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Abstract 

 

Debatten om nätneutralitet har de senaste åren kommit att bli ett hett ämne världen över, då 

diverse inskränkningar på nätneutraliteten har lett till protester bland internetanvändare. I 

Sverige har debatten emellertid hållits på en juridisk och teknisk nivå mellan olika 

internetexperter och “vanliga” internetanvändares åsikter har hamnat i skymundan. Syftet 

med denna studie är att kartlägga och undersöka respondenters kunskaper och attityder kring 

fenomenen nätneutralitet och trafikstyrning. För att koppla studien till större samhälleliga 

frågor har vi använt oss av teorier inom e-democracy, copyright och nyliberalism. Studien 

består av en kvalitativ metod i form av en fokusgruppintervju, samt en kvantitativ metod i 

form av en enkätstudie. Vi har även använt oss av tidigare forskning inom området från 

Sydkorea och USA.  Resultatet från de två undersökningarna visar att den generella 

kunskapen om nätneutralitet och trafikstyrning är relativt låg bland våra respondenter, men att 

frågan är viktig för dem. Majoriteten av respondenterna är emot inskränkningar på 

nätneutraliteten och ställer sig negativa till internetleverantörers olika former av 

trafikstyrning.  

 

 

Nyckelord: nätneutralitet, end-to-end, trafikstyrning, copyright, nyliberalism, e-democracy  
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1. Inledning  

 

1.1 Introduktion 

 

År 2011 deklarerade FN att tillgång till internet ska betraktas som en grundläggande mänsklig 

rättighet. “Det är vitalt att ingen exkluderas ur de nya globala samhällen vi bygger. Vi menar 

att kommunikation inte endast är ett mänskligt behov, utan även en rättighet” (UN 2011). I 

samband med att internettillgång och användning blivit en naturlig del av vår vardag och 

vävts in i samhällets alla delar har debatten om nätneutralitet fått ökat intresse hos både 

internetanvändare och beslutsfattare. Begreppet nätneutralitet har en konceptuellt smickrande 

klang, vars begreppsliga antites rimligen skulle innebära nätdiskriminering och därmed 

förutsätta en maliciös avsikt. Termen neutralitet utgår således från en idé om en öppen och 

rättvis process. Nätneutralitet syftar på en icke-diskriminerande form av internetåtkomst, där 

all data på internet ska behandlas likvärdigt oavsett vem användaren är, men i och med att 

kommersiella krafter och teknologiska framsteg har ändrat själva internets struktur och dess 

tillgänglighet har nätneutralitet blivit ett hett debattämne hos många internetanvändare, såväl 

som hos de större aktörer som verkar på marknaden (Kyung, Yoonmo & Weiai 2014:1). En 

del i debatten om nätneutralitet har kommit att handla om olika internetleverantörers 

trafikstyrning. Ett exempel på trafikstyrning från internetleverantörernas sida är de 

blockeringar som ska skydda internetleverantörens kunder från att omedvetet göra filerna på 

datorns hårddisk tillgängliga för grannarna. Ett annat exempel är den så kallade spärrlistan 

som svenska polisen sammanställer, som ska göra det svårare att komma åt sajter som 

distribuerar barnpornografi (Thoresson 2012). Trafikstyrningen skall i dessa fall fungera som 

en skyddande kraft vars syfte är att försvåra tillgängligheten och spridningen av illegalt 

material på internet.  

 

Debatten kring nätneutralitet och trafikstyrning har till den största delen förts mellan 

teknikvana debattörer, över tekniskt inriktade medieplattformar och med komplicerade 

tekniska termer. Av den anledningen känner vi att det är intressant att istället kartlägga 

internetanvändares attityder och tankar kring fenomenet, då det är en relativt outforskad 

infallsvinkel i debatten. De tekniska och juridiska aspekterna av begreppen nätneutralitet och 

trafikstyrning kommer endast beröras ytligt, eftersom intresset ligger i att undersöka bredare 

och mer generella attityder kring fenomenet, och att se om det går att koppla dessa attityder 

till större samhälleliga frågor.  



 5 

 

En närmare definition av termer som nätneutralitet, end-to-end och trafikstyrning kommer, av 

tydlighetsskäl, att beröras under avsnittet bakgrund. För att få en djupare förståelse för 

internetanvändares kunskaper gällande begreppen genomförs en kombinationsstudie, dvs. en 

kvantitativ enkätstudie såväl som en kvalitativ fokusgrupp.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och kartlägga kunskaper och attityder hos den 

svenska genomsnittlige internetanvändaren gällande begreppen nätneutralitet och 

trafikstyrning, med avsikt att få en uppfattning om till vilken grad dessa användare känner till 

villkoren för sitt internetbruk och internetleverantörernas påverkan på deras närvaro online. 

Med internetanvändare avses uteslutande privatpersoner. Vi är nyfikna på användarnas 

ursprungliga kunskaper för att sedermera problematisera och konkretisera begreppen med 

relevanta och aktuella exempel, för att undersöka om dessa attityder kan komma att ändras.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

Vi finner att dessa två frågeställningarna lämpar sig bäst för att ge oss svar om den 

genomsnittlige internetanvändarens tankar och attityder om begreppen nätneutralitet och 

trafikstyrning: 

 

Hur ser kunskaperna ut bland internetanvändare kring fenomenet nätneutralitet och 

trafikstyrning? 

 

Vilka attityder internetanvändare gentemot fenomenet går att urskilja? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Denna studie är genomförd med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning i kombination med 

en kvalitativ fokusgruppsintervju. Dessa två metodval är av både praktiska och tidsmässiga 

skäl tänkta att fungera som komplement till varandra. Studien hade kunnat genomföras i 

större skala och innehållit fler frågor till respondenter om vi hade valt att fokusera på endast 
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en metod. Endast generella uppfattningar och attityder hos respondenterna valdes att 

undersökas, vilket innebär att vissa tekniska och juridiska aspekter av fenomenet ignorerades.  

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en kortare introduktion av begreppet nätneutralitet och hur det tar sin 

form rent konkret. Dessutom beskrivs anledningen till varför vi känner att det finns ett hålrum 

i forskningen av svenska internetanvändares kunskaper och attityder. Därefter följer 

uppsatsens syfte samt frågeställningar som tar sig an dessa kunskaper och attityder gentemot 

begreppen nätneutralitet och trafikstyrning. Under avsnittet bakgrund följer sedan en djupare 

definition av begreppen nätneutralitet, end-to-end och trafikstyrning. Sedan återfinns det 

teoretiska ramverket som inkluderar såväl tidigare forskning inom snarlika ämnen som teorier 

vi finner applicerbara på ämnet, bland annat nyliberalism och e-democracy. Metodavsnittet 

diskuterar tillvägagångssättet för den kvalitativa samt den kvantitativa metoden som använts 

varpå resultaten skildras i följande del. Slutligen sammanfattas, tolkas och analyseras 

resultaten med återkopplingar till relevant teori under avsnittet slutsatser och diskussion. 

 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Nätneutralitet 

 

Internetstiftelsen i Sverige beskriver begreppet nätneutralitet som: “I sin mest renodlade form 

är begreppet nätneutralitet enkelt att förklara: All data som skickas över internet ska 

hanteras på samma sätt. Oavsett vem som är avsändare. Oavsett vem som är mottagare. Och 

oavsett vad det är för information som skickas mellan de två” (Thoresson 2012). Ett öppet 

internet gör det alltså möjligt för användare att kommunicera obehindrat och ta tillvara på alla 

möjliga slags tjänster. Utöver det skapar öppenheten goda förutsättningar för innovation i 

samband med internets globala utbredning. Detta bidrar dessutom till en ökad tillgång för 

användare att ta del av en stor mängd utbildningskällor och gör det möjligt för dessa att 

kommunicera fritt. Den demokratiska aspekten med ett öppet och fritt internet är alltså stor 

(Thoresson 2012).  
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2.2 End-to-end 

 

Trafiken på internet transporteras vanligen enligt den s.k. end-to-end modellen som bygger på 

en obruten kommunikation ändpunkt till ändpunkt, från mottagare till sändare och vice versa. 

Principen syftar till att nätet endast ska förmedla meddelandet mellan parterna utan att ändra 

något på vägen och den s.k. “intelligensen” ska istället finnas i sändarens och mottagarens 

utrustning (Isenberg 1998). Förespråkarna för denna modell menar på att den leder till en 

innovationsfrämjande miljö där det blir relativt lätt att få ut en ny produkt på marknaden. 

Modellen erbjuder således en motpol mot skepsisen om att trafiken under transport i ett nät 

hanteras olika beroende på vilken information som transporteras. End-to-end-principen kan 

därför dessutom ställas mot det fasta telenätet och de förutsättningar som existerar där. En 

kund till en teleoperatör kan koppla en telefonsvarare till telejacket, men i övrigt är denne 

begränsad till de tjänster som operatören erbjuder. Funktioner som t.ex. trepartssamtal är 

sådana som operatören inför och erbjuder till sina kunder. På liknande sätt ser det ut med 

utbudet i kabel-tv-nätet och via satellitmottagaren: man är hänvisad till de tv-kanaler som 

operatören valt att ta inkludera i sina paket. End-to-end principen och öppenheten är faktorer 

som bidrar till att internet blir en villkorslös plattform för innovation. De som utvecklar ny 

teknik behöver inte investera i egen infrastruktur eller ens förhandla med den som äger den 

befintliga infrastrukturen. Med ett öppet internet som plattform är det således möjligt att 

utveckla nya tjänster utan något godkännande från tredje part (Thoresson 2012). 

 

2.3 Trafikstyrning 

 

Trafikstyrning innebär att internetleverantörerna på olika sätt styra sina kunders 

internetanvändning. Även om skälen för trafikstyrning är varierande handlar de ofta om att 

skydda kunderna eller försvåra spridningen av illegalt innehåll (Thoresson 2012). En studie 

från Internetstiftelsen i Sverige från 2011 och 2012 menar dock att de svenska 

internetleverantörernas trafikstyrning i många fall är mer omfattande än de låter påskina. I, 

enligt egen utsago, försök att skydda sina konsumenter visade mätningarna att 

överföringskapaciteten som görs tillgänglig för fildelningsprotokoll av fildelningsprogram 

som Bittorrent då och då begränsas, oftast i mobila bredbandsabonnemang. Men även för 

fasta internetabonnemang händer det att överföringskapaciteten för fildelning begränsas under 

de tider på dygnet då det är många kunder som använder sin Internetuppkoppling (Thoresson 
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2012). Trafikstyrningens begränsande dimension gör även att onlinesökningar av t.ex. 

barnpornografi försvåras. 

 

Ett aktuellt exempel gällande inskränkningar i nätneutraliteten är Telias nya satsning på gratis 

surf i sociala medier, vilket utlöst kraftiga protester. I korthet handlar det om att kunderna får 

surfa gratis på tjänster som Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp och Kik mot att de lovar 

att uppträda "schysst" och ta ställning mot näthat. Erbjudandet är i sig en fortsättning på Tres 

lansering i somras om kostnadsfri streaming på vissa musiktjänster (Goldberg 2016). En 

möjlig fortsättning på inskränkningen av nätneutraliteten kan innebära ett scenario där 

framtida mobiltelefonkonsumenter tvingas välja mellan t.ex. Tele2 för tjänster som Facebook 

och Spotify eller Telia för tjänster om Snapchat och Netflix. Många menar att utvecklingen är 

oroande och att mindre och nyare appar och tjänster kan hamna i skymundan då mer 

etablerade tjänster samarbetar med internetleverantörer, vilket kan ses som negativt för 

demokratin online. 

 

3. Teoretiskt ramverk  

 

3.1 Tidigare forskning 

 

Debatten om nätneutralitet har under de senaste åren engagerat forskare och internetexperter 

världen över och debatten har mestadels hållits på en juridisk och teknisk nivå, där forskare 

har diskuterat förslag och lösningar för att främja ett neutralt internet. I avhandlingen “Public 

value mapping of network neutrality: Public values and net neutrality in Korea” diskuterar 

forskarna Dong-Hee Shina och Min-Kyu Leeb hur nätneutralitet påverkar Sydkorea och dess 

invånare och lyfter frågor som berör politik, industri och det sydkoreanska samhället i stort 

utifrån användarnas upplevelser av debatten om nätneutralitet. De menar att de två största 

faktorer som utgjort debatten kring nätneutralitet i Sydkorea är regleringar och konkurrens, 

vilka är begrepp som måste has i åtanke när man diskuterar fenomenet på en politisk nivå. De 

menar att det finns en brist inom forskningen av nätneutralitet, eftersom den aldrig har gjorts 

med individernas (slutanvändarnas) perspektiv i fokus, utan alltid från ett ekonomiskt-, 

juridiskt- eller tekniskt perspektiv. Enligt studien anser de sydkoreanska medborgarna att 

konkurrensen mellan telekom-företagen är väldigt viktigt för den generella information- och 
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kommunikationsteknologin och att konkurrensen mellan dessa i slutändan är fördelaktig för 

individen. Medborgarna anser också att statlig inverkan kan vara effektiv när det kommer till 

ICT (information- och kommunikationsteknologin) så länge de säkerställer en rättvis 

konkurrens och skapar väl utformade och effektiva styrningsregler på marknaden. Enligt 

forskarna ska all ICT-planering på samhällelig och politisk nivå se till användarnas intressen, 

snarare än ekonomiska (Shina & Leeb 2016). 

 

I USA har debatten om nätneutralitet pågått en längre tid och i studien “Score Another One 

for the Internet? The Role of the Networked Public Sphere in the U.S. Net Neutrality Policy 

Debate” gör författarna Robert Faris, Hal Roberts, Bruce Etling, Dalia Othman och Yochai 

Benkler en resa i hur evolutionen kring nätneutralitetsdebatten har sett ut de senaste åren i 

USA. De visar hur en stark offentlighet och alternativa media lyckades få den statliga 

institutionen FFC (Federal Communications Commission) att ändra sin politik gällande 

nätneutralitet. Den digitaliserade sociala mobiliseringen, som utgjordes av diverse 

internetaktivister och alternativ media lyckades tillsammans fånga uppmärksamheten hos de 

amerikanska medborgarna som i omröstningar visade på ett överväldigande stöd för 

nätneutralitet-regleringar. Studien visar att de flesta amerikaner (81%) var för nätneutralitet i 

den mån att internetleverantörer inte ska få ge ut högre surfhastigheter till vissa tjänster, mot 

att kunderna betalar mer och forskarna menar på att det istället för traditionella lobbyister och 

högst uppsatta personer, var individer och icke-traditionella röster som var de viktigaste 

aktörerna inom denna debatt. Liberaler såg debatten om nätneutralitet som viktig och kallade 

den för “monopol-reglering” medan konservativa såg nätneutralitet som “överdriven 

reglering” (Faris, Roberts, Etling, Othman & Benkler 2015).  

 

Medan det i ett flertal länder drivits olika former av kampanjer mot inskränkningar av 

nätneutralitet och följaktligen skrivits en mängd forskningsartiklar inom ämnet har debatten i 

Sverige inte fått lika stor uppmärksamhet. Telias inskränkningar har visserligen fått plats i 

media, men trots det verkar inte protesterna vara lika högljudda eller slagkraftiga som i 

exempelvis USA.  Denna uppsats ämnar därmed alltså göra ett försök att mäta och, i viss 

mån, kvantifiera den allmänna kunskapen och sedermera attityder i den eventuellt stundande 

debatten i Sverige.  
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3.2 Copyright 

 

Immaterialrätten bygger på en mängd lagar och prejudikat som skyddar mot bl.a. kopiering, 

med varumärkes- och patenträtt som två exempel. Copyright-teorier, med rötter i lagstiftning 

såväl som ekonomiska och filosofiska principer, undersöker de förmåner som skänks i 

samband med copyright samt hur dessa härleds. I grund och botten efterfrågas vem som får ta 

del av dessa förmåner och varför (Meindertsma 2014). Tre av de mest framträdande teorierna 

kommer nedan att presenteras för att sedan kopplas till nätneutralitet.  

 

Rättviseteorin grundar sig på premissen att lagen bör vara stiftad på ett sådant sätt som ger 

upphovsmakaren det denne förtjänar ur ett rättvist perspektiv. Upphovsmakaren bör här vara 

tillåten att behålla äganderätt över sin skapelse och få rättvis kompensation för frukten av sin 

börda. Denna teori har sedermera anammats i lagstiftning i stora delar av världen. I många fall 

av amerikansk lagstiftning har exempelvis “god tro” och “rättvis behandling” tagits i 

beaktning när copyright- och varumärkeslagar stiftats (Fisher 2001). Denna teori är särskilt 

inflytelserik i länder som Storbritannien och USA (Meindertsma 2014).  

 

Personlighetsteorin, med löst ursprung i Kant och Hegels idéer, utgår istället från premissen 

att privata egendomsrättigheter är vitala för en viss tillfredsställelse av mänskliga behov och 

att lagstiftare därmed bör ha dessa behov i åtanke (Fisher 2001). Den fokuserar, till skillnad 

från arbetet, på det emotionella band som uppstår mellan upphovsmakare och skapelse. 

Morala rättigheter kan härledas i personlighetsteorin och omfattas av upphovsmakarens behov 

och rätt till äganderätt, att bli krediterad för sitt verk, kunna publicera sitt verk och dylikt. 

Personlighetsteorin och dess morala rättighetsbasis återfinns bland annat hos EU:s 

medlemsstater (Meindertsma 2014).  

 

Välfärdsteorin, även benämnd den utilitaristiska teorin, avseende copyright fäster vikt vid att 

samhällets kollektiva intressen alltid bör främjas och att lagar som tjänar till flest människors 

bästa bör stiftas (Meindertsma 2014). Dilemmat som uppstår i samband med copyright är 

avvägningen som tvingas ske mellan avsikten att främja majoritetens intresse att ta del av 

upphovsrättsligt material och vikten av att stimulera och tillhandahålla incitament för 

kreatörer att skapa. Ett exempel är stimuleringen av rätten till exklusivt material gentemot en 
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avsikt med upphörandedatum för att tillgodose allmänhetens rätt åtnjuta samma material 

(Fisher 2001).  

 

När en lagändring i EU:s telekomlag tillträdde 2009 menar Monica Horten att kollisionen 

mellan inskränkningar av copyright och nätneutralitet blev ett faktum. Denna lagändring 

gjorde det möjligt för operatörer att, i praktiken, påtvinga begränsningar i nättrafik i syfte att 

tillämpa copyright-rättigheter (Horten 2010). Mekanismen var tänkt fungera som ett tillägg i 

konsumenternas avtal och en konsekvens blev således att lagen tillät två policyagendor 

simultant för telekom- och copyrightindustrierna; sanktioner och “trafikhantering” (Horten 

2010). Med sanktioner menas det sätt att operatörer blev tillåtna att skicka ett flertal varningar 

mot konsumenter som exempelvis fildelar och slutligen begränsa eller helt stänga av deras 

datatrafik. Medan Horten nämner att anledningen till att operatörer och internetleverantörer 

lobbade för lagändringen förblivit oklar, och att man hävdade att man skyddade 

upphovsmakares copyrighträttigheter, är en konsekvens av lagändringen möjligheten för 

operatörerna att inskränka på nätneutraliteten underlättades.  

 

 

3.3 Nyliberalism 

 

3.3.1 För individen 

 

Debatten om nätneutralitet sträcker sig längre än bara internet och de aktörer som verkar där. 

Åsikter och argument kring nätneutralitet och frihet online berör större samhälleliga frågor 

och kan även i viss mån kopplas till politiska riktningar. Newman (2015) pekar på exempel 

där nätneutralitet och dess förespråkare har nyliberala rötter, vilket han tycker går obemärkt 

förbi. Newman menar att det ligger tydliga politiska krafter bakom debatten om nätneutralitet 

och att begreppet “network neutrality” inte kan analyseras utan att kopplas till begreppet 

nyliberalism. Han menar att nätneutraliteten som koncept är en del av en utveckling som 

ekonomer har kallat för ett “nyliberalt tankekollektiv”, som egentligen inte syftar att frånsäga 

staten all makt utan syftar mer till att individens ekonomiska frihet ska prioriteras. Ett viktigt 

värdeord inom liberalismen och dess förespråkare är frihet. Halldenius (2003) menar att man 

som liberal måste acceptera denna syn på vad frihet är: “En individ är fri i den utsträckning 

att andra personer inte interfererar, mot hennes vilja, i det hon kan eller avser att göra”. 

Sverige har ett väldigt fritt och öppet internet, till skillnad från andra länder där staten 
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kontrollerar och övervakar internetanvändarna i betydligt större grad. Debatten om 

nätneutralitet i Sverige har därför kommit att handla mer om de privata 

internetleverantörernas inverkan på privatpersoners frihet på nätet. 

 

3.3.2 För företagen 

 

Svenska akademiens ordbok definierar nyliberalism som: ”En åskådning som i huvudsak går 

ut på att staten bör begränsa sina ingripanden i samhället och näringslivet till ett minimum” 

(Ekman 2014). Liberalismen som ideologi har en ansträngd relation till staten och företagens 

ekonomiska frihet begränsas också i de fall där staten utövar tvångsmakt över medborgarna 

och har monopol inom vissa territorier. Staten kan i fallet med nätneutralitet också styra 

företag (läs: internetleverantörer) i och med regleringar på marknaden, vilket kan ses som 

negativt för dessa företag men positivt för nätneutraliteten i stort. Företagens ekonomiska 

frihet är således också viktig utifrån ett liberalt synsätt, då de ska få spelrum på marknaden 

utan statliga sanktioner (Halldenius 2003:112). Utifrån liberala teorier kan dessa stora 

internetleverantörer emellertid också ta rollen som en styrande statsmakt, då de på olika sätt 

begränsar individens frihet att göra vad de vill på internet. 

 

 

3.4 E-democracy 

 

I denna uppsats kommer, av praktiska skäl, inte en djupare definition av begreppet demokrati 

att framgå utan paralleller mellan direkt- och representativ demokrati kommer att dras i 

förhållande till e-demokrati och sedermera nätneutralitet och trafikstyrning.  

 

E-demokrati, eller digital demokrati som det i vissa cirklar kallas, innebär användandet av 

informations- och kommunikationsteknologi (förkortat ICT) såväl som datorförmedlad 

kommunikation i alla former av media (t.ex. Internet, interaktiv broadcasting och digital 

telefoni) i syftet att förstärka och främja politisk demokrati och deltagandet av medborgare i 

demokratisk kommunikation (Hacker & Van Dijk 2000:1). Förenklat kan det förklaras som 

användandet av ICT för att förenkla medborgarnas möjligheter att vara med och påverka 

större samhälleliga frågor. I samband med att användandet av internet kommit att bli så 

omfattande har en mängd transformationer i sätten vi kommunicerar, undervisar, utbyter 

information och transporterar oss förändrat landskapet för vårt aktiva deltagande i samhället. 
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Utifrån detta sätt att betrakta internetanvändande har ICT kommit att omforma stadsliv på, 

förutom ett teknologiskt, ett system och filosofiskt plan (Beyciouglu 2009).  

 

Direktdemokrati och representativ demokrati är två centrala former av demokratier. I en 

representativ demokrati väljer folket individer som representerar dem i regering medan en 

direktdemokrati, även kallad ren demokrati, tillåter folk att ta beslut själva utan att vara 

representerade av någon annan som tar beslut åt dem. Trots att Choo förespråkar 

direktdemokratins värde för folket i form av effektivt deltagande och kontroll över agendan 

har representativ demokrati kommit att den mest framträdande formen i världen (Choo 2002). 

Det går dock att argumentera för att anledningen till denna utveckling varit en teknologisk 

begränsning för en större del av befolkningar att effektivt delta i den politiska processen. Det 

skulle helt enkelt visa sig vara för svårt inkludera ett helt samhälles åsikter och beslut. Denna 

process menar man dock att ICT avsevärt skulle förenkla och göra möjligt för alla åsikter att 

göras hörda, om än en representativ demokrati förblir den dominanta demokratiska modellen.  

 

Parallellerna mellan direktdemokratins dimensioner och demokrati online är många då den 

demokratiska processen i många avseenden effektiviseras ner till ett enkelt knapptryck. Det är 

idag möjligt att delta i demonstrationer, skriva på namninsamlingar och sprida sina budskap 

genom sitt internetanvändande. Ett öppet och fritt internet, i den ideala definitionen av 

nätneutralitet, kombinerat med en lätt tillgänglighet till internetbruk kan på så sätt möjliggöra 

en strukturellt ökad deltagardemokrati. Enligt Clift har e-demokratin fem mål för att främja 

demokrati och effektivt styrande där bland annat bättre regeringsbeslut, ökad medborgartillit 

till regering och ökat regeringsansvar och transparens ingår (Clift 2004).  Det går av denna 

anledning att argumentera för att en balanserad, upprätthållen och oinskränkt nätneutralitet 

främjar ökad deltagandedemokrati online.  

 

 

4. Metod och material 

 

För att få en överblick över internetanvändares attityder och kunskaper kring begreppen 

nätneutralitet och trafikstyrning beslutar vi oss för att kombinera en kvantitativ 

enkätundersökning med en kvalitativ studie där vi undersöker en fokusgrupp. En 
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kombinationsstudie som denna erbjuder ett större underlag för såväl generella attityder 

(Ekström & Larsson 2010:88) som för mer djupgående analyser och resonemang.   

 

 

4.1 Enkätundersökning 

 

Valet av en kvantitativ enkätundersökning motiveras av anledningen att 

generaliseringsmöjligheterna i många fall är relativt goda (Ekström & Larsson 2010:88). Med 

hjälp av variabler som ålder, kön och internetkonsumtion kan vi sedermera undersöka relativt 

många personers attityder gentemot nätneutralitet, trafikstyrning och dessutom få 

respondenterna att göra vissa ställningstaganden i hypotetiska situationer. Metoden erbjuder 

ett empiriskt underlag som tydligt kan urskilja attityder i en viss fråga med hjälp av rätt ställda 

frågor. I en enkätundersökning blir därför urvalet av stor betydelse och kräver ofta 

kompromisser mellan teoretiska testkrav och praktiska begränsningar som tid och kostnad. 

Den kvantitativa enkätundersökningen ämnar alltså lokalisera och kartlägga attityder, trender 

och beteenden hos en grupp människor som inte går att observera direkt och är den bästa 

metod för en samhällsvetare av detta skäl (Ekström & Larsson 2010:87). Siffror och empiri 

dominerar vår rationellt präglade vetenskapsbaserade kultur. För att tydligast få en 

heltäckande överblick lämpar sig därför den kvantitativa enkätmetoden bäst för att mäta 

attityderna hos en större del av vår befolkning. När hela befolkningen, eller populationen, inte 

går att mäta mäts istället ett urval av populationen och kan skänka forskarna en bild av den 

allmänna kring en fråga över tid (Oppenheim 2005:13).  

 

Av praktiska, logistiska och ekonomiska skäl genomförs en webbaserad enkätundersökning 

för att urskilja generella attityder. Medan en webbaserad enkäts främsta egenskap är dess 

snabbhet i fråga om att nå respondenter finns även risker med en sådan enkät (Sue & Ritter 

2007:7). Webbenkäten, som konstruerades i online-tjänsten Google Forms, skickades ut till 

två forum; den ena en facebookgrupp bestående av studenter på JMK med 55 medlemmar och 

den andra en subreddit på sociala nyhetssidan reddit.com. Subredditen reddit.com/r/sweden, 

även kallad Sweddit, beskriver sig själv som en hub för svenskar på Reddit där inlägg är 

modererade och tänkta att tilltala en svensk publik (Reddit, 2017). Vi fann forumet intressant 

av den anledningen att, förutom dess stora medlemsskara, den inte tar någon politisk ansats 

kombinerat med att den till synes är bestående av medlemmar i olika åldrar. Sweddit består i 

skrivande stund av 161 807 medlemmar och varje vecka publiceras en tråd för användare som 
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vill få enkäter besvarade, till vilken vår enkätundersökning en vecka tillhörde. Enkäten 

besvarades av totalt 105 respondenter, vilket innebär ett externt bortfall av 161 757 personer. 

Enkätens externa bortfall innebär alla de som blev tillfrågade att delta i enkäten men som 

avböjde att svara vilket i detta fall innefattar de två forum enkäten skickades till (Ekström & 

Larsson 2010:94). Det externa bortfallet kan kalkyleras genom att dividera antalet individer 

som inte besvarade enkäten med det totala antalet potentiella respondenter, vilket i detta fall 

summeras till 0,999 (Sue & Ritter 2007:35). Problematiken som dock uppstår är att det inte 

går att avgöra hur många av medlemmarna på subredditen som faktiskt öppnade tråden för 

veckans undersökningar utan tillgång till Reddits egna statistik. Enkätens interna bortfall 

uppkommer när respondenterna valt att hoppa över en eller flera frågor (Ekström & Larsson 

2010:95). Dock är inte alltid storleken på urvalet alltid viktigast utan dess precision har ofta 

större betydelse än storleken (Oppenheim 2005:13). 

 

Urvalsmetoden som bäst lämpar sig för och används för enkäten, ur en logistisk och praktisk 

ståndpunkt, är ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval. Det betyder att respondenternas 

chans att komma med i studien i förväg är känd men att den inte beror på slumpen. En 

konsekvens av urvalsmetoden är dessutom att den inte är representativ för en större 

population än den tänkta och på så sätt inte är möjlig att generalisera (Johansson 2010:39). 

Trots att bekvämlighetsurvalet gör att det sällan vetenskapligt går att dra några faktiska 

slutsatser valdes metoden för att den trots allt kan ge en fingervisning.  

 

Resultaten av enkäten är tänkta att erbjuda en tydlig bild av internetanvändaren och dess 

vanor online såväl som hur respondenten kan tänkas ta ställning till vissa hypotetiska 

konkreta situationer. Då vi initialt anade att den allmänna kännedomen kring fenomenet 

nätneutralitet skulle visa sig vara relativt låg med tanke på att den kräver en teknisk, och i 

vissa fall juridisk, förkunskap beslutar vi oss för att dela in enkätundersökningen i två 

sektioner. Den första sektionen består av ett flertal bakgrundsfrågor där kön, ålder och 

internetkonsumtion undersöks. Dessa frågor är tänkta att fungera som oberoende variabler 

som antas påverka en annan variabel, så kallade beroende variabler. På så sätt går kausaliteten 

mellan faktorer att undersöka, t.ex. huruvida manliga respondenter ser frågan om 

nätneutralitet som viktig. Utöver det tillfrågas respondenterna på ett ytligt plan hur väl de 

känner till begreppen nätneutralitet och trafikstyrning samt får ge en egen uppskattning av 

deras tankar kring det.  
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I sektionen därpå konkretiseras vissa exempel för att tydliggöra fenomenet för respondenten. 

Till en början erhåller denne en kort beskrivning av begreppen för att sedan tvingas ta 

ställning till hur hen känner kring vissa delar i debatten om nätneutralitet och trafikstyrning. 

Beroende variablerna, dvs. de fem frågorna i den andra sektionen där respondenterna tvingas 

ta ställning till hypotetiska scenarion, var snarlika i sin konstruktion. Dessa inleds “Vad tycker 

du om...“, och är formulerade på ett sätt som gör det möjligt för oss att urskilja attityder. “Vad 

tycker du om att telekombolag som t.ex. Telia erbjuder fri surf på sociala medier och musik 

även när kunden nått sitt datatak?” är exempel på en fråga där svarsalternativen sträcker sig 

från “väldigt bra” till “inte alls bra”, med “vet inte/har ingen åsikt” som ytterligare alternativ. 

Genom att dela in enkäten i dessa sektioner, där respondenterna fick mer information ju 

längre de kommit, får vi dessutom djupare inblick i folks tankar i form av konkreta situationer 

och inte endast kring nätneutralitet och trafikstyrning som abstrakta begrepp. Därtill kan vi, i 

viss utsträckning, mäta eventuella korrelationer mellan internetkonsumtion och kunskap om 

nätneutralitet eller kunskap kring trafikstyrning och i vilken grad detta påverkar 

respondenternas åsikter gällande fenomenet. 

 

Enkäten avslutas med ytterligare en beroende variabel, frågan “ser du frågan om 

nätneutralitet och trafikstyrning som viktig?”. Denna fråga ger oss, förutom en allmän 

överblick över attityder och åsikter, möjlighet att korsreferera tidigare svar med svar från 

denna fråga. På så sätt blir det möjligt att t.ex. urskilja huruvida frekventa internetanvändare 

ser frågan som mer eller mindre viktig än icke-frekventa internetanvändare eller huruvida 

ålder har någon betydelse för dess vikt. Frågans formulering kan kritiseras av den anledning 

att begreppet nätneutralitet och ett uttryck för fenomenet, trafikstyrning, klumpas ihop. Frågan 

var tänkt att undersöka om respondenterna ser debatten avseende nätneutralitet som viktig, 

något som kan tänkas blivit missförstått.  

 

 

4.2 Fokusgrupp 

 

För att få till en intressant diskussion våra respondenter emellan, har vi valt att den kvalitativa 

delen av det empiriska materialet ska insamlas från en sammansatt fokusgrupp. Enligt Kvale 

kan samspelet mellan intervjupersonerna ofta leda till spontana och känsloladdade uttalanden 

om det ämne som diskuteras (Kvale 1997:97), vilket är det vi strävar efter i det här fallet. Kan 

det möjligtvis komma fram underliggande tankar hos våra intervjupersoner och kan 
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intervjupersonerna hjälpa varandra att komma fram till viktiga insikter som en enskild 

intervju med en intervjuperson inte hade lyckats med? Vi ser debatten om nätneutralitet och 

trafikstyrning som relativt okänd bland internetanvändare i vår ålder och om de vi intervjuar 

får chansen att dela sina tankar med varandra för att på så sätt komma till viktiga insikter, ter 

sig en fokusgrupp som den bästa kvalitativa metoden för det här syftet. Dock kan en svårighet 

med en fokusgrupp som metod kan enligt Kvale vara att intervjuarens kontroll över 

intervjusituationen minskar, där priset kan bli en relativt kaotisk datainsamling och 

svårigheter att på ett systematiskt sätt analysera alla spridda åsikter (Kvale 1997:97). Det är 

emellertid en risk värd att ta, då det i “kaoset” kan uppstå viktiga åsikter som blir relevanta i 

kodningen av intervjun. Frågorna ska vara öppna för att låta intervjupersonerna själva 

diskutera sig fram till de svar och underliggande tankar de sitter inne på. 

 

Precis som i semi-strukturerade intervjuer kommer frågorna till fokusgruppen inledningsvis 

ha en mer generell karaktär, utifrån en frågeguide med större ämnesområden och beroende på 

hur intervjun fortgår kan intervjun ändra sin form och fokusera mer på vissa frågor. I denna 

fokusgrupp är vi två moderatorer och själva strukturen liknar det som Wibeck kallar för 

“ostrukturerad fokusgrupp”, där moderatorns uppgift är att introducera ämnet och därefter 

ingripa i diskussionen när det behövs – exempelvis om gruppen glider förbi något ämne av 

intresse eller om vissa personer tar över diskussionen på andras bekostnad.  

 

Syftet med denna metod är att erhålla kvalitativa beskrivningar av de intervjuades livsvärld 

(Kvale 1997:117). Det är självklart svårt som forskare att få en inblick i hela den intervjuades 

livsvärld, men fokusgruppen får här ses som ett medel för att kunna tolka meningen hos vissa 

specifika och centrala teman i de intervjuades livsvärld – vilket är målet med den här 

metoden. Oavsett vad det är vi vill få svar på, så sitter respondenterna och ruvar på 

förföreställningar och egna tankar om det vi kommer fråga om. Flick pratar om termen 

subjective theory, med vilken han menar att de intervjuade sitter på komplexa 

kunskapsbanker. Denna kunskapsbank i olika ämnesområden innefattar diverse antaganden 

som gör att respondenten kan svara spontant och rättframt när det kommer till öppna frågor 

under intervjuns gång (Flick 2009:156). 

 

Det finns olika sätt att välja ut personer till en fokusgrupp. Wibeck nämner fem olika 

tillvägagångssätt: Existerande listor, slumpmässigt urval, kontaktpersoner, “uppsnappning” 

samt öppen ansökan (Wibeck 2000:67). Eftersom vårt syfte är att undersöka gemene mans 
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kunskaper och attityder kring nätneutralitet och trafikstyrning, är vi inte ute efter en specifik 

grupp människor. För vår del lämpar det sig därför bäst med en öppen ansökan, där individer 

får anmäla sitt intresse. Vi skickade ut en förfrågan i vår klassgrupp på Facebook och 

lyckades få tre personer att ställa upp samtidigt. Enligt Wibeck kan det finnas en risk med att 

annonsera ut vilket ämne man ska undersöka till en större grupp potentiella intervjupersoner, 

då de som inte har någon kunskap om ämnet kan välja att inte medverka. I efterhand hade det 

möjligtvis varit smartare att inte annonsera ut ämnet i förväg, då chansen fanns att fler 

personer hade ställt upp. Wibeck menar dock att det förutsätts att de som själva anmäler sig 

till en fokusgrupp är villiga att avsätta den tid som behövs, vilket givetvis är en fördel då 

fokusgruppen tar ett tag att genomföra (Wibeck 2000:69). När det kommer till de etiska 

aspekterna med metoder, kan fokusgrupper sägas vara mer etiskt tilltalande än exempelvis 

intervjuer som i högre grad är styrda. I en fokusgruppdiskussion får människor komma till tals 

på villkor som i högre grad är deras egna (Wibeck 2000:115). Trots detta är det viktigt att 

försäkra sig om att ingen deltagare upplever att hen själv eller hens privatliv kränks av oss 

“forskare”. Innan fokusgruppen inleds är det därför viktigt att informera intervjupersonerna 

om att deras namn kommer ändras i transkriptionen och att ljudupptagningen sker utan risk 

för spridning (Wibeck 2000:115).  

 

 

5. Resultatredovisning 

 

5.1 Kunskaper avseende nätneutralitet och trafikstyrning 

 

En av två större teman som vi ville undersöka och få svar på var hur den generella kunskapen 

hos våra respondenter såg ut kring begreppen nätneutralitet och trafikstyrning. Utformandet 

av frågorna i både enkäten och fokusgruppen är därför vinklade för att söka svar på detta. Kan 

vi med valda metoder få svar på hur den generella kunskapen bland internetanvändare ser ur 

gällande nätneutralitet och trafikstyrning? 

 

5.1.1. Fokusgrupp om kunskaper 

 

Den första frågan vi ställde våra intervjupersoner i fokusgruppen var hur deras generella 

internetkunskap såg ut. Anledningen till detta var att vi ville få en övergripande bild av hur 
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väl insatta våra respondenter var i den djungel som är internet. Två av tre svarade att de kunde 

väldigt lite om internet medan en person ansåg sig relativt kunnig inom området. Redan vid 

första frågan fick vi alltså en övergripande bild av hur internetkunskaper hos våra 

respondenter ser ut, vilket gav oss ett underlag för hur resten av frågorna kom att se ut. När vi 

frågade respondenterna om de, utan att tänka för mycket, snabbt kunde nämna vilka slags 

aktörer de kom att tänka på när de hörde ordet internetaktör visade det sig också att den 

person som svarade “internetleverantörer” var den person med mest kunskap om internet. 

Övriga två kom med andra svar: 

 

1: Jag tänker mer på Facebook, Google och så. 

2: Jag tänker på större koncerner som äger företag, typ intressenter av tidningar och 

så vidare. Men det kanske inte är sånt ni tänker på? 

 

 

Eftersom fokus under intervjun skulle ligga på internetleverantörer och vad de ägnar sig åt, 

styrde vi sedan in diskussionen på dessa aktörer. Vid frågan om hur respondenterna såg på 

internetleverantörer och hur stor deras kunskap var kring dessa, skiljde sig svaren nämnvärt. 

Personen som kunde mest om internet och dess aktörer svarade utförligt och gav ett aktuellt 

exempel på ett fall som behandlar nätneutraliteten:  

 

3: “Jag skulle väl säga att Bahnhof är den enda internetleverantören av de stora som 

verkligen värnar om användarens integritet. När de (staten) till exempel ville införa 

datalagringsdirektiv så var Bahnhof de enda som trotsade det här… Och sen fick de 

till slut rätt i EU-domstolen också. Men de andra leverantörerna var lite mer... “Okej, 

vi lyder er och gör som ni vill”. 

 

Trots att respondenten var insatt i skillnaderna mellan de olika internetleverantörerna visade 

det sig att han, trots att han föredrog Bahnhofs värderingar, inte hade ett avtal med dem: 

 

3: “Jag har inte Bahnhof, utan jag har Telia eftersom dom hade ett schysst fiberavtal. 

Men när det går ut så kommer jag överväga Bahnhof, lite beroende på hur situationen 

ser ut liksom.”  
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Det var tydligt att valet av internetleverantör i slutändan var en ekonomisk fråga för denna 

person, trots att hans värderingar låg i linje med Bahnhofs syn på nätneutralitet. De andra två 

intervjupersonerna hade begränsade kunskaper om vad som skiljer internetleverantörerna åt, 

men det var även där tydligt att de mest gick på pris och bekvämlighet när det kom till val av 

internetleverantör.  

 

1: “Jag letar efter studentrabatter, så för mig är det nog den ekonomiska delen. Om 

jag hade fått välja hade jag nog tagit Com Hem kanske, för de är billigare och lite 

snabbare än det jag har nu.” 

A: Men det går inte nu eller? 

1: “Nej, jag försökte teckna ett avtal med dem förut men när jag skrev in min adress 

på deras hemsida så stod det att de inte kunde leverera till den adressen.” 

 

I många fall har man helt enkelt inga valmöjligheter när det kommer till vilken 

internetleverantör man vill sluta avtal med, eftersom hyresvärden eller bostadsrättsföreningen 

redan har slutit ett avtal med en specifik leverantör. Att bryta det och teckna ett nytt avtal med 

en annan leverantör kan därför vara både onödigt dyrt och krångligt, vilket våra respondenter 

tydligt markerade i sina svar.  

Utifrån respondenternas generella kunskaper om internetleverantörer valde vi att snäva in oss 

mer på internetleverantörernas roll i nätneutralitet och trafikstyrning. Dessa begrepp var 

tidigare helt okända hos två av våra respondenter. Vid frågan om de kunde försöka gissa sig 

till vad nätneutralitet betyder fick vi även där vitt skilda svar: 

 

A: I vilka sammanhang har ni hört dem, om ni kommer på något? 

1: “Jag har för mig att nätneutralitet är sådana där användaravtal som man klickar i, 

utan att läsa. Eller?”  

2: “Nätneutralitet för mig skulle väl vara att man har rätt att vara anonym på 

internet, att folk inte ska få massa information. Att jag ska få röra mig fritt på internet 

utan att information lagras eller att företag får använda information om mig för att 

rikta reklam till mig.” 

 

Respondenten som ansåg sig ha bäst koll på internet och vad nätneutralitet stod för svarade: 

3: “Alltså nätneutralitet för mig har lite olika definition, beroende på var man tittar 

någonstans. Den vanligaste definitionen är väl att all information på nätet ska 
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behandlas lika, oavsett vem det är som verkar på nätet? Är det inte också att staten 

och organisationer inte ska ha någon inblandning i det som man gör online?” 

S: Du pratade om att man kan se på det olika, vill du utveckla det? 

3: “Ja, alltså man kan ju prata om det utifrån ett anonymitetsperspektiv.”  

A: Vad betyder det för dig? 

3: “Ett fritt internet utan utan någon inverkan från staten, skulle jag säga. Inga hinder 

eller blockader.” 

 

 

5.1.2. Enkätundersökning om kunskaper 

 

För att vidare undersöka respondenternas allmänna kunskaper kring termerna nätneutralitet 

och trafikstyrning fungerade enkätundersökningen som stöd. Den erbjöd ett tillräckligt stort 

underlag för att dra vissa generella slutsatser. Medan fokusgruppen, där det även ges utrymme 

för följdfrågor, syftade till att få en djupare inblick i respondenternas tankar avseende deras 

internetkunskaper var enkäten utformad på så sätt att den erbjöd ett antal svarsalternativ 

utifrån utvalda oberoende variabler. Dessa variabler inkluderade frågor om kön, ålder och 

internetkonsumtion. På så sätt var enkäten ett verktyg som tillät oss dra vissa korrelationer. 

 

Totalt 105 individer besvarade enkäten, av vilka 86.5 % var män och 12.5 % kvinnor. 1 % 

valde alternativet ‘annat/vill inte delge’. Åldrarna delades upp i kategorierna ≤ 19, 20 - 24, 25 

- 29, 30 - 34, 35 - 39 och ≥ 40, av vilka åldersgruppen 20 - 24 utgjorde överlägset flest 

respondenter med ca 40 %. Även frågan “hur ofta är du på något sätt uppkopplad mot 

internet?” bestod av sex svarsalternativ men hade avsevärt mindre spridning. Här visade sig 

att 66 % använder internet mer än fem timmar om dagen, 27 % mellan tre och fem timmar 

och 7 % mellan en och tre timmar om dagen.  

 

Med dessa oberoende variabler kunde vi alltså undersöka eventuella korrelationer med 

respondenternas kunskaper avseende begreppen nätneutralitet och trafikstyrning, synnerligen 

då de två frågorna fick väldigt olika resultat. 
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Figur 1 & 2 

  

 

Då enkätens respondenter visade sig, till en överväldigande majoritet, bestå av män var det 

inte intressant att undersöka korrelationer mellan kön och kunskaper. Dessutom var styrkan 

av sambandet mellan variablerna internetkonsumtion och kunskaper avseende nätneutralitet 

starkast, i förhållande till övriga två oberoende variabler, och korstabellen av denna variant 

fick ett Cramer’s V värde på 0,325. När internetkonsumtion dock undersöktes fann vi det 

däremot intressant att närmare 90 % av de mest frekventa internetanvändare tyckte sig, till 

viss grad, veta vad begreppet nätneutralitet innebär.  

 

Tabell 1 

  

Hur många timmar om dygnet är du på något 

sätt aktiv på internet? 

Total 1 - 3 tim 3 - 5 tim 5+  tim 

Vad du vad 

nätneutralitet är? 

Ja Antal 3 10 38 51 

% timmar aktiv på 

internet 

42,9% 35,7% 55,1% 49% 

Ja, på ett 

ungefär 

Antal 0 13 24 37 

% timmar aktiv på 

internet 

0,0% 46,4% 34,8% 35% 

 

 

 

Då vi preliminärt anade att kunskaperna kring begreppet nätneutralitet skulle visa sig vara 

förhållandevis låga betydde resultaten något av en förvåning. Än mer intressant var det 

faktum att andelen respondenter som tyckte sig känna till nätneutralitet inte i samma grad 
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hade samma kunskap kring trafikstyrning, synnerligen då dessa två begrepp i många 

sammanhang är nära besläktade. Precis som för frågan gällande nätneutralitet var 

respondenterna som oftast var aktiva på internet mest kunniga avseende trafikstyrning, dock 

inte till lika hög grad och svaren var här betydligt jämnare.  

  

 

 

Tabell 2 

  

Hur många timmar om dygnet är du på något 

sätt aktiv på internet? 

Total 1 - 3 tim 3 - 5 tim 5+ tim 

Vet du vad 

trafikstyrning är? 

Ja Antal 0 3 21 24 

% timmar aktiv på 

internet 

0,0% 10,7% 30,9% 23% 

Ja, på ett ungefär Antal 4 8 15 27 

% timmar aktiv på 

internet 

57,1% 28,6% 22,1% 26% 

 

Avseende trafikstyrning var det alltså närmare 53 % av de allra mest frekventa 

internetanvändare som tyckte sig ha en relativt god kännedom om vad begreppet innebär. I 

denna korstabell fick dock även svaren ‘nej, bara en vag idé’ och ‘nej’ 22 % vardera.  

 

Medan resterande frågor i enkäten hade förutbestämda svarsalternativ var den avslutande 

frågan i denna första sektionen av enkätundersökningen var en öppen fråga där 

respondenterna fick möjlighet att, med egna ord, besvara vad nätneutralitet och/eller 

trafikstyrning betyder enligt dem själva. Frågan var inte nödvändig för respondenterna att 

svara på och 65 av totalt 105 respondenter valde att besvara frågan, vilket gav ett internt 

bortfall på 40 individer ((Ekström & Larsson 2010:95). Denna öppna fråga gjorde det möjligt 

att, utifrån en sortering av svaren till ovan nämnda frågor (se: figur 1 & 2), korsreferera dessa 

svar med svar till den öppna frågan. Här går alltså att avläsa om majoriteten av de som svarat 
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‘Ja’ på frågan om de vet vad nätneutralitet är faktiskt också kunde beskriva det. Ett 

svarsexempel på en respondent som svarat ‘ja’: “Nätneutralitet är att all trafik behandlas på 

ett jämlikt sätt sett från internetleverantören och styrning är att sajter eller tjänster inte 

straffas med t.ex. lägre hastigheter av leverantörer för att driva trafik till en specifik 

sajt/tjänst. Alternativt att de inte påverkar den mängd data som använts (ex Spotify inom 

Telia)”. Likaså ett exempel på respondent som svarat ‘nej’: “jag kanske blandar ihop 

begreppen men är inte nätanonymitet och nätneutralitet samma sak?” och en respondent som 

svarat ‘vet inte’: “all makt åt tengil!”. Denna öppna fråga gav oss alltså möjligheten att se om 

respondenternas preliminära kännedom gällande begreppen överensstämde med begreppens 

korrekta definition. Resultaten av den öppna frågan stämde någorlunda överens med antalet 

respondenter som svarat att de vet vad nätneutralitet är. Då alla respondenter inte valde att 

svara på frågan får den dock ses som irrelevant för eventuella generaliseringar.  

 

 

5.2. Attityder avseende nätneutralitet och trafikstyrning 

 

5.2.1. Fokusgrupp om attityder 

 

Utan att ge våra respondenter i fokusgruppen den korrekta benämningen på vad nätneutralitet 

faktiskt innebär, ville vi först fånga deras attityder och åsikter kring fenomenet utifrån vad de 

själva ansåg att nätneutralitet står för. Vi bad om spontana åsikter kring fenomenet 

nätneutralitet och huruvida de anser nätneutralitet vara någonting positivt eller negativt. 

Respondenterna svarade utifrån vad de kände att nätneutralitet innebär för de själva, innan vi 

gav dem den korrekta benämningen: 

 

1: Jag ser det som en positiv sak, att kunna röra sig -inte laglöst- men fritt på internet. 

Att min information inte lagras till stora företag.  

3: Nämen jag tror jag är lite tvådelad där. Jag tycker inte att det ska råda fullständig 

anarki på internet, men fortfarande tycker jag att det är dåligt med de där spärrarna.  

A: Vilka spärrar? 

3: Till exempel har ju polisen ett barnporr-filter och det är ju jättebra, men just sättet 

de gör det på tycker jag är på ett ganska “basic” sätt. Det är ganska lätt för de som 

verkligen vill se på barnporr att kringgå de där spärrarna. Det är bara att byta DNS 
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så kan du komma in på de där sidorna ändå. Det hindrar liksom inte de verkliga 

bovarna att komma in på de där sidorna.  

A: Jag förstår. Kommer du på några fler exempel? 

3: Att spärra Pirate Bay och Swefilmer tycker jag är förjävligt, eftersom sidorna i sig 

inte är olagliga, utan det är individen som fildelar, inte själva sidan... Det borde vara 

individens ansvar att välja om de vill göra något olagligt, precis som i samhället.  

 

Det var tydligt att respondenternas åsikter kring vad de trodde nätneutralitet betydde, skiljde 

sig åt även här. Efter respondenternas svar beslöt vi oss för att ge dem en korrekt definition av 

vad nätneutralitet och trafikstyrning faktiskt innebär, både i teorin och praktiken. Tanken var 

som tidigare nämnt att låta respondenterna först vädra sina åsikter utifrån deras redan 

existerande kunskaper om internet, nätneutralitet och trafikstyrning – för att senare se om 

dessa åsikter och attityder möjligtvis skulle komma att förändras i och med att vi gick djupare 

in på vad dessa begrepp faktiskt betyder i dagens Sverige.  

 

För att ge våra respondenter mer “kött på benen” gav vi dem ett antal aktuella exempel på 

nätneutralitet i vardagen och även olika sorters inskränkningar på den. De fick ta del av 

exemplet med Telias kampanj, där de i höstas erbjöd fri surf på sociala medier, oavsett om du 

som kund har nått ditt datatak eller inte och frågade våra respondenter om de såg kampanjen 

som något positivt eller negativt. Respondenten med mest internetkunskap var mest skeptisk 

och ansåg att det började ringa varningsklockor när internetleverantörer erbjuder fri surf till 

vissa tjänster. Han menade att det finns en risk att dessa internetleverantörer kommer börja ta 

betalt för andra tjänster i framtiden och att det missgynnar konkurrensen mellan tjänster på 

marknaden. En annan respondent svarade att han hade fri surf på Spotify via sitt abonnemang, 

vilket han personligen var nöjd med eftersom Spotify var den appen som drog mest data i 

månaden.  

 

Vi gav respondenterna ett hypotetiskt scenario där man i framtiden tvingas välja mellan ett 

abonnemang hos till exempel Telia där Facebook och Spotify ingår, eller Tele2 där Netflix 

och Snapchat ingår. Poängen här var att se hur respondenterna uppfattar och ser på en sådan 

potentiell utveckling: 
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2: Om det blir billigare i framtiden för själva abonnemanget och att man får välja 

vilka tjänster som man vill ska ingå så ser jag inga problem med det för min egen del, 

för jag vill ju ha det så billigt som möjligt. Så för mig är det lite av en pengafråga.  

A: Ser ni andra också det här scenariot som något positivt för er personligen? 

1: Jaa, det skulle jag säga. Om den totala kostnaden blir billigare och rätt slags 

tjänster ingår. 

3: Håller med. 

 

Även här svarade respondenterna utefter hur ett sådant scenario skulle påverka de själva, men 

vi ville veta hur de trodde att marknaden som helhet skulle påverkas. När vi kom in på 

konkurrensen tjänster emellan i ett sådant här framtidsscenario, visade en respondent en klar 

skepticism: 

 

2: Jag tror det är ett jättestort problem, om företag börjar samarbeta och stänger ute 

andra, mindre etablerade företag. Det känns lite “kartell-liknande”. 

 

En annan respondent var inte lika negativt inställd till detta scenario: 

 

3: Jag tror att det är lite som vi sa innan. Om vissa av tjänsterna är gratis men att du 

inte behöver betala extra för andra tjänster, då har jag inget problem med det. 

A: Så länge de andra tjänsterna som inte ingår i abonnemanget inte kostar extra 

alltså? 

3: Precis så. 

 

När vi frågade respondenterna om de tyckte att internetleverantörerna var bra eller dåliga på 

att informera sina kunder om vad de sysslar med, ansåg alla respondenter att 

internetleverantörerna borde bli bättre: 

 

3: Jag tycker att de är dåliga på att informera om många saker. Som i exemplet där de 

stryper hastigheten hos de som fildelar, jag tror inte att den generella kunskapen där 

är så hög. 

1: Nej, jag visste ingenting om det faktiskt. 

2: Det känns ju som att de inte vill kommunicera ut det, utan hålla det så hemligt som 

möjligt. 
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3: Det står säkert skrivet i det finstilta i användaravtalen, men de borde bli bättre på 

det, absolut. 

 

Efter att ha avhandlat mer tekniska aspekter av nätneutralitet och trafikstyrning, ville vi styra 

in samtalet på större samhälleliga frågor för att se om respondenterna kunde koppla 

begreppen till politiska, ideologiska eller filosofiska tankar. För att hitta en väg dit frågade vi 

dem först hur de såg på friheten på internet i dagens Sverige. Vid denna frågan fick vi en rad 

intressanta svar från respondenterna: 

 

2: Alltså, internet är så jävla ungt fortfarande, men det känns som att internet börjar 

bli mer som samhället i stort. Ett eget samhällssystem. 

S: Jo, så är det ju. Skillnaden kanske är att regleringarna online kanske inte har 

hunnit ifatt regleringarna i samhället. 

3: Jo, så är det ju. Vi kommer förmodligen få se fler regleringar i framtiden. 

 

Respondenterna ansåg alltså att internet var som ett eget litet samhälle och vi undrade därför 

huruvida de tyckte att internet, likt samhället i stort, borde ha spärrar och försvåra laglöst 

agerande: 

 

S: Tror ni internetanvändare behöver skyddas från sig själva och från olagligt 

innehåll på internet genom trafikstyrning och regleringar? 

3: Jag vet inte. Du sitter liksom inte inne på aftonbladet en dag och så råkar du 

komma in på deep web eller barnporr, utan det är ju mer ett aktivt val.  

A: Så du tycker att man borde kunna förstå hur internet fungerar utan att en 

högre makt ska gå in och säga vad som är rätt och inte? 

3: Ja, personligen i alla fall… 

 

Här svarade respondenten utifrån sig själv och sina egna kunskaper, men på frågan om hur 

respondenterna såg på regleringar såsom spam-filter och liknande för att skydda de som inte 

kunde så mycket om internet, såg attityderna lite annorlunda ut: 

 

3: Jo, det är ju bra. Många yngre och äldre behöver nog lite vägledning på internet. 

1: Jag tycker det är bra med regleringar till viss mån faktiskt. 
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2: Håller med. Sådan trafikstyrning är ju grym, så länge det inte kommer in 

kommersiella krafter och bestämmer. 

3: Ja. Gmail är ju en grym gratistjänst och det hade ju inte varit så kul om de helt 

plötsligt började ta betalt för vissa delar. 

S: Hur menar du nu? 

3: Att de stryper trafiken så att jag max kan få fem mail om dagen och att jag sen är 

tvungen att betala för att få resten av mailen. Att de ligger i någon slags kö som du 

låser upp genom att betala. 

 

När vi undrade om han trodde att ett sådant scenario skulle kunna komma att bli verklighet 

tvekade han lite, tänkte några sekunder och svarade sedan: 

 

3: Man vet aldrig, man ska inte underskatta stora kommersiella krafter. 

 

Respondenterna höll med om att vissa regleringar var nödvändiga för att internet ska fortsätta 

vara en säker plats för alla, samtidigt som att det fanns en viss oro över att kommersiella 

krafter kan komma in på marknaden och styra regleringarna till deras vinning. Nu började vi 

till slut diskutera ämnet på en samhällelig nivå och det var dags att fråga respondenterna om 

deras egna tankegångar och attityder gällande nätneutralitet och trafikstyrning utifrån deras 

egna ideologiska och politiska ramar. Vi lät respondenterna svara så fritt och utförligt som de 

kände för och personen med mest datorvana gav snabbt ett besked: 

 

3: Alltså, jag ser mig själv som ganska liberal när det kommer till det här ämnet. Jag 

känner ändå att jag är ganska datorkunnig och jag vill inte ha några begränsningar 

när det kommer till mitt internetanvändande. Jag kan skydda mig själv på internet 

utan regleringar från högre makt, så att säga. Jag lämnar inte ut mina uppgifter till 

skumma sidor osv, därför vill jag inte ha någon som kikar över mig axel vad jag håller 

på med och försvårar för mig.  

 

När vi bad om något exempel på situationer han har känt sig begränsad på internet, var det 

Pirate Bay han först kom att tänka på: 
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3: Jag vill inte att min internetleverantör blockar den sidan för mig, om jag vill gå in 

där så är det mitt val och jag är beredd att stå för konsekvenserna om det skulle 

hända något.  

 

De andra två höll med om att deras frihet online värderas högt när det kommer till hur de 

ställer sig i frågan: 

 

2: Jag håller med, om jag tänker på hur jag vill ha det personligen. Om jag betalar 

för en viss mängd data i månaden så vill jag inte att någon annan bestämmer vad jag 

får och inte får göra med den. På det sättet är jag också liberal. Minimal inverkan 

från staten är så jag vill ha det på internet i alla fall.  

1: Nu när jag vet mer om vad nätneutralitet är så tycker jag också att det kan bli lite 

farligt om den missbrukas, vilket den säkert kan göra. Kolla bara på Kina, där har ju 

staten blockat Facebook. Mardrömmen hade ju varit om staten eller stora 

internetleverantörer eller företag med inflytande lyckas begränsa individens frihet 

online. Gillar inte den tanken riktigt. 

 

På frågan om vad våra respondenter trodde om gemene mans kunskaper om dessa begrepp 

och om hur framtiden kan komma att se ut när det gäller val av internetleverantör: 

 

3: Jag tror gemene man vet sjukt lite om att det här pågår och vad det faktiskt 

innebär.  

2: Det känns som att internetleverantörerna kommer bli tvungna att informera mer om 

detta i framtiden, i takt med att folks generella internetkunskap ökar. 

S: Tycker ni att de borde vara bättre på att informera om vad som gäller på 

nätet och vilka villkor man signar upp sig på? 

3: Jaa, alltså än så länge så känns det som att internetleverantörer tillsammans med 

staten till största del reglerar och begränsar saker som är olagligt. Sådant som 

normalt funtade människor gärna inte tar del av ändå. Förutom kanske Swefilmer och 

Pirate Bay som många använder sig av ändå. Därför tror jag att de regleringar som 

finns idag i Sverige inte är så pass stora att gemene man påverkas speciellt mycket.  

S: Kommer det se likadant ut i framtiden tror du? 
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3: Nja, i framtiden tror jag att folk kommer göra ett mer aktivt val när det kommer till 

vilken internetleverantör man vill ha och vilka tjänster man vill använda sig av. Folks 

ökade kunskap kommer sätta högre press på internetleverantörerna tror jag. 

1: Ja, det känns som att internetleverantörerna kommer behöva lyssna mer till 

konsumenterna och vad de eftersträvar än att bara köra på sin egen väg. 

Internetanvändarna kommer ha mer att säga till om i framtiden tror jag, definitivt. 

 

 

5.2.2. Enkätundersökning om attityder 

 

Enligt fokusgruppens modell konstruerades enkätundersökningen på ett sätt som, i enkätens 

första sektion, först tog reda på bakgrundsinformation och respondenternas preliminära 

kännedom avseende begreppen. Efter att respondenterna blivit färdiga med denna del kunde 

de klicka sig vidare till enkätens andra och avslutande sektion. Denna innehöll först en 

definition av begreppen enligt Post- och Telestyrelsens hemsida för att sedan innehålla ett 

antal frågor där respondenterna tvingas till ställningstaganden i konkreta hypotetiska 

situationer avseende nätneutralitet och trafikstyrning. Svarsalternativen utgjordes av “väldigt 

bra”, “ganska bra”, “ganska dåligt”, “väldigt dåligt” och “vet inte/har ingen åsikt” men där 

samtliga dominerades av svaret “väldigt dåligt”.  

 

Figur 3 - 6 

 

 

 

Figurerna 3 - 6 är de procentuella resultaten av samtliga respondenter, med undantag för ett 

internt bortfall på en individ gällande en av frågorna. Figur 3 och 4 visar på att en 
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överväldigande majoritet av respondenter, 65 %, är väldigt negativt inställda till att 

internetleverantörer styr och prioriterar delar av trafiken för användare samt att hastigheterna 

sänks vid piratkopiering. Utrustade med information om begreppen nätneutralitet och 

trafikstyrning och i en position där respondenterna tvingas till ställningstaganden blev det 

därmed tydligt att man, till majoriteten, var negativt inställd till olika former av 

inskränkningar mot nätneutralitet. Likt fokusgruppens resultat tycktes även de respondenter 

med mest kunskap gällande nätneutralitet dessutom förhålla sig skeptiska till olika former av 

fri surf erbjudanden. Jämnast tycktes bli frågan avseende trafikstyrning för försvåring av 

illegalt innehåll, där 20 % av respondenterna fann det väldigt bra.  

  

En närmare blick av resultaten från figurerna, korsrefererade med resultat från frågan 

avseende internetbruk, visar på att de mest frekventa internetanvändarna ofta är de som mest 

är negativt inställda till olika former av trafikstyrning och inskränkningar av nätneutralitet. 

  

Tabell 3 

 

  

 

Totalt 69 av totalt 104 svarande använder internet 5+ timmar om dygnet. Av dessa 69 svarade 

50 respondenter ”väldigt dåligt” på frågan ovan, avseende internetleverantörers trafikstyrning. 

Bland dessa 50 individer såg åldersfördelningen ut på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 



 32 

Tabell 4 

  

Enkätundersökningens sista fråga gick ut på att undersöka hur viktig respondenterna känner 

att frågan om nätneutralitet och trafikstyrning är. Likt tidigare resultat föreföll att de mest 

frekventa internetanvändarna fann frågan viktigast och 46 % av alla svarande svarade ”väldigt 

viktig”.  Av dessa fann åldersgruppen 30 - 34 att frågan var allra viktigast med 83 %, följt av 

åldersgruppen 20 - 24 med 51 %. Ett intressant utfall av enkätundersökningen visade sig 

därmed att attityder bland frekventa internetanvändare överensstämde oftare i åldersgrupperna 

20 - 24 och 30 - 34 än med åldersgruppen 25 - 29.  

 

När sedermera respondenterna i åldersgruppen 20 - 29 undersöktes, enligt kön, korsrefererat 

med hur viktig man ansåg att frågan gällande nätneutraliteten var resultaten följande:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Tabell 5 

Ålder 

Kön 

Total Man Kvinna 

20 - 24 Ser du frågan 

om 

nätneutralitet 

och 

trafikstyrning 

som viktig? 

Måttligt viktig Antal 2 2 4 

% av Kön 5,7% 33,3% 9,8% 

Ganska viktig Antal 9 4 13 

% av Kön 25,7% 66,7% 31,7% 

Väldigt viktig Antal 21 0 21 

% av Kön 60,0% 0,0% 51,2% 

Total Antal 35 6 41 

% av Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

25 - 29 Ser du frågan 

om 

nätneutralitet 

och 

trafikstyrning 

som viktig? 

Måttligt viktig Antal 5 2 7 

% av Kön 23,8% 33,3% 25,9% 

Ganska viktig Antal 6 2 8 

% av Kön 28,6% 33,3% 29,6% 

Väldigt viktig Antal 10 2 12 

% av Kön 47,6% 33,3% 44,4% 

Total Antal 21 6 27 

% av Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Antal 90 13 103 

% av Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Män mellan 20 och 29 tycktes i större grad än kvinnor i samma åldersgrupp tycka att frågan 

om nätneutralitet och trafikstyrning är väldigt viktig medan kvinnorna i högre grad varierade 

mellan måttligt viktig och ganska viktig.  

 

Trots mindre skillnader mellan åldersgrupper, kön och internetanvändning tycktes 

respondenterna, till majoriteten, vara ense om att frågan om nätneutralitet är relativt viktig, 

huruvida de kände att de hade tillräcklig kunskap kring fenomenet eller inte. 
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En ytterligare, något ledande fråga, men en som var tänkt att ge lite kontext till debatten löd: 

“Föreställ dig ett scenario i framtiden där du tvingas välja mellan abonnemang hos Tele2 där 

Facebook och Spotify ingår och Telia där Netflix och Snapchat ingår. För övriga tjänster blir 

du tvungen att betala extra. Hur ser du på en sådan utveckling?”. Här svarade 82 % av alla 

respondenter “mycket negativ”.  

 

 

6. Slutsatser och diskussion  

 

Både fokusgruppen och enkätundersökningen var utformade på liknande sätt, där vi delade 

upp undersökningarna i två delar – en som handlade om kunskap och en som behandlade 

respondenternas attityder. Detta upplägg var viktigt för oss för att kunna koppla resultaten i 

undersökningarna till varandra och sedan analysera och tolka resultatet. Kan vi i analysen av 

resultaten från dessa två undersökningar hitta gemensamma nämnare och olikheter i svaren 

hos våra respondenter och går svaren att koppla till valda teorier? 

 

Ett vanligt syfte med analysen av material från en kvalitativ forskningsmetod såsom 

fokusgrupper är att komma åt innehållsliga aspekter av det som sägs (Wibeck 2000:87). 

Frågan vi som forskare måste ställa oss i kodningen och analysen av resultatet är om vi får 

svar på det vi ursprungligen ämnar undersöka. Kan vi utifrån de frågor vi utformat och de 

svar vi fått lyckas besvara våra frågeställningar – och till vilken grad går svaren att koppla till 

uppsatsens syfte? På det hela taget handlar analysen av fokusgruppsdata om att koda 

materialet, dela upp det i enheter och söka efter trender och mönster (Wibeck 2007:88).  

 

Enkätundersökningar, och i synnerhet webbenkäter, är en effektiv datainsamlingsmetod och 

på så sätt värdefull för forskare då dess relativt låga kostnad i samband med möjligheten att 

snabbt få svar på sina frågeställningar är essentiell (Sue & Ritter 2007:9). Frågor man bör 

ställa sig är om man ämnar dra slutsatser om sin population eller om man endast vill beskriva 

sin grupp (Sue & Ritter 2007:99). Enkätfrågorna var, i denna uppsats fall, noggrant utvalda 

för att dra korrelationer med respondenter från fokusgruppen för att på så sätt få empirisk 

statistik och djupgående analyser.  
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Kombinationen av valda metoder gjorde det möjligt att få tydliga svar på frågeställningarna, 

särskilt då både de kvalitativa och kvantitativa frågorna var uppdelade enligt kunskap- och 

attitydssektioner. Trots resultaten kvarstår ett antal forskningsetiska svårigheter. Endast tre 

individer kan rimligen inte ge fokusgruppen skälig trovärdighet, något som dessutom blev 

tydligt då resultaten mellan fokusgruppens och enkätstudiens resultat tolkades och resultaten 

skiljde sig. Nära hälften av respondenterna i enkätundersökningen ansåg sig veta vad 

nätneutralitet innebär medan en av tre respondenter i fokusgruppen ansåg sig ha samma 

kunskap. Därtill är enkätundersökningens respondenter medlemmar av en subreddit på 

reddit.com, något som kan innebära att medelvärdet av respondenternas kunskap avseende 

internetrelaterade ämnen är högre än gemene man i Sverige.  

 

Det var tydligt att majoriteten av våra respondenter ställde sig positiva till nätneutralitet och 

var negativt inställda till internetleverantörers olika former av trafikstyrning. Resultatet vi fick 

från våra undersökningar visar stora likheter med tidigare forskning gjord i USA, där 

majoriteten av de amerikanska invånarna (81%) var mot inskränkningar i nätneutraliteten, 

vilket stämde överens med den tes vi hade innan vi utformade dessa undersökningar. 

Respondenterna i enkätundersökningen visade emellertid mer negativitet mot trafikstyrning 

gällande fildelning än andra illegala delar av internet. Hela 65% ställde sig väldigt negativa 

mot internetleverantörers försök att strypa hastigheten för piratkopiering, medan endast 40% 

ansåg det väldigt dåligt att förhindra spridning av annat illegalt material, såsom 

barnpornografi. I denna frågan fick vi ett intressant svar från en av respondenterna i 

fokusgruppen, som menade att det var relativt bra att internetleverantörer jobbar för att 

förhindra spridning av till exempel barnpornografi, men gillade inte alls att 

internetleverantörerna stryper nedladdningshastigheten för fildelare. Enligt honom var det 

viktigt med friheten online, vilket går hand i hand med teorier om nyliberalism – där 

individens önskemål måste sättas först när det kommer till dessa frågor. Newman (2003) 

menar att nätneutraliteten har sin grund i nyliberala tankesätt och det är tydligt i våra 

undersökningar att respondenterna värdesätter sin egen frihet när det kommer till vad och hur 

internet ska styras. Respondenten i fokusgruppen menade att folk som vill sprida 

barnpornografi och andra illegala filer på internet, kommer hitta andra sätt att göra det på 

även om internetleverantörer försöker förhindra detta och att hans egna frihet online inte ska 

behöva begränsas för att en liten del av internetanvändarna ägnar sig åt fel saker. All data ska 

behandlas lika oavsett vem avsändaren är. Liberalismen som ideologi riktar sig emellertid 

också mot företagens frihet på marknaden och här uppstår ett dilemma när det kommer till 
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frågan om nätneutralitet. Vem ska sättas först utifrån ett liberalt perspektiv – individerna eller 

företagen? Nätneutralitet gynnar individen och förhindrar företag och internettjänster att köpa 

sig till fördelar hos internetleverantörerna, men förhindrar också en fri marknad bland 

företagen. Det spelar ingen roll hur mycket pengar ett företag har, det går i dagsläget ändå inte 

att köpa sig till fler rättigheter eller snabbare internet än ett nystartat företag utan några 

pengar.  

 

Studier av dessa slag gör det svårt att frångå större samhälleliga frågor, då nätneutraliteten 

berör individer på såväl ett ekonomiskt som ett politiskt plan, samtidigt som den berör 

marknaden och de aktörer som verkar där. Dessutom omges debatten om nätneutraliteten av 

en mängd juridiska ramverk som ofta skiljer sig beroende på landet i fråga. De svenska 

respondenter som tagit del av denna undersökning tycks i många fall föredra så liten 

inblandning som möjligt av operatörer och internetleverantörer vad gäller deras datatrafik, 

även i de fall dessa instanser fungerar som en skyddande faktor. “Jag vill inte att min 

internetleverantör blockar den sidan för mig, om jag vill gå in där så är det mitt val och jag 

är är beredd att stå för konsekvenserna om det skulle hända något.” är ett citat hämtat från en 

respondent ur fokusgruppen. Här saknas en underliggande hänsyn till upphovsmakarnas 

rättigheter, utifrån en rättviseteoretisk ståndpunkt, till förmån för en egen frihet online. 

Respondenter från såväl enkätundersökningen som fokusgruppen var av allt att döma måna 

om sin personliga integritet och rätt att bruka data som de vill. Respondenternas personliga 

ekonomi tycks vara en huvudsaklig faktor till ens val av operatör och därmed ens val av nivå 

av inskränkning av nätneutralitet.  

 

Informations- och kommunikationsteknologin har gjort det möjligt att delta i demokratiska 

processer online, något som nu alltså riskerar hotas av fortsatta inskränkningar i 

nätneutraliteten. Det förefaller av resultaten av enkäten att respondenterna tycks dela denna 

oro. Huruvida resultaten av kunskaper och attityder av nätneutraliteten speglar den mediala 

uppmärksamhet som frågan fått i Sverige blir då en intressant tanke och tillika en fråga som 

gör sig lämplig att studera vidare.  

 

Trots att långt ifrån alla av våra respondenter tyckte sig veta vad nätneutralitet innebär, var det 

tydligt att frågan engagerar många. Efter respondenterna i fokusgruppen fick aktuella exempel 

och hypotetiska framtidsscenarion utspelade framför sig var de snabba att säga vad de tyckte 

och tänkte. Ju mer kunskap och insikt de fick i ämnet desto starkare blev åsikterna. Även om 
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just denna undersökning inte går att generalisera till Sveriges invånare, kan vi konstatera att 

folks kunskaper om nätneutralitet och trafikstyrning ligger i paritet med deras åsikter om 

begreppen. Ju mer de vet desto mer har de att säga om det. Av den anledningen kan en ökad 

form av e-democracy, som skulle göra det lättare för gemene man att delta i demokratiska 

processer online, leda till att fler åsikter avseende nätneutralitet görs hörda och att denna 

balans upprätthålls.   

 

Trots att Sverige hittills varit relativt förskonade av inskränkningar avseende nätneutraliteten 

har dessa inskränkningar samtidigt ökat i takt med människors ökande internetanvändning. 

Om vi i framtiden kommer få se fler inskränkningar på nätneutraliteten i Sverige är det ingen 

vild gissning att svenska medborgare blir mer medvetna om detta och kan även göra sina 

röster hörda. Så sent som förra veckan röstade myndigheten FCC (Federal Communications 

Commision) i USA emot det befintliga regelverket som tvingar internetleverantörer att 

behandla all datatrafik som “jämlik” (BBC 2017). Omröstningen har beskrivits som slutet för 

nätneutraliteten i landet. För att förhindra en liknande utveckling i Sverige krävs därmed en 

ökad upplysning och följaktligen ett ökat engagemang för att upprätthålla en balanserad 

nätneutralitet. 
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8. Bilagor 

 

 

8.1 Bilaga 1: Fokusgrupp 

 

 

A: Hur stor skulle ni säga att er generella internetkunskap är? 

1: Sjukt liten. 

2: Ja, samma här. Om man har i åtanke hur stor det är. 

3: Hmm.. Definiera internetkunskap. 

 

A: Du får definiera det hur du vill. 

S: Om ni skulle sätta det i en skala från 1-10? 

 

1: 7/10 tror jag 

2: 4/10.. 

3: Typ samma, 3 eller 4 av 10. 

 

A: Okej. Vad vet ni om de större aktörerna på internet? Vilka tänker ni på spontant? 

 

3: Jag tänker på typ internetleverantörer, alltså Telia, Bredbandsbolaget, Banhof.. 

1: Jag tänker mer på Facebook, Google och så. 

2: Jag tänker på större koncerner som äger företag, typ intressenter av tidningar och så vidare.. 

Men det kanske inte är sånt ni tänker på? 

A: Du behöver inte tänka på vad vi vill. Vi är bara intresserade av vad som ploppar upp 

i era huvuden när ni tänker på internet-aktörer. 

 

S: Men om vi tar exemplet med internetleverantörer.. Vad vet ni om dem på rak arm 

och hur går tankarna kring dessa aktörer? 

 

3: Jag skulle väl säga att Banhof är den enda internetleverantören av de stora som verkligen 

värnar om användarens integritet. När de (staten) till exemepel ville införa datalagrings-

direktiv så var Banhof de enda som trotsade det här.. Och sen fick de till slut rätt i EU-

domstolen också. Men de andra leverantörerna var lite mer.. “Okej, vi lyder er och gör som ni 

vill”.  

A: Intressant. Utifrån det, valde du Banhof utav den anledningen? 

3: Jag har inte Banhof, utan jag har Telia eftersom dom hade ett schysst fiberavtal. Men när 

det går ut så kommer jag överväga Banhof, lite beroende på hur situationen ser ut liksom.  

S: Ni andra då, vad kör ni på hemma? 

1: Jag har Bredbandsbolaget. Jag vet inte hur smart det var, eftersom de valde ju att porta 

Pirate Bay.. 

3: Men det var ju inte deras eget val, de blev tvingade av patentmarknadsdomstolen.  

1: Så dålig koll har jag.. Därför valde jag 4/10 i internetkunskap. 

A: Varför valde du just bredbandsbolaget då? 

1: Det var det som fanns i huset. Tror det var fastighetsägaren som beslutade vilken av alla 

leverantörer vi skulle ha. 

A: Så du tänkte inte så mycket på alternativen? 

1: Nej, precis. Det var det enda alternativet som gällde. 
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A: Var det så för er andra också? Av vilken anledning valde ni internetleverantör? 

2: Det var samma här, jag gick bara på pris och typ vad som kom upp när jag googlade. 

A: Det enklaste och bekvämaste liksom? 

2: Ja, precis. 

 

S: Vad kommer först om ni måste prioritera vissa delar när ni tecknar ett avtal med en 

internetleverantör? 

 

1: Jag letar efter studentrabatter, så för mig är det nog den ekonomiska delen. Om jag hade 

fått välja hade jag nog tagit Com Hem kanske, för de är billigare och lite snabbare än det jag 

har nu. 

A: Men det går inte nu eller? 

1: Nej, jag försökte teckna ett avtal med dem förut men när jag skrev in min adress på deras 

hemsida så stod det att de inte kunde leverera till den adressen.. 

 

S: Okej. Vi kan gå vidare med några begrepp som vi tycker är intressanta när det 

kommer till internetleverantörer.. Har ni hört talats om begreppen nätneutralitet och 

trafikstyrning? 

1: Njaa… 

2: Nej. 

3: Ja, det har jag. 

 

A: I vilka sammanhang har ni hört dem, om ni kommer på något? 

1: Jag har för mig att nätneutralitet är sådana där användaravtal som man klickar i, utan att 

läsa. Eller?  

S: Du tänker på typ sekretessavtal eller? 

1: Jaa.. Jag kanske har fel, eller? 

S: Nu undrar vi bara vad de här orden betyder för er. 

2: Nätneutralitet för mig skulle väl vara att man har rätt att vara anonym på internet, att folk 

inte ska få massa information. Att jag ska få röra mig fritt på internet utan att information 

lagras eller att företag får använda information om mig för att rikta reklam till mig. 

3: Alltså nätneutralitet för mig har lite olika definition, beroende på var man tittar någonstans. 

Den vanligaste definitionen är väl att all information på nätet ska behandlas lika, oavsett vem 

det är som verkar på nätet? Är det inte också att staten och organisationer inte ska ha någon 

inblandning i det som man gör online? 

 

S: Du pratade om att man kan se på det olika, vill du utveckla det? 

3: Ja, alltså man kan ju prata om det utifrån ett anonymitetsperspektiv.  

A: Vad betyder det för dig just? 

3: Ett fritt internet utan någon inverkan från staten, skulle jag säga. Inga hinder eller 

blockader. 

 

Åsikter 

S: Okej, nu vet vi lite om vad ni tror nätneutralitet är. Utifrån det ni vet, eller tror er 

veta – Vad är era spontana åsikter om nätneutralitet? Ser ni det som något positivt eller 

negativt? 

1: Jag ser det som en positiv sak, att kunna röra sig -inte laglöst- men fritt på internet. Att min 

information inte lagras till stora företag.  

3: Nämen jag tror jag är lite tvådelad där. Jag tycker inte att det ska råda fullständig anarki på 

internet, men fortfarande tycker jag att det är dåligt med de där spärrarna.  
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A: Vilka spärrar? 

3: Till exempel har ju polisen ett barnporr-filter och det är ju jättebra, men just sättet de gör 

det på tycker jag är på ett ganska “basic” sätt. Det är ganska lätt för de som verkligen vill se 

på barnporr att kringgå de där spärrarna. Det är bara att byta DNS så kan du komma in på de 

där sidorna ändå. Det hindrar liksom inte de verkliga bovarna att komma in på de där sidorna.  

A: Jag förstår. Kommer du på några fler exempel? 

3: Men att spärra Pirate Bay och Swefilmer tycker jag är förjävligt, eftersom sidorna i sig inte 

är olagliga, utan det är individen som fildelar, inte själva sidan.. Det borde vara individens 

ansvar att välja om de vill göra något olagligt, precis som i samhället.  

 

S: Nu har ni vädrat era åsikter om det ni tror är nätneutralitet och ni nämner viktiga 

delar såsom att internet ska vara lika för alla och så vidare, över alla slags plattformar 

och att alla inskränkningar på detta är en inskränkning på nätneutraliteten. Det finns 

aktörer som jobbar för att bevara den här nätneutraliteten och så finns det aktörer som 

vill göra inskränkningar på nätneutraliteten.  

A: Nätneutralitet betyder dock inte att internet är fritt, att alla får göra vad de vill som 

några av er har nämnt, utan förespråkare för nätneutralitet vill liksom inte att 

internetleverantörer ska få kontrollera informationsflödet över Internet, som att viss 

trafik ska få högre prioritet än annan och så vidare. I praktiken innebär detta att 

behandla alla webbplatser och tjänster på nätet likvärdigt, oavsett innehåll, utan att 

exempelvis prioritera, blockera eller medvetet göra vissa tjänster långsammare. Att ta 

ut högre avgifter för att nå vissa tjänster är också ett exempel som anses bryta mot 

nätneutraliteten. 

S: I och med att det är svårdefinierade begrepp och att inte så många vet exakt vad 

nätneutralitet är så tänkte vi ge er några konkreta exempel på trafikstyrning och 

inskränkningar på nätneutraliteten. Om vi tar Telia som exempel så har de ju nyligen 

haft en kampanj där de erbjuder fri surf på sociala medier, oavsett om du har nått ditt 

data-tak eller inte. Ser ni det som något positivt eller negativt rent spontant? 

2: Är det till bredband eller mobil? 

S: Till mobil säger vi. 

3: Det känns som att det börjar ringa varningsklockor där. Om de säger att vissa saker är fritt 

och gratis så känns det som att andra tjänster kan komma att kosta pengar i framtiden. Som att 

du får surfa gratis på vissa tjänster, men måste betala för andra tjänster eller göra tillval.  

S: Intressant, det var exakt det vi ville komma in på lite.. Vad skulle er reaktion vara då, 

om ni ser att en internetleverantör erbjuder fri surf på vissa sociala medier, som Telia 

har gjort nu? 

1: Hmm ja du.. Jag tror jag har fri surf på Spotify och det är något som jag personligen tycker 

är väldigt bra, eftersom Spotify tar upp mest data för mig. Då slipper jag oroa mig för att min 

data ska ta slut där i alla fall.  

S: Är det något du har reflekterat över, varför det ser ut på det sättet? 

1: Ja, jag tror jag vägde in det när jag skulle bestämma mig för vilket mobilabonnemang jag 

skulle bestämma mig för –att det var fri surf på Spotify. 

 

A: Om du tänker på konkurrensmöjligheterna i en möjlig framtid mellan diverse 

tjänster då.. Om det kommer in en ny musiktjänst som är bättre än Spotify, men Spotify 

har samarbete med vissa internetleverantörer vilket gör att du får surfa gratis på 

Spotify och måste betala för datan du använder hos den bättre tjänsten – hur ser ni på 

det? 

1: Njaa det låter ju inte så bra.. 

2: Nej, det känns inte så bra för den fria marknaden 
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3: Jag håller med, det låter inte särskilt optimalt.. 

S: Om vi föreställer oss ett scenario där du i framtiden tvingas välja mellan ett 

abonnemang hos till exempel Telia där Facebook och Spotify ingår eller Tele2 där 

Netflix och Snapchat ingår.. Hur ser ni på en sådan tänkbar utveckling? 

1: Hmm.. Det beror ju lite på vilka tjänster det handlar om. Men tjaa, om man har ganska 

mycket surf i månaden att röra sig på  i övrigt så skulle det inte vara katastrofalt med ett 

sådant scenario. 

2: Svårt att säga alltså… 

A: Men om ni tänker er det scenariot jämfört med hur det ser ut nu. Som det ser ut nu 

så får ni ju era typ 20 gigabyte i månaden, som ni får göra vad ni vill med. Om ni vill 

lägga all data på Spotify så får ni det, men att det i framtiden kan se annorlunda ut.. 

2: Ah, att vissa tjänster väljs bort.. 

A: Precis. 

2: Om det blir billigare i framtiden för själva abonnemanget och att man får välja vilka 

tjänster som man vill ska ingå så ser jag inga problem med det för min egen del, för jag vill ju 

ha det så billigt som möjligt. Så för mig är det lite av en pengafråga.  

A: Ser ni andra också det här scenariot som något positivt för er personligen? 

1: Jaa, det skulle jag säga. Om den totala kostnaden blir billigare och rätt slags tjänster ingår. 

3: Håller med. 

 

A: Hur tror ni det här scenariot skulle påverka hela marknaden då? Med nya tjänster 

som inte kommer in på marknaden och så vidare? Hur kommer det påverka 

konkurrensen? 

2: Jag tror det är ett jättestort problem, om företag börjar samarbeta och stänger ute andra, 

mindre etablerade företag. Det känns lite “kartell-liknande”.  

3: Jag tror att det är lite som vi sa innan.. Om vissa av tjänsterna är gratis men att du inte 

behöver betala extra för andra tjänster, då har jag inget problem med det. 

A: Så länge de andra tjänsterna som inte ingår i abonnemanget inte kostar extra alltså? 

3: Precis så. 

 

S: För att gå tillbaka till exemplet med Telia som har erbjudit fri surf så vill jag bara 

nämna att Post & telestyrelsen har gått in och sagt att det är en inskränkning på 

nätneutraliteten och att de måste lägga av med det.  

1: Jaha, okej det är ju rimligt ändå.. 

 

A: Hur bra tycker ni dessa internetleverantörer informerar om vad de erbjuder och vad 

som gäller hos dem – förutom hur många gigabyte surf som ingår varje månad? 

3: Jag tycker att de är dåliga på att informera om många saker. Som i exemplet där de stryper 

hastigheten hos de som fildelar, jag tror inte att den generella kunskapen där är så hög.. 

1: Nej, jag visste ingenting om det faktiskt. 

2: Det känns ju som att de inte vill kommunicera ut det, utan hålla det så hemligt som 

möjligt.. 

3: Det står säkert skrivet i det finstilta i användaravtalen, men de borde bli bättre på det, 

absout.. 

 

A: Hur går de personliga tankegångarna och hur ser er attityd ut gällande friheten på 

internet idag? 

2: Alltså, internet är så jävla ungt fortfarande, men det känns som att internet börjar bli mer 

som samhället i stort.. Ett eget samhällssystem. 
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S: Jo så är det ju.. Skillnaden kanske är att regleringarna online kanske inte har hunnit 

ifatt regleringarna i samhället. 

3: Jo, så är det ju.. Vi kommer förmodligen få se fler regleringar i framtiden. 

S: Tror ni internetanvändare behöver skyddas från sig själva och från olagligt innehåll 

på internet genom trafikstyrning och regleringar? 

3: Jag vet inte.. Du sitter liksom inte inne på aftonbladet en dag och så råkar du komma in på 

deep web eller barnporr, utan det är ju mer ett aktivt val.  

A: Så du tycker att man borde kunna förstå hur internet fungerar utan att en högre 

makt ska gå in och säga vad som är rätt och inte? 

3: Ja, personligen i alla fall.. 

A: Många har ju dock inte lika bra koll som dig på reglerna online, kan det inte behövas 

regleringar för att internet ska vara en säker plats för alla? En slags trafikstyrning är ju 

till exempel internetleverantörernas spamfilter som försvårar bluff-konton att skicka 

spam till folk. Hur ser ni på det? 

3: Jo, det är ju bra. Många yngre och äldre behöver nog lite vägledning på internet.. 

1: Jag tycker det är bra med regleringar till viss mån faktiskt. 

2: Håller med. Sådan trafisktyrning är ju grym, så länge det inte kommer in kommersiella 

krafter och bestämmer.. 

3: Jaa.. Gmail är ju en grym gratistjänst och det hade ju inte varit så kul om de helt plötsligt 

började ta betalt för vissa delar.. 

S: Hur menar du nu? 

3: Att de stryper trafiken så att jag max kan få fem mail om dagen och att jag sen är tvungen 

att betala för att få resten av mailen.. Att de ligger i någon slags kö som du låser upp genom 

att betala. 

A: Finns den risken tror du? 

3: Man vet aldrig, man ska inte underskatta stora kommersiella krafter.. 

 

A: Hur ser ni på nätneutralitet och trafikstyrning utifrån era ideologiska och politiska 

ramar? 

3: Alltså, jag ser mig själv som ganska liberal när det kommer till det här ämnet.. Jag känner 

ändå att jag är ganska datorkunnig och jag vill inte ha några begränsningar när det kommer till 

mitt internetanvändande. Jag kan skydda mig själv på internet utan regleringar från högre 

makt, så att säga.. Jag lämnar inte ut mina uppgifter till skumma sidor osv, därför vill jag inte 

ha någon som kikar över mig axel vad jag håller på med och försvårar för mig.  

A: Kan du ge något exempel på sådana möjliga situationer? 

3: Jo men Pirate Bay är väl det jag kommer att tänka på först. Jag vill inte att min 

internetleverantör blockar den sidan för mig, om jag vill gå in där så är det mitt val och jag är 

är beredd att stå för konsekvenserna om det skulle hända något..  

2: Jag håller med, om jag tänker på hur jag vill ha det personligen. Om jag betalar för en viss 

mängd data i månaden så vill jag inte att någon annan bestämmer vad jag får och inte får göra 

med den. På det sättet är jag också liberal.. Minimal inverkan från staten är så jag vill ha det 

på internet i alla fall.  

1: Nu när jag vet mer om vad nätneutralitet är så tycker jag också att det kan bli lite farligt om 

den missbrukas, vilket den säkert kan göra.. Kolla bara på Kina, där har ju staten blockat 

Facebook.. Mardrömmen hade ju varit om staten eller stora internetleverantörer eller företag 

med inflytande lyckas begränsa individens frihet online.. Gillar inte den tanken riktigt. 

 

A: Någon av er nämnde ju att internet är som ett samhälle, kan det inte behövas vissa 

lagar och regleringar för att hålla folk på rätt sida lagen även på internet då? 

3: Jo såklart, men det känns jobbigt att friheten begränsas också..  
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2: För de flesta är det nog bra att det finns trafikstyrning, om den görs på rätt sätt.. Men jag 

tycker också att även okunniga internetanvändare ska få välja fritt vad de vill lägga sin 

datamängd på. 

 

A: Hur tror ni den allmänna kunskapen kring de här begreppen vi har diskuterat ser 

ut? 

1: Väldigt låg alltså… 

3: Ja, jag trodde ju att min definition var rätt men det var den ju inte riktigt.. Och jag ser ju 

ändå mig själv som hyfsat kunnig inom det här området.. Jag tror gemene man vet sjukt lite 

om att det här pågår och vad det faktiskt innebär.  

2: Det känns som att internetleverantörerna kommer bli tvungna att informera mer om detta i 

framtiden, i takt med att folks generella internetkunskap ökar.. 

S: Tycker ni att de borde vara bättre på att informera om vad som gäller på nätet och 

vilka villkor man signar upp sig på? 

3: Jaa, alltså än så länge så känns det som att internetleverantörer tillsammans med staten till 

största del reglerar och begränsar saker som är olagligt.. Sådant som normalt funtade 

människor gärna inte tar del av ändå. Förutom kanske Swefilmer och Pirate Bay som många 

använder sig av ändå.. Därför tror jag att de regleringar som finns idag i Sverige inte är så 

pass stora att gemene man påverkas speciellt mycket.  

S: Kommer det se likadant ut i framtiden tror du? 

3: Njaa.. i framtiden tror jag att folk kommer göra ett mer aktivt val när det kommer till vilken 

internetleverantör man vill ha och vilka tjänster man vill använda sig av. Folks ökade kunskap 

kommer sätta högre press på internetleverantörerna tror jag. 

1: Ja, det känns som att internetleverantörerna kommer behöva lyssna mer till konsumenterna 

och vad de eftersträvar än att bara köra på sin egen väg. Internetanvändarna kommer ha mer 

att säga till om i framtiden tror jag, definitivt. 
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8.1 Bilaga 2: Enkätundersökning sektion 1 & 2 
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