISOC-SE kunna samarbeta med svenska myndigheter om regler, styrning och organisation av 
vår infrastruktur. Samtidigt ser föreningen som sin uppgift att se till att förutsättningarna för 
Internets utveckling i Sverige inte försämras genom onödiga regleringar och förslag som inte 
tillräckligt beaktar Internettraditionen och värdet av ett fritt informationsutbyte mellan 
individer och länder. 
 


