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Många ställer sig kritiska till mobiloperatörerna Tre och Telias kampanjer då de sägs utmana 

nätneutraliteten på internet. Journalisten och opinionsledaren Emanuel Karlsten jobbar aktivt 

med frågan och menar att dessa initiativ är ett kliv i fel riktning. Tidigare studier visar att en 

reglering kring begreppet nätneutralitet inte varit nödvändig då existerande bestämmelser 

varit nog. Den pågående debatten i USA skapade tendenser och oro för vart utvecklingen var 

på väg vilket fick EU att ta ställning i frågan om vad framtida internet ska innebära. Syftet 

med denna studie är att undersöka hur begreppet nätneutralitet definieras och sägs tillämpas 

av ett antal aktörer som är aktiva i den svenska debatten kring Tres och Telias 

reklamkampanjer “Nu släpper vi musiken fri!” och “#Hatahat” som drivande nyhetshändelser. 

I studien har empiriska materialet samlats in genom kvalitativa intervjuer med respondenter 

som ansågs vara relevanta för studien genom sin yrkesutövning. Det beskrivande 

intervjumaterialet kompletteras av en argumentationsanalys. Syftet är att skapa en större och 

djupare förståelse för argumentationen i debatten om nätneutralitet och Tres och Telias 

kampanjer. I studien genomfördes även en pilotstudie i form av enkäter, med syfte att få en 

överblick över människors kunskap kring begreppet nätneutralitet. Många anser att 

förordningen inom nätneutralitet är slarvigt gjord men den innehåller delar av olika aspekter, 

det finns ingen entydig definition av nätneutralitet och därför kan begreppet vara svårt att 

förstå. Detta har orsakat en viss svårighet med insamling av data i form av intervjuer och 

sammanställning av denna studie. Den nya EU-förordningen säger att mobiloperatörer får 

förpacka sina erbjudanden till kunderna för att utforma intressanta erbjudanden, så länge man 

gör det inom ramen så är erbjudandet en affärsmetod. Frågan som består är vart gränsen för 

diskriminering går? Det handlar om en komplicerad tolkningsfråga och det är Post- och 

telestyrelsens ansvar att sammanställa förordningen och se till att mobiloperatörer följer dess 

riktlinjer. 
 

Nyckelord: Nätneutralitet, medier, reglering, debatt, mobiloperatör. 
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Abstract 
 

A lot of people are critical towards the mobile operators Three and Telias initiatives, 

particularly the journalist and opinion-leader Emanuel Karlsten, who is probing the issue and 

believe that it’s a step in the wrong direction. Previous studies show that a regulation 

concerning net neutrality was not necessary at that time, since the existing rules were enough. 

The ongoing debate in the United States created tendencies and concernes that development 

was heading in the wrong direction. This prompted EU to take a position concerning net 

neutrality and about the future of internet. The purpose of this study was to investigate how 

the concept of net neutrality is defined and is said to be applied by operators active in the 

Swedish debate about Tres and Telias advertising campaigns "Now we release music free!" 

and "#Hatehate". In the study, empirical material was gathered through interviews with 

respondents who were considered to be relevant for the study by their profession. The 

descriptive interview material is supplemented by an argument analysis. The aim is to create a 

greater understanding of the arguments in the debate on net neutrality and Tres and Telias 

campaigns. A pilot study in the form of a questionnaire was carried out in order to obtain an 

overview of people's knowledge about the concept of net neutrality. Critics believe that this 

neutrality regulation is too shallow. But the fact is, it contains elements of different aspects, 

there is no clear definition of net neutrality and, the future will show where the line is. Seeing 

that this net neutrality regulation seem so shallow has caused some difficulty in collecting 

data in the form of interviews and the compilation of this study. EU Regulation says that 

mobile operators can package their deals to customers to create interesting packages, as long 

as they do it within the framework that the deal is a business method. The question is whether 

they cross the line of discrimination? It is a complex question and it is PTS responsibility to 

compile a regulation and ensure that mobile phone operators comply with its guidelines. 
 

Keywords: Net neutrality, media, regulation, debate, mobile operator. 
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Ordlista och förkortningar  
 
FCC: Förkortning av Federal Communication Commission. FCC har skapat Öppna Internet 

regler som kräver leverantörer att förmedla tillräckligt med information för konsumenterna att 

göra medvetna val om tillgängliga bredbandstjänster och som tjänsteleverantörer kan använda 

för att förse konsumenterna med information om sina tjänster.  

GB: Förkortning av Gigabyte. GB är en informationsenhet samt en multipel av byte. 

Mobiloperatörer använder enheten för att redovisa mängden data som ingår i deras 

abonnemang. 

LEK: Förkortning av Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation  

PTS: Förkortning av Post- och telestyrelsen. En svensk myndighet som bland annat har till 

uppgift att övervaka och reglera telekom-marknaden.  

Telekom: Förkortning av Telekommunikation, som betyder kommunikation på stora avstånd. 

Det innefattar tekniker och tjänster för att representera och överföra meddelanden mellan 

sändare och mottagare på geografiskt skilda platser via ett trådlöst eller trådbundet fysiskt 

medium. 
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1. Introduktion 
Nedan ges en introduktion av forskningsområdet och orsaken till varför ämnet är av intresse. 

Vidare presenteras studiens bakgrund, syfte och forskningsfrågor. 

 

1.1 Inledning  
Vi befinner oss i en medierevolution som inte tycks plana ut, utan snarare går snabbare. 

Ständig förbättring och nya framsteg sker inom tekniska möjligheter med datorer och internet. 

Sedan mitten av 1990-talet har internet använts på samhällsnivå och mycket har hänt. Nätets 

utveckling bör ses som ett led i en större utveckling där digitalisering står i fokus. 

Datamedierad kommunikation, dvs. övergången till datorns språk utgör grunden för internet 

(Dahlgren 2002). Inom internetutveckling har det varit viktigt att fokusera på hur framsteg 

inom den digitala tekniken inbegrips i internets interaktiva möjligheter, t.ex. kopplingen till 

mobiltelefon. Samtidigt som utveckling sker blir gränsen mellan internet och nya digitala 

kommunikationstekniker allt svårare att avgöra då de växer samman.  

Internet uppfattas gärna som laglöst land och diskussionen handlar ofta om hur frågor 

som näthat, skimming, phishing och piratkopiering ska hanteras. Lika sant är att nätet står 

under extrem detaljreglering från svenska myndigheter. Enligt LEK (Lagen om elektronisk 

kommunikation) är den som är dominerande aktör i teleledning (oftast Telia) skyldig att 

upplåta utrymme åt andra aktörer i sin ledning. Skälet är att konkurrens ska råda på 

teletjänster, så att abonnenterna ska kunna välja leverantör själva. Telebolagen får äga den 

allra sista biten av sin ledning, själva väggkontakten, men i resten av nätverket måste de 

släppa in konkurrenter. Detta är den europeiska motsvarigheten till det som i USA kallas 

nätneutralitet, där lagen istället säger att man inte får diskriminera andra leverantörer. Aktiv 

reglering kontra passiv, och väldigt talande för de skilda ideologier som präglar amerikansk 

och europeisk förvaltning. Begreppet nätneutralitet är förvirrande i en europeisk kontext, det 

har ingen tydlig juridisk betydelse. Den svenska ordningen må ha sina fördelar, men har ett 

inbyggt problem: vem avgör vad det ska kosta att utnyttja andras kablar? Den som köper in 

sig tycker förstås att priset ska vara lågt och den som äger kabeln vill att det ska vara högt. 

Det leder till tvister om alla avtal, vilket är Post- och telestyrelsens uppgift att reda ut. PTS får 

ofta kritik av telekombranschen för långa handläggningstider och dålig förutsägbarhet. Till 

och med den minsta beståndsdelen av telenätet i Sverige styrs alltså i detalj av en statlig 

myndighet (Snickars och Strömbäck 2012, 192). Idéerna om nätneutralitet har diskuterats 
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under många år och nu är frågan aktuell på grund av en ny lagstiftning. Studiens relevans är 

berättigad eftersom debatten om nätneutralitet är aktuell i Sverige och västvärlden, samt att 

två svenska mobiloperatörer sägs utmana neutraliteten i samband med att EU-förordningen 

kring nätneutralitet träder i kraft den 30 april 2016. 
 

1.2 Bakgrund  
Begreppet nätneutralitet myntades redan under internets tidiga år. På 2000-talet ställde 

politiska motståndare sig kritiska till möjligheten för telekombolag och internetleverantörer 

att kontrollera informationsflödet över internet, och att viss trafik får högre prioritet (Wu 

2003). Digitala medier har växt otroligt mycket under dessa år. De är under ständig förändring 

och utvecklingen går bara snabbare. Det är den medieform som har mest inflytande och som 

har utvecklats till att bli en samhällstrend. I augusti 2015 lanserade mobiloperatören Tre 

kampanjen “Nu släpper vi musiken fri!” som innebär fri musikstreaming för alla deras 

kunder. Initiativet har kritiserats för att bryta mot nätneutralitet. Journalisten Emanuel 

Karlsten har sedan kampanjen släpptes engagerat sig i frågan och arbetat aktivt genom att 

skriva krönikor och informerat mindre aktiv publik kring konsekvenserna av mobiloperatören 

Tres initiativ. 
 

Under processen av uppsatsskrivandet lanserade Telia en ny kampanj som erbjuder fri surf på 

utvalda sociala medieplattformar. Kampanjen lanserades i april 2016, strax innan EU-

förordningen kring nätneutralitet trädde i kraft, och fick mycket uppmärksamhet och kritik i 

medier. Debatten kring nätneutralitet eldades upp ytterligare när kampanjen anklagades för att 

strida mot sagda nätneutralitet. Det finns nu en öppen diskussion om hur den nya 

lagstiftningen skall tolkas, men gränsdragningen för nätneutralitet ska Post- och telestyrelsen 

(PTS) avgöra. PTS är tillsynsmyndighet för nätneutralitetsregleringen och kommer säkerställa 

att den nya lagstiftningen kring nätneutralitet följs och verkställs i praktiken. I en artikel som 

PTS publicerade förra året konstaterade myndigheten att en ny lagstiftning om nätneutralitet 

kommer gälla från den 30 april 2016. Johan Hansson, verksam i förädlade tjänster på PTS 

beskriver följande “På Post- och telestyrelsens hemsida formulerades det såhär att 

ikraftträdandet av lagen skedde i november 2015 men tillämpningsdatumet är 30 april. Det 

finns kanske en särskild orsak till att det var antal månader efter ikraftträdandet som nya 

lagstiftningen började tillämpas. Förordningar kan tillämpas på en gång men just det här fallet 

började det tillämpas 30 april trots att den publicerades tidigare i november 2015. Det var inte 
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möjligt att arkivera eller basera nya lagstiftningen kring nätneutralitet till förordningen före 

tillämpningsdatumet.” 

 

1.3 Problemformulering 
Debatten handlar till stor del om huruvida kampanjerna bryter mot nätneutralitet. Det som är 

intressant att titta närmare på är hur aktörer i debatten ser på begreppet nätneutralitet. 

Förordningen är otydlig om vad diskriminering av tjänster innebär vilket har öppnat upp för 

en debatt mellan de aktiva deltagarna om vart denna gräns egentligen går.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur begreppet nätneutralitet definieras och sägs 

tillämpas av ett antal aktörer som är aktiva i den svenska debatten kring Tres och Telias 

reklamkampanjer “Nu släpper vi musiken fri!” och #Hatahat som drivande nyhetshändelse. 
 

1.4 Frågeställningar 
Hur definieras begreppet nätneutralitet av aktörer i den svenska debatten? 

Hur har debatten kring nätneutralitet sett ut efter Tre- och Telias kampanjer? 

 

1.5 Avgränsningar  
I denna studie undersöks hur debatten kring begreppet nätneutralitet har sett ut i Sverige under 

det senaste året. Studien är avgränsad till debatten som uppstod efter kampanjen “Nu släpper 

vi musiken fri!” som lanserades av mobiloperatören Tre i augusti 2015 samt Telias kampanj 

“#Hatahat” som lanserades 18 april 2016. Tre och Telia valdes som huvudmaterial för att 

dessa företag erbjuder fri musikstreaming och fri surf på sociala medier till sina kunder, 

initiativet väckte en stor debatt kring nätneutralitet som har trappats upp sedan kampanjerna 

lanserades. Relevanta delar gällande internet, debatten om nätneutralitet i USA och i EU 

kommer även att beröras. I studien har kvalitativa intervjuer använts som material för att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Empiriska material samlades in genom 

kvalitativa intervjuer med respondenter som ansågs vara relevanta för studien genom sin 

yrkesutövning. En argumentationsanalys har utförts för att bearbeta det empiriska materialet 
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samt en pilotstudie i form av enkäter med syfte att kartlägga konsumenters kunskap kring 

begreppet nätneutralitet. 
 

1.6 Disposition  
Detta avsnitt är till för att underlätta för läsaren och är därför en genomgång av hur uppsatsen 

är upplagd. I kapitel två utgör uppsatsens tidigare forskning och teoretiska genomgång, och 

här presenteras bland annat tvåsteghypotesen, dagordningsteorin, gestaltningsteorin samt 

Jürgen Habermas offentlighetsteori. Uppsatsens tredje kapitel beskriver val av metod där 

kvalitativa intervjuer som undersökningen använt sig av förklaras. Kapitlet behandlar också 

det material som uppsatsen är baserad på, här presenteras utförandet av intervjuer, 

argumentanalysen, pilotstudien och frågorna om reliabilitet och validitet. I det följande 

kapitlet förklaras studiens tillvägagångssätt och tar upp de olika problem som tillstött under 

arbetet. I kapitel fyra presenteras resultatredovisningen av den utförda kvalitativa studien. 

Uppsatsen femte kapitel består av en diskussion av studiens resultat, utifrån intervjuerna. 

Slutligen avrundas uppsatsen med slutsatser och förslag på framtida forskning inom området 

nätneutralitet. Uppsatsen avslutas med källförteckning och bilagor.  
 

2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel innehåller relevant teoribildning för studien. I det första avsnittet presenteras 

tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och frågeställningar. I andra avsnittet 

kommer de teorier som studien vilar på redovisas. 

 

2.1 Tidigare forskning 
Det finns mycket forskning om nätneutralitet som i största del berör den juridiska och 

tekniska aspekten som t.ex. ger förslag på möjliga lösningar genom olika betalningsmodeller, 

som alla strävar mot ett neutralt internet. I avhandlingen “Essays on Platforms: Business 

Strategies, Regulation and Policy in Telecommunications, Media and Technology Industries” 

lyfter författaren Joacim Tåg fram plattformsperspektivet och fokuserar på innebörden av 

nätneutralitet för slutkunder (vanliga konsumenter), bredbandsoperatörer (såsom AT&T och 

Verizon) och innehållsleverantörer (exempelvis Microsoft, Yahoo och Google). Studien visar 

att den nationalekonomiska litteraturen gällande plattformar har pekat på att samverkan 
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mellan två grupper kan leda till att privata plattformar kommer att sätta för höga priser 

jämfört med de priser som skulle vara bäst för samhället. Orsaken är externaliteter, vilket 

inom ekonomi innebär en extern kostnad eller förmån som påverkar en part som inte väljer att 

ådra sig denna kostnad eller fördel. Tåg visar att detta problem även kan uppstå på 

bredbandsmarknaden. Nätneutralitet gör att bredbandsoperatörerna inte kan ta betalt av 

innehållsleverantörerna, vilket ger att priset på denna sida av marknaden kommer att vara noll 

under nätneutralitet. Tåg påvisar att den prisstruktur som då uppkommer kan vara bättre för 

samhället än den prisstruktur som uppkommer om bredbandsoperatörerna tillåts ta betalt av 

innehållsleverantörerna och nätneutralitet frångås. Policyslutsatsen är därmed att det finns 

belägg för att nätneutralitet bör bevaras (Tåg 2008). 

Debatten har pågått länge i USA vilket tidigare forskning behandlar i stor 

utsträckning. I studien “Score Another One for the Internet? The Role of the Networked 

Public Sphere in the U.S. Net Neutrality Policy Debate” från 2015 konstaterar författarna 

Robert Faris, Hal Roberts, Bruce Etling, Dalia Othman och Yochai Benkler att den allmänna 

opinionens överväldigande stöd för nätneutralitet, med 81 % säger att de är emot att låta 

internetleverantörer ladda webbsidor eller att betala strömmande videoleverantörer extra för 

högre hastigheter. Konservativa individer såg nätneutralitet som överdriven reglering medan 

liberaler såg det som en fråga om monopolreglering och marknadsinflytande som hämmar 

innovation och yttrandefrihet. De fann att skillnaderna mellan media och publik i agenda- 

setting och inramning har suddats ut och att kommunikation och handling blir alltmer 

oskiljaktiga. Det är ovanligt att en utveckling mot större statliga ingripanden skulle vara så 

populär i den nuvarande politiska miljön. Detta tyder på att frågan har gestaltats på ett 

framgångsrikt sätt. Kan nätneutralitet utföras utan att ha någon reglering alls? Det är en fråga 

som Tim Wu ställer och försöker svara på. Han beskriver ett inledande fall om en 

bredbandsdiskriminerade regim som ett alternativ till den strukturella åtgärden av öppet 

tillträde för att nå målet med nätneutralitet. Han menar att begreppet nätneutralitet är svårt att 

definiera eftersom det är oklart i sin verksamhet. Studien omfattar en blandning av empiriska 

och teoretiska avsnitt. Den första delen av studien är ett försök att förklara sambandet mellan 

flera relaterade begrepp i detta område: open access, bredbandsdiskriminering och 

nätneutralitet. Tim Wu redovisar hur en fungerande princip om nätneutralitet skulle se ut och 

vad det skulle innebära för genomförandet av bredbandsleverantörer. Det tyder på att 

operatörerna ska ha frihet att "övervaka vad de äger" eller agera förnuftigt för att styra lokala 

bredbandsnät. Den forskning som behandlar de Europeiska aspekterna kring nätneutralitet är 

särskilt intressant. Författarna Martin Cave och Pietro Crocioni konstaterar i studien “Does 
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Europe Need Network Neutrality Rules?” från 2007 att det inte finns tecken som tyder på att 

Europa är i behov av en sådan lag, utan att existerande bestämmelser verkar vara tillräckliga 

för att hantera problemet på ett mer fokuserat och målinriktat sätt. Vilket inte involverar 

restriktioner för potentiellt välfärdsförbättrande prisstrategier som antagits av företag. 

 

2.2 Tvåstegshypotesen 
Teorier som är särskilt intressanta i denna studie är tvåstegshypotesen och 

dagordningsfunktionen. Tvåstegshypotesen innebär att mediepåverkan ofta går i två steg. 

Först via medier till ”opinionsledare” och från opinionsledarna vidare till övriga publiken. De 

menar att medierna sänder ut budskapet och massorna d.v.s. människor tar emot dessa 

budskap, men vissa så kallade opinionsledare är de som sprider informationen vidare och på 

så sätt påverkar den stora massan. Teorin framställer en klargörande syn om opinionsledarna 

som tenderar att vara mer utsatt för massmedierna än de som är icke-ledare. Anledningen till 

det kan vara att opinionsledarna läser mer tidningar än övrig publik (Katz och Lazarsfeld 

1955).  
 

2.3 Dagordningsteorin 
Agenda-setting theory, kallad dagordningsfunktionen på svenska, definieras i allmänhet som 

förmågan av nyhetsmedier att framställa olika väsentliga och lockande frågor i dagens 

medier. Dagordningsteorin har blivit en mycket detaljerad karta över massmediernas 

dagordning och dess effekt. De frågor som medierna prioriterar, genom att uppmärksamma 

dessa ofta, är de frågor som publiken starkt tenderar att tycka är viktiga samhällsfrågor. Detta 

visar att mediernas agenda bestämmer vad som blir en nyhet och därför har medierna en 

avgörande makt om publikens medvetenhet kring vissa händelser. Det vi tar del av i 

nyhetsmedierna är sekundärkällor som är omskrivna och formade av journalister. På 

dagordningsteorins andra nivå finns det många släktband till gestaltningsteorin (framing 

theory), en annan central teoribildning som har blivit allt mer framträdande under de senaste 

tjugo åren (McCombs 2006, 11). 
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2.4 Gestaltningsteorin 
Framing theory, kallad gestaltningsteorin på svenska, fokuserar på hur medier väljer ut vissa 

händelser och framhäver det med tydlighet. Det handlar alltså om framhävandet av olika 

aspekter som ger en nyhet dess karaktär. Vilken kontext den relateras till, vilka orsaker som 

nämns och hur den värderas. En händelse kan alltid beskrivas på många olika sätt i mediernas 

agenda (Iyengar och Simon 1993). Denna teori är relevant för studien eftersom den tyder på 

att masskommunikation är ett av de mest effektiva sätten att sprida information och budskap 

på. Det nås ut till en hel massa som blir tillgänglig för alla. Masskommunikationen är 

dessutom ett brett område där information kan spridas i ljud, bild eller i tryckt form. 

Möjligheten att visa upp all sorts av information finns och därmed når sändaren troligtvis den 

publik som denna önskar (McCombs 2006, 61). 
 

2.5 Habermas offentlighetsteori 
I boken Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna 

samhället (2003) behandlar Jürgen Habermas begreppet “offentlighet”. Habermas för i sin 

bok en diskussion kring offentligheten och analyserar hur offentlighetens framväxt artat sig 

under historiens gång. Habermas menar att den “offentliga sfären” är en plats där 

privatpersoner träffas för att diskutera kulturella och politiska angelägenheter utan några 

makthavares inblandning. Boken berör antikens Grekland där gränserna mellan offentliga och 

privata sfärer var väldigt strikta. Under 1700- och 1800-talen blev gränserna allt mer otydliga 

i och med sammanflätningen av den offentliga sfären och det privata området (Habermas 

2003, 139). Denna teori är relevant för att belysa internets och mediernas roll som offentlig 

arena med hjälp av Jürgen Habermas offentlighetsteori. Den offentliga arenan är enligt 

Habermas ockuperad av medierna. Han menar att medborgarna enbart är konsumenter i en 

acklamativ offentlighet, dvs. en godkännande offentlighet (Habermas 2003). 
 

“Privat och offentlig glider verkligen ihop. /.../ Massmedia, som ju är den allt överskuggande 

kanalen för “offentlig diskussion”, finns över allt.” (Habermas 2003) 
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3. Metod 
Detta kapitel innehåller presentation av de metoder som författarna har valt att använda i 

studien samt avsikten som ligger bakom dessa val. I avsnittet förekommer också hur det 

praktiska genomförandet gick till samt vilka problem som uppstod. I det sista avsnittet 

definieras begreppen reliabilitet och validitet samt hur författarna har försökt erhålla detta i 

studien. 

 

3.1 Val av metod 
Vid val av metod lästes undersökningar och fallstudier som gav idéer om lämpligaste 

metodval för vår studie. Kvalitativ forskning härstammar från samhällsvetenskaplig forskning 

och brukar ofta bestå av intervjuer. Enligt Bryman (2011) vilar kvalitativ forskning på 

åtskilda paradigm och därmed även på olika grundantaganden om hur den sociala 

verkligheten bör studeras. Han menar att kvalitativ forskning har en benägenhet att stödja 

metoder och angreppssätt som innebär att man väver samman teori med empiriska studier. 

Kvalitativa metoder är flexibla, de går att anpassa efter situationen och hur undersökningen 

utvecklar sig. Dessa metoder fungerar bra att kombinera med andra metoder, både kvalitativa 

och kvantitativa. Dessutom kan den som genomför en undersökning med kvalitativa metoder 

ofta välja vilken nivå denne vill lägga sig på oavsett om det gäller observationer, intervjuer 

eller andra kvalitativa metoder (Eliasson 2010, 27). 
 

I den här studien har kvalitativa intervjuer använts som material för att kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Empiriska material samlades in genom kvalitativa intervjuer med 

respondenter som ansågs vara relevanta för studien genom sin yrkesutövning. Citat från 

intervjuerna används för att lyfta fram och illustrera olika aspekter och åsikter av begreppet 

nätneutralitet. Författarna har genomfört en pilotstudie i form av enkäter via det sociala 

mediet Facebook för att kartlägga konsumenters kunskap kring begreppet nätneutralitet.  
 

Den kvalitativa forskningens explorativa och ostrukturerade angreppsätt beskrivs ofta som ett 

bra tillvägagångssätt för att få fram idéer, uppslag och hypoteser som sedan kan prövas på ett 

mer rigoröst sätt genom intervjuer. Detta synsätt betraktar kvalitativ forskning som någon av 

andra klassens forskning, vilket innebär att kvalitativ information inte står på egna ben utan 

måste verifieras (Bryman 2011).  
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3.2 Metodkritik 
Det finns många fördelar med att låta studien ha sin gång, men också nackdelar. 

En sådan nackdel är att författarna till en början hade mindre kunskap inom området och 

därför inte utformade vissa frågor i enkäten på rätt sätt men också brist på andra aspekter som 

har visat sig med tiden vara viktiga och relevanta för studien. Detta har resulterat i att vissa 

resultat från enkätstudien tyvärr inte är användbara eller tillräckliga. De frågor och svar som 

har varit formulerade på ett korrekt sätt har författarna utgått och dragit slutsatser ifrån. 
 

3.3 Intervju 
De vetenskapliga erfarenheterna från öppna intervjuer passar i gengäld perfekt när det gäller 

den kvalitativa metodens datainsamling (Jensen 1995, 64). Vid intervjuerna har författarna 

haft färdiga frågor och undvikit att ställa alltför ledande frågor. Frågorna var öppna och gav 

en inbjudan till diskussion för att intervjupersonen skulle få möjlighet att svara med sina egna 

ord och utifrån sina egna förutsättningar. Den intervjumetoden kallas semistrukturerade 

intervjuer och karaktäriseras av att intervjun inleds med öppna frågor som successivt blir mer 

avsmalnande och mer detaljerade. Genom att inleda intervjun med lite mer generella frågor 

kan det bidra till att personen som blir intervjuad känner sig mer bekväm, och 

förhoppningsvis får man då ut mer information.  

 

En semistrukturerad intervju har ett genomarbetat frågeschema. Att anpassa frågor efter 

respondenten, dess bakgrund, miljö och situation kan innebära att dessa frågor modifieras och 

utvecklas. Detta leder till att intervjuerna som utförs inte blir identiska med varandra, utan är 

beroende av användaren och situationen. Ju mer strukturerad intervjun är, desto mer aktiv 

brukar intervjuaren vara i intervjusituationen. Den semistrukturerade intervjun är mera styrd 

och omfattar flera frågor för intervjuaren att gå igenom och kan därför täcka in fler områden 

än att bara inrikta sig på ämnet (Eliasson 2010, 26). Vid kvalitativa intervjuer finns det inget 

krav på att intervjuerna ska vara identiska med varandra, och respondenterna får till viss del 

bestämma vilken riktning intervjun kommer att ta (Bryman 2011, 413).  

 

Intervjuerna tog cirka 30 minuter och skedde över telefon eftersom respondenterna befann sig 

på olika platser i Sverige. Bryman (2011) lyfter för- och nackdelar med telefonintervjuer. En 

fördel är att de personliga attributen inte påverkar speciellt mycket vilket minskar felkällan. 

Samtidigt kan det vara en nackdel för personen som intervjuar att inte kunna se om 
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respondenten t.ex. ser obekväm ut vid någon fråga. Vissa frågor var speciellt utformade för 

den person som intervjuades på grund av dennes kunskap och yrkesutövning. Samtliga 

respondenter gav tillåtelse till att spela in intervjuerna vilket var till stor hjälp vid 

transkribering av intervjuerna eftersom författarna fick med allt som sades under samtalet. 

Detta möjliggjorde att författarna kunde upprepa samtalet vid flera tillfällen för att inga 

misstolkningar skulle ske av respondenternas svar.  

 

Studien inleddes av kvalitativa intervjuer med huvudrespondenterna Kamran Alemdar, Tres 

PR- och informationschef och journalisten Emanuel Karlsten. Internetexperten Patrik 

Fältström kontaktades därefter för att få mer information om tekniska delar kring begreppet 

nätneutralitet och för att representera en objektiv part i debatten. Sedan kontaktades Post- och 

telestyrelsen där intervjuer skedde med pressansvarig Peter Ekstedt, nätneutralitetsreglerare 

Johan Rydberg samt Johan Hansson som är verksam inom förädlade tjänster. Efter 

lanseringen av Telias kampanj “#Hatahat” intervjuades pressansvarig Marcus Haglund och 

därefter EU-ledamot Olle Ludvigsson (S) som svarade på frågor kring EU-förordningen.  

Det var betydligt svårare och tog längre tid att få kontakt med en EU-ledamot som kunde 

svara på frågor av de valda respondenterna då de på grund av sin yrkesroll är väldigt 

upptagna. Författarna kontaktade cirka 2 stycken ledamöter i taget fram tills att Olle 

Ludvigsson hade tid och möjlighet att svara på frågor. De valda respondenterna visade sig att 

vara enbart män, detta var ingenting som författarna reflekterade kring under processens gång. 

Den kunskap och yrkesroll författarna sökte visade sig bestå utav män, kvinnliga EU-

ledamöter kontaktades men utan framgång. 
 

3.4 Argumentationsanalys 
Det beskrivande intervjumaterialet kompletteras av en argumentationsanalys. Syftet är att 

skapa en större och djupare förståelse för argumentationen i debatten om nätneutralitet och 

Tres och Telias kampanjer. Aktörernas för- och emot argument kommer att analyseras för att 

undersöka vad som förs fram i debatten. Utgångspunkten för argumentationsanalysen i 

studien är en samling av ett empiriskt material bestående av intervjuer. Utifrån 

argumentanalysen har Pro et contra-metod använts för att analysera hur argumenten förhåller 

sig till varandra och vilken sanningsstyrka de har. Metoden är ett sätt att strukturera upp 

argumentationer som en bas för syftet att ta ställning till argumentens trovärdighet. 

(Bergström och Boréus 2012, 94) 
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Argumentationsanalysen har valts som metod då den utgår från och analyserar de argument, 

både för- och emot, som anges i en text med syftet att förespråka eller motsäga ett 

förhållningssätt. Detta förhållningssätt som texten vill förmedla, kallas en tes (Bergström och 

Boréus 2012). Med hjälp av argumentationsanalys är det möjligt att steg för steg analysera de 

argument som förekommer i en viss debatt. Argumentationsanalysen har sin historia i den 

klassiska retoriken som innebär att tala övertygande inför en grupp åhörare. Retoriken ger en 

helhetssyn av försök att övertyga med tre av grundbegreppen som är logos, ethos och patos. 

Det som idag kallas argumentationsanalys rör främst logos och denna studie kommer därför 

utgå ifrån logos som riktar sig till människans egen förmåga att resonera och dra slutsatser 

(Bergström och Boréus 2012, 92). 
     

Argumentationsanalysen kan ha tre olika syften. Ett deskriptivt, beskrivande syfte där 

argumentationen rekonstrueras. Det andra syftet är preskriptivt, föreskrivande och det tredje, 

där beviskraften i argumentationen ska avgöras, det vill säga hur argumenten stärks eller 

undergrävs i intervjumaterialet som utgör empirin. Denna studie utgår från det tredje syftet. 

  

3.5 Enkät  
En pilotstudie i form av enkäter har genomförts med syfte att få en överblick över människors 

kunskap kring begreppet nätneutralitet. Webbenkäten bestod av frågeformulär, där frågorna 

handlade om nätneutralitet. Enkätundersökningen utfördes på sociala mediet Facebook, där de 

tillfrågade sedan angav sina svar. Fördelen med enkätundersökningar är att den tillfrågade 

själv kan välja om och när denne vill fylla i frågeformuläret, eftersom det finns till hands när 

det passar den tillfrågade. Trots detta brukar enkätundersökningar få färre svar jämfört med 

intervjuundersökningar, på grund av att den direkta mänskliga kontakten saknas vid 

enkätundersökningar. Dessutom finns risken att den tillfrågade missförstår frågorna (Eliasson 

2010, 29). 
 

Frågorna i enkäten är slutna frågor som styr personens svar genom att på förhand ange vissa 

svarsalternativ. Fördelen med slutna frågor är att det blir lätt att förbereda det fortsatta arbetet 

med svaren, du blir ganska säker på att den som svarar lämnar ett användbart svar utifrån dina 

utgångspunkter och du kan öka säkerheten när det gäller att notera rätt svar. Dessutom tycker 

de flesta att sådana frågor är lätta att besvara, därför kan man räkna med att få många svar på 
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slutna frågor. Nackdelen kan vara att gå miste om svarsalternativ som vissa svarande tycker 

besvarar frågan bättre än de som är angivna (Eliasson 2010, 37). Detta har dock undvikits i 

enkätundersökningen genom att lämna ett svarsalternativ öppet med beteckningen “Övrigt” 

och kategoriserat dessa svar i efterhand. 
 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Inom den vetenskapliga forskningen har begreppen reliabilitet och validitet en viktig 

betydelse. Eliasson (2010) beskriver att reliabilitet handlar i grund och botten om huruvida 

undersökningen är pålitlig. Ju mer det går att lita på att resultatet går att upprepa, desto högre 

reliabilitet har undersökningen. Reliabilitetens bestäms av hur mätningarna utförs och hur 

noggrant de bearbetas, detta gäller oavsett hur undersökningen genomförs. Inom kvalitativ 

undersökning handlar det om att se till att de uppgifter du får fram i undersökningen är 

pålitliga. De kräver att författaren som hämtat in uppgifterna inte missförstått den person eller 

källa som uppgifterna kommer från samt att vem som helst skulle tolka uppgifterna på samma 

sätt om man upprepat undersökningen. I studien har reliabiliteten uppnåtts genom att varje 

intervju har bandats, transkriberats ordagrant och bearbetats noggrant vilket ökar 

tillförlitligheten för studien.  
 

Begrepp som reliabilitet och validitet står i relation till varandra men har olika grundläggande 

betydelser. Validiteten handlar om ifall undersökningen verkligen mäter det som det är 

avsikten att den ska mäta. Detta förutsätter alltså en hög reliabilitet eftersom validiteten aldrig 

kan bli bättre än reliabiliteten. Ju högre reliabiliteten är, desto bättre blir förutsättningarna för 

en hög validitet. För att uppnå en hög validitet är det viktigt att reda ut frågeställningarna för 

att veta vad som ska undersökas. När författaren samlar in data är det viktigt att informationen 

som samlas in också är sann (Eliasson 2010, 16). 
     

En hög validitet har strävats efter i denna studie genom att konstruera intervjufrågor utifrån 

frågeställningarna. Före intervjun förklarades syftet med studien så att respondenterna var 

införstådda i vad intervjuerna skulle beröra. Detta gör att validiteten ökar eftersom 

respondenterna blir medvetna vad som undersöks och att det som tänkt undersöks utförs. 

Författarna anser att validiteten varit hög då svar i intervjuer varit relevanta i förhållandet till 

studiens syfte.  
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4. Analys 
I detta avsnitt presenteras analys utifrån studiens intervjumaterial. Studiens syfte och 

frågeställningar kommer att vara grundläggande för den analys som redovisas. Nedan 

presenteras aspekterna av nätneutralitet följt av annonsblockering och reglering av begreppet. 

Sedan följer argumentationsanalysen som utgör grunden för argument i debatten. Följaktligen 

redogörs ett djupgående avsnitt av debatten om Tres kampanj. Slutligen redovisas Telias 

kampanj och dess påverkande roll i debatten.  

 

4.1 Aspekter av nätneutralitet 

Det finns ingen ordentlig definition av begreppet nätneutralitet då den innehåller olika 
aspekter. Den komplexa frågan rör i första hand internet, oavsett underliggande plattform 
(relevant även för mobil internetaccess). Nätneutralitet kan beskrivas på många sätt, detta 
varierar beroende av vilken intressentgrupp som använder sig av begreppet. Så här kan 
begreppet definieras: En användare ska fritt kunna ta emot och skicka innehåll samt använda 
innehållstjänster och programvaror som inte skadar nätverket. Internetoperatörer ska för 
samma internetaccesstjänst inte manipulera eller nedprioritera datatrafiken för en användare 
beroende på innehåll, ursprung eller destination, samt ge tydlig information i marknadsföring 
och avtalsvillkor om anslutningens kapacitet och kvalitet. I vissa fall kan det vara lättare att 
beskriva vad nätneutralitet inte omfattar för att på så sätt tydliggöra dess innebörd. Andra 
aspekter som kan vara relevanta för samhällsekonomisk effektivitet i frågan om begreppet 
nätneutralitet är; rättvisa och yttrandefrihet (Boklund et al. 2009). Internetexperten Patrik 
Fältström sammanfattar olika typer av nätneutralitet “Dels kan man titta på rent tekniskt 
huruvida det går att kommunicera via internetpaketet om trafiken går fram, man kan också 
titta på om funktionerna som man köper fungerar så som man tror, eller om konsumenten kan 
välja bland annat de leverantörer som man vill och det är en annan typ av nätneutralitet. Man 
kan också titta på huruvida destruktion av nätneutralitet förbjuder företag att välja vissa 
produkter till konsumenter. Det får olika vinkling beroende på hur man tittar på det.” 
Fältström bekräftar att det finns flera definitioner av detta begrepp och säger “Det är därför 
bland annat varför Sverige har missuppfattat begreppet. Sverige är skeptiskt mot nätneutralitet 
och det är bara för att nätneutralitet i strikt mening skulle förbjuda företag att sälja vissa 
produkter på marknaden. /.../ Däremot tycker man att konsumenterna ska få möjligheten att 
välja vilka tjänster de vill. Det är bara för att enligt svensk syn eller det sättet vi ser på saker i 
Sverige innebär nätneutralitet en begränsning av en mängd tjänster som slutkunder kan köpa.” 

En annan aspekt av nätneutralitet som också ingår i debatten rör 

annonsblockering. Det israeliska företaget Shine Technologies ska förse mobiloperatören Tre 

med en teknisk lösning som rensar bort annonser från trafiken i deras mobilnät. Avtalet inleds 

med det brittiska och italienska mobilnätverket men ska utökas till fler framöver. Publicister 

har uttryckt oro då det kan innebära en risk för minskade intäkter. Tre meddelar i ett uttalande 

att de inte kommer blockera alla annonser utan bara att ta bort “excessive, intrusive, unwanted 
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or irrelevant ads” samt ge kunder möjlighet till att kontrollera vilka annonser som visas 

(Sweney 2016). Enligt Kamran Alemdar, har Tre Sverige inga planer på att följa i Tre-

Storbritannien och Italiens fotspår med blockering av reklam och annonser.  

 

4.2 Reglering av nätneutralitet 

Frågan om reglering har diskuterats i många år och anses vara relevant för Sverige ur ett 

internationellt perspektiv framförallt, då PTS tidigare inte kunnat se några större problem som 

rör nätneutralitet i Sverige. Tjänster som används på internet begränsas inte nödvändigtvis 

endast av nationella gränser. Det skulle kunna uppstå situationer som t.ex. att en abonnent i 

Sverige försöker få tillgång till en USA-baserad innehållstjänst men att amerikanska 

operatörer genom sin hantering av trafik kan begränsa möjligheten för att använda tjänsten 

även i Sverige (Boklund et al. 2009). Kamran Alemdar, PR- och informationschef på Tre 

berättar om debatten “I Europa har man sneglat på USA under hela den här diskussionen sen 

det började, och man har oroat sig för att samma sak ska hända här, så det har tagits flera 

initiativ från Europeiskt håll att den här frågan behöver regleras vilket har kulminerat i en 

lagstiftning som träder i kraft nu om några veckor.” Johan Rydberg som samordnar 

nätneutralitetsfrågan på PTS förklarar hur debatten om nätneutralitet tog fart “Det uppstod 

incidenter i USA 2007-2008 någon gång där Comcast gick in och blockerade BitTorrent-

användare för fildelning. Comcast är en kabel-tv leverantör och man spekulerade i att 

Comcast gjorde det för att skydda sin egen verksamhet, dvs. konkurrensen till sin kabel-tv. 

Det här blev startskottet för en diskussion i USA, en mängd rättsprocesser i USA som tillslut 

ledde fram till att FCC (motsvarande regleringsmyndigheter) kom med sin open internet 

order. Sen har det varit några andra incidenter där och debatten har tagit fart hela tiden, det 

blev en väldigt politiskt intressant och viktig fråga eftersom internets öppenhet kopplas ihop 

med yttrandefrihet, med konkurrens, med arbete och levande landsbygd.” Olle Ludvigsson (S) 

ledamot i Europaparlamentet förklarar mer om hur debatten sett ut “Diskussionen i EU 

började inte på grund av att det fanns några allvarliga problem med nätneutralitet men det 

fanns tendenser och en oro för vart utvecklingen var på väg.” Han fortsätter ”/…/När det blev 

vanligare med Skype via mobildata handlade diskussionen om huruvida mobiloperatörer 

skulle kunna blockera den typer av tjänster för att skydda sin huvudsakliga verksamhet som 

då var röstsamtal. Om man förlänger det resonemanget kanske nästa steg hade varit att 

blockera konkurrenters hemsidor, öka tillgängligheten till "premium innehåll" på bekostnad 
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av annat innehåll eller styra konsumtion mot t.ex. vissa appar eller motsvarande. Det är inte 

svårt att tänka sig att det finns marknadsmodeller som skulle vara attraktiva för stora företag 

och vi har redan sett exempel från USA där vissa aktörer velat ta mer betalt för tillgång till 

vissa tjänster, men effekten hade varit snedvridningar och begränsningar för vanliga 

användare.” Vilket Tåg (2008) påvisade i sin avhandling, att den prisstruktur som uppkommer 

om bredbandsoperatörerna tillåts ta betalt av innehållsleverantörerna och nätneutralitet 

frångås är högre och att det därmed finns belägg för att nätneutralitet bör bevaras. ”För de 

flesta medlemsstater är detta det första lagstadgade skyddet för nätneutralitet och problemen 

har varit få” säger Olle Ludvigsson, han tycker att lagens viktigaste funktion är att "stämma i 

bäcken" genom att sända en tydlig och tidig signal om vilken utveckling vi inte vill ha. 

Förordningen träder i kraft i alla medlemsländer i Europeiska Unionen den 30 april 2016 

vilket innebär att lagen ska tillämpas i alla länder som är medlem i EU. Organisationen 

BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) har till uppgift att 

presentera allmänna riktlinjer för införandet av de nationella lagstiftarnas skyldigheter då de 

utövar tillsyn över genomförandet av denna EU-förordning (Europaparlamentet 2015). I 

Sverige är det Post- och telestyrelsens uppdrag att dessa riktlinjer följs av internetleverantörer. 

Peter Ekstedt, pressansvarig för Post- och telestyrelsen förklarar hur PTS arbete ser ut “Det är 

en EU-förordning och den kommer träda i kraft den 30 april. Alltså ganska snart och det som 

vi jobbar med nu, från PTS sida och från andra regleringsmyndigheters sida är att tillsammans 

titta på riktlinjer för hur vi ska tillämpa de här nya reglerna”. Förordningen innefattar 

internetoperatörernas tekniska förutsättningar för att kunna styra trafiken över internet och 

även medförandet av öppen internetanvändning för konsumenter. Detta innebär att all data 

som skickas över internet ska hanteras på samma sätt. Det spelar ingen roll vem användaren 

eller mottagaren är, eller vad det är för information som skickas mellan de två (Thoresson 

2013). Johan Hansson, som arbetar med förädlade tjänster på PTS säger ”/…/Många menar 

att förordningen inom nätneutralitet är slarvigt gjord men egentligen innehåller den delar av 

olika aspekter, det finns ingen entydigt definition av nätneutralitet utan den har ju alla de här 

delarna med konkurrensaspekten och demokratisk- yttrandefrihetsaspekter osv.” Johan 

Hansson fortsätter att berätta om vad EU-förordningen innehåller “Regelverket säger ungefär 

såhär: om du använder affärsmetoder som på något sätt begränsar tillgängligheterna för öppet 

internet så är det mer problematisk om du är stor spelare än om du är liten. Man pratar också 

om marknadspositioner för respektive aktörer, sen är det mer tekniskt orienterad potentiella 

tillsynsaktiviteter där man tittar på hur information behandlas på nätet, på bekostnad av någon 

annan, hur trafikstyrningsåtgärder får utformas för att vara tillåtna och vad som är otillåtet, 
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terminala trafikåtgärder och sen exceptionella förutsättningar där man kan tillämpa djupare 

trafikåtgärder. Därefter finns det ett avsnitt som pratar om dataskyddsdirektivet, 

aktivitetsfrågor och personuppgifter, även hur specialiserade tjänster kan få introduceras på 

marknaden, och sen är det lite mer specifika konsumenträttigheter.” Hansson fortsätter 

“Principen handlar generellt om att trafiken ska behandlas likvärdigt men sen säger 

exempelvis regelverket också att förutom det faktum att alla ska ha möjlighet att nå alla 

tjänster på internet ska trafikbehandlingen inte leda till att någon diskrimineras så får man 

differentiera sina erbjudanden som aktör. Man får alltså förpacka och differentiera sina 

erbjudanden till kunderna för att utforma profilerande, eller föra in intressanta erbjudanden 

för kunderna. Det är ett sätt för operatörerna att hitta intäktskällor och det kan man inte 

förbjuda. Om man inom ramen gör det så är erbjudandet eller differentieringen en 

affärsmetod. Inom ramen av en sådan metod görs det selekterande behandling av trafik som 

går utöver det som kan anses rimligt eller inte möter någon av de villkor som ställs för att det 

ska kunna betraktas som exceptionellt.” 

Det finns en del frågor kring förordningen, som t.ex. vad innebär likvärdigt? Vad är 

”inom ramen” för en affärsmetod? Och vart går gränsen för diskriminering? Johan Hansson 

säger “PTS har alltså möjlighet att informera och vi inleder tillsyn på de erbjudanden som 

finns på marknaden som har varit under luppen ett tag. Vi har ju naturligtvis som uppgift att 

informera vad det är men de berörda operatörerna är så pass etablerade och stora så de har ju 

rätt bra koll på regelverken. De har ju uppgift till att själva se vad deras handlingsutrymme är. 

Sen kan man ju förstå att små aktörer inte har samma regulatoriska apparater som stora 

operatörerna har”. Det ska bli intressant att se om Tre och Telias kampanjer följer PTS 

riktlinjer. Mobiloperatörerna ska ha bra koll på regelverken men nu inleder myndigheten 

tillsyn på de marknadserbjudanden som finns idag. Som förordningen antyder verkar det mer 

problematiskt för Telia, då de är den största mobiloperatören i Sverige. Det kan också vara en 

anledning till varför Telia fick så mycket kritik för sin kampanj. 
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4.3 Argument i debatten 
De huvudargument i den svenska debatten kring nätneutralitet stödjer en förordning kring 

nätneutralitet och visar att de flesta talar om mobiloperatörerna Tre- och Telias initiativ till 

reklamkampanjer som en affärsmetod som inte utmanar neutralitet på internet. 

Den första tesen i debatten är att en reglering av nätneutralitet är positivt. Argumenten för 

tesen är att internet har ett av de viktigaste verktygen för demokratisering av samhället, allas 

röster hörs och får en betydelse som de inte har fått förut, där alla har samma möjlighet att 

komma till tals och bygga vad de vill (Karlsten, 30 mars 2016). Ett internet där man som 

användare får välja fritt och utan begränsningar kommer att leda till en bättre utveckling än en 

styrd miljö där vissa får företräde. Med en god infrastruktur blir konkurrensen baserad på vem 

som kan producera mest intressant innehåll snarare än vem som har ekonomiska muskler att 

begränsa andra (Ludvigsson, 13 april 2016). En reglering av nätneutralitet sätter upp en del 

gränser som tidigare inte funnits för hur man får agera (Rydberg, 19 april 2016). 

Argumentet emot tesen skulle vara någon som inte tycker om reglering 

överhuvudtaget och anser att företag ska kunna göra precis vad de vill med distributionen. Ett 

argument för tesen i detta fall är att det inte är deras produkt egentligen utan det är en access 

till de större infrastrukturägarna, vilket gör det känsligt (Karlsten). 
 

Den andra tesen i argumentationen är att mobiloperatörerna Tre och Telia bryter mot själva 

idén om nätneutralitet. Argumenten för tesen är att de företagen gör, som är problematiskt är 

att de säger att viss trafik är gratis vilket gör att några leverantörer får förtur i nätet, även om 

man har slut på sin surf kan man då fortsätta surfa. Om Tre och Telia lägger till tjänster i 

erbjudandena så det blir fler är fortfarande inte alla och ingenting blir särskilt mycket bättre 

(Karlsten). Argumenten emot tesen är att det är en missuppfattning kring nätneutralitet som 

har genererat de här spekulationerna (Alemdar, 30 mars 2016). Tre och Telia gör ingen 

prioritering av trafik eller någon typ av blockering, därför menar de att det inte står i konflikt 

med nätneutraliteten (Alemdar, Haglund; 22 april 2016). Det är datan som genereras från 

musiklyssnandet, som de stryker från sina kunders fakturor. Alla tjänster får vara med om det 

är tekniskt möjligt och om det finns ett intresse (Alemdar). Mobiloperatörerna kommer med 

ett affärsmässigt förslag för konsumenterna som säger att de kan få vissa saker gratis. Det är 

ingen teknisk begränsning, man kan i princip använda vilken tjänst man vill. Så länge de 

lägger till tjänster råder det inget problem men det kan hända att vissa tjänster har tekniska 

problem (Fältström, 1 april 2016). 
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4.4 Den svenska debatten 
I augusti 2015 införde Tre som första mobiloperatör i Sverige fri dataanvändning på 

musikstreaming. Kampanjen heter “Nu släpper vi musiken fri!” och handlar om att underhålla 

de egna kunderna med fri musikstreaming i alla sina abonnemang, privat som företag oavsett 

om du har mobil- eller bredbandsabonnemang. Tres kunder kan använda sig av 

musiktjänsterna Spotify, Deezer och Tidal för att streama musik i upp till 70 GB per månad 

utan att det påverkar datamängden (Tre 2016). Kampanjen fick kritik av journalister som 

påpekade att detta var emot idén om nätneutralitet. Emanuel Karlsten var en av dessa. Han 

menar att Tre har tagit ett steg i fel riktning vilket han uttryckte i debattartikel “ett tydligt 

övertramp” som publicerades i GöteborgsPosten den 15 februari 2016. I artikeln skriver 

Karlsten att han varje månad sedan kampanjen släpptes i augusti 2015 har kontaktat Tre för 

att se hur processen går med att lägga till ytterligare tjänster i deras fria musikstreaming och 

fick svaret “det kommer” på frågan. Sex månader har gått efter deras första uttalande och det 

har ännu inte hänt något. Den 30 Mars 2016 gick företaget ut med att de lagt till SoundCloud 

och Google Play Music i sin musikstreamingtjänst. Sammanlagt är det fem tjänster som finns 

tillgängliga för fri musikstreaming för samtliga kunder som har abonnemang hos Tre. 

Karlsten menar dock att Tre fortfarande gör ett urval för vilka tjänster som ska vara gratis 

“Ingenting förändras i min argumentation mot Tre. Att de har lagt till två tjänster så det blivit 

fem är fortfarande inte alla. Och ingenting blir särskilt mycket bättre”. 

Sveriges största mobiloperatör Telia följde initiativet och lanserade kampanjen 

“#Hatahat” den 18 april 2016. Mobiloperatörens kunder surfar kostnadsfritt på sociala medier 

- om man lovar att vara schysst. Erbjudandet gäller endast med tjänsterna Facebook, 

Messenger, Instagram, Whatsapp, Twitter och Kik. Telia har i samarbete med Friends skapat 

kampanjen för att främja ett mer kärleksfullt internet (Krohn 2016). Emanuel Karlsten 

förhåller sig kritisk till Tres och Telias idé om att de endast erbjuder vissa fria tjänster till sina 

kunder “Jag anser att Tre bryter mot själva idén om nätneutralitet, det vill säga att man som 

distributör ska förhålla sig neutral till den produkt man säljer eller att användningen av den är 

en leverantörsaccess. Idén om nätneutralitet innebär att man är neutral om all typ av datatrafik 

som användaren väljer att nyttja. Det företaget gör som är problematisk är att de säger att viss 

trafik är gratis, vilket innebär att några leverantörer får förtur i nätet, även om man har slut på 

sin surf kan man då till exempel fortsätta surfa.” Enligt Karlsten har nätneutralitet både sina 

för- och nackdelar. “Nackdelarna inom nätneutralitet skulle möjligtvis kunna vara för den 

som inte tycker om reglering överhuvudtaget – att företaget ska göra precis vad de vill med 
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distributionen. Man kan tycka att företag har rätt att agera hur de vill, så att säga med sin 

produkt, för i det här fallet så är det ju inte deras produkt egentligen utan det är en access till 

de större infrastrukturägarna och det är det som gör det känsligt, att det blir en skillnad tänker 

jag”. Karlsten jobbar aktivt och regelbundet med att informera resterande publik angående 

nätneutralitet inom telekombranschen. Journalisten är aktiv på sociala medier och har väldigt 

många följare, vilket innebär att han lätt kan nå ut till andra människor via sina kanaler. Han 

står upp som opinionsbildare och kan därmed påverka människor genom att skriva om sina 

egna åsikter. “Det är inte bara för att driva opinion utan också för att samhället ska vara 

medveten om vart vi är på väg, för att bidra med nyanser och förståelse för den utveckling 

som pågår, därför engagerar jag mig i den frågan. Om jag ser att det inte finns de nyanser som 

behövs så försöker jag sprida dem istället”, säger Karlsten.  

Trots att initiativet är ungefär detsamma som Tres får Telia mycket tuffare kritik på 

sociala medier. De flesta är chockerade och upprörda av att ett sådant initiativ kommer från 

ett företag som delvis ägs av staten, som bör vara extra mån om regelverk och att inte ta 

ställning i sådana situationer (se bilaga 1, 2 och 3). Svenska mediechefer går samman mot 

Telias kampanj om fri surf på sociala medier. Bakom det gemensamma uppropet står bland 

annat publicister från Aftonbladet, SVT, Sveriges Radio, Expressen, Svenska Dagbladet och 

TV4. 27 chefredaktörer, chefer och publicister skriver under uppropet som publicerades i 

SVT Opinion. Publicisterna menar att den typ av avtal som Telia slutit hotar pressfriheten och 

snedvrider konkurrensen på nätet, då även andra sociala medier kan behöva köpa liknande 

fördelar som Facebook, Instagram och andra plattformar får av Telia genom deras kampanj 

(Olsson Olsén, 2016). Telias uppgörelse anses vara en attack på nätenutraliteten och rätten till 

det fria ordet på internet. “Nätneutraliteten är vår tids yttrandefrihet och när den begränsas är 

det viktigt att samhället kliver fram”, skriver de bland annat i debattartikeln.  

Johan Hansson som arbetar inom förädlade tjänster på PTS bekräftar “Det har varit 

medialt tryck på kampanjen och i viss mån har det att göra med omständigheter då många 

anmälningar har inkommit som är automatgenererade med formulär som är individuellt 

formade.” Säger Johan Hansson, enheten inom förädlade tjänster på PTS.  

 

Mobiloperatören Tre svarade på kritiken via ett blogginlägg på portalen mynewsdesk.com där 

de förnekade anklagelserna och förklarade “Vi har valt att inte ta betalt för streamad musik. 

Detta påverkar inte nätets hastighet, musik får inte företräde; den enda skillnaden är att vi 

strukit en rad från fakturan.” Kamran Alemdar, PR- och informationschef på Tre säger “Det 

är en missuppfattning kring nätneutralitet som har genererat de här spekulationerna.” Han 
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fortsätter “/.../Det blev en del feluppfattningar som spreds via vissa artiklar och blogginlägg. 

Det ryktades att vi skulle ta betalt av tjänsterna samt massa andra spekulationer kring varför 

inte Apple var med från start osv.” Alemdar menar att det finns två delar i den här frågan “Det 

finns den lagliga, och vi bryter inte mot några lagar när det gäller nätneutralitet. Sen finns det 

en ideologisk fråga också, man kan ju tycka vad man vill om det, om det är schysst eller om 

det är oschysst att göra som vi gjort. Vi gör det med all välvilja, det här är enbart något 

positivt som vi ser det, för våra kunder, eftersom vi inte stänger ute någon och att alla tjänster 

får vara med om det är tekniskt möjligt och om det finns ett intresse.” Alemdar förklarar “Vi 

har daglig kontakt med Post- och telestyrelsen som reglerar vår marknad och de som ser till 

att vi ska följa de lagar och regler som gäller, och rent lagligt är det inget som vi bryter mot 

när det gäller nätneutralitet. För det handlar om att vi inte ska ge någon tjänst i vårt nät 

snabbare uppkoppling eller att vi ska sänka någon annans hastighet.” Tre säger sig inte ha 

något avtal med de musikstreamingföretag vars tjänster ingår. “Det här är ju, som sagt, något 

vi bestämt att göra själva”. Kamran Alemdar förklarar mer grundläggande “Det finns inga 

samarbeten med dessa tjänster då det gäller fri surf på musikstreaming. När vi lanserade de tre 

första tjänsterna hade de inte en aning om att vi skulle göra det här. Så det är inget samarbete 

på det sättet, det finns ingen som betalar någon något eller har lovat någon något eller så, vi 

har gjort det här på egen hand.” Alemdar berättar syftet med kampanjen “/.../Anledningen är 

kort och gott att dels göra våra kunder mer nöjda, för vi vet att det är många som surfar och 

lyssnar på musik via streaming, så det är väldigt populärt och förhoppningsvis också attrahera 

nya kunder. Det är vårt enda fokus.”  

På frågan om den kritik de mött var förväntad svarade Kamran Alemdar “Vi var nog 

medvetna om att frågan skulle kunna ställas eftersom det här är någonting nytt, det är oftast 

så, en del reagerar, ifrågasätter och undrar hur det går till.”  
 

Marcus Haglund, pressansvarig på Telia, använder samma argument som Tre “/.../Vi gör 

ingen prioritering av trafik eller någon typ av blockering, därför menar vi att det inte står i 

konflikt med nätneutraliteten”. Haglund menar att kampanjen har blivit verksam för att ge 

kunderna ännu mer surffrihet “Vi har verkligen velat lyssna på våra kunder och ge dem ett 

erbjudande vi vet de kommer uppskatta. Världen utvecklas och sociala medier är det nya 

sättet att hålla kontakten med vänner och familj. Vi kommer självklart inte att övervaka våra 

kunder. Däremot kommer vi göra vissa initiativ för att göra internet till en tryggare och mer 

kärleksfull plats, i olika typer av samarbeten med bland annat Friends”. 
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Patrik Fältström, internetexpert säger “Jag tycker inte att de bryter mot nätneutraliteten, här 

kommer de med ett affärsmässigt förslag för konsumenterna som säger att konsumenterna kan 

få vissa saker gratis.” Han säger “Det enda Tre gör är att säga till sina kunder att de kan 

komma åt vissa tjänster gratis och det är alltså en affärsmässig evakuering, det är ingen 

teknisk begränsning. Man kan liksom i princip använda vilken tjänst man vill.” Fältström 

säger “I det här fallet har Tre valt att binda sina abonnemang som paketeras med sina 

telefonabonnemang med vissa musiktjänster. Så länge de lägger till tjänster så råder det inget 

problem men de kan ju hända att vissa tjänster har tekniska problem.” Patrik förklarar “Det är 

en sak att du måste betala datatrafiken som du använder inom Soundcloud men om de 

däremot hade blockerat möjlighet att komma åt Soundcloud, då hade jag varit irriterad.” 

Fältström jämför och säger “Jag tycker inte att det finns någon skillnad när du exempelvis 

köper ett bredbandsabonnemang, där kan du välja bland vissa leverantörer. Så där har vi ju till 

kabel-tv och telefonitjänster också. Jag tycker att den här situationen är jättedålig, jag tycker 

att konsumenterna ska kunna välja och i fallet Tre så kan ju konsumenterna välja antingen den 

här tjänsten eller någon annan tjänst, Tre förhindrar ju inte folk att göra det. Ekonomiskt så 

påverkar ju det naturligtvis men man måste vara väldigt försiktigt här när man bara klagar på 

Tre, för så är det ju överallt.” Fältström förklarar “Det enda som jag kan tänka mig i det fallet 

att Tre gör fel är om någon musiktjänst som inte finns med på deras lista skulle vilja vara med 

där, om de t.ex. hör av sig till Tre och om Tre då vägrar att prioriterar deras trafik eller vägrar 

låta deras kunder använda de gratis.” 

 

Mobiloperatörernas kampanjer skiljer sig åt på många sätt, den främsta skillnaden utgör det 

faktum att Tre varit öppen för att tillägga tjänster i sitt erbjudande. Ett sådant initiativ går inte 

att hitta i Telias erbjudande ännu. Johan Hansson fortsätter ”/.../Det finns skillnader mellan 

dessa två kampanjer. Ena gäller musik och den andra gäller sociala medier. Ena kanske 

väcker mera känslor eller har större betydelse för vissa människor. Eftersom att de inte är helt 

likartade i det avseendet så har de fått olika gensvar. Det har mer och göra med reaktionerna 

kring erbjudandet än hur olikartade de är som tekniska- och affärsmässiga upplägg. Från 

myndigheternas sida så är det väl så att det har betydelse om vi får många anmälningar i en 

fråga för att det är en indikator på hur marknaden mår samtidigt så har det fallet lite mer 

tekniska ögon på det som man tittar på. Generellt sätt så är båda erbjudandena likartade i viss 

utsträckning men de omfattar olika tjänster och det finns olika profil på dem. Om man ska 

titta på dem så är det också intressant att titta på hur de realiseras, vad som händer i nätet. Det 

är olika perspektiv på samma fråga, det finns tekniska aspekter och affärsmässiga, 
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kommersiella aspekter.” Kampanjerna skiljer sig åt men är desamma på så sätt att 

operatörerna bestämmer vilka tjänster som ska vara kostnadsfria för kunderna. Efter en 

utredning av kampanjerna har PTS sista ordet i frågan om kampanjerna bryter mot 

nätneutraliteten eller inte. Johan Hansson som är verksam hos PTS beskriver konsekvenserna 

som följande “/…/ Om PTS hittar något fel, får man ta dialogen och se vad man kan göra för 

att åtgärda det. Regulatörsmyndigheten i bakgrunden av den här förordningen och i Europa 

generellt, inte bara PTS får ju verktyg för att reglera det här. Det finns ju goda förutsättningar 

att reagera om man anser att det finns anledning till det, man behöver åtminstone inte oroa sig 

att det inte ska finnas handlingsutrymme, för det gör det ju.” 

Nyare forskning gällande informationskampanjer menar att en kombination av en 

underhållande och undervisande uppläggning ger framgångsrika kampanjer. William 

McGuire, den mest kände forskaren kring övertalningskampanjer analyserar dessa efter en 

traditionell sändar-mottagare-modell. När det gäller sändarna menar han att trovärdighet, 

attraktionskraft och styrka är traditionellt sätt de tre viktigaste faktorerna för lyckade 

kampanjer. Målet för kampanjer är att nå särskilda effekter hos målgruppen, inte bara direkta 

kortsiktiga beteendeeffekter utan också långsiktiga effekter. Bland massmediala insatser anses 

traditionellt tv-reklam ha massiv effekt på publiken (Mral och Larsson 2004, 16-17). Kamran 

Alemdar, PR- och informationschef på Tre uttrycker att kampanjen har fått ett positiv 

bemötande av konsumenterna “Vi har inte gjort det här för att uppröra någon, vi tror och 

hoppas att de flesta är positiva, och den feedbacken vi har fått tyder på det, att man är positiv 

till initiativet.” Han pratar om när förordningen träder i kraft och säger “/…/Är det så att det 

här av någon anledning skulle bli någonting som tar en läskig utveckling framöver eller något 

sådant, ja då får vi utvärdera initiativet och titta på det då. Vi har inte gjort det här för att 

uppröra någon, vi tror och hoppas att de flesta är positiva, och den feedbacken vi har fått tyder 

på det, att man är positiv till initiativet.” Marcus Haglund, pressansvarig på Telia, säger att 

kampanjen kommer revideras om det så behövs när EU-förordningen om nätneutralitet blir 

verksam “Hur förordningen ska tolkas kommer PTS att gå igenom efter den 30 april, vi följer 

så klart utvecklingen och hoppas kunna leverera den här typ av tjänst till våra kunder.” 

Alemdar konstaterar att “Ganska många verkar även förstå att det vi gör inte har med 

nätneutralitet att göra även om man skulle kunna få den uppfattningen om man läser det som 

skrivs i sociala medier. Det är uppenbarligen en hel del som tycker mycket om frågan men 

som kanske inte har så bra koll på den exakta innebörden av lagen om nätneutralitet. Det är 

väl det som är fantastiskt också, att man får tycka, tänka och diskutera kring frågor som 

engagerar och som man bryr sig om.” Pilotstudien i form av enkäter visade tendenser som 
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tyder på att över 80% i åldern 18-35 inte vet vad begreppet nätneutralitet är och om en lag 

kring nätneutralitet skulle vara bra eller dålig. Resultatet visar tecken på att det skulle behövas 

mer upplysning kring frågan och debatten för konsumenter. Kamran Alemdar tror att “/.../ Det 

framförallt är människor som är någorlunda insatta i telekom, internet och den typen av 

frågor, som känner till diskussionen eller begreppet nätneutralitet.” Resultatet av pilotstudien 

pekar på att Kamran Alemdars tes stämmer, då de allra flesta i undersökningen saknade 

kunskap kring begreppet nätneutralitet. Resultatet antyder också att journalisten Emanuel 

Karlstens roll som opinionsledare begränsas till den målgrupp som är involverad och/eller är 

engagerad i frågan kring nätneutralitet. I texten av Katz och Lazarsfeld (1955) redogörs 

effektiviteten av massmediernas försök att påverka och ändra människors åsikter och 

attityder. Varje ny aspekt som införts har bidragit till att komma emellan massmedierna och 

människor, vilket var anledning till att man började undersöka detta med att ”allsmäktiga” 

medier på egen hand sänder ut budskap genom kampanjer och de automatiserade 

människorna väntar på att få budskapet. Texten behandlar därmed effekterna av massmedia 

kampanjer. De menar att kampanjer är en bidragande faktor som påverkar röster, 

försäljningen och något som man använder för att minska fördomar. I texten förekommer det 

att massmedieforskningen syftar till att skapa en förståelse för hur och under vilka 

förutsättningar som massmediekampanjer lyckas påverka åsikter och attityder hos människor. 

I takt med mediala utvecklingar skapas fler möjligheter till diskussion och debatt och Jürgen 

Habermas offentlighetsteori är en viktig grundpelare när vi talar om opinionsbildning och 

offentlighet. Genom internet och alla dess möjligheter har nya arenor skapats och möjligheten 

att yttra sig och framföra sina åsikter har utökats enormt. Medierna producerar debattämnen 

som medborgarna tar ställning till, istället för att själva skapa debatter och genom kritiskt 

resonemang komma fram till en egen åsikt. Mediernas funktion har med tekniska 

landvinningar blivit som en offentlig arena eller mötesplats där mediernas utbud har fått en 

stor betydelse när det gäller att strukturera de bilder och diskurser med vars hjälp som 

människor förstår världen. Inom det mediala området finns det aktörer som blir 

majoritetssamhället organiserade röst som försöker förmedla olika händelser. Journalistikens 

offentliga arena, som brukar anses vara en grundsten i demokratin, har kraftigt ökat sitt 

inflytande över den bild som förmedlas i nyhetsmedierna. Dessa journalister utgör en viktig 

roll för våra föreställningar om vad som är önskvärt och icke önskvärt, normalt och onormalt, 

möjligt och orealistiskt. I denna mediala utveckling är det viktigt att ta ställning i den centrala 

frågan kring vad nätet ska innebära för att förhindra missbruk av t.ex. mobiloperatörer. 

Offentlighetsteorin stödjer en förordning kring nätneutralitet då den ställer sig kritisk mot en 



	 30	

sfär utan något som skiljer mellan det privata och offentliga. Med införandet av förordningen 

kring nätneutralitet ska mobiloperatörer inte ha möjlighet till att kunna blockera, styra eller 

påverka konsumenters internetanvändning, det ska vara upp till var och en. 
 

5. Diskussion och slutsatser 
5.1 Diskussion 
Att reklamkampanjer får kritik från många håll är inget nytt och det händer alltför ofta. 

Mobiloperatörerna Tre och Telia har fått kritik för kampanjerna “Nu släpper vi musiken fri!” 

och “#Hatahat” vilket har resulterat i en debatt kring begreppet nätneutralitet och dess värde. 

Detta ledde oundvikligen till synpunkter kring huruvida nätneutralitet tillämpas i nuläget och 

framförallt hur det ska omsättas i praktiken. 
 

Principen och förordningen handlar om att all trafik ska behandlas likvärdigt: 
 

• alla ska ha möjlighet att nå alla tjänster på internet  

• trafikbehandlingen ska inte leda till att någon diskrimineras 

• man får differentiera sina erbjudanden som aktör 
 

Operatörer får alltså förpacka och differentiera sina erbjudanden till kunderna för att utforma 

profilerande eller föra in intressanta erbjudanden för kunderna så länge de inte diskriminerar 

andra. Frågan om vart gränsen för diskriminering går, består och precis som Emanuel, anser 

många att mobiloperatörerna har tagit ett kliv i fel riktning. Många har därför en anledning till 

att känna oro, om huruvida dessa kampanjer följer förordningens riktlinjer. Om denna 

trafikbehandling anses vara i linje med förordningen, vart går egentligen gränsen?  

Tre- och Telias kampanjer är initiativ i framkant som möter deras kunders behov på en 

helt ny nivå. Genom att mobiloperatörerna tagit hänsyn till sina kunder, har de uppnått de tre 

viktigaste faktorerna för en lyckad kampanj enligt William McGuire’s traditionella sändar-

mottagare-modell; trovärdighet, attraktionskraft och styrka. Syftet med kampanjerna är att 

underhålla sina kunder och inte undervisa dem, det gäller för alla befintliga samt nya kunder, 

så länge de använder sig av de streamingtjänster/sociala medieplattformar som ingår i 

kampanjerbjudandet. Detta resulterar i långsiktiga beteendeeffekter hos kunderna, vilket är 

det huvudsakliga målet för alla kampanjer.  
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Det som medierna tar upp blir i förlängningen det som allmänheten finner viktigt. Vi bildar 

oss en uppfattning om en nyhet genom den information vi väljer att införskaffa oss. 

Journalisternas gestaltningar påverkar mediekonsumenternas gestaltningar av samma 

verklighet. Därför kan nyheter tolkas både positivt och negativt beroende på i vilket 

sammanhang den förekommer. Det är en av anledningarna till varför mediernas gestaltning är 

värd att nämnas i den här studien. En medial gestaltning kan påverka människors tolkningar 

av en text och därmed hur de prioriterar olika sakfrågor, samt vad det tänker om olika 

personer. Mottagarens bakgrund samt förkunskaper spelar roll för hur man påverkas av 

medieinnehållet samt att det varierar hur stort inflytandet blir, från person till person 

(McCombs 2006). Pilotstudien i form av enkäter visade tendenser som tyder på att de allra 

flesta inte vet vad nätneutralitet är eller om en lag kring nätneutralitet skulle vara bra eller 

dålig. Resultatet av pilotstudien visar på tendenser att det skulle behövas mer upplysning 

kring frågan och debatten i sig. Väldigt många är alltså omedvetna om vad begreppet 

nätneutralitet innebär och det kan vara en anledning till varför operatörerna upplevt att 

kunderna är positivt inställda till kampanjerna; man kan inte ha en åsikt om något som man 

inte vet innebörden av. Som internetanvändare är det viktigt att förstå vad nätneutralitet 

innebär eftersom det går hand i hand med hur vi får använda internet.  

Den dagordningsfunktion som medierna har, handlar om att medierna organiserar våra 

upplevelser av verkligheten. Det vi tar del av i nyhetsmedierna är sekundära källor som är 

omskrivna och formade av journalister. En konsekvens av mediernas framställning är att 

läsaren på lång sikt kan bli påverkade av det subjektiva mediet och genom det, bli okritisk för 

vad som är sant och vad som inte är sant. Emanuel Karlsten är en ledande profil inom svensk 

media, han är aktiv i debatten och agerar som opinionsledare inom området enligt den 

traditionella och den “digitala” utvecklade versionen av teorin tvåstegshypotesen. Detta gör 

att läsaren påverkas av hans åsikter om mobiloperatörerna Tre och Telia, samt deras 

kampanjer. Den generella inställningen av operatörernas kunder samt resultatet av enkäterna 

visar att det inte finns några tendenser av journalistens opinionsledning, då de flesta är 

positiva och inte negativa till kampanjerna. Detta stödjer Kamran Alemdars tes om att 

debatten är begränsad till personer som är någorlunda insatta i frågor kring telekom och 

internet. Debatten handlar mycket om på vilka sätt Tre och Telia bryter mot nätneutralitet 

men ännu mer om hur konsekvenserna av dessa initiativ blir ett steg i fel riktning. Precis som 

EU-ledamot Olle Ludvigsson resonerar kring införandet av förordningen handlar det om att 

“sända en tydlig och tidig signal om vilken utveckling vi inte vill ha”. Detta framgår tydligt i 

traditionell och social media. 
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Det var förvånande att Telia valde att följa Tres intiativ och lansera en liknande 

kampanj endast 12 dagar innan EU-förordningen trädde i kraft. Kampanjen “#Hatahat” som 

erbjuder fri surf på vissa sociala medieplattformar gäller bara “om du lovar att vara schysst”. 

Kampanjen är något otydlig och väcker en del frågor. Vad är innebörden av att vara 

“schysst”? Vad definierar Telia som “schysst”? Och hur ska Telia som mobiloperatör kunna 

avgöra om deras kunder är “schyssta” på sociala medier? Till sist; hur kommer dessa 

“kärleksfulla initiativ” att se ut? En generell vision och önskan finns om att bekämpa näthat, 

men hur ska Telia och Friends lyckas främja ett mer kärleksfullt internet?  

 En enorm debatt har pågått på sociala medier om Tre- och Telias kampanjer 

som kritiseras för att bryta mot nätneutraliteten. Det går bara att spekulera om framtiden, men 

två saker är säkra; sociala medier är och kommer vara plattformar där aktuella samhällsfrågor 

diskuteras och kritiseras samt att vi har ett neutralt internet att se fram emot. 
 

5.2 Slutsatser 
Internet har en komplicerad infrastruktur, dess funktioner och system ligger på en högt 

avancerad teknisk nivå, som få människor har kunskap om. Detta gör problemen kring 

nätneutralitet till en komplicerad fråga som är svår att förstå, diskutera kring och ta ställning i 

som gemene man. Men också som opinionsledare, då man sällan innehar samma kunskap som 

experter utan snarare är personen som uppmärksammar viss information och skickar vidare 

till resterande, mindre aktiv publik. Begreppet nätneutralitet innehåller många aspekter och 

olika definitioner som gör begreppet svårare att greppa, vilket har lett till en del missförstånd 

kring begreppet. Dessutom har det varit oklart vad förordningen kommer att innehålla då 

denna debatt pågått under tiden förordningen har varit under process, samt vad förordningen 

egentligen tillåter nu när den är verksam. Dessa aspekter har orsakat en viss svårighet med 

insamlingen av data och sammanställningen av denna studie. Kryphål finns överallt, gråzoner 

likaså. Det är en fyndig och smart affärsidé mobiloperatören Tre gått i bräschen för. Det som 

är säkert är att vi har ett fortsatt neutralt internet att se fram emot. Nu återstår det att se om 

Tres och Telias initiativ går i linje med eller emot förordningen, för att komma någonstans i 

denna debatt. 
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5.3 Inför framtida studier 
Det finns många aspekter av nätneutralitet att fördjupa sig inom inför framtida studier. En 

enkätundersökning eller fokusgrupper skulle vara mer lämpliga än endast en pilotstudie för att 

representera kunskapen som finns kring begreppet bland konsumentperspektivet. Det skulle 

vara intressant att “följa upp” när den sista delen av denna process är avslutad. Post- och 

telestyrelsens tolkning av förordningen kommer att vara avgörande för hur mobiloperatörerna 

har skyldighet att följa dessa riktlinjer. Därför skulle det vara spännande att t.ex. utvärdera 

eventuella konsekvenser eller följa debatten om den fortsätter framöver. 
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Enkätresultat 4. 
Kvinna: 25 (80,6%) 

Man: 6 (19,4%) 
 

Ålder: 

18-25: 27 (87,1%) 

26-30: 3 (9,7%) 

30-35: 1 (3,2%) 
 

Vet du vad nätneutralitet är? 

Ja: 5 (16,1%) 

Nej: 26 (83,9%) 
 

Vad tycker du om att det ska införas en lag om nätneutralitet? 

Bra: 6 (19,4%) 

Ej nödvändig: 3 (9,7%) 

Vet ej: 22 (71%) 

 

 

 

	


