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SNUS Remissvar avseende SOU 2007:54 ”Barnet i fokus – En skärpt lagstiftning 
mot barnpornografi” 
 
Föreningen SNUS, Swedish Network Users’ Society har beretts möjlighet att lämna 
synpunkter på rubricerade betänkande. 
 
Huvuddelen av det som diskuteras i utredningens betänkande ligger utanför det område inom 
vilket SNUS innehar formell kompetens. Vi har därför inget att invända mot betänkandet som 
sådant utan begränsar detta svar till att beröra de teknikrelaterade diskussioner som förs. 
 
Juridiska gränsdragningar kring fenomen som utnyttjar modern teknik är ofta utmanande och 
det är inte sällan missförstånd uppstår i ivern att lösa ett problem genom reglering utan 
djupare insikt i hur den underliggande tekniken faktiskt fungerar. Extra riskabelt blir detta när 
det gäller hedervärda områden som att stävja barnpornografi. 
 
Det är därför med glädje vi i denna utredning kan konstatera att man gjort sig stor möda att 
förstå hur dessa tekniker faktiskt fungerar. I vår läsning av betänkandet har vi inte noterat 
några större missförstånd inom detta område, samtidigt som utredaren avhållit sig från att tala 
för någon icke teknikneutral reglering. 
 
Vi hoppas att detta arbete kan medverka till att vi i Sverige även i framtiden kan undvika 
rättsfall som baseras på missförstånd kring den underliggande tekniken, vilket vi ser i andra 
delar av världen exempelvis i det uppmärksammade ”Julie Amero”-fallet i USA (se t.ex. Shipp 
2007, The strange case of Julie Amero”, Virus Bulletin Conference 2007). 
 
 
 
Stockholm 28 februari 2008 
 
 
 
För SNUS, genom styrelsen. 
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Om SNUS 
SNUS är en ideell förening för svenska nätverksanvändare. Vårt syfte är att höja 
nätverkskunskapen i Sverige och därmed vår nationella konkurrenskraft. 
 
 Föreningen har funnits i många år och är ett forum för tekniskt intresserade personer inom 
nätverksområdet. Vi ska verka för att medlemmarna får del av varandras kunskaper inom 
ramen för våra olika aktiviteter, främst genom arbetsgrupper, seminarier, testrapporter och 
medlemstidning. Genom dessa aktiviteter är SNUS ett forum med verksamhet inriktad på att 
 
• öka förståelsen för nätverksteknik och -användande i Sverige. 
• driva på utvecklingen vad gäller samtrafik och samverkan. 
• testa vad som fungerar i verkligheten sprida kunskap och erfarenheter. 

 
Under SNUS historia sedan 1991 har fokus varit att sprida kunskap om leverantörsoberoende 
kommunikation (TCP/IP). SNUS har starkt bidragit till den tekniska utvecklingen av Internet 
och vi har bl.a. initierat Swipnet (Det första kommersiella IP-nätet i Sverige) och medverkat till 
en överenskommelse om samtrafik för elektronisk post (mellan X.400- och Internet-
världarna). SNUS genomför seminarier där intressanta ämnen inom TCP/IP-området tas upp. 
SNUS är mest känt för att anordna Interoperabilitets-tester, som bäst kan beskrivas som en 
avancerad provplats inför öppen ridå, där de deltagande företagen genom hårt arbete och 
samarbete fått insikter och testar utlovade funktioner i praktiken. Testresultaten presenteras 
dels direkt på plats, dels i detalj i testrapporter som publiceras på SNUS webbplats. Vi har 
även arbetat med politiker, operatörer och övriga intressenter om vikten av fungerande 
interoperabilitet och samtrafik mellan de olika näten. SNUS medverkar ibland som sakkunniga 
i regeringens olika utredningar med Internetanknytning. SNUS har även varit delaktiga i 
skapandet av den svenska delen av ISOC, Internet Society, som är det internationella 
värdorganet för IETF, Internet Engineering Task Force. SNUS har även varit värdorganisation 
för de svenska Internetoperatörernas forum; SOF-gruppen. 
 


