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Sammanfattning 
Nätneutralitet och debatten om begreppet handlar om hur den trafik som 

skickas på internet ska behandlas. Ska all trafik behandlas neutralt eller kan 

trafik hanteras på olika sätt beroende på vad den innehåller eller varifrån den 

kommer eller är på väg? EU har uttalat som mål att bevara öppenheten på nä-

tet. Målet knyter an till debatten om nätneutralitet och EU kan, genom uttalan-

det, till viss del, sägas ha tagit ställning för nätneutralitet.  

 

I nära anknytning till nätneutralitet ligger begreppet trafikstyrning (eller trafik-

hantering). Trafikstyrning innebär att trafiken styrs beroende på vilket innehåll 

informationen i den har, trafiken behandlas alltså inte neutralt. Trafikstyrning 

kan användas för ett flertal ändamål varav vissa är mer accepterade än andra. 

Inom EU är hantering av trafik för att kunna leverera tjänsten, säkerställa sä-

kerheten eller för att undvika överbelastning tillåten. Annan hantering kan vara 

tillåten, men på stränga villkor. Ett frivilligt, särskilt och otvetydigt samtycke 

från berörda användare krävs, liksom att behandlingen är proportionerlig.  

 

Den lagstiftning som inom EU finns om trafikhantering och nätneutralitet 

handlar framför allt om vilka krav som kan ställas på den information som ges 

till användare. Syftet med lagstiftningen är att så långt som möjligt låta kon-

kurrensen på marknaden styra. Det sker genom reglering som ska säkerställa 

att användare får fullständig och korrekt information om de tjänster som finns, 

så de kan göra välgrundade val när de väljer vilken tjänst de ska teckna.  

 

Utöver informationskraven finns en reglering med en minimitjänstenivå, där 

medlemsstaterna ges en möjlighet att vid behov reglera om vilka lägsta krav 

som kan ställas på de tjänster som erbjuds.  

 

Det här arbetet syftar till att redogöra för rättsläget om nätneutralitet och be-

döma hur väl den reglering som finns tar vara på de intressen den söker 

skydda. 
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Förkortningar 
Direktiv 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett 

gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunika-

tionstjänster [cit. ramdirektivet]. 

 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om 

samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska 

kommunikationsnät och kommunikationstjänster [cit. direktivet om samhälls-

omfattande tjänster]. 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 

behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektro-

nisk kommunikation [cit. direktivet om integritet och elektronisk kommunika-

tion]. 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 

otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsu-

menter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG 

och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 

2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

2006/2004 [cit. direktivet om otillbörliga affärsmetoder]. 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 

2006 om vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version) [cit. direkti-

vet om vilseledande och jämförande reklam]. 

 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009 

om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och an-

vändares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommuni-

kationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och 

integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning 

(EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter 
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som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen [cit. direktivet om ändring av 

direktivet om samhällsomfattande tjänster och direktivet om integritet och 

elektronisk kommunikation]. 

 

Lagar 

AVLK  Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 

DHL   Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 

LEK  Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation 

MFL  Marknadsföringslagen (2008:486) 

 

Övriga förkortningar 

Berec Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk 

kommunikation 

EU  Europeiska unionen 

FCC  Federal Communications Commission 

FTP  File Transfer Protocol 

HTTP  Hyper Text Protocol 

IP  Internet Protocols 

KO  Konsumentombudsmannen 

NPT  Post- och telesynet (i Norge) 

PTS  Post- och telestyrelsen 

SMPT  Simple Mail Transfer Protocol 

TCP  Transmission Control Protocol 

WWW  World Wide Web 
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1 Inledning 
1.1 Introduktion till nätneutralitet 
Debatten om nätneutralitet handlar i grund och botten om hur trafik på internet 

ska hanteras. På debattens ena sida finns förespråkare för värdet av ett ”öppet 

internet”. EU har som uttalat mål att bevara öppenheten på nätet, men någon 

enhetlig definition av begreppet ges inte.1 Klart är att begreppet är svårdefinie-

rat och används av olika personer med delvis olika innebörd. Något som verkar 

vara gemensamt för de som förespråkar ett öppet internet är synen på hur trafi-

ken ska transporteras. Det finns vanligtvis en skepsis mot att trafik under 

transport i ett nät hanteras olika beroende på vilken typ av information trafiken 

innehåller. Istället förordas ofta en decentraliserad kommunikationsstruktur 

enligt den s.k. end-to-end-modellen.2  

 

Modellen bygger på att ett nät, via vilket information skickas, är neutralt eller 

ointelligent (på engelska används begreppet stupid network) och att den tek-

niska ”intelligensen” istället finns vid ändpunkterna på nätet. Modellen med ett 

neutralt nät innebär att en utvecklare t.ex. kan utveckla en ny tjänst och sedan 

koppla tjänsten till det redan befintliga nätet för att skicka och ta emot infor-

mation som tjänsten använder. Eftersom nätet bara transporterar vidare den 

information som skickas behöver det inte konfigureras om för att den nya 

tjänsten ska kunna utnyttja nätet. Det räcker att sändaren och mottagaren av 

informationen har den tekniska utrustning som behövs vid sin respektive änd-

punkt för att kunna hantera informationen som skickas.3  

 

Förespråkarna menar att denna modell leder till en innovationsfrämjande miljö 

där tröskeln för att få ut en ny produkt på marknaden är relativt låg. Eftersom 

infrastrukturen för att skicka kommunikation redan finns på plats på internet, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Se avsnitt 3.2 nedan. 
2 Westman, Daniel, Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet – en analys, Ny 

Juridik 2:12, s. 33 [cit. Westman], s. 46. 
3 Se Isenberg, D, S, the Dawn of the Stupid Network, 

”www.isen.com/papers/Dawnstupid.html”, lydelse 30 jan 2013. 
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kan utvecklaren av en produkt fokusera på att utveckla själva produkten och 

inte i lika hög grad på logistiken.  

 

Det synsätt som beskrivs där fördelarna av ett neutralt nät förespråkas kan sä-

gas ligga till grund för de rättspolitiska krav på nätneutralitet som finns idag 

inom EU och som innebär att operatörer inte utan sakliga skäl får behandla 

trafik olika i deras nät.4 

 

På debattens andra sida finns bl.a. internetleverantörerna, som har intresse av 

att kunna hantera trafiken på de egna näten med hänsyn till effektivitet och 

näringsfrihet. Möjligheten att kunna göra prioriteringar av trafik i ett nät inne-

bär att nätet kan användas mer effektivt. Vid exempelvis tidpunkter av hög 

belastning kan prioriteringar i nätet göras för att realtidskrävande trafik ska 

komma fram snabbare än annan trafik, där viss fördröjning inte märks lika 

tydligt. Jämfört med det alternativ som finns, att dimensionera nätet efter den 

högsta belastning som kan tänkas uppkomma vid varje givet tillfälle, innebär 

möjligheten att styra trafiken en mer effektiv användning av nätet. Likaså in-

nebär en möjlighet att hantera trafik olika att leverantörerna ges mer frihet att 

utforma affärsmodeller som de själva anser lämpligt. Det kan t.ex. handla om 

att erbjuda en budget- eller instegstjänst med låg avgift där åtkomst till vissa 

kapacitetskrävande tjänster är begränsad.5 För internetleverantörerna kan 

trafikstyrning alltså innebära en möjlighet att differentiera sig på marknaden 

genom att erbjuda tjänster som är anpassade efter vilka behov kunderna har 

och vad leverantörerna har möjlighet att erbjuda.  

 

Ett absolut krav på nätneutralitet där ingen styrning av trafik är tillåten innebär 

troligen en allför långtgående åtgärd eftersom kravet helt skulle inskränka in-

ternetleverantörers rätt till närings- och avtalsfrihet och möjlighet att skapa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Westman, s. 46. 
5 Larsson, Marie, Lindmark, Staffan, Montelius, Anna, Rydberg, Johan, Thörnqvist, Peter, 

Karpe, Magnus & Westerlund, Joel, Transparenta internetaccesser – får konsumenterna 

tillräckligt tydlig information om begränsningar i tjänsterna och möjligheten att byta 

leverantör?, PTS ER 2011:29, 2011 [cit. PTS ER 2011:29], s. 21 f. 
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konkurrenskraftiga affärsmodeller. Inom EU ges en viss möjlighet att styra 

trafiken, vilket behandlas mer utförligt i avsnitt 5 nedan. 

 

Vissa debattörer har hävdat att kravet på ett öppet internet också innefattar 

krav på att få kommunicera krypterat och utan att behöva vara identifierad. Det 

är idag praktiskt möjligt att kommunicera på det sättet tack vare att användare 

själva kan välja vilken programvara de vill använda och vilken trafik (inklude-

rat krypterad) de vill skicka. Det behöver dock inte innebära ett krav på att 

inskränka de möjligheter till åtgärder som rättsvårdande myndigheter får vidta 

för att identifiera misstänka personer. Kraven på ett öppet internet kan antagli-

gen inte heller anses omfatta ett anspråk på total frihet att kommunicera vilken 

information som helst utan något rättsligt ansvar.6  

 

1.2 Frågeställningar 
Hur hanteras nätneutralitet och öppenhet på nätet inom EU? Hur hanteras den 

intressekonflikt som kan uppkomma mellan internetleverantörers näringsfrihet 

och användares behov av en neutral internetaccess? När får trafikhantering 

användas? Hur påverkar en användares samtycke möjligheten att använda tra-

fikstyrning? Hur fungerar det skydd för nätneutralitet som finns idag? Innebär 

dagens reglering ett tillräckligt skydd för konsumenter? Vilka åtgärder kan 

konsumenter vidta för att hävda sin rätt? Hur och till vilken grad inskränker 

dagens reglering närings- och avtalsfriheten?  

 

1.3 Material och metod 
Arbetet är utformat som en rättsutredning, där den lagstiftning om nätneutrali-

tet som finns beskrivs och analyseras för att försöka besvara ovan nämnda frå-

geställningar. Området är omfattande och komplext och knyter an till juridik, 

teknik och politik och fokus ligger därför på att ge en övergripande bild av 

rättsläget. Det material som används är dels de traditionella rättskällorna, där 

framförallt lagtext, förarbeten och EU-rättsligt material har använts, dels di-

verse rapporter från olika organisationer, bl.a. Europeiska dataskyddsombuds-

mannen, PTS och artikel 29-gruppen. Rapporterna är framtagna i olika syften 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Westman, s. 46.  
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och speglar ofta, framför allt i de slutsatser som dras, respektive organisations 

syn på frågan om nätneutralitet. I flera av rapporterna ges också förslag på hur 

nätneutralitet bör behandlas i framtiden där slutsatserna handlar om tolkningar 

som inte alltid kan understödjas vetenskapligt. Den allmänna, tekniska och 

historiska information som ges i rapporterna är dock väl underbyggd med käll-

hänvisningar. När en organisations tolkning av en frågeställning redovisas görs 

ett förtydligande om det i samband med lämnande av uppgiften och jag försö-

ker där det är möjligt tillhandahålla andra perspektiv och göra egna reflektio-

ner vad gäller frågeställningen.  

 

1.4 Disposition 
Arbetet är indelat i tre delar. I den första delen beskrivs de juridiska och tek-

niska begrepp som används och som är nödvändiga för att förstå det fortsatta 

arbetet. Delen inleds med en teknisk genomgång som syftar till att underlätta 

förståelsen av nätneutralitetsdebatten. Därefter följer en beskrivning av debat-

ten om nätneutralitet och det närliggande begreppet trafikstyrning. 

 

I del två görs en genomgång av den lagstiftning som finns om nätneutralitet 

och trafikstyrning. Först sker en genomgång av den EU-rättsliga lagstiftningen. 

Därefter följer en genomgång av implementeringen av den europeiska re-

gleringen i den svenska lagstiftningen. En genomgång av Berec:s arbete och 

slutsatser och en kort internationell jämförelse avslutar delen. 

 

I den tredje och avslutande delen görs en analys av den lagstiftning som finns 

där jag försöker svara på de frågeställningar som nämnts ovan.  
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Del I 

 
2 Teknisk bakgrund 
För att förstå debatten om nätneutralitet på en mer detaljerad nivå är en viss 

teknisk kunskap om internets uppbyggnad och om hur information skickas på 

internet nödvändig. Utvecklingen av internet sett ur ett historiskt perspektiv 

ger också en ökad förståelse för hur debatten om nätneutralitet ser ut idag. 

Detta kapitel syftar till att ge en grundläggande genomgång av tekniken på 

internet samt ge en historisk tillbakablick för att underlätta förståelsen i den 

fortsatta läsningen av arbetet.  

 

2.1 Internets historia 
Internet har sina rötter i det sena 1960-talets Arpanet som byggdes på uppdrag 

av det amerikanska försvaret mellan några universitet i USA.7 Under 1970- 

och 1980-talet utvecklades olika nättekniker, bl.a. kommunikationsprotokollen 

IP (Internet Protocols). IP-tekniken spreds under 1980-talet till universitet 

utanför USA. 1990 gick Arpanet och flera andra nät upp i internet, som blev 

termen för hela världens samling av hopknutna IP-nät.8 

 
2.2 Internets utveckling 
En bidragande faktor till framgången med internet, menar Kommissionen, be-

ror på dess öppenhet och lättillgänglighet. Att utveckla en internettjänst behö-

ver inte medföra höga initialkostnader och andra hinder som annars känne-

tecknar uppstarten av en ny verksamhet. Internets konstruktion har förändrat 

människors sätt att kommunicera, bedriva handel och arbeta. Stora möjligheter 

har skapats inom områdena för utbildning, kultur, kommunikation och social 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Nationalencyklopedins hemsida, under ”Internet” - historik, ”www.ne.se”, lydelse 14 mars 

2013. 
8 Ibid. 
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interaktion och internet har lett till framsteg inom vetenskap och teknik.9 Att 

internet har fått ett stort genomslag syns också på antalet användare, år 2012 

använde 2,4 miljarder människor i världen internet.10  

 

Trafik över internet har av hävd inte blockerats eller prioriterats på grund av 

vad den innehåller eller var den kommer ifrån. Trafiken har istället dirigerats 

enligt köprinciper och levererats efter bästa förmåga eller ”best effort”. Med 

det menas att högsta möjliga kapacitet används i varje ögonblick, men att för-

dröjningar och avbrott kan inträffa pga. kapacitetsbrist.11 

 

Under 2000-talet har tillgång till internet gått från att ske via uppring anslut-

ning över telefonnätet till anslutning via bredband. Sedan slutet av 2000-talet 

har dessutom mobil bredbandsanslutning slagit igenom. År 2010 stod mobila 

bredbandsabonnemang för hälften av alla internetaccessabonnemang.12 

 

2.3 Internets uppbyggnad 
Internet är ett globalt nät uppbyggt av andra nät där all kommunikation sker 

enligt ett antal fastställda kommunikationsprotokoll inom den s.k. TCP/IP-fa-

miljen, där TCP står för Transmission Control Protocol och IP för Internet 

Protocol. Viktiga exempel på sådana protokoll är SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol) för e-post, FTP (File Transfer Protocol) för filöverföring och HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol) för webben (även kallad World Wide Web eller 

WWW).13 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén och Regionkommittén – Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa (KOM(2011) 

222 slutlig) [cit. Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa], s. 2 f. 

10!Nationalencyklopedins hemsida, under ”Internet” – Internets fortsatta utveckling, 
”www.ne.se”, lydelse den 18 maj 2013.!
11 Boklund, Marcus, Engström, Johan, Levin, Stina, Wallström, Peter, Nätneutralitet, PTS ER 

2009:6, 2009 [cit. PTS ER 2009:6], s. 5. 
12 Davidsson, Pamela, Svensk Telemarknad 2010, PTS ER 2011:15, 2011, s. 18 f. 
13 Nationalencyklopedins hemsida, under ”Internet” - internets uppbyggnad, ”www.ne.se”, 

lydelse den 21 mars 2013. 
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Varje dator som ansluts till internet har en unik IP-adress och varje medde-

lande som skickas ut på internet eller på ett lokalt datanät måste innehålla ett 

IP-nummer. Med hjälp av numret letar nätets system upp adressaten och 

skickar meddelandet vidare till den. Systemet utgörs bl.a. av enheter, s.k. rout-

rar, som förmedlar datatrafik enligt TCP/IP-protokollen mellan två eller flera 

nät.14 Filosofin när internetprotokollen utformades var att trafiken skulle 

dirigeras allt närmare slutanvändaren genom att routrarna alltid dirigerade tra-

fiken så effektivt som möjligt.15 

 

2.3.1 Överföring av information 

Meddelanden som skickas via internet delas upp i paket. Paketen skickas sedan 

genom internet från avsändaren till mottagaren. Varje paket innehåller bl.a. 

information om källa och om destination. Genom att lägga in paketen i ytterli-

gare lager och protokoll kan en internetleverantör styra de olika trafikflödena i 

internetleverantörens nät. Varje paket har två delar, IP-nyttolasten, som om-

fattar innehållet i kommunikationen, och IP-filetiketten, som bl.a. innehåller 

mottagarens och sändarens adresser. Ett paket kan liknas vid ett vanligt brev 

som skickas på posten. Den första delen motsvarar då själva innehållet i brevet, 

som är till för mottagaren, och den andra delen kan liknas vid kuvertet med 

adressuppgifter, som är till för att posten ska kunna transportera brevet till 

mottagaren. På samma sätt innehåller IP-nyttolasten information som endast är 

avsedd för mottagaren medan IP-filetiketten gör det möjligt för internetleve-

rantörer och andra mellanhänder att dirigera nyttolasten från avsändaren till 

mottagaren.16 Internetleverantörer ser till att IP-paketen flyttas i nätet genom 

noder som läser informationen på IP-filetiketten. Informationen kontrolleras 

och skickas sedan vidare till nästa nod på väg till destinationen. Processen sker 

efter strategin om best effort vilket innebär att alla paket som kommer till en 

nod behandlas neutralt, dvs. utan prioritering av vissa paket. När ett paket 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Ibid. 
15 PTS ER 2009:6, s. 5. 
16 Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om nätneutralitet, trafikstyrning och 

integritetsskydd och skydd av personuppgifter (2012/C 34/01), EUT I, (2012/C 34/01), 

8.2.2012 [cit. EUT I, 8.2.2012], p. 30. 
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skickats vidare till nästa nod finns inget behov av att lagra information om det i 

routern så den sparas inte.17 

 

2.3.2 Kontrolltekniker 

Den trafikanalys som görs av paketen för att dirigera dem till deras destination 

kan också användas för andra syften och med andra tekniker. Tekniken kan 

bl.a. användas för att differentiera överföringshastigheten mellan olika typer av 

trafik genom att t.ex. sänka hastigheten för fildelningstrafik eller höja hastig-

heten för strömmande video. Det finns två huvudsakliga typer av kontrolltek-

niker där den ena bygger på kontroll av enbart IP-filetiketten medan den andra 

även kontrollerar IP-nyttolasten.18 

 

2.3.2.1 Kontroll av IP-filetiketten 

Tekniken bygger på att information i ett pakets IP-filetikett, vilken som ovan 

nämnts används för att routrar ska kunna transportera paketet, behandlas i ett 

annat syfte. Tekniken kan t.ex. användas av en internetleverantör som, genom 

att titta på IP-adressen för en källa, kan koppla källan till en specifik abonnent 

och därefter dirigera paketet snabbare eller långsammare beroende på vilket 

abonnemang abonnenten har. En annan användning är att internetleverantören 

genom att titta på IP-adressen för destinationen kan välja att blockera eller filt-

rera tillgång till destinationen.19  

 

2.3.2.2 Mer ingående kontroll 

En mer ingående form av kontroll är deep packet inspection. En internetleve-

rantör kan med metoden komma åt information i IP-nyttolasten, alltså infor-

mation som är avsedd enbart för mottagaren av kommunikationen. Kontrollen 

kan ske på flera sätt. En typ av deep packet inspection sker genom analys av 

protokoll och statistikuppgifter där särskilda mönster eller fingeravtryck efter-

söks för att avgöra vilka protokoll som används. Genom tekniken kan inter-

netleverantören förstå vilken typ av kommunikation det är fråga om (e-post, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 EUT I, 8.2.2012, p. 31. 
18 EUT I, 8.2.2012, p. 32. 
19 Ibid. 



 

15 

fildelning, webbläsning etc.) och i vissa fall t.o.m. identifiera vilken specifik 

tjänst som används. Det senare gäller t.ex. för vissa former av IP-telefoni där 

vissa använda protokoll i princip bara nyttjas av en viss tjänsteleverantör. Kän-

nedomen om vilken kommunikation det handlar om kan användas av internet-

leverantören för att tillämpa konkret trafikstyrningspolitik, dvs. t.ex. filtrera 

eller blockera trafik.20 

 

En annan typ av mer ingående kontroll sker genom analys av innehållet i 

kommunikationen, dvs. IP-nyttolasten, och metadata kopplad till den. Tekni-

ken innebär att alla IP-paket som ingår i det ursprungliga kommunikationsflö-

det avlyssnas så att det ursprungliga innehållet i kommunikationen kan rekon-

strueras och analyseras i sin helhet.21  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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3 Nätneutralitet 
3.1 Nätneutralitetsdebattens ursprung 
Debatten om nätneutralitet har sitt ursprung i USA och växte fram runt mille-

nieskiftet. Internetaccess levereras i landet ofta via kabel-TV- eller telefoni-

accessnät, där någon tillträdesreglering inte finns, vilket har lett till en duopol-

liknande situation.22 Operatörerna som äger accessnäten och tillhandahåller 

internetaccess har hävdat att de behöver ta del av intäkter från nätkapacitets-

krävande innehållsleverantörer (som t.ex. YouTube) för att kunna investera i 

nästa generations nät. Operatörerna menar att innehållsleverantörerna har en 

långt större ekonomisk nytta av accessnäten än vad de betalar för. En oro har 

p.g.a. detta vuxit fram över att operatörer ska komma att blockera eller nedpri-

oritera trafik från kapacitetskrävande innehållsleverantörer eftersom operatö-

rerna inte får ersättning för de trafikkostnader som de anser att innehållsleve-

rantörerna ger upphov till.23 

 

Diskussionen i USA har framför allt handlat om huruvida det är diskrimine-

rande eller olämpligt att olika kunder till internetoperatörer garanteras olika 

servicekvalitet beroende på vilket pris de betalar. Internetbaserade företag som 

Google och Yahoo vill inte se en differentiering av servicekvalitet och före-

språkar nätneutralitet i betydelsen att operatörerna inte ska få bestämma vems 

eller vilken typ av data som ska transporteras snabbare eller långsammare.24 

 

I Europa är utgångsläget för debatten något annorlunda då det finns en annan 

konkurrens på marknaden. Den reglering av elektronisk kommunikation som 

finns syftar till att användaren ska kunna välja mellan flera olika operatörer för 

sitt bredbandstillträde. Jämfört med en användare i USA har en europeisk an-

vändare alltså en större möjlighet att byta operatör, vilket också påverkat hur 

debatten om nätneutralitet ser ut.25 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Chirico, Filomena, van der Haar, Ilse & Larouche, Pierre, Network Neutrality in the EU, DP 

2007-030, 2007 [cit. Chirico], s. 22.  
23 PTS ER 2009:6, s. 6. 
24 Ibid. 
25 Chirico, s. 24, se också PTS ER 2009:6, s 6. 
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3.2 Definition av nätneutralitet 
Begreppet nätneutralitet myntades av amerikanen Tim Wu, professor vid Co-

lumbia Law School. Hans definition av nätneutralitet är som följer:  

 

“Network neutrality is best defined as a network design principle. The 

idea is that a maximally useful public information network aspires to 

treat all content, sites and platforms equally. This allows the network to 

carry every form of information and support every kind of applica-

tion”.26 

 

Definitionen liknar den PTS använder i sin rapport om nätneutralitet från 

2009:27 

 

”Användaren ska inom ramen för den i avtalet angivna 

[i]nternetaccesstjänsten med ’best effort’ kunna 

- fritt ta emot och skicka innehåll, 

- fritt använda innehållstjänster och programvara som inte skadar nät-

verket. 

Internetoperatören ska inom ramen för samma [i]nternetaccesstjänst 

- inte manipulera eller nedprioritera datatrafiken för en användare be-

roende på innehåll, ursprung eller destination, 

- ge tydlig information i marknadsföring och avtalsvillkor om anslut-

ningens kapacitet och kvalitet.” 

 

EU har behandlat frågan om nätneutralitet, men någon enhetlig definition av 

nätneutralitet finns inte i EU-rätten. De nationella regleringsmyndigheterna ska 

dock, enligt artikel 8.4 g i ramdirektivet,  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Tim Wus hemsida, artikeln Network Neutrality FAQ:, 

”http://timwu.org/network_neutrality.html”, lydelse den 14 mars 2013. 
27 PTS ER 2009:6, s 7. 
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”främja de intressen som medborgarna i Europeiska unionen har, ge-

nom att främja slutanvändares förmåga att skaffa sig tillgång till och 

distribuera information eller använda tillämpningar och tjänster efter 

eget val”. 

 

Kommissionen har uttalat att det väsentliga när det gäller nätneutralitet framför 

allt är hur man på bästa sätt ska kunna bevara öppenheten på internet, säker-

ställa tjänster av hög kvalitet till alla och ge innovation fritt spelrum samtidigt 

som internet ska kunna bidra till grundläggande rättigheter, som yttrande- och 

näringsfrihet, utnyttjas och respekteras.28 

 

3.3 Trafikstyrning 
Nära sammanlänkat till nätneutralitet och debatten om nätneutralitet är begrep-

pet trafikstyrning. Genom trafikstyrning kan trafiken styras så att ett jämnt 

trafikflöde säkerställs och överbelastning undviks, som annars kan störa slut-

användares upplevelse av nätet.29 Trafikstyrning kan också användas för att 

säkerställa säkerheten i ett nät. Det finns olika typer av teknik för trafikstyr-

ning, bl.a. paketdifferentiering, IP-routing och filtrering. Viss trafikstyrning är 

allmänt accepterad för att den kvalitet som kan vara förknippad med vissa 

tjänster ska kunna garanteras. Ett exempel är då trafikhantering används för att 

säkerställa att IPTV- eller videokonferenstrafik fungerar som utlovat. Annan 

trafikstyrning, där vissa tjänster blockeras eller begränsas pga. att tjänsterna 

konkurrerar med leverantörens egna tjänster, är inte accepterad inom EU på 

samma sätt och anses vara oförenlig med ett öppet internet.30  

 

3.3.1 Olika användningsområden för trafikstyrning 

Efterfrågan på kapacitet i ett nät kan vara svår att förutse och varierar dess-

utom över tid. För att helt bygga bort kapacitetsbrister skulle nätet behöva di-

mensioneras efter den största tänkbara användning som kan uppstå vid varje 

givet tillfälle, även om tillfällena av full användning är högst tillfälliga och 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa, s. 3. 
29 Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa, s. 7 f. 
30 Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa, s. 4 f. 



 

19 

inträffa sällan. Att dimensionera ett nät så skulle innebära att det under större 

delen av tiden är överdimensionerat, vilket är ekonomiskt ineffektivt.31 Vid de 

tidpunkter då efterfrågan är som störst kan trafikhantering användas som ett 

alternativ för att lindra konsekvenserna av kapacitetsbrist. Det fungerar då 

olika typer av tjänster ställer olika krav på överföringshastigheten. En viss tids-

fördröjning kan vid användning av IP-telefoni t.ex. upplevas som klart stö-

rande medan samma fördröjning vid vanlig webbsurf knappt är märkbar.32 

 

Trafikhantering kan också användas för att differentiera utbudet för en inter-

netleverantör genom att t.ex. erbjuda billigare abonnemang mot att viss typ av 

trafik (som IP-telefoni eller fildelning) begränsas. Vanligt är också att det i 

avtalet begränsas hur mycket trafik som får överföras per abonnemangsperiod 

eller hur snabbt dataöverföringen sker.33 

 

Internetleverantörerna har i sina avtalsvillkor ofta klausuler om möjlighet att 

under vissa omständigheter stänga av tjänsten eller kraftigt begränsa dataöver-

föringshastigheten. Omständigheterna kan vara att en räkning är obetald eller 

att användare förbrukar en väldigt stor mängd data, vilket av leverantörerna 

kan kallas för missbruk eller onormal användning. Begränsningen av dataöver-

föringshastigheten är ett exempel på trafikhantering.34 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 PTS ER 2011:29, s. 20. 
32 PTS ER 2011:29, s. 21. 
33 Chirico, s. 42. 
34 PTS ER 2011:29, s. 23. 
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Del II 

 
4 Den rättsliga regleringen av nätneutralitet 
Den lagstiftning, som i nuläget finns och behandlar nätneutralitet och trafik-

styrning inom EU och Sverige, handlar i huvudsak om krav på hur information 

som lämnas till konsumenter ges och vad informationen innehåller. Genom att 

ställa krav på den information som en näringsidkare lämnar till en konsument 

kan det informationsövertag som näringsidkare förutsätts ha över konsumenter 

balanseras. Tydlighet i informationen ska underlätta för konsumenter så att de 

gör rationella val när de väljer en tjänst.35 Genom att konsumenterna gör ratio-

nella val ska konkurrensen upprätthållas vilket i sin tur ska leda till att öppen-

heten på nätet bevaras.  

 

I denna del görs en genomgång av regleringen. Först behandlas den EU-rätts-

liga reglering som finns och ligger till grund för den svenska regleringen. Där-

efter följer en genomgång av den svenska lagstiftningen. Som avslutning på 

delen följer en genomgång av de slutsatser den europeiska byrån Berec kom-

mit fram till, angående nätneutraliteten som den ser ut i Europa idag, samt ett 

kort jämförande avsnitt om nätneutralitetsreglering internationellt.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 PTS ER 2011:29, s. 28. 
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5 EU-rättslig reglering av nätneutralitet 
5.1 Utveckling av den EU-rättsliga regleringen 
Fram till 2009 innehöll EU:s lagstiftning inga bestämmelser om förbud mot 

filtrering eller blockering eller mot att ta ut extra avgifter för att ge abonnenter 

tillgång till tjänster. Det fanns inte heller några bestämmelser där metoderna 

uttryckligen erkändes. Rättsläget var därför osäkert.36  

 

I och med införandet av det s.k. telekom-paketet37 2009 blev rättsläget mer 

klarlagt. Paketet innehåller bl.a. bestämmelser för att främja öppenheten på 

internet. Som exempel kan nämnas bestämmelsen i artikel 8.4 i ramdirektivet 

där det införs en skyldighet för regleringsmyndigheterna att främja användar-

nas förmåga att skaffa sig tillgång till information, tillämpningar och tjänster 

efter eget val. I direktivet om samhällsomfattande tjänster finns det mer kon-

kreta skyldigheter. Krav på öppenhet fastställs i artikel 20 och 21 i fråga om 

begränsningar av tillgång till eller användning av tjänster och tillämpningar.  

 

I skäl 28 till direktivet om ändring av direktivet om samhällsomfattande tjäns-

ter och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation erinras om be-

hovet av samtycke i enlighet med artikel 5.1 i direktivet om integritet och 

elektronisk kommunikation. Detta gäller i fråga om alla begränsningar som 

bygger på övervakning av kommunikation.38  

 

Det ställs dessutom krav på nivån för minimitjänstekvalitet. Artikel 22.3 i di-

rektivet om samhällsomfattande tjänster ger nationella regleringsmyndigheter 

möjlighet att vid behov fastställa krav på lägsta tjänstekvalitet hos internetleve-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 EUT I, 8.2.2012, p. 18. 
37 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009 om ändring 

i direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende 

elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om 

behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 

kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella 

tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen. 
38 EUT I, 8.2.2012, p. 21. 
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rantörer för att förebygga försämring av tjänster och förhindrad eller långsam 

trafik i offentliga nät.  

 

Fokus ligger alltså inte på att reglera med förbud. I stället är tanken att öppen-

het (och därigenom nätneutralitet) nås genom att ge konsumenter information 

som gör att de kan fatta välgrundade beslut vilket ska främja en fungerande 

konkurrens.39  

 

5.2 Användning av trafikstyrning 
Enligt EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd måste det finnas en tillfredsställan-

de rättslig grund för behandlingen av personuppgifter vid behandling av trafik- 

och kommunikationsuppgifter.40 För internetleverantörer består användarnas 

personuppgifter av trafikuppgifter, dvs. IP-filetiketter, och kommunikationens 

innehåll, IP-nyttolast. Personuppgifterna skyddas av rätten till brevhemlighet, 

enligt artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättig-

heterna och de grundläggande friheterna och artiklarna 7 och 8 i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna ska sä-

kerställa konfidentialitet vid kommunikation och därmed förbundna trafikupp-

gifter via allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster, enligt artikel 5.1 i direktivet om integritet och elek-

tronisk kommunikation.  

 

Viss behandling av trafik- och innehållsuppgifter får dock, under vissa om-

ständigheter, tillåtas med användarnas samtycke. Det regleras rent praktiskt 

som ett förbud mot ”avlyssning, uppfångande med tekniskt hjälpmedel, lagring 

eller andra metoder som innebär att kommunikationen och de därmed för-

bundna trafikuppgifterna kan fångas upp eller övervakas av andra personer än 

användarna utan de berörda användarnas samtycke, utom när de har laglig rätt 

att göra detta i enlighet med artikel 15.1”.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Rapport från Stiftelsen för Internetinfrastruktur, Hälsoläget i .SE 2011, 2011 [cit. Hälsoläget 

i .SE 2011], s. 15. 
40 EUT I, 8.2.2012, p. 37. 
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Förutom samtycke är behandling av trafikuppgifter för att överföra en kommu-

nikation tillåten, enligt artikel 6.1 och 6.2 i direktivet om integritet och elek-

tronisk kommunikation. Det innebär att leverantörer får behandla den informa-

tion som krävs för att kunna leverera tjänsten.  

 

Med hänsyn till att internetleverantörer ska garantera säkerheten i nätet får de 

även, enligt artikel 4 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 

och med beaktande av proportionalitetsprincipen, övervaka och filtrera kom-

munikationsuppgifter för att bekämpa virus och rent generellt garantera säker-

heten i sitt nät. Metoden med att filtrera virus kan omfatta behandling av både 

IP-filetiketter och IP-nyttolaster, men artikel 4 legitimerar bara kontrolltekni-

ker som är baserade på IP-filetiketter och innehåll och som syftar till att ga-

rantera säkerheten i nätet.41 

 

Likaså får internetleverantörerna göra prioriteringar eller strypa trafik för att 

hantera överbelastning, med hänsyn till det övergripande samhällsintresset för 

att garantera ett användbart kommunikationsnät, enligt skäl 22 tillsammans 

med artikel 5.1 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. En-

ligt den Europeiska datatillsynsmannen kan internetleverantörerna hävda att 

prioritering eller strypande av trafik är nödvändigt för att kunna hantera över-

belastning för att kunna leverera en tillfredsställande tjänst.42 Möjligheten att 

ingripa är dock inte obegränsad, utan den minst ingripande metod som finns 

tillgänglig för att uppnå ändamålet ska användas och leverantörerna får endast 

tillämpa den så länge det krävs för att avhjälpa överbelastning. Det innebär att 

deep packet inspection ska undvikas.43 Rättsläget får dock sägas vara osäkert 

om vad leverantörerna kan hävda då frågan ännu inte prövats i domstol. 

 
5.2.1 Samtycke som rättslig grund för trafikhantering 

Trafikstyrning kan användas som ett sätt att prisdifferentiera. Att ta betalt för 

bättre prestanda eller åtkomst till åtråvärda innehållstjänster är en naturlig del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 EUT I, 8.2.2012, p. 41. 
42 EUT I, 8.2.2012, p. 44. 
43 EUT I, 8.2.2012, p. 45. 
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av en konkurrensutsatt marknad. Så länge konkurrensen fungerar effektivt är 

möjligheterna till missbruk begränsade, eftersom eventuellt missbruk skulle 

medföra att kunderna byter till mer attraktiva erbjudanden hos konkurrenter. 

Om marknaden å andra sidan inte är tillräckligt konkurrensutsatt kan en ope-

ratör med stark ställning på marknaden ha incitament att missbruka sin posi-

tion. En operatör som, utöver internetaccess, erbjuder tillgång till rösttelefoni 

och TV kan t.ex. blockera eller strypa internettrafik från en innehållsleverantör 

som erbjuder innehållstjänster som konkurrerar med operatörens för att få an-

vändaren att använda operatörens egna tjänster i stället.44  

 

Inom EU är kontroll och ytterligare användning av trafik- och kommunika-

tionsuppgifter för andra syften än att leverera tjänsten, säkerställa deras säker-

het eller undvika överbelastning endast tillåten på stränga villkor.45 Villkoren 

regleras, som ovan nämnts, främst i artikel 5.1 i direktivet om integritet och 

elektronisk kommunikation, där det stadgas att samtycke krävs från de berörda 

användarna för att legitimera trafikstyrning i enlighet med artikeln. Det sam-

tycke som krävs är ett verkligt, särskild och informerat samtycke.46 

 

I artikel 6 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation finns dess-

utom bestämmelser som särskilt gäller för trafikuppgifter, alltså IP-filetikett-

delen av ett paket. På grundval av användarnas samtycke kan internetleveran-

törerna behandla trafikuppgifter för att tillhandahålla mervärdestjänster. Sam-

tycket ska då uppfylla kraven i artikel 5.1. Vad som utgör mervärdestjänster 

kan vara svårt att avgöra, även om en förteckning med exempel ges i skäl 18 i 

direktivet. Det är oklart om tjänster som omfattas av trafikstyrningspolitik an-

ses finnas i förteckningen.47 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 PTS ER 2009:6, s. 11 f. 
45 EUT I, 8.2.2012, p. 46. 
46 EUT I, 8.2.2012, p. 47. 
47 EUT I, 8.2.2012, p. 49, not. 28. 
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5.2.2 Krav på samtycke genom en frivillig, särskild och informe-

rad viljeyttring 

Samtycket som krävs enligt artiklarna 5 och 6 i direktivet om integritet och 

elektronisk kommunikation har samma innebörd som den registrerades sam-

tycke, vilket beskrivs närmare i Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avse-

ende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana upp-

gifter.48  

 

Kraven på samtycket lägger stark vikt vid behovet av att göra kraftfulla an-

strängningar för att enskilda personer ska få ordentlig information på ett sätt 

som är direkt, begripligt och specifikt. Detta för att de ska kunna bedöma ef-

fekterna av de metoderna som används och i slutändan fatta ett informerat be-

slut. Det bör dessutom inte finnas några negativa konsekvenser för användare 

som inte ger sitt samtycke till någon trafikhantering, genom exempelvis eko-

nomiska kostnader.49  

 

De närmare kraven för att ett samtycke ska vara giltigt har diskuterats i ett ytt-

rande av artikel 29-gruppen. Gruppen är oberoende, har en rådgivande funk-

tion och arbetar inom EU för att se till att dataskyddsdirektivet tillämpas en-

hetligt i medlemsstaterna.50 Det förslag som ges i yttrandet är en rekommenda-

tion, men lagstiftare och rättstillämpare i medlemsländerna är inte bundna av 

förslaget. Samtycke kan enligt yttrandet ges i varje lämplig form som gör det 

möjligt att frivilligt lämna särskilda och informerade uppgifter om användares 

önskemål. Samtycket bör alltså ges genom en aktiv viljeyttring. Ett exempel 

som ges är en separat ruta att kryssa i för att lämna samtycke vid tecknande av 

ett avtal på en webbplats.51  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Se skäl 17 och artikel 2 f i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. 
49 EUT I, 8.2.2012, p. 80. 
50 Datainspektionens hemsida, artikeln Artikel 29-gruppen, 

”http://www.datainspektionen.se/om-oss/internationellt-arbete/artikel-29-gruppen1/”, lydelse 

18 maj 2013.  
51 Yttrande nr 15/2011 från artikel 29-gruppen om samtycke som antogs den 13 juli 2011 (WP 

187). 
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Proportionalitetsprincipen spelar dessutom en avgörande roll och sätter en yttre 

gräns för internetleverantörers användning av trafikstyrningspolitik. Även om 

den rättsliga grunden ger möjlighet att genomföra politiken kan trafikstyr-

ningen vara oproportionerlig och får då ändå inte genomföras.52 

 

Olika medlemsstater har genomfört direktiven på olika sätt. I en del medlems-

stater kan internetleverantörer under vissa omständigheter använda trafikstyr-

ning för att t.ex. blockera IP-telefoni om abonnenterna samtyckt till det. Andra 

medlemsstater har valt att stärka nätneutralitetsprincipen.53  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Ibid. 
53 EUT I, 8.2.2012, p. 24, samt se avsnitt 8 nedan. 
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6 Den svenska lagstiftningen 
6.1 Införlivandet i svensk rätt 
EU:s lagstiftning om nätneutralitet har införlivats i svensk rätt genom bestäm-

melser i ett flertal lagar. Både i den marknadsrättsliga lagstiftningen och i den 

sektorspecifika lagstiftningen för elektroniska kommunikationstjänster har 

krav på hur information ska utformas införts.54 Allmänna krav på att en konsu-

ment ska få information från säljaren om en produkts egenskaper följer av 

marknadsrättsliga regler i bl.a. marknadsföringslagen (2008:486) [cit. MFL] 

och lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden [cit. AVLK]. 

Regler av relevans finns också i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 

[cit. DHL]. För elektroniska kommunikationstjänster finns reglering i lag 

(2003:389) om elektronisk kommunikation [cit. LEK] om bl.a. vilken infor-

mation som ska framgå i ett avtal mellan en konsument och en internetleve-

rantör samt regler om hur informationen ska hållas allmänt tillgänglig.  

 

6.2 Marknadsrättsliga krav på informationens innehåll 
De krav som ställs i MFL gäller för den information leverantörer ger om de 

tjänster och produkter de tillhandahåller. Enligt 1 § MFL, som är portalpara-

graf, har lagen till syfte att tillvarata konsumenters och näringsidkares intres-

sen i samband med marknadsföring av produkter. Lagen syftar också till att 

motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsid-

kare. Lagen genomför flera EU-direktiv där direktivet om otillbörliga affärs-

metoder och direktivet om vilseledande och jämförande reklam är de vikti-

gaste.55  

 

I 3 § definieras centrala begrepp som används i lagen. Bestämmelsen genomför 

artikel 2 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Information som lämnas i 

avsättningsfrämjande syfte är, enligt paragrafen, att rättsligt klassificeras som 

marknadsföring. Enligt Konsumentverkets bedömning, ska den information 

som lämnas på en webbplats allmänna delar, den information som ges i be-

ställningsprocessen och information i avtalsvillkoren ses som marknadsföring, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 PTS ER 2011:29, s. 28. 
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eftersom informationen ges som ett led i försäljningen av de på webbplatsen 

aktuella produkterna.56 För internetleverantörerna innebär det att den informa-

tion som ges på deras webbplats måste innehålla uppgifter om hur den access 

de levererar hanteras, eftersom informationen klassas som marknadsföring.  

 

Begreppet affärsmetod definieras i artikel 2 d i direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder som ”en näringsidkares handling, underlåtenhet, beteende, före-

trädande eller kommersiellt meddelande (inklusive reklam och saluföring) i 

direkt relation till marknadsföring, försäljning eller leverans av en produkt till 

en konsument” och har tillförts definitionen av ”marknadsföring” i 3 § MFL. 

Endast sådan marknadsföring som påverkar, eller sannolikt påverkar, mottaga-

rens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut är otillbörlig. Detta prövas i 

varje enskilt fall genom ett s.k. transaktionstest.57  

 

Begreppet konsument har enligt tradition definierats i annan konsumentlag-

stiftning, t.ex. i konsumentköplagen (1990:932). I direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder talas om en ”genomsnittskonsument”. Begreppet följer EU-

domstolens avgörande58 där det framhålls att en genomsnittskonsument är 

”normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst” beträffande va-

rorna i fråga. En nationell domstol ges utrymme för en normativ bedömning 

utifrån de sociala, kulturella och språkliga faktorer som råder i varje land i och 

med bestämningen. Konsumentbegreppet är inte statiskt, utan kan utvecklas 

över tid.59  

 

I 5 §, som är en generalklausul, genomförs artikel 5.1 och del av 5.2 i direkti-

vet om otillbörliga affärsmetoder. I bestämmelsen anges det allmänna kravet 

för marknadsföring att den ska stämma överens med god marknadsföringssed. 

God marknadsföringssed definieras i 3 § som god affärssed eller andra veder-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Se Karnov Internet, marknadsföringslagen (2008:486) 1 §, not 1, lydelse den 5 mars 2013. 

56 PTS ER 2011:29, s. 29. 
57 Se Karnov Internet, marknadsföringslagen (2008:486) 1 §, inledande not märkt *), lydelse 

den 5 mars 2013. 

58 Mål C-210/96, REG 1998, s. I-4657 (Gut Springenheide & Tusky). 
59 Se Karnov Internet, marknadsföringslagen (2008:486) 1 §, not 1, lydelse den 5 mars 2013. 
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tagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid 

marknadsföring. Utgångspunkten är att all marknadsföring ska vara vederhäf-

tig, vilket innebär att det ställs ett positivt krav på näringsidkare.60 Det innebär 

att leverantörerna aktivt måste se till att informationen de lämnar stämmer 

överens med god marknadsföringssed. En handling är i strid med MFL om den 

objektiv sätt är otillbörlig. Uppsåt eller oaktsamhet krävs inte för att en åtgärd 

ska vara i strid med lagen. Generalklausulen har ett vidsträckt tillämpningsom-

råde i syfte att tillvarata konsumenternas och näringsidkarnas intressen.61 

 

Genom 10 § genomförs artiklarna 6, 7.1-2 och del av 14 i direktivet om otill-

börliga affärsmetoder. Paragrafen förbjuder användning av information som 

har lämnats på ett vilseledande sätt i en aktiv framställning (1 och 2 st.) och 

väsentlig information som vilseledande har utelämnats (3 st.).  

 

10 § 2 st. innehåller en uppräkning som nära ansluter till motsvarande uppräk-

ningar i artiklarna 6.1 och 6.2 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Be-

stämmelsen är utformad som en icke uttömmande exemplifiering till ledning 

för rättstillämpningen. Det ankommer på näringsidkaren att kunna styrka sina 

påståenden.62 Femte punkten i andra stycket berör bl.a. näringsidkarens egna 

kvalifikationer. Uppenbart skryt och reservationslösa påståenden som ”mark-

nadsledande” och ”världens bästa” har ansetts som vilseledande, då sådana 

påståenden har behövt styrkas.63 Även om det enligt artikel 5 i direktivet ver-

kar som att många sådana påståenden numera är acceptabla, kan inte någon 

större förändring i domstolens praxis iakttas.64 

 

10 § 3 st. gäller både direkt utelämnande av väsentlig information vid mark-

nadsföring och sådant vilseledande där den väsentliga informationen ges på ett 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Se Karnov Internet, marknadsföringslagen (2008:486) 5 §, not 40, lydelse den 6 mars 2013. 
61 Prop. 2007/08:115, s. 144. 
62 Se Karnov Internet, marknadsföringslagen (2008:486) 10 §, not 67, lydelse den 6 mars 2013. 
63 Se Karnov Internet, marknadsföringslagen (2008:486) 10 §, not 74, lydelse den 6 mars 2013, 

med hänvisning till bl.a. MD 2004:27. 
64 Se Karnov Internet, marknadsföringslagen (2008:486) 10 §, not 67, lydelse den 6 mars 2013, 

som hänvisar till MD 2009:14 och MD 2009:18 om mobila bredband och nättäckning. 
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oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt. Väsentlighetskravet och 

påverkan på konsumentens förmåga att fatta ett ekonomiskt beslut kan normalt 

vägas samman.65 

 

Andra regler av relevans är bestämmelser i AVLK som blir tillämpliga när en 

näringsidkare erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter 

med avtalsvillkor som i första hand är standardavtalsvillkor.66 Lagens syftar till 

att säkerställa att avtalsvillkor som används mellan näringsidkare och konsu-

menter är skäliga.67 Enligt rättspraxis kan avtalsvillkor ses som oskäliga om de 

står i strid med tvingande rättsprinciper, avviker från dispositiva rättsregler och 

ger näringsidkaren en förmån eller berövar konsumenten en rättighet och där-

med åstadkommer obalans i fråga om parternas rättigheter och skyldigheter 

enligt avtalet.68 

 

I DHL preciseras dessutom, i en lista i 2 kap. 6 §, vilka krav på information en 

konsument ska få inför ett ingående av avtal som sker på distans. Informatio-

nen som ges ska vara klar och begriplig och ges på ett sätt som är anpassat till 

mediet. Enligt andra punkten i listan ska information ges om tjänstens huvud-

sakliga egenskaper.  

 

6.3 Särskilda krav på information enligt LEK 
I LEK finns särskild reglering om bl.a. vilken information som ska framgå av 

avtalen mellan konsumenter och internetleverantörer samt regler för hur denna 

information ska hållas allmänt tillgänglig.69  

 

Det krav som i LEK ställs på information som lämnas till slutanvändare är i 

första hand att informationen ska vara tydlig, heltäckande och lättillgänglig, 

enligt 5:15 1 st. Om någon form av trafikhantering används ska information 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Se Karnov Internet, marknadsföringslagen (2008:486) 10 §, not 78, lydelse den 7 mars 2013. 
66 Se Karnov Internet, lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 3 §, not 14, 

lydelse den 30 april 2013, och prop. 1994/95:17, s. 62. 
67 PTS ER 2011:29, s. 29. 
68 Prop. 1994/95:17, s. 62 f. och 90 f., samt jmf. MD 1973:29 och MD 1974:2. 
69 PTS ER 2011:29, s. 28. 
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ges om hur och i vilken omfattning. Information om vilka åtgärder för att be-

gränsa och blockera olika typer av datatrafik som används, bör finnas i den 

allmänna informationen på webbplatsen liksom i informationen i samband med 

beställning av tjänster, enligt 5:15 1 st. och 5:17. 

 

I 5:15 regleras vilken information om tjänstekvalitet som ska finnas i avtalet 

mellan en konsument och den som tillhandahåller ett allmänt kommunika-

tionsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Upp-

gifterna som lämnas ska som tidigare nämnts vara tydliga, heltäckande och 

lättillgängliga. Artikel 20.1 i direktivet om samhällsomfattande tjänster har 

införlivats i svensk rätt genom paragrafen. 

 

Enligt 5:15 1 st. 4 p. ska avtalet innehålla eventuella villkor som begränsar 

tillgången till eller användningen av andra tjänster och tillämpningar än nöd-

samtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter. Det innebär att om en 

operatör t.ex. blockerar IP-telefoni på mobiltelefoner som i övrigt har internet-

anslutning så måste information lämnas om det.70  

 

Uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att mäta och styra trafiken i syfte 

att undvika överbelastning av nätet och hur åtgärderna kan påverka tjänsternas 

kvalitet ska, enligt 5:15 1 st. 7 p., anges i avtalet. Enligt propositionen bör kra-

vet kunna anses uppfyllt genom att tjänsteleverantören lämnar allmän infor-

mation om de åtgärder som vidtagits. Informationen bör anpassas till samman-

hanget och de behov en abonnent har och det krävs normalt inte att leverantö-

ren lämnar mer omfattande och detaljerade tekniska beskrivningar.  

 

Tjänsteleverantören ska också lämna information, ganska allmänt hållen bör 

vara tillräckligt, om hur åtgärderna kan påverka tjänsternas kvalitet. Det bör 

tydligt framgå av avtalet om åtgärderna exempelvis innebär att tjänster som 

mer allmänt används av konsumenter inte kan utnyttjas.71 Jämfört med trafik-

hantering som sker av andra orsaker än för att undvika överbelastning tycks 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Prop. 2010/11:115, s. 95. 

71 Prop. 2010/11:115, s. 177. 
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lagstiftaren här ha lämnat mer utrymme till operatörerna för hur informationen 

ska utformas.  

 

I 5:17 och 5:18 LEK finns ytterligare krav som syftar till att ge konsumenter 

information om tjänsten som är tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell.  

 

Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt till-

gänglig elektronisk kommunikationstjänst ska, enligt 5:17, hålla tydlig, jäm-

förbar, adekvat och aktuell information tillgänglig till allmänheten om gällande 

priser, taxor och allmänna villkor för tillgång till och användning av nätet eller 

tjänsten.72 Att informationen ska vara tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell 

innebär att den måste lämnas i tillräcklig omfattning, vara enkel att överblicka 

och utformas så att priser och villkor utan problem kan jämföras med andra 

tjänster.73  

 

I 5:18 stadgas dessutom att den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elek-

troniska kommunikationstjänster får förpliktas att offentliggöra jämförbar, 

adekvat och aktuell information om tjänsternas kvalitet för slutanvändarna. 

Artikel 22 i direktivet om samhällsomfattande tjänster ligger till grund för be-

stämmelsen. Genom den föreskrivna skyldigheten, med förpliktelse att offent-

liggöra information som medger jämförelser med andra tillhandahållare av 

allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, skapas förutsätt-

ningar för slutanvändarna att tillvarata sina intressen när det gäller tillgång till 

bra tjänster till rimliga priser utifrån sina respektive önskemål.74  

 

Kraven på informationen ska göra det möjligt för en konsument att välja den 

tjänst från den tjänsteleverantör som passar bäst för det syfte han eller hon har.  

 

Avtalet ska dessutom, enligt 5:15 1 st. 9 p., innehålla information om begräns-

ningar när det gäller användningen av terminalutrustning. Det inkluderar bl.a. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 PTS ER 2011:29, s. 31. 
73 Prop. 2010/11:115, s. 179. 
74 Prop. 2002/03:110, s. 389. 
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användning av s.k. sim-lås, vilket kan göra att terminalen bara kan användas 

för att utnyttja en viss operatörs tjänster.75  

 

6.3.1 Kravet på lägsta tjänstekvalitet 

Enligt 5:15 1 st. 5 p. ska det i avtalet anges vilka krav på lägsta tjänstekvalitet 

som erbjuds. Det innebär bl.a. att eventuella krav på lägsta tjänstekvalitet som 

framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 5:6 d ska specificeras.76 

 

Kravet på lägsta tjänstekvalitet i 5:6 d syftar på att komma åt förfaranden där 

operatörer vidtar åtgärder som medför en försämring av internetanslutningar 

som inte är normal. I propositionen ges som exempel att en viss typ av IP-tele-

foni helt omöjliggörs eller går långsammare än annan internettrafik som till-

handahålls av nätoperatören.77  

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, enligt 5:6 d, 

meddela föreskrifter om krav på lägsta tjänstekvalitet för företag som tillhan-

dahåller allmänna kommunikationsnät, om det behövs för att förebygga för-

hindrad eller långsam trafik i nätet eller försämring av kvaliteten på allmänt 

tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Genom bestämmelsen 

genomförs artikel 22.3 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. De tjänster 

som i första hand avses är anslutningar till internet. Syftet med bestämmelsen 

är att komma åt förfaranden där nätoperatörerna vidtar åtgärder som medför en 

onormal försämring av internetanslutningar. PTS är den myndighet som får 

utfärda föreskrifter om lägsta tjänstekvalitet, enligt 5:6 d och förordning 

(2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen 4 § p. 9. 

 

Bestämmelsen är avsedd att tillämpas i undantagsfall. Regeringen har under-

strukit att det i så stor utsträckning som möjligt bör överlåtas till marknaden att 

ge slutanvändarna den tjänstekvalitet de efterfrågar. Så länge förekomsten av 

trafikstyrningsåtgärder, som prioritering eller filtrering av vissa typer av kom-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Prop. 2010/11:115, s. 177. 
76 Ibid. 
77 Prop. 2010/11:115, s. 171. 
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munikation, underlättar tillhandahållandet av ett differentierat utbud av tjänster 

med olika prestanda och bidrar till innovation och tjänsteutveckling finns det 

inget behov av föreskrifter för att garantera tjänstekvaliteten. Först när tekni-

ken missbrukas och problemet inte löses av marknaden själv eller genom in-

gripande med stöd av andra bestämmelser i lagen bör ett ingripande enligt pa-

ragrafen komma i fråga.78  

 

Åtgärder som är möjliga att föreskriva är förbud mot att blockera vissa portar i 

nätet samt att ålägga nätoperatörerna att vidta åtgärder när det gäller överföring 

av vissa tjänster. Föreskrifterna ska utformas omsorgsfullt efter analys av dess 

effekter och de får inte vara mer omfattande eller ingripande än vad som är 

nödvändigt.79 

 

Enligt 5:15 2 st. kan även andra slutanvändare än konsumenter, t.ex. mikro- 

eller småföretag, ha rätt att på begäran få ett avtal med det innehåll som anges i 

5:15 1 st., där det framgår vilka krav på lägsta tjänstekvalitet som erbjuds.80 

Möjligheten kan ge små företag med en innovativ affärsidé möjlighet att 

genomföra den utan att ”fastna” i en internetleverantörs trafikhanteringspolitik 

som annars skulle kunna missgynna småföretaget. 

 

PTS är, som ovan nämnts, den myndighet som kan föreskriva om vilken lägsta 

tjänstekvalitet leverantörer ska tillhandahålla. Myndigheten har inte i nuläget 

sett något behov för ett sådant ingripande.81 Bestämmelsen innebär dock ett 

slags skyddsnät till förmån för ett öppet internet, om det skulle uppkomma en 

situation där öppenheten på något sätt skulle äventyras.  
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78 Prop. 2010/11:115, s. 171. 

79 Prop. 2010/11:115, s. 172. 

80 Prop. 2010/11:115, s. 178. 

81 Jmf. PTS ER 2011:29, s. 51. 
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6.4 Användning av trafikstyrning 
I den senast aktuella rapporten från PTS från 201182 framkom att de flesta mo-

bila internetleverantörerna i Sverige avtalsmässigt begränsade tillgång till IP-

telefoni och fildelning.83 En sådan begränsning styr användarna mot att an-

vända operatörernas egna telefonitjänster vilka genererar intäkter till operatö-

rerna. Det är, åtminstone till en del, förmodligen förklaringen till varför ope-

ratörerna ville begränsa tillgången. Fildelningstrafik är generellt kapacitetskrä-

vande, vilket kan förklara varför operatörerna också ville begränsa sådan tra-

fik. Begränsningen av IP-telefoni och fildelning var inte tekniskt verkställd 

vilket innebar att användarna fortfarande rent tekniskt kunde använda tjäns-

terna.  

 

En avtalsrättslig begränsning kan vara lagenlig, men det krävs att operatören 

informerar slutanvändarna om begränsningen och att begränsningen är tydligt 

utformad. Dessutom krävs samtycke från användaren genom en frivillig, sär-

skild och informerad viljeyttring, om inte begränsningen är motiverad för att 

kunna leverera tjänsten, garantera säkerheten i nätet eller hantera överbelast-

ning.84 Information om begränsningar måste i vilket fall finnas både i den all-

männa informationen på webbplatsen och i villkoren för tjänsten, enligt MFL 

och LEK. Var informationen är placerad är av betydelser för hur konsumenten 

kan ta del av den. Likaså kan vilken formulering som använts ha betydelse för 

om informationen har lämnats lagenligt eller inte.85  

 

PTS riktade i sin rapport kritik mot hur operatörerna vid tiden för studien gav 

information om begränsningar. Informationen hade brister både med avseende 

på var information var placerad och vilken innebörd villkoren hade.86 I Konsu-

mentverkets granskning som låg till grund för rapporten framkom att informa-

tion om begränsningar av IP-telefoni saknades helt i de granskade villkoren 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 PTS ER 2011:29. 
83 PTS ER 2011:29, s. 34. 
84 Se ovan, avsnitt 6.3. 
85 Se ovan, avsnitt 6.2 och 6.3. 
86 PTS ER 2011:29, s 35. 
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och i enstaka fall fanns på de allmänna sidorna på webbplatserna.87 Brister 

fanns alltså i hur operatörernas information till slutanvändarna såg ut vilket 

PTS menar negativt påverkade användarnas möjlighet att fatta välgrundade 

beslut.  

 

För att konsumenten ska kunna förutse hur tjänsten får användas respektive 

vilken användning som utgör avtalsbrott är det viktigt att informationen om 

begränsningen inte är otydlig.88 PTS varnar för att konsekvenserna av bris-

tande information kan bli mer allvarliga när operatörer implementerar tekniska 

lösningar för att kunna sanktionera avtalsbaserade begränsningar. Begräns-

ningarna kan nämligen träffa fler tjänster och annat innehåll än vad användarna 

har anledning att förvänta sig. Ett exempel är fildelnings- eller peer-to-peer-

teknik som används, inte bara av rena fildelningstjänster, utan även av andra 

innehållstjänster (som t.ex. videotjänsten Voddler). Om en operatör väljer att 

blockera fildelningstrafik kan det innebära att en användare inte kan använda 

sig av videotjänster som Voddler, trots att en sådan tjänst inte alls framstår som 

en fildelningstjänst för användaren.89 Ett annat exempel är teknik för att block-

era IP-telefoni som också kan träffa och blockera text- och bildtelefonitjänster 

som är viktiga kommunikationshjälpmedel för personer med funktionsnedsätt-

ning.90  

 

Trafikhantering i syfte att särskilja olika typer av trafik kan rent tekniskt verk-

ställas med mer eller mindre avancerade åtgärder. Det har t.ex. sedan många år 

varit möjligt att särskilja trafik av olika slag utifrån de portar som trafiken an-

vänder. E-post transporteras traditionellt över port 25 och webbtrafik över port 

80.91 Vissa tjänsteleverantörer kan vara i princip ensamma om att använda en 

viss port och det är då enkelt för operatörer att spärra den porten om de vill 

begränsa användning av tjänsteleverantörers tjänster. Säg att en tjänsteleve-

rantör som är ensam om att använda en port levererar en IP-telefonitjänst som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 PTS ER 2011:29, s. 35 med där angivna hänvisningar. 
88 PTS ER 2011:29, s. 50. 
89 PTS ER 2011:29, s. 36. 
90 PTS ER 2011:29, s. 50. 
91 PTS ER 2011:29, s. 24. 
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en operatör vill begränsa tillgång till. Om operatören ger information om be-

gränsningen i samband med ingående av ett avtal med en konsument och kon-

sumenten samtycker till begränsningen kan den därmed vara lagenlig. Så länge 

tjänsteleverantören endast levererar IP-telefoni kan blockeringen fungera väl. 

Problemet med en sådan begränsning är att den lätt kan bli ett trubbigt verktyg. 

Om tjänsteleverantören, utöver IP-telefoni, börjar erbjuda tjänster för att skicka 

textmeddelanden och filer och all trafik från leverantören fortfarande skickas 

över samma port innebär blockeringen från operatören av porten nu att mer 

trafik blockeras än operatören har avtalsmässigt och laglig rätt till.  

 

Tjänster som ursprungligen kunde användas för en viss typ av trafik kan snabbt 

utvecklas till att skicka mer och annan typ av information. Gränserna blir lud-

diga för vad en tjänst kan användas till, vilket gör det svårare för operatörer att 

blockera den trafik som anses konkurrera med operatörernas egen utan att 

andra tjänster som inte konkurrerar också blockeras. 

 

6.5 Informationens utformning 
Det är alltså avgörande hur internetleverantörer utformar sin information för att 

den ska vara korrekt enligt MFL och LEK. Likaså menar PTS att det är avgö-

rande för att konsumenterna ska kunna fatta välgrundade beslut på grund av 

informationen. PTS ifrågasätter t.ex. om normalkonsumenter förstår om s.k. 

”röstappar", som Skype eller Viber, omfattas av en begränsning av IP-telefoni 

eller inte. Det föreslås att operatörerna för ökad tydlighet i informationen ska 

ge exempel på tjänster som inte kan användas. Angivande av exempel kan 

dock inte ersätta en generell beskrivning av begränsningen, utan får fungera 

som ett komplement till den allmänna informationen.92 Tydlighet behövs också 

vid utformandet av avtalsrättsliga förbudsformuleringen. Formuleringar som 

att en tjänst inte ”ingår” bör undvikas, då de lämnar utrymme för feltolkning, 

menar PTS.93 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 PTS ER 2011:29, s. 35. 
93 Ibid. 
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6.6 Bindningstid 
Ett abonnemangs bindningstid påverkar en tjänsteanvändares möjlighet att byta 

tjänsteleverantör. Bestämmelser om bindningstid finns i 5:15 a i LEK. Paragra-

fen genomför artikel 30.5 i direktivet om samhällsomfattande tjänster och i 

artikeln anges vilka bindningstider som ska och får erbjudas slutanvändare. 

Den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster måste erbjuda ett 

avtalsalternativ med en längsta giltighetstid om 12 månader. Det gäller både 

vid nyteckning av abonnemang och vid förlängning av befintliga abonne-

mang.94 Ett avtal mellan en konsument och den som tillhandahåller elektro-

niska kommunikationstjänster får inte ha en längre inledande bindningstid än 

24 månader. Enligt andra stycket kan även andra slutanvändare än konsumen-

ter begära en maximal bindningstid på 24 månader.  

 

Möjligheten att göra aktiva och medvetna val genom att byta tjänst är en viktig 

förutsättning för konkurrensen. Långa bindningstider och långa avtal kan verka 

hämmande på en abonnents möjlighet att byta leverantör, vilket i sin tur häm-

mar konkurrensen.95 Konsekvenserna av de val en konsument gör på felaktiga 

grunder ökar också med en lång bindningstid.96 Både PTS och Konsumentver-

ket har förespråkat att bindningstiden bör vara kortare än 24 månader.97 PTS 

hänvisar bl.a. till lagstiftning i Danmark där bindningstiden är begränsad till 6 

månader och i Finland, där uppsägningstiden är begränsad till två veckor.98 

Lagstiftaren menar dock att utgångspunkten är att avtalsfrihet bör råda på 

marknaden i så stor utsträckning som möjligt. En bindningstid på upp till 24 

månader skapar förutsättningar för tjänsteleverantörer att sälja abonnemang 

med subventionerade priser på bl.a. smarta mobiltelefoner. Lagstiftaren anser 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Prop. 2010/11:115, s. 178. 
95 Prop. 2010/11:115, s. 97. 
96 Rydberg, Johan & Montelius, Anna, Möjligheten att byta – en kartläggning och analys av 

villkor i konsumentavtal som påverkar kundrörligheten på marknaden för elektronisk 

kommunikation, PTS ER 2010:22, 2010 [cit. PTS ER 2010:22], s. 5. 
97 Prop. 2010/11:115, s. 97. 
98 PTS ER 2010:22, s. 6. 
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också att konsekvenserna av en begränsning av bindningstiden kan vara svåra 

att förutse.99 

 

6.7 Förändring av ett redan ingått avtal 
Enligt 5:16 ska den, som tillhandahåller abonnenter ett elektroniskt kommuni-

kationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster och vill ändra ett avtal 

med abonnenterna, underrätta abonnenterna om ändringen minst en månad 

innan den träder i kraft. Bestämmelsen genomför artikel 20.2 i direktivet om 

samhällsomfattande tjänster. Genom paragrafen ges en möjlighet för en använ-

dare att komma ur ett avtal som ändrats på ett sådant sätt som användaren inte 

kan godta. En abonnent som inte accepterar de nya villkoren får nämligen säga 

upp avtalet utan att drabbas av någon kostnad, avgift eller annan förpliktelse. 

En uppsägning av avtalet får alltså inte leda till någon påföljd i form av en ad-

ministrativ avgift eller liknande. Tillhandahållaren ska upplysa abonnenten om 

sin rätt att säga upp avtalet. Att en operatör i avtalet förbehåller sig rätten att 

göra ändringar i avtalsvillkoren, innebär inte en friskrivning från skyldigheten 

att underrätta abonnenten. Om villkorsändringen uppenbart är till abonnentens 

fördel och inte medför några kostnader eller olägenheter för abonnenten, behö-

ver dock abonnenten inte underrättas.100  

 

Bestämmelsen innebär att en användare kan säga upp ett avtal som exempelvis 

begränsat tillgången till IP-telefoni genom ändring, och användaren ursprung-

ligen tecknat avtalet p.g.a. av att IP-telefoni tilläts när avtalat tecknades.101 

 

6.8 Sanktioner 
De marknadsrättsliga sanktioner som finns mot otillbörlig marknadsföring i 

MFL är förbud, åläggande eller föreläggande att lämna information. Förbud 

eller åläggande kan förenas med vite.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Prop. 2010/11:115, s. 97. 
100 Prop. 2002/03:110, s. 235. 
101 Prop. 2010/11:115, s. 96. 
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I 22 § stadgas den grundläggande sanktionen i MFL som är förbud, som ska 

förenas med vite enligt 26 § om det inte av särskilda skäl är obehövligt.102  

 

Enligt 24 § får en näringsidkare som vid sin marknadsföring låter bli att lämna 

väsentlig information åläggas att lämna sådan information. Med sådan infor-

mation avses bl.a. information om garantier. Sanktionen kan enligt paragrafen 

också användas vid ett vilseledande utelämnande enligt 10 § tredje stycket.103 

 

En tjänsteleverantör enligt LEK som, i strid med 10 § i samma lag, låter bli att 

tillhandahålla sådana tekniska hjälpmedel som där avses, kan åläggas att till-

handahålla hjälpmedlen, enligt 25 § MFL. Det handlar om att erbjuda lämpliga 

effektiva tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för en tjänstemottagare att 

upptäcka och rätta till sina eventuella inmatningsfel i samband med e-han-

del.104 

 

Ett förbud enligt 23 § eller ett åläggande enligt 24 eller 25 § ska enligt 26 § 

förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.  

 

Konsumentombudsmannen [cit. KO] får, i fall som inte är av större vikt, enligt 

28 § meddela föreläggande om förbud som avses i 23 §, åläggande som avses i 

24 § eller åläggande som avses i 25 §. Möjligheten för KO att meddela före-

lägganden i stället för att gå till domstol har stor praktisk betydelse då det spa-

rar tid och besvär.105 

 

6.9 LEK:s integritetsskyddsregler  
LEK:s regler om integritetsskydd angränsar till frågan om nätneutralitet då 

reglerna begränsar en tjänstetillhandahållare enligt LEK:s möjlighet att an-

vända trafikstyrning.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Prop. 2007/08:115, s. 155. 
103 Ibid. 
104 Se Karnov Internet, marknadsföringslagen (2008:486) 25 §, not 167, den 7 mars 2013. 
105 Se Karnov Internet, marknadsföringslagen (2008:486) 28 §, not 175, den 7 mars 2013. 
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Om inte annat följer av LEK gäller, enligt 6:2 LEK, att personuppgiftslagen 

(1998:204) gäller för behandling av personuppgifter vid tillhandahållande av 

elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster.106 I 

6:3 LEK anges åtgärder som är ägnade att säkerställa en säkerhetsnivå som, 

med beaktande av tillgänglig teknik och kostnader för att genomföra åtgär-

derna, är anpassad till risken för integritetsintrång.  

 

6:17 innehåller den grundläggande bestämmelsen till skydd för hemligheter för 

elektroniska meddelanden. Det är behandlingen av uppgifter i det elektroniska 

meddelandet som skyddas, dvs. innehållet i IP-paketet.107 Genom paragrafen 

genomförs delar av artikel 5 i direktivet om integritet och elektronisk kommu-

nikation. I bestämmelsen stadgas att det endast är berörda användare som får 

behandla ett elektroniskt meddelande så länge det överförs med en allmänt 

tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst eller över ett allmänt kommuni-

kationsnät.108 I bestämmelsen görs undantag för bl.a. behandling för automa-

tisk, mellanliggande och tillfällig lagring av informationen som, under vissa 

förutsättningar, är tillåten. Likaså finns undantag för bl.a. sådan trafikstyrning 

och annan kontroll som är nödvändig för driften av ett nät.109 Om någon av de 

berörda användarna har samtyckt till det är behandling av annan än de berörda 

användarna också tillåten. Kravet på samtycke överensstämmer med det sam-

tyckeskrav som redovisats ovan.110  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Prop. 2010/11:115, s. 51. 
107 Prop. 2002/03:110, s. 395. 
108 PTS ER 2009:6, s. 10. 
109 Prop. 2002/03:110, s. 395 f. 
110 Se avsnitt 5.2.1 ovan. 
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7 Berec:s arbete 
7.1 Berec 
Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation 

(Berec) har till uppdrag att verka för en konsekvent tillämpning av EU-regel-

verket och på så sätt se till att den inre marknaden fungerar bättre. Berec ska 

också hjälpa Kommissionen och de nationella regleringsmyndigheterna att 

tillämpa EU:s regelverk för elektronisk kommunikation och på EU-nivå 

komplettera de nationella myndigheternas regleringsarbete. I sitt arbete ska 

byrån sprida den bästa regleringspraxisen bland de nationella regleringsmyn-

digheterna, dvs. samordna gemensamma strategier, metoder eller riktlinjer för 

genomförande av EU-regelverket.111  

 

7.2 Resultat av Berec:s rapport från 2011 
Berec lade under 2011 fram rapporten Guidelines on Transparency in the 

scope of Net Neutrality: Best practices and recommended approaches [cit. Be-

rec guidelines]. I rapporten framhåller Berec vikten av transparens till slutan-

vändare för att möjliggöra nätneutralitet. Användares val av tjänst baseras 

bland annat på information om hur de olika konkurrerande tjänsterna skiljer sig 

åt. Transparensen ökar möjligheterna till en effektiv konkurrens på marknaden. 

Berec anser att det är viktigt att tjänstetillhandahållare klart förklarar om och i 

så fall hur tjänster begränsas samt vilka konsekvenser som kan komma ifråga 

om en användare använder tjänsten utöver begränsningen.112  

 

”[T]ransparency is a tool that enhances the ability of end users to make 

informed choices and to choose the quality of service that best fits their 

needs. This will contribute to greater levels of competition in the mar-

ket.”113 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 EU:s hemsida, artikeln Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk 

kommunikation (Berec), 

”http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/berec/index_sv.htm”, 

lydelse den 1 maj 2013. 
112 Berec Guidelines, s. 4. 
113 Berec Guidelines, s. 8. 
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Men även om transparens är en nödvändighet för att uppnå nätneutralitet, är 

det inte ensamt tillräckligt. Berec avser därför att, i andra projekt, analysera 

vilka andra aspekter av nätneutralitet som behöver tas hänsyn till.114 

 

Berec rekommenderar att krav ställs på att informationen är tillgänglig, be-

griplig, meningsfull, jämförbar och preciserad.115 

 

Byrån föreslår också två metoder för skapande av information till slutanvän-

dare, en direkt och en indirekt metod. Den direkta metoden fokuserar på att se 

till att tjänsteleverantörer lämnar transparent information direkt via sina egna 

kanaler. NRA:er (National Regulatory Agencies)116 ska enligt metoden ansvara 

för att tjänsteleverantörerna gör informationen tillgänglig, begriplig, menings-

full, jämförbar och preciserad.117 Med den indirekta metoden spelar fristående 

parter en viktig roll i att göra informationen förståelig för slutanvändare. Par-

terna kan bl.a. vara olika typer av internetexperter, prisjämförelsesidor eller 

NRA:er. Metoden innebär att de fristående parterna bestämmer hur tjänsteleve-

rantörerna ska göra informationen begriplig, meningsfull och jämförbar och 

fungerar bara när parterna är välinformerade och har tillgång till den tekniska 

kunskap och information de behöver. Dessutom krävs att slutanvändare har en 

tillräcklig medvetenhet om parternas roll som informationskanal.118  

 

Berec anser att den indirekta metoden bör användas som ett komplement till 

den direkta.119 

 

Under Berec:s plenarmöte 24 - 25 maj 2012 fastställde Berec ett antal slutsat-

ser från det arbete som skett hittills. Konkurrens har en positiv inverkan på 

operatörernas beteende, och tillförsäkrar att kunderna får ett bra tjänsteutbud – 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 Berec Guidelines, s. 10. 
115 Berec Guidelines, s. 17. 
116 PTS är Sveriges NRA, se Berec Guidelines, s. 65. 
117 Berec Guidelines, s. 17. 
118 Berec Guidelines, s. 18. 
119 Berec Guidelines, s. 3. 
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men bygger på transparens samt att konsumenter enkelt kan byta mellan tjäns-

televerantörer. Såväl regleringsmyndigheter som konsumenter bör kunna följa 

upp hur internetaccesser, och de tjänster som används via internetaccesserna, 

fungerar. Om konkurrens och transparenta erbjudanden inte löser eventuella 

problem bör de befintliga verktygen i regelverket vara tillräckliga, även om 

dessa verktyg ännu inte prövats fullt ut. 
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8 En internationell jämförelse 
Hur frågan om internetleverantörer får, och i så fall hur, hantera internettrafik 

olika har diskuterats och behandlats på olika sätt i ett antal länder, både inom 

och utanför EU. I detta avsnitt görs en kort redogörelse för hur några av län-

derna har lagstiftat om nätneutralitet.  

 

I USA har Federal Communications Commission (FCC), den amerikanska 

motsvarigheten till PTS,120 uttalat sitt engagemang för bevarandet av ett öppet 

internet. FCC:s arbete har bl.a. mynnat ut i fyra huvudprinciper som antogs 

2005 för att konsumenter ska kunna använda innehåll, tillämpningar, tjänster 

och utrustning efter eget tycke samt för att främja konkurrensen mellan nät-, 

tjänste- och innehållsleverantörer.121 2010 utfärdade FCC en föreskrift i vilken 

garanteras insyn i vad som får blockeras i fast och mobilt bredband. Det är i 

princip inte tillåtet att blockera lagligt innehåll, legal icke-skadlig utrustning 

eller lagliga tjänster och tillämpningar på bredbandstjänster. För mobilt bred-

band gäller bara ett uttryckligt förbud för operatörerna att blockera legala 

tjänster och tillämpningar för IP-telefoni om dessa konkurrerar med deras egna 

tjänster för röst- eller videotelefoni.122 

 

I Norge har Post- og telesynet (NPT) i samarbete med ett antal aktörer under 

2009 antagit ett frivilligt avtal som ger användare rätt till internetanslutning 

med förutbestämd kapacitet och mängd som gör det möjligt för dem att an-

vända innehåll, tjänster och tillämpningar efter eget val och som är fri från 

diskriminering med avseende på typ av tillämpning, tjänst eller innehåll.123 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Nationalencyklopedins hemsida, artikeln Nätneutralitet, ”www.ne.se”, lydelse den 26 april 

2013. 
121 Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa, s. 8. 
122 Hälsoläget i .SE 2011, s. 15. 
123 Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa, s. 8. 
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I Kanada infördes 2009 ett nytt regelverk om nätneutralitet som tvingar inter-

netleverantörerna att efterleva högra krav på insyn. Trafikstyrning får enligt 

reglerna bara användas som en sista utväg.124 

 

Chile har som första land i världen direkt lagstiftat om principen om nätneut-

ralitet. Under 2010 antog landets parlament en ny lag om nätneutralitet som 

begränsar internetleverantörernas rätt att styra innehållet, samtidigt som skyd-

det för innehållsleverantörer och internetanvändare ökas.125  

 

Även inom EU har lagstiftning om nätneutralitet införts. Som första land i Eu-

ropa införde Nederländerna under 2012 en lag om nätneutralitet som garanterar 

”free access to internet under the law”.126 Lagen innebär att de nationella inter-

netleverantörerna förbjuds att blockera eller införa extra avgifter för att an-

vända bl.a. IP-telefonitjänster, som Skype.127 Endast sådan trafikhantering som 

sker för att undvika överbelastning i nätet eller för att säkerställa säkerheten i 

det får användas, men bara så länge metoderna som används gynnar internet-

användarna.128  

 

8.1 Nätneutralitet inom EU i framtiden 
EU har som, ovan nämnts, som målsättning att upprätthålla ett öppet internet, 

vilket också betonas i kommissionens rapport.129  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 Ibid. 
125 Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa, s. 8. 
126 Dutch Daily News hemsida, artikeln Net neutrality laid down in Dutch law, 

”http://www.dutchdailynews.com/net-neutrality-laid-down-in-dutch-law/”, lydelse 17 maj 

2013. 
127 NY Times hemsida, artikeln Dutch Lawmakers Adopt Net Neutrality Law, 

”http://www.nytimes.com/2011/06/23/technology/23neutral.html?pagewanted=all&_r=0”, 

lydelse 17 maj 2013. 
128 Bits of Freedoms hemsida, artikeln Netherlands first country in Europe with net neutrality, 

”https://www.bof.nl/2012/05/08/netherlands-first-country-in-europe-with-net-neutrality/”, 

lydelse 17 maj 2013. 
129 Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa, s. 9. 
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De nya regler som införts genom EU:s reviderade regelverk för elektronisk 

kommunikation, om insyn, möjlighet att byta leverantör och om tjänsternas 

kvalitet, bör enligt kommissionen bidra till ett konkurrenskraftigt resultat. Be-

rec har i sin rapport kommit fram till att konkurrensen har en positiv inverkan 

på operatörernas beteende och att den tillförsäkrar att kunderna får ett bra 

tjänsteutbud. Det bygger dock på transparens upprätthålls samt att konsumen-

ter enkelt kan byta mellan tjänsteleverantörer. Både regleringsmyndigheter och 

konsumenter bör följa upp hur internetaccesser, och de tjänster som används 

via internetaccesserna, fungerar. Berec anser att om konkurrens och transpa-

renta erbjudanden inte löser eventuella problem bör de befintliga verktygen i 

regelverket ändå vara tillräckliga, även om verktygen ännu inte prövats fullt 

ut.130  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 Ibid. 
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Del III 

 
9 Analys 
Målsättningen inom EU, att främja öppenhet på internet, sätter en tydlig prägel 

på hur lagstiftning om nätneutralitet utformas. I stället för att fokusera på en 

reglering med förbud har man försökt säkerställa en fungerande konkurrens 

mellan internetleverantörer och på så vis åstadkomma öppenhet på nätet. Den 

lagstiftning som finns för att genomföra detta syftar till att ge konsumenter 

tillgång till fullständig och korrekt information om de tjänster som erbjuds, så 

att konsumenterna kan välja det alternativ som passar dem bäst. Tanken är att 

en konsument som är väl informerad kan, när den ska teckna en tjänst, göra ett 

välgrundat val om vilken tjänst som passar dennes behov bäst.  

 

Såsom lagstiftningen är utformad är internetleverantörernas näringsfrihet en-

dast delvis begränsad, till skillnad från helt inskränkt som begreppet öppenhet 

på nätet annars ger en antydan om. Det finns möjlighet för leverantörerna att 

differentiera sitt utbud genom att använda olika metoder för trafikhantering. 

Stöd finns för att, under vissa förutsättningar, kontrollera och använda infor-

mation i IP-filetiketten eller -nyttolasten för att kunna leverera en tjänst, för att 

kunna garantera säkerheten i ett nät genom att övervaka och filtrera uppgifter 

och för att hantera överbelastning i nätet. Dessutom kan trafikhantering för 

andra syften vara tillåten, om än på stränga villkor. Det krävs ett verkligt, sär-

skilt och informerat samtycke från berörda användare.  

 

9.1 Begränsningen av trafikhantering 
Hur väl den lagstiftning som finns faktiskt främjar öppenheten på nätet (och i 

förlängningen nätneutralitet) beror på vad som läggs in i begreppet. Om det i 

begreppet inbegrips att öppenhet främjas genom att operatörers möjlighet be-

gränsas, att hantera trafiken som skickas i deras nät, kan regleringen förmodli-

gen sägas främja öppenhet. Lagstiftningen verkar fungera effektivt för att be-

gränsa användningen av trafikstyrning till tillfällen då det finns legitima skäl. 
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De informationskrav som uppställs påverkar operatörernas möjligheter att lag-

enligt tillämpa trafikhantering. Reglerna är tydliga för vilken information som 

ska lämnas i den allmänna informationen på en webbplats, i samband med köp 

av en tjänst och i avtalsvillkoren för tjänsten. Om reglerna inte följs finns civil-

rättsliga sanktionsmöjligheter. Regleringen med minimitjänstenivå innebär 

dessutom ett extra skyddsnät för konsumenter, då den ger en möjlighet att sätta 

en lägsta nivå för vilken kvalitet en tjänst kan ha. Även den regleringen påver-

kar alltså möjligheten att använda trafikhantering. 

 

Lagstiftningen är till synes ändamålsenlig då den begränsar användningen av 

trafikhantering samtidigt som regleringen inte innebär en alltför långtgående 

begränsning av tjänsteleverantörernas näringsfrihet. Tjänsteleverantörerna har 

fortfarande möjlighet att differentiera sitt utbud med olika typer av tjänster, så 

länge legitima skäl finns för metoden för differentiering.  

 

9.2 Främjandet av innovation 
Om syftet med att bevara öppenhet på nätet däremot är att främja möjligheten 

till innovation, kan frågan om huruvida den lagstiftning som finns är effektiv 

inte besvaras lika lätt. Lagstiftningen bygger till synes på uppfattningen att 

operatörers användning av trafikhantering leder till en minskad möjlighet till 

innovation. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv kan det enligt Chirico inte enty-

digt klarläggas att så är fallet.131 Även om innovationsmöjligheten vid 

ändpunkterna av nätet begränsas om trafikhantering används, kan själva trafik-

hanteringen medföra att innovativa lösningar i nätet utvecklas. Den analys som 

i artikeln görs av EU:s lagstiftning visar att det är överhuvudtaget svårt att ta 

ställning åt något håll i fråga om innovationens utveckling. En slutsats som 

dras är dock att den lagstiftning om elektronisk kommunikation som finns 

inom EU är nödvändig om trafikhantering ska begränsas, då den allmänna 

konkurrenslagstiftningen endast ger en begränsad möjlighet till det. Frågan om 

den reglering som finns gynnar innovation kan alltså inte få ett entydigt svar, 

utan svaret beror på vad som vägs in i innovationsbegreppet och vilket per-

spektiv som anläggs på vad innovation är och var den kommer ifrån.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 Chirico, s. 66. 
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9.3 Den EU-rättsliga regleringens omfattning 
I en jämförelse med hur reglering om nätneutralitet ser ut i andra länder utan-

för EU, förefaller den europeiska regleringen lämna förhållandevis stort ut-

rymme till internetleverantörerna att använda trafikstyrning. En förklaring kan 

vara marknaden i Europa har goda förutsättningar för konkurrens och att lag-

stiftaren har förtroende för att konkurrensen fungerar.132 Synsättet tycks ha fått 

genomslag i valet av lagstiftningsteknik. Med en fungerande konkurrens kan 

en konsument som är missnöjd med en leverantör relativt enkelt byta till en 

annan som bättre kan tillgodose konsumentens behov. I t.ex. Sverige är det 

endast en mindre del av befolkningen som inte kan byta till en eller flera andra 

bredbandsoperatörer.133 

 

Kritik har dock riktats mot EU:s reglering, då enskilda medlemsstater ges möj-

lighet att införa mer omfattande lagstiftning om nätneutralitet än vad som 

framgår av direktiven. Det har skett i bl.a. Nederländerna.134 Sluijs135 menar att 

de skillnader som finns i hur medlemsländernas implementerat lagstiftningen 

leder till en fragmentering av EU:s nätneutralitetslagstiftning. Fragmenteringen 

begränsar den gränsöverskridande utvecklingen, både på nätverks- och inne-

hållsnivå, och påverkar innovation och utveckling negativt. I artikeln framhålls 

vikten av att ha en harmoniserad lagstiftning inom EU för att säkerställa ut-

vecklingen på området.136 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 Chirico, s. 65 f. 
133 PTS ER 2009:6, s. 12. 
134 Se avsnitt 8 ovan. 
135 Sluijs, Jasper, Network neutrality and internal market fragmentation, DP 2012-015, 2012 

[cit. Sluijs], s. 28 f. 
136 Ibid. 
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9.4 Lagstiftningens effektivitet 
Även om främjandet av öppenhet och i förlängningen nätneutralitet möjligtvis 

skulle fungera bättre om medlemsstaternas lagstiftning var helt homogeniserad 

tycks regleringen fungera relativt väl i nuläget, i vart fall för att säkerställa 

öppenhet på nätet i betydelsen att begränsa operatörers användning av trafik-

hantering. Berec anser att den reglering som finns bör vara tillräcklig, även om 

den inte ännu prövats fullt ut. På nationell nivå har PTS i nuläget inte funnit 

det nödvändigt att utfärda föreskrifter om lägsta tjänstekvalitet vilket också 

talar för att lagstiftningen fungerar tillfredsställande.  

 

9.5 Möjliga förändringar och förbättringar i lagstift-

ningen 
Det finns dock utrymme för förbättring för att öka förutsättningarna för kon-

kurrens och därmed öppenhet. I den svenska lagstiftningen är en bindningstid 

på upp till 24 månader tillåten för ett abonnemang, enligt 5:15 a LEK. Som 

ovan nämnts är den maximala bindningstiden i Danmark och Finland (som 

implementerat samma lagstiftning om nätneutralitet) betydligt kortare. En 

kortare bindningstid skulle innebära att konsumenter enklare kan byta leve-

rantör, eftersom de helt enkelt inte är bundna till en leverantör lika länge. Kon-

sekvenser av de val de gör blir heller inte lika stora om de inte är bundna under 

lång tid.137 Att förkorta den maximalt tillåtna bindningstiden för ett abonne-

mang skulle ytterligare öka förutsättningarna för öppenhet på nätet.  

 

Berecs förslag på införandet av fristående parter med ansvar för att samman-

ställa och göra information tillgänglig från tjänsteleverantörer är också en lös-

ning som kan leda till ökad transparens. Den ställer både krav på enskilda 

tjänsteleverantörer genom att tvinga dem att göra informationen tillgänglig, 

begriplig, meningsfull, jämförbar och preciserad och ger konsumenter ännu en 

källa till information. Kraven stämmer väl överens med den lagstiftning som 

finns idag, men är mer preciserade, vilket kan underlätta för leverantörerna när 

de ska avgöra hur informationen ska tas fram. Att ha en fristående part som 

också tillhandahåller konsumentinformation är ett bra komplement. En konsu-
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ment som kan besöka t.ex. en hemsida där information om tjänster från flera 

operatörer är samlad kan lättare göra ett informerat val om han eller hon enkelt 

kan jämföra tjänster mot varandra. Detta underlättas ytterligare om den fristå-

ende parten har befogenhet att ställa krav på hur operatörerna utformar infor-

mationen från början.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 Se PTS ER 2011:29, s. 52, med hänvisning till PTS ER 2010:22. 
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