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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Internet har under de senaste decennierna utvecklats till en öppen platt-

form för innovation med låga barriärer för slutanvändare, tjänste- och 

innehållsleverantörer jämte internetoperatörer. Under de senaste åren har 

emellertid rapporter från bl.a. Body of European Regulators for Electronic 

Communications (BEREC) visat att en betydande andel slutanvändare på-

verkas av förekomsten av trafikstyrningar som blockerar eller begränsar 

specifika tjänster. Denna utveckling, som innebär manipulation av 

internethastigheten för olika tjänster, påverkar såväl konsumenterna och 

företagen som samhällsutvecklingen i stort. Det finns samtidigt ett intresse 

av att upprätthålla ett öppet internet och principen om öppna nät och 

tjänster, även kallat nätneutralitet. Enligt detta synsätt ska slutanvändare 

i princip fritt kunna ta emot och skicka innehåll samt fritt använda 

innehållstjänster. Det kan emellertid vara svårt för konsumenter att teckna 

abonnemang av internetaccesstjänster utan förekomsten av blockeringar 

eller begränsningar. Nedprioriteringar av internettrafik kan även leda till 

illojal konkurrens mellan företag. Jag har därför valt att i arbetet 

undersöka, utifrån marknadsrättsliga aspekter, om den befintliga 

regleringen som gäller för trafikstyrning är tillräcklig eller om ytterligare 

lagstiftning är nödvändig.  

1.2 Marknaden för internetaccesstjänster 

Aktörerna på marknaden som i dag erbjuder internetaccesstjänster till 

slutanvändare tillhandahåller ofta även egna eller andra 

samarbetspartners IP-baserade tjänster till konsumenterna, t.ex. IP-tv och 

IP-telefoni (VoIP).1 En sådan marknadsstruktur kan emellertid medföra 

                                            

1 Se PTS-ER 2011:29, Transparenta internetaccesser, s. 12. 
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problem. Det framhålls särskilt att internetoperatörer som är vertikalt 

integrerade, och tillhandahåller egna innehållstjänster eller har 

samarbetspartners som tillhandahåller innehållstjänster, har förstärkta 

incitament att kräva att konkurrerande innehållsleverantörer ska betala en 

högre avgift för att få tillgång till internetaccess med bättre hastighet.2 Det 

anges i en departementspromemoria från 2013 att ca 85 % av 

mobilleverantörernas intäkter och 95 % av vinsterna kommer från telefoni- 

och SMS-tjänster, samtidigt som det går att se en ökad användning av 

konkurrerande datatjänster.3 Antalet abonnemang på IP-tv ökade med 12 % 

mellan juni 2012 och juni 2013, vilket är den största ökningen för de olika 

plattformar som tillhandahåller tv-abonnemang.4 Samtidigt har 

sampaketeringen av tv och fast bredband ökat med nära en tredjedel sedan 

det första halvåret 2012.5 Den fortlöpande utvecklingen av användningen av 

IP-nät och nya affärsmodeller på marknaden ger anledning till att se över 

den gällande regleringen på området. 

1.3 Metod 

Detta arbete är en studie av gällande rätt. En granskning av rättsläget i ett 

rättsvetenskapligt arbete utförs genom en rättsdogmatisk metod. I korthet 

innebär det att beskriva gällande rättsregler på området och detta områdes 

struktur. Materialet utgörs av rättskällorna som används i enlighet med 

rättskälleläran, som rättspraxis, lagtext, förarbeten och doktrin.  

Lagstiftningen kring trafikstyrningsåtgärder är relativt ny och har ännu 

inte fått något större utrymme i den juridiska litteraturen, i vart fall inte i 

Sverige. Jag har i huvudsak haft lagtext och direktiv att tillgå och därmed 

förarbeten och andra dokument relaterade till lagstiftningsarbetet. I arbetet 

behandlas också ett aktuellt förslag till en ny förordning från EU-

                                            

2 Se Walden, Ian, Telecommunications – Law and regulation, s. 729. 
3 Se Ds 2013:9, s 40. 
4 Se PTS-ER 2013:21 Svensk telemarknad första halvåret 2013, s. 31 f. 
5 Se PTS-ER 2013:21 Svensk telemarknad första halvåret 2013, s. 34. 
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kommissionen. För att berika diskussionen har jag bl.a. refererat till 

remissvar från vissa internetoperatörer. Dessa uttalanden bör naturligtvis 

bemötas med en viss försiktighet, eftersom de sannolikt i huvudsak är 

styrda av kommersiella syften i och med operatörernas ställning som 

intressenter. 

Arbetet hänför sig till IT-rätten6, med fokus på marknadsrättsliga 

aspekter. IT-rätt som rättsområde omfattar bl.a. frågor om hur regler kan 

och bör utformas för att fungera väl i informationssamhället.7 Med 

marknadsrätt avses rättsliga gränser för företagens ekonomiska 

verksamhet på marknaden genom ramregler för företagsetablering, 

konkurrens, marknadsföring, avtalsvillkor m.m.8 Syftet med 

marknadsrätten är dels att säkerställa en effektiv och tillbörlig konkurrens, 

dels att skydda konsumenterna.9 Marknadsrätten kan delas upp i två 

huvudområden, som är konkurrensrätten och marknadsföringsrätten.10 

Medan konkurrenslagstiftningen syftar till att säkerställa en effektiv 

konkurrens genom att förbjuda eller motverka konkurrensbegränsande 

avtal, missbruk av dominerande ställning och oönskade 

företagskoncentrationer, söker marknadsföringslagstiftningen att skydda 

konsumenterna och företagen mot otillbörliga marknadsföringsåtgärder.11   

1.4 Avgränsningar 

I arbetet behandlas främst de regleringar som gäller för nätverks strukturer 

och tjänster, som överföring av röst- och datatrafik, snarare än de 

regleringar som gäller för innehållet i den trafik som skickas över 

                                            

6 Med IT avses såväl informations- som kommunikationsteknik. 
7 Se Magnusson Sjöberg, Cecilia, Nordbeck, Peter, Nordén, Anna & Westman, Daniel, 

Rättsinformatik: Inblickar i e-samhället, e-handel och e-förvaltning, s. 18. 
8 Se Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1 - Konkurrensrätten och 

marknadsekonomins rättsliga grundvalar, s. 28. 
9 Se Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1 - Konkurrensrätten och 

marknadsekonomins rättsliga grundvalar, s. 27 ff. 
10 Se Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – Marknadsföringsrätten, s. 19. 
11 Se Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – Marknadsföringsrätten, s. 20. 
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nätverken. Det senare är vad som hänför sig till medierätt snarare än IT-

rätt.  

Arbetet avser att fokusera på regleringen av internetoperatörers 

möjligheter till trafikstyrning och i vilken utsträckning konsumenter får 

tillräcklig information om detta. Frågan om trafikstyrning ger upphov till 

eventuella krav på samtycke från berörda konsumenter kommer däremot 

inte att behandlas i arbetet. Arbetet avser heller inte att behandla frågor 

om hur trafikstyrning förhåller sig till rättsliga regleringar kring 

yttrandefrihet och integritet. Trafikstyrning i form av blockering av olagligt 

material på internet, som t.ex. barnpornografi, faller inte inom ramen för 

detta arbete. Det ska redan här också framhållas att arbetet inte avser att 

ge något definitivt svar om nätneutralitet är önskvärt eller om det över 

huvud taget ska vara reglerat och vilken utformning en sådan reglering bör 

ha. Nyssnämnda avgränsningar har framförallt gjorts eftersom arbetets 

omfattning är begränsat, därutöver faller en del av frågeställningarna inte 

inom ramen för ett arbete med en marknadsrättslig inriktning.  

1.5 Disposition 

För att åskådliggöra problemställningen, förhoppningsvis även för läsare 

med mindre teknisk förståelse, är arbetet upplagt med ett inledande avsnitt 

om internet och trafikstyrningsåtgärder på internet (avsnitt 2). Därefter 

följer en redogörelse av gällande regleringar (avsnitt 3), som även innefattar 

olika myndigheters inställningar till problematiken. Efter det behandlar 

arbetet ett förslag till en förordning (KOM (2013) 627 slutlig. Förslag till 

Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den 

europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en 

uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 

2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och 

(EU) nr 531/2012) från september 2013 (avsnitt 4). Avsnitt 5 avser att 

analysera och utvärdera den befintliga regleringen. I avsnitt 6 ges en 

framtidsutblick och en sammanfattande kommentar av arbetet. 
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2 Trafikstyrning och nätneutralitet 

2.1 Internettrafik 

För att kunna förstå problembeskrivningen närmare är det av vikt att 

beskriva internetoperatörernas tekniska förutsättningar för att kunna styra 

trafiken över internet. I detta avsnitt följer därför en introduktion till hur 

internet fungerar.12 Beskrivningen avser inte att vara helt uttömmande, 

utan avsnittet tar endast upp teknisk information som är nödvändig för att 

förstå de juridiska resonemangen.  

Internet är i grunden ett kolossalt nätverk som kopplar ihop ett stort 

antal datornätverk. Internet möjliggör att koppla samman en dator i 

Sverige med t.ex. en server i en annan del av världen. En förutsättning för 

att det ska vara möjligt att skicka trafik över internet är att alla datorer 

använder samma sorts regler, s.k. protokoll, när de skickar och tar emot 

information. Ett grundläggande protokoll är TCP/IP vilket är en samling av 

bl.a. Transmission Control Protocol och Internet Protocol. 

För att på ett enklare sätt beskriva internettrafik går det att göra en 

analogi till hur fysiska paket skickas. All information som skickas över 

internet delas i princip upp i mindre s.k. IP-paket.  IP-protokollet ser bl.a. 

till att IP-paket skickas till rätt dator och bestämmer vägen dit. På vägen 

från avsändare till mottagare slussas paketen vidare av routrar som läser 

av paketens IP-adresser. En IP-adress kan därför jämföras med en 

postadress, ju närmare destinationen desto mer detaljspecifik är adressen. 

IP-adressen är en unik nummerserie som identifierar datorn i nätverket. 

Exempelvis skickas varje IP-paket till ett specifikt portnummer på 

destinationsadressen, så att den mottagande datorn vet vilket program som 

ska ta hand om informationen. Innehåller paketet en del av en webbsida 

                                            

12 Följande avsnitt är baserat på Thoresson, Anders, Spärrar och gräddfiler – om 

nätneutralitet på Internet, .SE:s Internetguide, nr 27. 
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ska informationen till webbläsaren (HTTP13) eller är det en del av e-post 

(SMTP14) ska informationen till ett e-postprogram o.s.v.  

TCP-protokollet kompletterar IP-protokollet genom att kontrollera att 

kommunikationen mellan avsändaren och mottagaren fungerar som den 

ska. När IP-paketen når mottagaren kontrollerar TCP-protokollet att alla 

paket har kommit fram och ser till att informationen skickas om på nytt om 

något paket kommit bort på vägen. TCP-protokollet ser även till att anpassa 

hastigheten på IP-paketen som skickas. I fall att den mottagande datorn 

inte kan behandla IP-paketen i samma takt som de skickas justerar TCP-

protokollet hastigheten så att den mottagande datorn inte överbelastas. 

När protokollen utformades var den ursprungliga tanken att all trafik 

skulle förmedlas med samma förutsättningar, alltid på det effektivaste 

sättet. På vägen från avsändaren till mottagaren dirigeras IP-paketen av 

routrar som visar vilken rutt över internet som är lämpligast att ta. IP-

paket skickas dock, som huvudregel, helt oberoende vad paketet innehåller, 

vilket innebär att information från webbplatser, e-post eller 

streaming/video-on-demand behandlas lika efter den ordning paketen 

skickas. 

Av de komponenter som ett IP-paket består av finns dock möjlighet att 

identifiera vad för typ av trafik det är som skickas. Avsändarens IP-adress 

och mottagarens IP-adress samt portnummer skapar följaktligen en 

möjlighet för olika former av trafikstyrning. 

2.2 Nätneutralitet – best effort 

Trafik över internet har under en lång tid slussats fram genom s.k. 

destinationsbaserad routing, vilket innebär att hänsyn endast tas till var 

IP-paketen ska och inte vad det är som skickas. Routrarna som dirigerar IP-

paketen behandlar paketen i den ordning de kommer. En router 

                                            

13 Hypertext Transfer Protocol. 
14 Simple Mail Transfer Protocol 
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kontrollerar vilken IP-adress som är destinationen och beslutar därefter om 

hur paketet ska skickas vidare och vilken router som bör vara nästa 

mellansteg på vägen till mottagaren. Sedan fortsätter routern, på samma 

sätt, med nästa paket i ordningen. Ett nät där hanteringen av IP-paket sker 

på det viset är nätneutralt.15 

En grundläggande karakteristik för internet som ett kommunikationsnät 

är att informationsöverföringen är enkel och neutral i förhållande till 

informationens syfte eller innehåll och vilken typ av terminal som används. 

Kommunikation över internet har av tradition kännetecknats av vad som 

beskrivs som ett ”dumt” nät, som på lika villkor utan diskriminering 

transporterar information. ”Intelligensen” finns i stället i nätets 

slutpunkter, vilket har kommit att kallas för end-to-end-principen.16  

Trafik över internet har av tradition dirigerats i den mån det finns 

kapacitet efter s.k. best effort. Trafik har inte begränsats genom blockering, 

prioritering eller liknande beroende på vilken tjänst som används, vilket 

innehåll som transporteras eller vem som är avsändare eller mottagare. I 

stället har trafiken dirigerats efter best effort med innebörden att all möjlig 

tillgänglig kapacitet i nätet används i varje ögonblick, men att fördröjningar 

och avbrott kan inträffa vid brist på kapacitet. Vid kapacitetsbrist drabbas 

därför alla avsändare och mottagare, med likadana internetaccesser, i lika 

hög grad när vissa IP-paket når fram och andra försvinner på vägen eller 

försenas.17 

Begreppet nätneutralitet (network [net] neutrality) myntades av 

amerikanen Tim Wu 2003.18 Någon enhetligt definition finns dock inte. 

Kommissionen framhöll följande i ett meddelande från 2011 om ett öppet 

internet och nätneutralitet i Europa: 

                                            

15 Se Thoresson, Anders, Spärrar och gräddfiler – om nätneutralitet på Internet, .SE:s 

Internetguide, nr 27, s. 19. 
16 Se PTS-ER 2011:29 Transparenta internetaccesser, s. 12. 
17 Se PTS-ER 2011:29 Transparenta internetaccesser, s. 12.  
18 Wu, Tim, Network Neutrality, Broadband Discrimination. Journal of Tele-

communications and High Technology Law, Vol. 2, p. 141, 2003. via Walden, Ian, 

Telecommunications – Law and regulation, s. 734. 
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Även om det inte finns någon fast definition av ”nätneutralitet” ska de nationella 
regleringsmyndigheterna,[…], främja de intressen som medborgarna i Europeiska 
unionen har, genom att främja slutanvändares förmåga att skaffa sig tillgång till och 
distribuera information eller använda tillämpningar och tjänster efter eget val.19 

Kommissionen framhåller även att det är allmänt accepterat att 

internetoperatörer använder trafikstyrning i en viss mån för att det inte ska 

uppstå trafikstockningar så att nätet överbelastas.20 Det kan därför anföras 

att det väsentliga beträffande nätneutralitet är i vilken utsträckning 

trafikstyrning ska vara tillåtet, d.v.s. vad som kan anses vara rimligt. 

2.3 Generell trafikstyrning 

Det är som redan nämnts allmänt accepterat att internetoperatörer aktivt 

bedriver trafikstyrning i en viss utsträckning.21 Detta är på grund av att 

kapaciteten i nätverken är begränsad. Mängden trafik över internet 

varierar från tid till annan och likt andra former av kommunikation kan 

internet påverkas av rusningstrafik under vissa tider av dygnet. Det är inte 

ekonomiskt försvarbart att tillhandahålla ett nät som kan hantera all trafik 

under alla tider, även den som uppstår tillfälligt.22 Ett sådant nät skulle 

under större delen av tiden vara överdimensionerat. 

För att hantera kapacitetsproblemen kan internetleverantörerna 

tillämpa trafikhanteringsåtgärder för att lindra eventuella 

trafikstockningar och överbelastningar. Om inga åtgärder vidtas drabbas all 

datatrafik i lika hög utsträckning. Olika typer av datatrafik är dock inte 

lika beroende av att trafiken över internet flyter på som den ska. 

Exempelvis påverkas inte vanlig webbtrafik av en försening på 200 

millisekunder medan en motsvarande försening på realtidskänsliga 

innehållstjänster såsom VoIP-tjänster kan utgöra en avsevärd försämring 

av kvaliteten.23 Datatrafik som utgör fildelning, t.ex. bittorrent, är särskilt 

                                            

19 KOM (2011) 222 slutlig, s. 3. 
20 Se KOM (2011) 222 slutlig, s. 3. 
21 Något som även framgår av ingresspunkt 34, direktiv 2009/136/EG. 
22 Se PTS-ER 2011:29 Transparenta internetaccesser, s. 20. 
23 Se PTS-ER 2011:29 Transparenta internetaccesser, s. 21. 
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kapacitetskrävande men inte realtidskänslig och några internetoperatörer 

väljer därför att nedprioritera den typen av trafik.24 

2.4 Trafikstyrning som begränsar specifika innehållstjänster 

De faktiska möjligheterna till trafikstyrning medför att internetoperatörer 

kan vidta trafikstyrningsåtgärder av skäl som inte har att göra med sådan 

generell trafikstyrning som syftar till att lindra tillfällig kapacitetsbrist. 

Exempelvis kan internetoperatörer blockera eller nedprioritera vissa 

innehållstjänster som konkurrerar med deras egna tjänster eller tjänster 

som de favoriserar.25  

Många internetoperatörer tillhandahåller inte bara internetaccess utan 

även sådana innehållstjänster som konkurrerar direkt med andra 

innehållstjänster som finns tillgängliga över internet. Det innebär att det 

finns ekonomiska incitament för internetoperatörerna att begränsa 

tillgången till konkurrerade innehållstjänster eller att ta ut en extra avgift 

för att användaren/kunden ska kunna nå specifika innehållstjänster.26  

Exempelvis konkurrerar tjänster som Skype och WhatsApp med 

traditionella röst- och kommunikationstjänster. Därutöver har många 

internetoperatörer utökat sina utbud genom att även erbjuda IP-tv och 

video-on-demand-tjänster som i sin tur konkurrerar med redan befintliga 

innehållstjänster som t.ex. Viaplay och Netflix. 

Trafikstyrning är möjligt att genomföra med olika avancerade 

förfaranden. Det går t.ex., som tidigare nämnts, att avläsa från IP-adressen 

till vilken port som trafiken skickas till. E-posttrafik går som regel över port 

25 och vanlig webbtrafik över port 80 samt filöverföring med FTP över port 

21.27 

                                            

24 Se PTS-ER 2011:29 Transparenta internetaccesser, s. 21. 
25 Se KOM (2011) 222 slutlig. 
26 Se PTS-ER 2011:29 Transparenta internetaccesser, s. 23. 
27 Se PTS-ER 2011:29 Transparenta internetaccesser, s. 24. 
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Det är även möjligt för internetoperatörerna att identifiera olika typer av 

trafik genom djupanalyser, s.k. deep packet inspection. I jämförelse med 

vanliga paket är det likvärdigt till att öppna IP-paketet för att se vilken typ 

av information som transporteras.28 I korthet går djupanalyser till på så 

sätt att internetoperatörerna kartlägger vilka tilläggsprotokoll som används 

utöver TCP/IP, exempelvis använder vanlig webbtrafik HTTP, medan 

fildelning och bittorrent använder FTP29. 

2.5 Mätningar av förekomsten av trafikstyrning 

Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) övervakar kontinuerligt kvaliteten 

på infrastrukturen av internet i Sverige. .SE genomför bl.a. mätningar på 

den svenska delen av internet för att se om internoperatörer tillämpar 

trafikstyrningsåtgärder. Mätningarna har redovisats i ett antal rapporter 

från .SE.30 Resultaten visar att svenska internetoperatörer tillämpar 

trafikstyrning på såväl fasta anslutningar som mobila.  

Mätningar har också genomförts på europeisk nivå av BEREC som 

publicerades våren 2012.31 BEREC:s mätningar visade att tjänstespecifika 

begränsningar inte tillämpades i någon större utsträckning men när det 

förekom var det främst på mobila anslutningar.32 Vidare visade resultaten 

att åtminstone 20 % av de som använder mobila anslutningar i Europa 

möter någon form av begränsning av möjligheten att använda VoIP-

tjänster.33 

                                            

28 Se härom Opinion of the European Data Protection Supervisor on net neutrality, s. 8. 
29 File Transfer Protocol. 
30 Hälsoläget i .se 2011, Nätneutralitet – Operatörernas påverkan på Internettrafik och 

Hälsoläget i .se 2013, Nätneutralitet – Operatörernas påverkan på svensk Internettrafik 
31 BEREC BoR (12) 30 – BEREC findings on Traffic management and other practices 

resulting in restrictions to the open Internet in Europe. 
32 Se BEREC BoR (12) 146 – Summary of BEREC positions on net neutrality, s. 2. 
33 Se BEREC BoR (12) 146 – Summary of BEREC positions on net neutrality, s. 2. 
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3 Gällande lagregleringar 

3.1 Elektronisk kommunikation 

På EU nivå omfattas nätneutralitet av regleringen i det s.k. telekompaketet 

som består av en översyn av de EU-direktiv som ligger till grund för 

regleringen av marknader för elektronisk kommunikation, vilka är:  

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 

november 2009 om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett 

gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster (ramdirektivet), direktiv 2002/19/EG om 

tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät 

och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektivet) och direktiv 

2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät 

och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektivet) 

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 

november 2009 om ändring av direktiv 2002/22/EG om 

samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende 

elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (USO-

direktivet), direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter 

och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (e-

dataskyddsdirektivet) och förordning (EG) nr 2006/2004 om 

samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna som ansvarar 

för konsumentskyddslagstiftningen.  

Innan 2009 fanns det inga bestämmelser som uttryckligen behandlade 

trafikstyrning eller nätneutralitet i EU-regelverket.34 Telekompaketet 

ändrade detta förhållande genom att inkludera bestämmelser för 

bibehållandet av ett öppet internet.35 I avsnitt 3.2 kommer EU-regelverket 

                                            

34 Se Opinion of the European Data Protection Supervisor on net neutrality, s. 5. 
35 Se Opinion of the European Data Protection Supervisor on net neutrality, s. 5. 
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att presenteras, vilket ligger till grund för delar av den svenska regleringen 

som presenteras i avsnitt 3.3.   

Inledningsvis ska det framhållas att EU:s regelverk ställer vissa krav på 

medlemsstaterna om bl.a. integritet, säkerhet, konsumentskydd samt om 

att medborgarna ska tillförsäkras tillgång till ett minimiutbud av tjänster 

till en angiven kvalitet och till ett överkomligt pris m.m. Direktiven 

innehåller även konkurrensfrämjande regler. För sektorn för elektronisk 

kommunikation är tanken att i takt med att konkurrensen utvecklas låta 

särlagstiftningen stå tillbaka till förmån för generell 

konkurrenslagstiftning. Målet är att speciell konkurrensfrämjande 

reglering, som regler om samtrafik och andra former av tillträde, endast ska 

användas när det föreligger ett särskilt behov av det och att generell 

konkurrenslagstiftning ska vara styrande för marknaden.36 

3.2 EU-rätten 

3.2.1 Direktiv 2002/21/EG (Ramdirektivet) 

Ramdirektivet innehåller grundläggande bestämmelser för tillämpningen 

av de övriga direktiven. I artikel 1 ramdirektivet fastställs regelverkets 

övergripande målsättning om att inrätta ett harmoniserat regelverk för 

elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Efter 

telekompaketets genomförande och reformen av regelverket innehåller 

ramdirektivet även en bestämmelse om att de nationella 

regleringsmyndigheterna ska främja unionsmedborgarnas intressen, genom 

att främja slutanvändares förmåga att skaffa sig tillgång till och distribuera 

information eller använda tillämpningar och tjänster efter eget val (artikel 

8.4.g). Bestämmelsen ger uttryck för kommissionens ståndpunkt att 

internet ska förbli öppet och neutralt, och att nätneutralitet därför utgör ett 

strategiskt mål och en regleringsprincip som ska främjas av de nationella 

                                            

36 Se Prop. 2002/03:110 s. 112. 
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regleringsmyndigheterna.37 Artikel 8.4.g fokuserar följaktligen på att de 

nationella regleringsmyndigheterna ska hindra diskriminering av 

slutanvändarna vad avser deras möjligheter att, via en elektronisk 

kommunikationstjänst, ta del av information och tjänster samt att nå ut 

med information och tjänster till andra.38 

För att möjliggöra för en långsiktig utveckling av nätverk och tjänster 

genom innovation och utveckling av de mest effektiva teknikerna och 

affärsmodellerna är en fungerande konkurrens en förutsättning. Det 

ankommer därför på de nationella regleringsmyndigheterna att säkerställa 

att det inte uppstår någon snedvridning eller begränsning av konkurrensen 

inom sektorn för elektronisk kommunikation, bland annat i samband med 

överföring av innehåll (artikel 8.2.b). 

3.2.2 Direktiv 2002/58/EG (USO-direktivet) 

USO-direktivet reglerar användares rättigheter och samhällsomfattande 

tjänster avseende elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster. Syftet med direktivet är att säkerställa att det 

finns tillgång till allmänt tillgängliga tjänster av god kvalitet i EU, vilket 

ska säkerställas genom en effektiv konkurrens och valmöjligheter (artikel 

1). I ramdirektivet definieras samhällsomfattande tjänster som det 

minimiutbud av tjänster, som definieras i USO-direktivet, av viss angiven 

kvalitet, vilka är tillgängliga för alla användare oavsett var de befinner sig 

och till ett överkomligt pris med hänsyn till de speciella nationella 

förhållandena (artikel 2.j). Internet utgör dock inte någon 

samhällsomfattande tjänst enligt USO-direktivet. Av intresse ifråga om 

nätneutralitet är i stället USO-direktivets allmänna konsumentrelaterade 

bestämmelser i kapitel 4. 

                                            

37 Se härom Uttalande från EU-kommissionen om nätneutralitet, bifogad till Direktiv 

2009/140/EG. 
38 Se Ds 2010:19 s. 72. 
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I dess ursprungliga lydelse innehöll USO-direktivet inte några 

föreskrifter eller förbud mot att internetoperatörerna använde villkor 

gällande trafikstyrningsåtgärder. Genom telekompaketet infördes dock krav 

på att lämna information om sådana villkor.39 

Artiklarna 20-21 USO-direktivet ställer upp krav på transparens för 

internetoperatörerna. Det följer av kraven att konsumenter ska informeras 

om villkor gällande trafikstyrningsåtgärder och om hur dessa förfaranden 

kan inverka på tjänsternas kvalitet. Införandet av bestämmelserna om 

informationskrav har ansetts utgöra ett legalt stöd för att 

internetoperatörer ska kunna tillämpa trafikstyrningsåtgärder som 

prioriterar eller blockerar viss trafik.40 

Det följer av artikel 22.3 USO-direktivet att medlemsstaterna ska se till 

att nationella regleringsmyndigheter kan fastställa krav på lägsta 

tjänstekvalititet för företag som tillhandahåller allmänna 

kommunikationsnät. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att 

allmänna kommunikationsnät uppnår en minimikvalitetsnivå för att 

förhindra försämrade tjänster, blockering av tillträde och långsammare 

nättrafik.41 

3.2.4 Kommissionens inställning 

EU-kommissionen har, som nämnts tidigare, uttalat sig om nätneutralitet i 

samband med telekompaketet. Kommissionen framhåller följande:  

Kommissionen är mycket mån om att Internet ska förbli öppet och neutralt, och 
beaktar medlagstiftarnas önskan att nu ta upp nätneutralitet som ett strategiskt mål 
och en regleringsprincip som ska främjas av de nationella 
regleringsmyndigheterna[…], parallellt med en skärpning av de tillhörande kraven på 
öppenhet och insyn […] och införandet av skyddsbefogenheter för nationella 
regleringsmyndigheter i syfte att förebygga försämringar av servicen och hinder eller 
fördröjningar av trafiken på de offentliga näten[…]. Kommissionen kommer noga att 
övervaka genomförandet av dessa bestämmelser i medlemsstaterna, och i sin årliga 
lägesrapport till Europaparlamentet och rådet särskilt inrikta sig på hur den 

                                            

39 Punkt 29 i ingressen till direktiv 2009/136/EG. 
40 Se vidare PTS-ER 2009:32 Öppna nät och tjänster, s. 61. 
41 Punkt 34 i ingressen till direktiv 2009/136/EG. 
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europeiska allmänhetens ”nätfriheter” skyddas. Samtidigt kommer kommissionen att 
övervaka effekterna av marknadens och teknikens utveckling på ”nätfriheterna” och 
före 2010 års utgång till Europaparlamentet och rådet rapportera om huruvida det 
behövs ytterligare vägledning. Kommissionen kommer också att utnyttja sina 
befintliga konkurrensrättsliga befogenheter för att reagera på eventuella 
konkurrensfientliga praktiker som kan uppstå.42 

Med anledning av det åtagande som kommissionen gjorde om att övervaka 

ett öppet internet och nätneutralitet återrapporterade kommissionen i april 

2011 om utvecklingen kring internettrafik och dess dåvarande 

ståndpunkt.43 Kommissionens slutsats var att reglerna som införts genom 

telekompaketet utgjorde lämpliga verktyg för att skapa ett 

konkurrenskraftigt resultat.44 Även om insyn och möjligheten till att byta 

internetoperatör var avgörande aspekter för konsumenterna fanns 

anledning att anmärka att det kunde krävas ytterligare åtgärder, i form av 

riktlinjer eller generella rättsliga åtgärder, för att hantera restriktioner av 

legala tjänster eller applikationer.45 Kommissionen förbehöll sig även en 

rätt att granska förfaranden i samband med trafikstyrning som kan 

begränsa eller snedvrida konkurrensen och därmed strida mot artiklarna 

101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).46 

3.2.5 BEREC:s inställning 

I samband med telekompaketet inrättades även ett nytt EU-organ för 

europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, 

BEREC.47 BEREC är EU-myndigheten på området och verkar främst för att 

regelverket gällande elektronisk kommunikation tillämpas harmoniserat 

                                            

42 Uttalande från EU-kommissionen om nätneutralitet, bifogad till Direktiv 2009/140/EG. 
43 KOM(2011) 222 slutlig. Meddelande från Europeiska kommissionen till 

Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 

regionkommittén – Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa. 
44 Se KOM(2011) 222 slutlig, s. 9. 
45 Se vidare KOM(2011) 222 slutlig, s. 9 f. 
46 Se KOM(2011) 222 slutlig, s. 9. 
47 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 

om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk 

kommunikation (Berec) och byrån. 
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inom EU.48 BEREC har under de senaste åren arbetat med att följa upp 

utvecklingen kring nätneutralitet och därigenom publicerat ett flertal 

rapporter och riktlinjer relaterade till ämnet. I en sammanfattande rapport 

om nätneutralitet framhåller BEREC att de existerande verktygen (vilka 

följer av artikel 8.4.g ramdirektivet jämte artiklarna 20, 21 och 22.3 USO-

direktivet) är tillräckliga för att de nationella regleringsmyndigheterna ska 

kunna ta itu med problem relaterade till nätneutralitet.49  

3.3 Svensk rätt 

EU-regelverket för elektronisk kommunikation, som har redovisats ovan, 

har genomförts i svensk rätt genom lagen (2003:389) om elektronisk 

kommunikation (LEK). Utöver dessa bestämmelser följer även vissa krav på 

tydlig information enligt den marknadsrättsliga lagstiftningen. I detta 

avsnitt behandlas även konkurrenslagstiftningen som syftar till att främja 

marknadernas konkurrens, bl.a. genom förbud mot konkurrensbegränsande 

avtal och förbud mot missbruk av dominerande ställning.  

3.3.1 Lagen om elektronisk kommunikation 

Genom LEK har i huvudsak EU-regelverket på området för elektronisk 

kommunikation genomförts i Sverige. Lagen syftar till att enskilda och 

myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska 

kommunikationer och största möjliga utbyte när det gäller urvalet av 

elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet (1 kap. 1 

§ LEK). I förarbetena beskrivs effektiva elektroniska kommunikationer som 

konkurrensutsatta och flexibla kommunikationer som tillhandahålls på 

icke-diskriminerande villkor.50 Portalparagrafen stadgar vidare att syftet 

                                            

48 Se Ds 2010:19, s. 18. 
49 Se vidare BEREC BoR (12) 146 Summary of BEREC positions on net neutrality, avsnitt 

IV. 
50 Se Prop. 2002/03:110, s. 115. 
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ska uppnås främst genom att konkurrensen och den internationella 

harmoniseringen främjas. 

De ändringar som vidtogs i samband med telekompaketet syftade till att 

öka transparensen vad gäller information till konsumenterna bl.a. gällande 

begränsningar av internetaccesstjänster. I 5 kap. 15 § LEK stadgas de 

informationskrav som gäller för internetoperatörer. Bestämmelsen stadgar 

att avtal mellan en slutanvändare och internetoperatör ska innehålla 

tydliga, heltäckande och lättillgängliga uppgifter om bl.a. den lägsta 

kvalitetsnivå som erbjuds (p. 5) och de åtgärder som vidtagits för att mäta 

och styra trafiken i syfte att undvika överbelastning av nätet och hur 

åtgärderna kan påverka tjänsternas kvalitet (p. 7). Vidare följer att en 

internetoperatör måste underrätta slutanvändaren om avtalsändringar 

senast en månad i förväg (5 kap. 16 § LEK). Det skulle exempelvis vara 

fallet om internetoperatören avser att vidta trafikstyrningsåtgärder som 

inte framgår av det ursprungliga avtalet.  

Vidare åligger det internetoperatörer en skyldighet att tillhandahålla 

allmänt tillgänglig, tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell information om 

gällande pris, taxor och allmänna villkor för tillgång till och användning av 

nätet eller tjänsten (5 kap. 17 §). Bestämmelser om att den nationella 

regleringsmyndigheten kan införa krav på lägsta tjänstekvalitet (artikel 

22.3 USO-direktivet) återfinns i 5 kap. 6 d § LEK.  

Den 10 juni 2013 utfärdade PTS verkställighetsföreskrifter till 5 kap. 15 

§ LEK (PTSFS 2013:3 – Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om innehåll i avtal). I föreskrifterna anges bl.a. att internetoperatörer 

ska informera tydligt om tjänstens kvalitet, begränsningar och pris, 

exempelvis om internetoperatören blockerar vissa tjänster och vad som är 

den normala hastigheten. Informationen rekommenderas att vara 

presenterad på ett försättsblad till avtalet för att underlätta för 

konsumenterna. 
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PTS är den nationella regleringsmyndigheten för marknaderna för 

elektronisk kommunikation och ska ha tillsyn över efterlevnaden av LEK. 51 

Vilket innebär att myndigheten bl.a. har tillsyn över beslut om skyldigheter 

och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Vid misstanke om att 

en internetoperatör inte följer LEK eller föreskrifterna utfärdade av PTS 

ska internetoperatören underrättas om detta förhållande och ges möjlighet 

att yttra sig inom skälig tid (7 kap. 4 § LEK). Att internetoperatören inte 

yttrar sig inom den tid som myndigheten angivit utgör inte något hinder för 

myndigheten att gå vidare i tillsynen.52  

PTS kan meddela förelägganden och förbud för att förmå 

internetoperatörer att vidta rättelser av överträdelser (7 kap. 5 § LEK). 

Förelägganden och förbud får förenas med vite. Skulle en internetoperatör 

inte följa ett föreläggande kan PTS, enligt 7 kap. 5 § LEK, endera  

återkalla ett tillstånd, ändra tillståndsvillkor eller besluta att den som åsidosatt en 
skyldighet helt eller delvis ska upphöra med verksamheten, om inte överträdelsen är 
av mindre betydelse, eller  
 
meddela de ytterligare förelägganden eller förbud som behövs för efterlevnaden av 
lagen eller av de beslut om skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen. 

Åtgärder från PTS ska vara proportionerliga i förhållande till den skada, 

olägenhet eller risk som myndigheten vill komma till rätta med.53 Av 

motiven till LEK framgår vidare att överträdelser som endast är av mindre 

betydelse ska därför normalt inte ge anledning till en så ingripande åtgärd 

som återkallelse av tillstånd eller förbud att bedriva verksamhet.54 

                                            

51 PTS är tillsynsmyndighet enligt 2 § 1 st. förordning (2003:396) om elektronisk 

kommunikation. 
52 Se Prop. 2002/03:110, s. 398. 
53 Se Prop. 2002/03:110, s. 299. 
54 Se Prop. 2002/03:110, s. 299. 
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3.3.2 Marknadsföringslagen 

Utöver de sektorspecifika informationskraven som följer av LEK (se avsnitt 

3.3.1) gäller även den allmänna marknadsrättsliga lagstiftningen. 

Marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) syftar till att främja konsumenters 

och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter 

och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och 

näringsidkare (1 § MFL). MFL genomför i huvudsak direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder.55 Med begreppet marknadsföring avses 

information som lämnas i avsättningsfrämjande syfte (3 § MFL). 

I 5 § MFL, den s.k. generalklausulen, stadgas att marknadsföring ska 

stämma överens med god marknadsföringssed. God marknadsföringssed 

definieras enligt 3 § MFL som god affärssed eller andra vedertagna normer 

som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid 

marknadsföring av produkter. Marknadsföring som strider mot lag är inte 

förenlig med generalklausulen, vilket följer av den s.k. 

lagstridighetsprincipen.56 Att inte uppfylla de informationskrav som följer 

enligt andra konsumentskyddande lagar strider således mot 

generalklausulen.57 Marknadsföring som strider mot god 

marknadsföringssed enligt 5 § MFL är att anse som otillbörlig om den i 

märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut (6 § MFL). Detta benämns som det s.k. 

transaktionstestet, se vad som anges för 8 § nedan. 

Det följer av 10 § MFL att en näringsidkare vid marknadsföring inte får 

använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är 

vilseledande ifråga om näringsidkarens egen eller någon annans 

näringsverksamhet. Vidare följer av tredje stycket samma paragraf att 

marknadsföringen är vilseledande om näringsidkaren utelämnar väsentlig 

                                            

55 Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. 
56 Se härom Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – Marknadsföringsrätten, s. 

149. 
57 Se Svensson, Carl Anders, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 48. 
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information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans 

näringsverksamhet. Väsentlig information som ges på ett oklart, 

obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt ska ses som ett vilseledande 

utelämnande, enligt andra meningen samma stycke. 

I MD 2011:24 prövades frågan om vilseledande utelämnande. Den aktuella 
marknadsföringsåtgärden var ett erbjudande till villaägare om anslutning till fibernät. 
Erbjudandet hade olika alternativ och var relativt komplicerat. Marknadsdomstolen 
anförde att som utgångspunkt står det näringsidkaren fritt att välja vilka uppgifter 
som ska tas med i marknadsföringen, men att detta måste vägas mot konsumentens 
intresse av att erhålla information. Ju närmare tidpunkten för köp som 
marknadsföringsmaterialet distribueras, desto högre krav kan ställas på 
marknadsföringens innehåll. Erbjudandet om anslutning till fibernät ansåg vara 
svåröverskådlig och otydlig därutöver hade väsentliga begränsningar i erbjudandet 
utelämnats varför marknadsföringen var otillbörlig. 

För att en marknadsföringsåtgärd ska förbjudas såsom vilseledande krävs 

att det s.k. transaktionstestet är uppfyllt (8 § MFL). Av transaktionstestet 

följer att marknadsföring är att anse som otillbörlig om den påverkar eller 

sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut. Syftet är att begränsa MFL:s räckvidd till situationer där en 

marknadsföringsåtgärd får en sannolik kommersiell effekt på mottagarens 

handlande.58 Prövningen sker normalt i två led: först prövas om 

marknadsföringsåtgärden är ägnad att vilseleda, sedan prövas om den har 

kommersiell effekt.59 En prövning, enligt 10 § tredje stycket MFL, av om 

informationen är väsentlig bör dock normalt kunna vägas samman med 

bedömningen enligt 8 § MFL.60 

Begreppet affärsbeslut i 3 § MFL har getts en vidsträckt innebörd. Av 

Marknadsdomstolens praxis följer att det är fråga om ett affärsbeslut redan 

om konsumenten bestämmer sig för att vidta en ytterligare åtgärd med 

anledning av en marknadsföringsåtgärd, t.ex. besöka en butik eller en 

webbplats för att inhämta ytterligare information.61 

                                            

58 Se Prop. 2007/08:115, s. 108 ff. 
59 Se Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – Marknadsföringsrätten, s. 84. 
60 Se Prop. 2007/08:115, s. 149. 
61 Se MD 2010:8, 2011:24 och 2011:30. 
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Vid bedömningen av om en marknadsföringsåtgärd är vilseledande är 

utgångspunkten hur en genomsnittskonsument uppfattar den, d.v.s. en 

bedömning av marknadsföringsåtgärden utifrån ett hypotetiskt resonemang 

av genomsnittskonsumentens typiska reaktion i det givna fallet.62 En 

genomsnittskonsument definieras i direktivet om otillbörliga affärsmetoder 

som en konsument som är normalt informerad och skäligen uppmärksam 

och upplyst, med beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer.63  

Definitionen av genomsnittskonsumenten beror bl.a. på faktorer som 

vilken vara eller tjänst det är fråga om och vilken målgrupp som 

marknadsföringen riktar sig till.64 Marknadsför näringsidkaren en produkt 

riktad till hela konsumentkollektivet, görs en bedömning av den 

genomsnittlige konsumenten i detta kollektiv.65 Marknadsför 

näringsidkaren en produkt riktad till en viss specifik målgrupp, bestäms 

genomsnittskonsumenten ur denna grupp.66 Målgruppen för 

internetaccesstjänster får anses vara konsumentkollektivet i sin helhet.  

Det kan, enligt min mening, diskuteras om marknadsföring för 

internetaccesstjänster är förenlig med marknadsföringslagens bestämmelse 

om vilseledande utelämnande. Trafikstyrningsåtgärder från 

internetoperatörens sida som påverkar slutanvändarens användning av 

tjänsten bör vara att anse som sådan väsentlig information som måste 

lämnas på ett klart och begripligt sätt. Information om i vilken grad 

trafikstyrning förekommer och hur det påverkar tjänsten får anses vara en 

avgörande del vid en konsuments affärsbeslut gällande 

internetaccesstjänster. Visserligen finns det krav på att informationen ska 

framgå i avtalet. Det är dock problematiskt att konsumenter många gånger 

inte ägnar avtalsvillkoren någon större omtanke, något som 

                                            

62 Se Prop. 2007/08:115, s. 66 f. 
63 Punkt 18 i ingressen till direktiv 2005/29/EG. 
64 Se Prop. 2007/08:115, s. 67. 
65 Se Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – Marknadsföringsrätten, s. 77 ff. 
66 Se Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – Marknadsföringsrätten, s. 77 ff. 



 
 

26 

 

Konsumentverket har uppmärksammat.67 Därutöver kan det diskuteras 

huruvida genomsnittskonsumenten i konsumentkollektivet kan anses ha 

kunskap om innebörden av IP-trafik, trafikstyrning och hur det påverkar 

användningen av internetaccesstjänster. PTS har bl.a. ifrågasatt om en 

normalkonsument förstår att appar som används av smarta mobiler, som 

Skype och Viber, omfattas av begränsningar i avtalet om internetaccess.68  

Marknadsföring som är att anse som otillbörlig, för att näringsidkaren 

lämnat vilseledande information eller att marknadsföringen i övrigt står i 

strid med god marknadsföringssed, kan förbjudas (23 och 28 §§ MFL). En 

näringsidkare kan också åläggas att i framtiden lämna sådan väsentlig 

information som utelämnats enligt 10 § (24 och 28 §§ MFL). Ett förbud 

skiljer sig från ett åläggande genom att förbudet innebär en negativ 

förpliktelse till skillnad från åläggandet som innebär ett påbud att göra 

någonting.69 Förbud, ofta förenat med vite, kan vara en lämplig sanktion för 

att stoppa otillbörlig marknadsföring. En viktig del är dock att eventuella 

förbud formuleras tydligt så att det klart framgår vad som i fortsättningen 

är otillåtet, annars riskeras rättssäkerheten.70 Såväl förbud som ålägganden 

kan meddelas interimistiskt av domstol (27 § MFL), vilket bidrar till 

lagstiftningens effektivitet.  

Generalklausulen är en överordnad norm som kompletterar 

speciallagstiftning som rör marknadsföring.71 Marknadsföring som står i 

strid med lagstridighetsprincipen och därmed god marknadsföringssed kan 

följaktligen angripas enligt MFL:s bestämmelser vid sidan av sanktioner 

enligt eventuell speciallagstiftning som t.ex. LEK. MFL torde i sin helhet 

                                            

67 Se härom Konsumentverkets remissyttrande, dnr. 2013/1246 – Förslag till förordning om 

åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation, 

s. 3. 
68 Se PTS-ER 2011:29 Transparenta internetaccesser, s. 48. 
69 Se Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – Marknadsföringsrätten, s. 165. 
70 Se Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – Marknadsföringsrätten, s. 166. 
71 Se Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – Marknadsföringsrätten, s. 149. 
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vara tillämpligt parallellt med speciallagstiftning såtillvida det inte 

uttryckligen är föreskrivet att MFL inte är tillämplig.72 

Tillsynen över MFL ankommer i första hand på Konsumentverket och 

Konsumentombudsmannen (KO).  I huvudsak tar KO upp två typer av 

ärenden: endera på eget initiativ eller på grund av att konsumenter, 

näringsidkare eller andra utomstående gör en anmälan. Ursprungligen 

hade KO ensam talerätt mot otillbörlig marknadsföring enligt MFL. Det 

framhålls att den bärande tanken numera är att företagen själva ska påtala 

och angripa otillbörlig marknadsföring som berör dem och på så sätt 

upprätthålla MFL:s efterlevnad.73 

3.3.3 Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 

Lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK) 

innehåller bestämmelser om avtalsvillkor som näringsidkare använder när 

de erbjuder varor eller tjänster till konsumenter. Lagen har i huvudsak 

genomfört direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal.74 Syftet med 

AVLK är att skydda konsumenter mot sådana villkor som ensidigt gynnar 

näringsidkaren på konsumentens bekostnad.  

Marknadsdomstolen kan på talan av KO förbjuda näringsidkare att 

använda avtalsvillkor som med hänsyn till pris och övriga omständigheter 

är oskäliga mot konsumenten, 3 § AVLK. Ett förbud ska vara påkallat från 

allmän synpunkt eller annars ligga i konsumenternas eller konkurrenternas 

intresse. 

Det följer av såväl lagens förarbeten som rättspraxis att avtalsvillkor 

typiskt sett anses som oskäliga om de exempelvis strider mot tvingande 

konsumentskyddande lagstiftning, avviker från dispositiva regler eller har 

                                            

72 Se härom Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – Marknadsföringsrätten, s. 

148 f. 
73 Se Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – Marknadsföringsrätten, s. 161 ff. 
74 Direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal. 
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getts en vilseledande eller oklar utformning så att konsumenten inte kan 

förutse vilka konsekvenser villkoret får för denne.75 

3.3.4 Konkurrenslagen 

Avsnittet gör inte anspråk på att gå igenom den konkurrensrättsliga 

regleringen uttömmande då det i dagsläget inte finns tillräckliga faktorer 

som talar för att regleringen skulle vara tillämplig på 

trafikstyrningsåtgärder. Regleringen presenteras dock för att exemplifiera 

vilka konkurrensregler som ligger närmast till hands. Det ska även 

framhållas att EU-kommissionen har förbehållit sig rätten att utvärdera 

förfaranden i samband med trafikstyrning med stöd av 

konkurrensregleringen (se ovan, avsnitt 3.1.4). 

Den svenska konkurrenslagen (2008:579) (KL) bygger på EU-regelverkets 

konkurrensregler. De EU-rättsliga jämte svenska reglerna är 

huvudsakligen överensstämmande, och i arbetet behandlas de därför 

parallellt i följande avsnitt. EU-rättens konkurrensregler tillämpas framför 

de nationella konkurrensreglerna om det s.k. samhandelskriteriet i artikel 

101 respektive 102 FEUF är uppfyllt. Samhandelskriteriet innebär att 

handeln mellan medlemsstaterna måste påverkas för att artiklarna i FEUF 

ska vara tillämpliga.76 Om samhandelskriteriet är uppfyllt ska de nationella 

myndigheterna tillämpa EU-rätten.77 

Åtgärder som vidtas från ett företag, med ett betydande 

marknadsinflytande, kan förbjudas som missbruk av dominerande ställning 

(2 kap. 7 § KL, artikel 102 FEUF). Användandet av diskriminerande villkor 

mot vissa handelsparter, varigenom dessa får en konkurrensnackdel, är 

uttryckligen förbjudna (2 kap. 7 § p. 3 KL). Exempelvis är villkor som 

                                            

75 Se Prop. 1994/95:17 s. 64 f. och 89 f. samt MD 2011:21. 
76 Se vidare om bedömningen, Tillkännagivande från EU-kommissionen. Riktlinjer om 

begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 81 i EG-fördraget EGT nr C 101, 

27.2.2004. 
77 Artikel 3, Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av 

konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget. 
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medför en utestängningseffekt något som kan utgöra en form av missbruk 

av marknadsdominans.78 En internetoperatör som är verksam på såväl en 

uppströms återförsäljarmarknad (tillhandahållande av internetaccess) som 

en nedströms tjänstemarknad (innehållstjänster till slutanvändare) 

uppträder både som konkurrent och leverantör till andra 

innehållsleverantörer. Konkurrensproblem kan uppstå om 

internetoperatören begränsar innehållsleverantörernas möjlighet att 

tillhandahålla tjänster till slutanvändarna, genom att begränsa eller 

blockera hastigheten. 

En förutsättning för att det ska vara fråga om ett otillåtet missbruk är 

att internetoperatören innehar en dominerande ställning. Av EU-

domstolens praxis följer att ett företag har en dominerande ställning om det 

får möjlighet att hindra en effektiv konkurrens genom att i en betydande 

omfattning agera oberoende i förhållande till sina konkurrenter, kunder och 

konsumenter.79 Av kommissionens vägledning följer att det är osannolikt 

att ett företag har en dominerande ställning om det har en marknadsandel 

på under 40 % på den relevanta marknaden.80 Det kan noteras att ingen 

aktör på den svenska telemarknaden innehar en sådan dominerande 

ställning för närvarande.81 

Det går även att uppmärksamma förbudet mot konkurrensbegränsande 

samarbeten om konkurrensbegränsande åtgärder skulle vidtas till följd av 

ett avtal mellan en innehållsleverantör och en internetoperatör (2 kap. 1 § 

KL, artikel 101 FEUF). Bestämmelsen om konkurrensbegränsande 

samarbeten innebär att avtal, mellan företag, som har till syfte eller 

resultat att begränsa konkurrensen på ett märkbart sätt är förbjudna. En 

                                            

78 Meddelande från Europeiska kommissionen – Vägledning om kommissionens 

prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på företags missbruk av 

dominerande ställning genom utestängande åtgärder, punkterna 75-90. 
79 Mål 27/76, United Brands Co. m.fl. mot Kommissionen, REG 1978, s. 207. 
80 Meddelande från kommissionen – Vägledning om kommissionens prioriteringar vid 

tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning 

genom utestängande åtgärder (2009/C 45/02), punkt 14.  
81 Se PTS-ER 2013:21 Svensk telemarknad första halvåret 2013. 
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internetoperatörs interna avtal om att prioritera de egna 

innehållstjänsterna faller dock utanför tillämpningsområdet för förbudet 

mot konkurrensbegränsande åtgärder.82 För att ett samarbete ska kunna 

snedvrida konkurrensen är det även en förutsättning att parterna har 

påtagliga marknadsandelar. 

3.3.5 PTS:s inställning 

Med anledning av telekompaketet har PTS angett sin ståndpunkt gällande 

trafikstyrning i promemorian Nätneutralitet från 2009.83 Myndigheten 

framhöll att det inte funnits anledning att agera i frågan mot bakgrund av 

att myndigheten inte tagit del av några klagomål gällande trafikstyrning, 

som t.ex. begränsningar av specifika tjänster.84 Enligt PTS fanns det redan 

då anledning att beakta utvecklingen i takt med att internetoperatörer 

fortsatte att integrera sin verksamhet vertikalt, eftersom incitamenten till 

att tillämpa trafikstyrning till nackdel för konkurrenter i så fall skulle 

kunna komma att öka.85 

I november 2009 publicerade PTS också en mer omfattande rapport för 

att belysa öppenhet på marknaden för elektronisk kommunikation.86 PTS 

slutsatser var framförallt att: 

1. Öppenhet skapar förutsättningar för innovation och konkurrenskraft men måste 
balanseras mot andra skyddsvärda intressen såsom investeringsincitament och 
nätsäkerhet. 
 
2. Öppenhet främjas genom säkerställande av icke-diskriminering och fungerande 
konkurrens. 
 
3. Eftersom öppenhet är av stor betydelse är det viktigt att leverantörer vid 
marknadsföring och i avtalsvillkor är tydliga med bindningstider, begränsningar i 
Internetaccess och åtkomlighet avseende tjänster.87 

                                            

82 Tillkännagivande från Kommissionen. Riktlinjer om vertikala begränsningar, punkt 25 

b) och c). 
83 PTS-ER 2009:6 Nätneutralitet. 
84 Se PTS-ER 2009:6 Nätneutralitet, s. 11. 
85 Se PTS-ER 2009:6 Nätneutralitet, s. 11. 
86 PTS-ER 2009:32 Öppna nät och tjänster. 
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PTS konkretiserade även att den huvudsakliga frågan avseende 

nätneutralitet var att hitta en balanspunkt för vad som utgör befogade 

ingrepp i nätneutralitet och öppenhet.88 Myndigheten uppmärksammade 

även vissa trender på marknaden och för framtiden, som den pågående 

konvergensen där allt större del av den elektroniska trafiken sampaketeras 

över IP-nät och att det ökade utbudet genererade högre förväntningar på 

kvaliteten av accesstjänster.89 Det framhölls även att vissa begränsningar 

av nätneutralitet i form av trafikstyrning var motiverat med hänseende till 

säkerhet och robusthet i näten.90 Trafikstyrning som skulle bidra till att 

säkerställa nätens funktionalitet utgjorde rimliga inskränkningar av 

nätneutraliteten. Att prioritera vissa realtidskänsliga tjänster för att 

säkerställa kvaliteten på tjänsten var rimligt, så länge det inte riskerade att 

leda till ett segmenterat internet.91 Andra former av prioriteringar som var 

rimliga enligt PTS var i princip endast sådana som behövdes för att hantera 

situationen med överfulla nät, exempelvis vid trafikintensiva tidpunkter på 

dygnet.92  

PTS vidhöll att det fanns en risk för att vertikalt integrerade 

internetoperatörer skulle komma att prioritera egna innehållstjänster eller 

samarbetspartners med sådana tjänster till nackdel för andra 

konkurrerande tjänsteleverantörer, samtidigt som myndigheten 

konstaterade att några klagomål om sådana åtgärder ännu inte hade 

mottagits.93  

Utgångspunkten för reglering av elektronisk kommunikation var att i 

första hand främja konkurrensen redan i grossistledet och minska 

beroendet av dominerande aktörer så att slutanvändarna skulle få ett större 

                                                                                                                                

87 PTS-ER 2009:32 Öppna nät och tjänster, s. 6. 
88 Se PTS-ER 2009:32 Öppna nät och tjänster, s. 7. 
89 Se PTS-ER 2009:32 Öppna nät och tjänster, s. 82-83. 
90 Se PTS-ER 2009:32 Öppna nät och tjänster, s. 87. 
91 Se PTS-ER 2009:32 Öppna nät och tjänster, s. 87 f. 
92 Se PTS-ER 2009:32 Öppna nät och tjänster, s. 88. 
93 Se PTS-ER 2009:32 Öppna nät och tjänster, s. 98. 
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utbud och bättre valmöjligheter.94 Det framhölls att kunskap hos alla 

konsumenter om vad som kan förväntas av en internetaccess och tydlighet 

om vilka krav som konsumenter ska ha möjlighet att ställa utgör 

nödvändiga verktyg för öppenhet och för att konsumenter ska ha en reell 

möjlighet att rösta med fötterna.95 Det var därför av vikt att öka 

medvetandegraden hos konsumenter om vilka informationsresurser som 

finns att tillgå, då information inte gör samma nytta om konsumenter 

varken känner till den eller vet hur den ska beaktas.96  

PTS publicerade under 2011 ytterligare en rapport, denna gång i 

samarbete med Konsumentverket, om insatser för ökad öppenhet för 

bredbands- och internetuppkopplingar.97 Rapporten visade att den 

information som konsumenter fick gällande trafikstyrning och 

begränsningar av specifika tjänster behövde tydliggöras ifråga om innebörd, 

därutöver behövdes informationen göras mer lättillgänglig. Många gånger 

saknades information om trafikstyrning helt. Myndigheten konstaterade 

samtidigt att användningen av trafikstyrning var på väg att öka. 

PTS återrapporterade i december 2012 till regeringen om vilka åtgärder 

som myndigheten vidtagit för att förbättra informationen till slutanvändare 

vad gäller begränsningar i bredbands- och internetuppkopplingar. I 

promemorian framhölls att information om bl.a. tjänsternas kvalitet och 

förekomsten av eventuella begränsningar i åtkomst till tjänster och innehåll 

är av stor betydelse för att slutanvändare ska kunna fatta välgrundade 

beslut om köp av internetaccesstjänster. PTS rapporterade att flertalet 

internetoperatörer hade förbättrat sin information i aktuellt hänseende, 

                                            

94 Se PTS-ER 2009:32 Öppna nät och tjänster, s. 100. 
95 Se PTS-ER 2009:32 Öppna nät och tjänster, s. 100. 
96 Se PTS-ER 2009:32 Öppna nät och tjänster, s. 101. 
97 PTS-ER 2011:29 Transparenta internetaccesser – får konsumenterna tillräckligt tydlig 

information om begränsningar i tjänsterna och om möjligheten att byta leverantör?. 
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men att det fortfarande krävdes omfattande förbättringar beträffande 

transparens kring trafikstyrningsåtgärder.98 

3.4 Några sammanfattande kommentarer 

Den befintliga regleringen av trafikstyrningsåtgärder på internet är ganska 

ny och oprövad. De aktuella bestämmelserna omfattas av regleringen för 

elektronisk kommunikation med målsättningen att den aktuella marknaden 

ska fungera självständigt genom effektiv konkurrens. Tanken är att 

sektorspecifik lagstiftning med tiden ska minska och ge företräde för de 

allmänna konkurrensreglerna. En fungerande konkurrens på marknaden 

bidrar till att problem med trafikstyrningsåtgärder inte riskerar att 

utestänga vissa aktörer. En förutsättning är dock att marknaden förblir 

konkurrensutsatt, vilket fordrar att slutanvändare i största mån kan fatta 

välinformerade beslut genom att kunna jämföra olika alternativ på 

marknaden. I detta syfte har EU-lagstiftaren bl.a. ställt krav på den 

information som ska ges till slutanvändarna för att förbättra transparensen. 

Därutöver finns en möjlighet att ställa krav på tjänsternas kvalitet om 

transparensen inte skulle vara tillräcklig.  

De verktyg som finns för att hantera trafikstyrningsåtgärder har i det 

stora bedömts vara tillräckliga för att främja principen om nätneutralitet, 

med vissa förbehåll för att det kan komma krävas tydligare riktlinjer. I sista 

hand finns dock den allmänna konkurrensregleringen att tillgripa om 

specifika tjänster skulle blockeras eller begränsas i större utsträckning.  

Givet den nuvarande situationen på marknaden tycks det inte finnas någon 

betydande risk eller bevis för att trafikstyrningsåtgärder begränsar 

konkurrensen. Utöver detta finns även allmänna marknadsrättsliga regler 

som kan bidra till att slutanvändarna får bättre information om de aktuella 

tjänsterna.  

                                            

98 Post- och telestyrelsen (PTS) återrapportering av regeringsuppdrag om 

informationsinsatser för ökad öppenhet avseende bredbandsinternetuppkopplingar 

(N2011/6448/ITP). 
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Den marknadsrättsliga regleringen har dock ännu inte tillämpats på 

internetaccesstjänster, med undantag för ett ärende vid Allmänna 

reklamationsnämnden99 (ARN). I ärendet var en slutanvändare missnöjd 

med kapaciteten på internetaccesstjänsten.100 Eftersom den utlovade 

hastigheten inte kunde uppnås, ansåg ARN att tjänsten var felaktig och 

rekommenderade att månadskostnaden skulle sättas ned. Det bör 

uppmärksammas att slutanvändaren klagade på internetaccesstjänsten och 

hastigheten i sin helhet, och inte på att hastigheten var sämre för en 

specifik tjänst. I sammanhanget ska framhållas att Konsumentverket ofta 

tar emot klagomål med anledningen av kvaliteten och hastigheten hos olika 

tjänster, men det är oklart om det är på grund av trafikstyrningsåtgärder 

som konsumenterna klagar över.101 

                                            

99 ARN är en statlig myndighet som bl.a. prövar tvister gällande köp av varor och tjänster 

av olika slag. ARN:s verksamhet styrs av förordning (2007:1041) med instruktion för 

Allmänna reklamationsnämnden. 
100 Allmänna reklamationsnämnden (Änr 2005-5317). 
101 Se Remissvar med anledning av Europeiska kommissionens förslag till förordning för att 

förverkliga en inre telekommarknad, KOM(2013)627 final – Konsumentverket. 



 
 

35 

 

4 Föreslagen reglering – ett nytt telekompaket 

4.1 En uppkopplad kontinent 

Den 11 september 2013 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny 

förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för 

elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent.102 

Förslaget har lagts fram mot bakgrund av den digitala agendan för 

Europa103 och har som övergripande mål att bidra till utvecklingen av en 

inre marknad för elektronisk kommunikation, vilket anses vara centralt för 

att bidra till tillväxt och sysselsättning i Europa. Förslaget innehåller bl.a. 

bestämmelser om tillståndsgivning för bredband och spektrumfördelning. I 

det följande behandlas dock endast de föreslagna bestämmelserna om 

nätneutralitet och harmoniserade konsumenträttigheter. 

Avsnittet tar bl.a. upp BEREC:s och PTS:s respektive inställning till 

förslaget. Näringsdepartementet skickade under hösten 2013 ut EU-

kommissionens förslag på remiss till aktörer som kommer att påverkas av 

en eventuell förordning. Några av remissvaren kommer därför att 

behandlas för att ge en bild av olika intressenters synpunkter på förslaget. 

Framförallt är internetoperatörernas remisser av intresse. 

4.2 Nätneutralitet 

4.2.1 Förslaget 

Förslaget tillförskriver slutanvändare en rätt att fritt kunna ansluta sig till 

och distribuera information och innehåll samt använda tillämpningar och 

                                            

102 KOM(2013) 627 slutlig. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 

åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation 

och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 

2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012. 
103 KOM(2010) 245 slutlig/2. Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, 

Rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 

Regionkommittén - En digital agenda för Europa. 
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tjänster efter eget val via sin internetaccesstjänst (artikel 23.1). Artikeln får 

anses stadga principen om nätneutralitet.104 Detta kan ställas mot det 

sedan tidigare gällande stadgandet att nationella regleringsmyndigheter 

ska främja slutanvändares förmåga att skaffa sig tillgång till och 

distribuera information eller använda tillämpningar och tjänster efter eget 

val (artikel 8.4 g ramdirektivet). Slutanvändare ges därutöver en rätt att 

ingå avtal om internetaccesstjänster med olika hastigheter och datavolymer 

(artikel 23.1, andra stycket). Sådana avtal är redan vanligt förekommande 

på marknaden för internetaccesstjänster. Inom gränserna för dessa avtal 

får internetoperatörerna inte vidta trafikstyrningsåtgärder som blockerar, 

saktar ned, försämrar eller diskriminerar specifikt innehåll eller specifika 

tjänster (artikel 23.5). Rimliga trafikstyrningsåtgärder tillåts endast om de 

är öppna, icke-diskriminerande, proportionella och nödvändiga, förutsatt att 

något av de exemplifierade undantagen föreligger, t.ex. i syfte att förebygga 

temporära eller exceptionella trafikstockningar i näten (artikel 23.5). 

Vidare ges slutanvändare en rätt att ingå avtal om s.k. specialiserade 

tjänster vid sidan av sin internetaccesstjänst (artikel 23.2). En specialiserad 

tjänst definieras i artikel 2 som en  

elektronisk kommunikationstjänst eller annan tjänst som möjliggör anslutning till 
specifikt innehåll, specifika tillämpningar eller tjänster eller en kombination av dessa, 
och vars tekniska egenskaper kontrolleras genomgående eller gör det möjligt att sända 
eller motta data från ett fastställt antal parter eller slutpunkter, och som inte saluförs 
eller allmänt används som ersättning för internetaccesstjänst. 

I artikel 2 definieras internetaccesstjänst som en  

allmänt tillgänglig kommunikationstjänst som erbjuder internetanslutning, och 
därigenom möjlighet till anslutning mellan praktiskt taget alla slutpunkter som är 
uppkopplade mot internet, oberoende av vilken nätteknik som används. 

Tillämpningsområdet för specialiserade tjänster begränsas av att 

tillhandahållandet av specialiserade tjänster inte på ett återkommande 

eller fortlöpande sätt får försämra internetaccesstjänsternas allmänna 

kvalitet (artikel 23.5, andra stycket). Som exempel på specialiserade 

                                            

104 KOM(2013) 627 slutlig, s. 12.  
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tjänster anges utsändning av IP-tv, videokonferenser och vissa 

hälsovårdstillämpningar.105 

EU-kommissionen framhåller att det är av vikt att vidta åtgärder för ett 

öppet internet och pekar framförallt ut fyra skäl till att det behövs åtgärder 

just nu: 

För det första finns det för närvarande inga faktiska EU-övergripande garantier för 
öppen åtkomst, men det finns entydiga och många bevis på att tjänster blockeras eller 
”stryps” (försämras), vilket inte bara skadar konsumenternas intressen, utan också 
försämrar läget för leverantörer av program och innehåll vilka riskerar att bli 
avstängda. För det andra utvecklar telekomoperatörer och leverantörer av program 
och innehåll ”specialiserade tjänster”, vars sociala och ekonomiska värde bygger på en 
viss garanterad kvalitet – exempelvis tjänster för bredbands-tv, ehälsoprogram såsom 
högupplösta bilder för medicinskt bruk, videokonferenser och dataintensiva 
molntjänster av stor vikt för näringslivet. Dessa innovationer erbjuder möjligheter till 
ny ekonomisk verksamhet, men de kräver både ett EU-regelverk med tydliga villkor 
för utvecklingen av dessa tjänster och ett blomstrande digitalt ekosystem. För det 
tredje ger EU:s nuvarande telekomregelverk de nationella lagstiftarna inte så mycket 
makt att de kan ingripa mot blockeringar eller annan orimlig trafikhanteringspraxis 
och upprätthålla det öppna internets vitalitet. För det fjärde har de nationella 
lagstiftarna börjat angripa problemet med hjälp av en rad helt olika metoder, vilket 
leder till nya risker för uppsplittring på den inre marknaden och nya utmaningar för 
den integrerade nätförvaltningen. I förslaget till förordning eftersträvas ett balanserat 
och effektivt sätt att angripa dessa problem.106 

Det tredje skälet som kommissionen anför, att de nationella lagstiftarna 

inte har tillräckliga medel för att ingripa mot trafikstyrningsåtgärder, 

frångår tidigare uttalanden om att de tillgängliga verktygen skulle vara 

tillräckliga (se ovan, avsnitt 3.2.4). Avseende det fjärde skälet åsyftas bl.a. 

de lagstiftningsåtgärder som vidtagits gällande nätneutralitet i Slovenien 

och Nederländerna.107 

Det följer vidare av artikel 24 att det ankommer på de nationella 

regleringsmyndigheterna att övervaka och se till att slutanvändarna kan ta 

                                            

105 Punkt 49 i ingressen till KOM(2013) 627 slutlig. 
106 KOM(2013) 634 slutlig. Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, 

Rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 

Regionkommittén om en inre telekommarknad, s. 6. 
107 Se härom SWD(2013) 331 final. Commission staff working document Impact Assessment 

accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of 

the Council laying down measures concerning the European single market for electronic 

communications and to achieve a Connected Continent, and amending Directives 

2002/20/EC, 2002/21/EC and 2002/22/EC and Regulations (EC) No 1211/2009 and (EU) No 

531/2012, s. 29. 
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del av möjligheterna som tillförsäkras genom artikel 23.1 och 2, samt 

övervaka efterlevnaden av artikel 23.5. Vid behov finns fortsatt en möjlighet 

att föreskriva om en lägsta tjänstekvalitet (artikel 24.2) 

4.2.2 BEREC:s inställning 

BEREC uppskattar att EU-kommissionen angripit frågan om nätneutralitet 

som BEREC menar är en av de mest utmanande regulatoriska frågorna för 

tillfället. BEREC uppvisar dock en viss skepsis till att förslaget tenderar att 

föra den flexibla och progressiva regleringen i telekompaketet mot ett 

stramare regelsystem. Myndigheten uppmärksammar bl.a. att förslaget 

medför att internetoperatörerna åläggs legala skyldigheter att 

tillhandahålla internetaccesstjänster när den tidigare skyldigheten för 

nationella myndigheter, att främja slutanvändares tillgång till innehåll och 

tjänster, övergår till en uttrycklig rättighet för slutanvändare. Vidare finns 

en osäkerhet kring tolkningen av begreppet specialiserad tjänst och hur en 

sådan tjänst får påverka en allmän internetaccesstjänst.  Det påpekas att 

förslaget inte medför några skyldigheter för de nationella myndigheterna 

att införa mätningsmetoder för att identifiera begränsningar eller att 

ingripa vid sådana fall. Sammantaget framhåller BEREC att förslaget bl.a. 

behöver komplettera definitionen av specialiserade tjänster och förtydliga 

dess förhållande till internetaccesstjänster samt utöka kriterierna för vad 

som ska utgöra otillåtna trafikstyrningsåtgärder.108 

Det bör uppmärksammas att när BEREC, i december 2012, publicerade 

en sammanfattning av myndighetens inställning till nätneutralitet så var 

slutsatsen att det varken var lämpligt eller aktuellt att införa regler som på 

förhand definierar vad som utgör rimliga och orimliga 

trafikstyrningsåtgärder, exempelvis genom en svart lista. I stället 

rekommenderades att frågan om en trafikstyrningsåtgärd är rimlig eller 

                                            

108 Se vidare BEREC BoR (13) 142 BEREC views on the proposal for a Regulation ”laying 

down measures to complete the European single market for electronic communications and 

to achieve a Connected Continent”, s. 7-8. 



 
 

39 

 

inte borde avgöras från fall till fall, med beaktande av inte bara själva 

åtgärden utan även parterna och marknadens karakteristik.109 

4.2.3 PTS:s inställning 

PTS framhåller i sitt remissvar till förslaget att det är positivt med en 

reglering av nätneutralitet i och med att det bidrar till förutsebarhet 

avseende tillämpningen av principen om öppenhet och valfrihet på internet. 

Däremot ifrågasätter PTS skälen som ligger till grund för den föreslagna 

regleringen och förslagets proportionalitet.110  

Den föreslagna regleringen av nätneutralitet (artikel 23) bedöms vara 

positiv och anses bidra till tydlighet då den fastställer att slutanvändare 

ska ha tillgång till innehåll och tjänster efter eget val och att 

trafikstyrningsåtgärder inte blir tillåtna i andra syften än vad som är 

nödvändigt.111 

PTS anser dock att det finns vissa oklara och inte helt problemfria delar 

av förslaget. Myndigheten påpekar bl.a. att innebörden av specialiserade 

tjänster (artikel 23.2) inte är helt entydig och det kommer att medföra en 

gränsdragningsproblematik vid bedömningen av vilken effekt specialiserade 

tjänster har på internetaccesstjänster i allmänhet.112 PTS påpekar även att 

det finns frågetecken på hur föreskrifter om lägsta tjänstekvalitet ska 

användas.113 

                                            

109 Se BEREC BoR (12) 146 – Summary of BEREC positions on net neutrality, s. 6. 
110 Se PTS remissvar avseende förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk 

kommunikation (COM(2013) 627 final), s. 25. 
111 Se PTS remissvar avseende förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk 

kommunikation (COM(2013) 627 final), s. 27-28. 
112 Se PTS remissvar avseende förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk 

kommunikation (COM(2013) 627 final), s. 27-28. 
113 Se PTS remissvar avseende förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk 

kommunikation (COM(2013) 627 final), s. 25. 
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4.2.4 Övriga intressenter 

Generellt kan det framhållas att merparten av de intressenter som lämnat 

remissvar med synpunkter på förslaget är, i likhet med PTS och BEREC, 

positivt inställda till att det införs regler för nätneutralitet. Remissvaren är 

dock inte fria från synpunkter. HI3G Access AB vill påpeka att ett visst 

mått av trafikstyrning är nödvändigt för att kunna tillhandahålla bl.a. 

bästa möjliga kvalitet till samtliga kunder samt säkerhet och robusthet i 

nätverket, samtidigt som det ifrågasätts om artikel 23.5 kommer att tillåta 

detta.114 Även TeliaSonera AB anför att de detaljerade reglerna i förslaget 

riskerar i förlängningen att störa en nödvändig marknadsutveckling av 

internet.115 Tele2 Sverige AB menar att förslaget tycks bygga på en felaktig 

uppfattning om hur internettjänster fungerar, då det är oundvikligt att en 

specialiserad tjänst kommer att försämra den allmänna 

internetaccesstjänsten.116  

Telenor Sverige AB lägger fram skäl för att det föreslagna förbudet mot 

trafikstyrningsåtgärder kommer att minska internetoperatörernas 

möjligheter till att skapa skräddarsydda tjänster. Något som skulle medföra 

en begränsning av konsumenternas valmöjligheter mellan olika typer att 

tjänster. Telenor Sverige AB framhåller även att den befintliga 

konkurrensregleringen är tillräcklig för att hindra eventuella 

konkurrensbegränsande trafikstyrningsåtgärder. Sammantaget menar 

Telenor Sverige AB att så länge det finns transparens kring 

trafikstyrningsåtgärder så finns det ingen anledning att ingripa med 

lagstiftning.117 

                                            

114 Se Remissvar med anledning av Europeiska kommissionens förslag till förordning för att 

förverkliga en inre telekommarknad, KOM(2013)627 final - HI3G Access AB. 
115 Se Remissvar med anledning av Europeiska kommissionens förslag till förordning för att 

förverkliga en inre telekommarknad, KOM(2013)627 final – TeliaSonera AB. 
116 Se vidare Remissvar med anledning av Europeiska kommissionens förslag till förordning 

för att förverkliga en inre telekommarknad, KOM(2013)627 final – Tele2 Sverige AB. 
117 Se Remissvar med anledning av Europeiska kommissionens förslag till förordning för att 

förverkliga en inre telekommarknad, KOM(2013)627 final – Telenor Sverige AB. 
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4.3 Rättigheter för slutanvändare 

4.3.1 Förslaget om trafikstyrningsåtgärder och nätneutralitet 

EU-kommissionens förslag om trafikstyrningsåtgärder och nätneutralitet 

stadgar i artikel 25 krav på information och transparens för 

internetaccesstjänster. Exempelvis måste faktisk tillgänglig datahastighet 

för nedladdning och uppladdning anges. Därutöver ska internetoperatören 

informera om hur trafikstyrningsåtgärder tillämpas och hur det inverkar på 

tjänsternas kvalitet. Informationskraven är i princip samma som i nu 

gällande USO-direktivet med skillnaden att de nya kraven är tydligare och 

mer detaljspecifika. En nyhet är att kommissionen ska kunna komplettera 

med ytterligare informationskrav via genomförandeakter (artikel 25.3). 

Åtgärderna syftar till att öka transparensen för internetaccesstjänster 

genom att underlätta för slutanvändarna att välja internetoperatör.118 

För att slutanvändarna ska kunna dra nytta av valfriheten till fullo är 

det även avgörande att ha tillgång till jämförbar information om produkter 

och tjänster.119 Enligt artikel 25.3 ska medlemsstaterna därför införa ett 

frivilligt certifieringssystem för interaktiva webbplatser, guider och eller 

liknande verktyg som möjliggör för slutanvändare att jämföra prestandan 

hos elektroniska kommunikationsnätsanslutningar och tjänster på detta 

område. Ett sådant certifieringssystem behöver dock inte tillhandahållas av 

de nationella myndigheterna utan kan även göras tillgängliga via tredje 

part. För närvarande finns bl.a. konsumentverktyget Bredbandskollen som 

drivs av .SE med visst kunskapsutbyte från PTS och Konsumentverket.120 

Huruvida Bredbandskollen kommer att uppfylla kraven enligt artikel 25.3 

är för närvarande svårbedömt. 

Förslaget innehåller även bestämmelser som underlättar för 

konsumenter att byta internetoperatör (artikel 28). Fortsättningsvis får, 

                                            

118 Punkt 52 i ingressen till KOM(2013) 627 slutlig. 
119 Punkt 55 i ingressen till KOM(2013) 627 slutlig. 
120 http://www.bredbandskollen.se/. 
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som i nu gällande reglering, avtal inte ingås med längre bindningstid än 24 

månader och det ska finnas en möjlighet att ingå avtal med endast 12 

månaders bindningstid. För arbetet relevanta nyheter är att slutanvändare 

ska ha rätt att säga upp ett avtal med en månads uppsägningstid efter sex 

månader, oavsett bindningstid (artikel 28.2). Därutöver ska betydande och 

icke tillfälliga skillnader mellan faktisk prestanda och angiven prestanda 

anses utgör bristande överensstämmelse innefattandes civilrättsliga 

påföljder (artikel 28.5). 

Det bör uppmärksammas att förslaget har formen av en förordning. I och 

med detta kommer reglerna att bli direkt gällande i medlemsstaterna och 

ersätta motsvarande regler i nu gällande direktiv. 

4.3.2 BEREC:s inställning 

BEREC stöder EU-kommissionens ambitioner att stärka 

konsumentskyddet. BEREC anser dock att det finns problem med att 

ersätta bestämmelserna i nu gällande direktiv med ett fullharmoniserat 

regelverk. Nationella regleringsmyndigheter förlorar därmed möjligheten 

att anpassa konsumentskyddet för deras respektive marknader i framtiden. 

BEREC menar att förslaget till och med innebär att vissa medlemsstater 

och nationella regleringsmyndigheter kommer att få ta ett steg tillbaka 

gällande åtgärder som redan är i kraft, vilket innebär en försämrat 

konsumentskydd snarare än ett förstärkt. Det föreslås att valet av 

regleringsinstrument övervägs på nytt då ett fullharmoniserat regelverk 

kan urholka regulatorisk innovation och utvecklandet av självregleringar.121 

                                            

121 Se vidare BEREC BoR (13) 142 BEREC views on the proposal for a Regulation ”laying 

down measures to complete the European single market for electronic communications and 

to achieve a Connected Continent”, s. 8-9. 
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4.3.3 PTS:s ståndpunkt 

PTS är positiv till förslagets regler om information och transparens, 

eftersom det är fråga om preciseringar och tydligare bestämmelser. PTS är 

dock, liksom BEREC, tveksamma till en fullharmonisering på området, 

eftersom marknadssituationen i EU:s medlemsstater inte föranleder samma 

behov av information.122 PTS är vidare positiva till att det ska finnas 

jämförelsetjänster tillgängliga för slutanvändare och att det framförallt är 

bra att regleringen är flexibel gällande vem som ska tillhandahålla dessa.123 

PTS menar att det är bra att förslaget syftar till att förenkla för 

slutanvändare att frånträda sina avtal och byta internetoperatör.124 

Däremot ifrågasätter myndigheten att bestämmelsen i artikel 28.5 om att 

betydande och icke tillfälliga skillnader mellan faktisk prestanda och 

angiven prestanda ska anses utgöra bristande överensstämmelse. PTS 

menar att det inte är lämpligt och överhuvudtaget möjligt att kommissionen 

ska påverka tolkningen av en rättslig prövning i en nationell 

rättsinstans.125 

4.3.4 Övriga intressenters ståndpunkter 

Konsumentverket uppmärksammar att de nya reglerna minskar 

flexibiliteten i och med att de nationella regleringsmyndigheterna förlorar 

möjligheten att påverka vilken information som ska finnas allmänt 

tillgänglig och/eller med i avtalet. Konsumentverket framhåller emellertid 

att den nya, mer detaljerade, regleringen kan bidra till att skapa mer 

                                            

122 Se PTS remissvar avseende förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk 

kommunikation (COM(2013) 627 final), s. 29. 
123 Se PTS remissvar avseende förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk 

kommunikation (COM(2013) 627 final), s. 30. 
124 Se PTS remissvar avseende förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk 

kommunikation (COM(2013) 627 final), s. 31. 
125 Se PTS remissvar avseende förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk 

kommunikation (COM(2013) 627 final), s. 32. 
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realistiska antaganden hos slutanvändarna om vad de kan förvänta sig av 

internetaccesstjänster.126 

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet ifrågasätter om en 

fullharmonisering är den mest lämpliga metoden. I remissvaret påpekas det 

att en fullharmonisering i huvudsak medför två negativa konsekvenser. 

Medlemsstaters bestämmelser som tillförskriver slutanvändare mer 

långtgående rättigheter än de i förslaget kommer inte att vara förenliga 

med EU-rätten. Därutöver blir det svårare att anpassa lagstiftningen efter 

de olika nationella marknaderna. Minimiregler som ger utrymme för 

medlemsstaterna att anpassa regleringen för sina respektive medborgare 

torde därför vara att föredra.127 

Com Hem ställer sig frågande till hur de nya bestämmelserna om 

informationskrav kommer att förhålla sig till de redan gällande reglerna i 

nu gällande direktiv och anser att det inte är helt klart huruvida de ersätter 

bestämmelserna i LEK.128 HI3G Access AB menar att det i princip kommer 

vara omöjligt att leva upp till kravet om att informera om faktisk tillgänglig 

datahastighet då det finns för många faktorer som måste beaktas vid en 

sådan mätning.129 TeliaSonera AB ifrågasätter om de nu gällande reglerna 

om informationskrav, som trädde i kraft 2009 och genomfördes i 

medlemsstaterna under 2011 och 2012, fått fullt genomslag på marknaden. 

TeliaSonera AB anser därför att det är rimligt att avvakta en analys av 

bestämmelsernas genomslagskraft innan nya åtgärder vidtas.130 Tele2 

Sverige AB anser inte att den detaljreglering som föreslås är lämplig, utan 

                                            

126 Se Remissvar med anledning av Europeiska kommissionens förslag till förordning för att 

förverkliga en inre telekommarknad, KOM(2013)627 final – Konsumentverket, s. 2. 
127 Se vidare Remissvar med anledning av Europeiska kommissionens förslag till förordning 

för att förverkliga en inre telekommarknad, KOM(2013)627 final – Juridiska 

fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, s. 3 f. 
128 Se Remissvar med anledning av Europeiska kommissionens förslag till förordning för att 

förverkliga en inre telekommarknad, KOM(2013)627 final – Com Hem, s. 12. 
129 Se Remissvar med anledning av Europeiska kommissionens förslag till förordning för att 

förverkliga en inre telekommarknad, KOM(2013)627 final – HI3G Access AB, s. 8. 
130 Se Remissvar med anledning av Europeiska kommissionens förslag till förordning för att 

förverkliga en inre telekommarknad, KOM(2013)627 final – TeliaSonera AB, s. 9. 
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menar att allmänna riktlinjer är att föredra.131 Det skulle enligt deras 

uppfattning innebära att regelverket lättare skulle kunna tillämpas på 

förändrade förutsättningar i framtiden. 

4.4 Några sammanfattande kommentarer 

EU-kommissionens förslag om trafikstyrningsåtgärder och nätneutralitet 

kan delas upp i tre olika delar. Den första delen avser bestämmelser om 

transparens och informationskrav. I korthet betyder detta att 

slutanvändarna lättillgängligt ska få tydlig och heltäckande information om 

internetoperatörernas trafikstyrningsåtgärder. Den andra delen innefattar 

de bestämmelser som behandlar vilka trafikstyrningsåtgärder som ska vara 

tillåtna. Det ankommer på de nationella regleringsmyndigheterna att 

kontrollera att internetoperatörerna inte vidtar otillåtna 

trafikstyrningsåtgärder. Den tredje och sista delen omfattar regler som ska 

underlätta för slutanvändarna att byta leverantör när de vill, utan 

juridiska, tekniska eller praktiska hinder. 

Förslaget har framarbetats och presenterats i en snabb takt. I 

näringsdepartementets faktapromemoria framhålls att merparten av 

medlemsstaterna intar en ifrågasättande ståndpunkt till såväl själva 

förslaget som den tidsplan som finns för dess antagande.132  Kritik har 

riktats mot bl.a. valet av förordning som lagstiftningsakt. 133 

Förslaget följer det ordinarie lagstiftningsförfarandet och parlamentets 

första behandling är planerad till april 2014.134 Mot bakgrund av den kritik 

som riktats mot kommissionens förslag finns det anledning att tro att 

                                            

131 Se Remissvar med anledning av Europeiska kommissionens förslag till förordning för att 

förverkliga en inre telekommarknad, KOM(2013)627 final – Tele2 Sverige AB, s. 7. 
132 Se Faktapromemoria 2013/14:FPM8 - Europeisk inre marknad för elektronisk 

kommunikation, s. 8. 
133 Se Faktapromemoria 2013/14:FPM8 - Europeisk inre marknad för elektronisk 

kommunikation, s. 8. 
134 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0309(COD)&l

=en#tab-0. 
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förslaget kan komma att få en något reviderad utformning om det antas. 

Det är därför svårt att i nuläget dra några slutsatser om hur förslaget 

kommer att påverka förekomsten av trafikstyrningsåtgärder i framtiden. 

Det finns dock, enligt min mening, skäl att ifrågasätta valet av förordning 

som lagstiftningsakt, i vart fall avseende de bestämmelser som har 

behandlats här. En ny förordning som kompletterar de befintliga direktiven 

och vissa avseenden ersätter dessa direktiv riskerar att göra lagstiftningen 

såväl spretig som rigorös. Med tanke på att lagstiftningen innefattar regler 

om transparens som ska underlätta för konsumenter att ta del av 

information om komplicerade tjänster bör den i stället vara ordentligt 

utformad för bästa genomslag. Därtill utgör den nu gällande regleringen, 

som består av fem stycken direktiv och ytterligare två ändringsdirektiv, inte 

något lätt överskådligt regelverk. 
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5 En analys av gällande och föreslagen reglering 

5.1 Lagstiftningens ändamål 

Som beskrivits ovan är utgångspunkten att konkurrens på marknaden ska 

lösa eventuella problem till följd av trafikstyrningsåtgärder. EU har valt att 

ta itu med nätneutralitet och trafikstyrningsåtgärder genom att främja 

konsumenternas möjligheter till att rösta med fötterna, d.v.s. möjligheten 

till att byta leverantör av internetaccess. Tanken är att det stärkta kravet 

på transparens ska möjliggöra för konsumenterna att kunna göra väl 

underbyggda val och byta internetoperatör vid eventuella missnöjen. 

Det kan argumenteras att det inte finns något behov av en sektorspecifik 

konsumentlagstiftning på en marknad med fungerande konkurrens. Detta 

eftersom valfriheten innebär, i teorin, att missnöjda slutanvändare helt 

enkelt kan byta internetoperatör till en annan som erbjuder bättre tjänster. 

Tillgången till konkurrerande alternativ innebär därmed att varje 

internetoperatör måste ta hänsyn till konkurrensen och tillförsäkra sina 

slutanvändare att de får sådana tjänster som de vill ha för att inte riskera 

att de ska byta till en annan internetoperatör.135 

Emellertid finns det, enligt min mening, ett behov av en (starkare) 

konsumentlagstiftning av framförallt två anledningar. En fungerande 

konkurrens är otillräcklig för att möta alla slutanvändares behov och 

skydda deras rättigheter. Bättre konsumentskyddsregler kan i stället 

behövas för att jämna ut parternas förhandlingspositioner. Därutöver kan 

konsumentskyddsregler ha en stimulerande effekt på konkurrensen. 

Konkurrensreglerna fokuserar främst på utbudssidan, medan 

konsumentskyddsreglerna stimulerar konkurrensen genom att stärka 

konsumentintresset och därmed efterfrågan. För att det ska finnas en 

efterfrågan måste nämligen konsumenterna ha kunskap om tjänsterna som 

                                            

135 Se Walden, Ian, Telecommunications – Law and regulation, s. 454. 
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erbjuds. Det får antas att konsumenter har sämre kunskap om tjänsterna 

än internetoperatörerna även i en fungerande konkurrens.136 

Konsumentverket har anmärkt att konsumenter ofta befinner sig i ett 

kunskapsmässigt underläge vid köp av internetaccesstjänster. Verket gör 

gällande att konsumenterna ofta saknar kunskap om vilka frågor som är 

relevanta inför köpet. Ett köp av en internetaccesstjänst förutsätter att 

konsumenten kan ta ställning till komplex information om t.ex. 

överföringshastighet, täckning och vilken datamängd som kan användas. 

Detta försvårar för konsumenten att fatta välinformerade beslut. 

Beträffande internetaccesstjänster med mobil anslutning tillkommer 

ytterligare faktorer som kan påverka kvaliteten på tjänsten, exempelvis 

avstånd till mobilmast och hur många som samtidigt belastar samma 

mobilmast. Även väderlek, byggnader och landskapsutformning är sådant 

som kan påverka kvaliteten på tjänsten.137 

Om informationen till konsumenterna är otillräcklig eller svår att ta till 

sig, kan konsumenterna inte göra rationella val på marknaden. Följaktligen 

kan det diskuteras om och hur lagstiftningen motsvarar dessa ändamål, 

vilket kommer att behandlas i nästkommande avsnitt. 

5.2 Lagstiftningens utformning och genomslag 

I avsnitt 3 har den nu gällande regleringen beskrivits. Det bakomliggande 

EU-regelverket har genomförts i LEK och innehåller i första hand ett 

informationskrav. Ett informationskrav följer även, som beskrivits, av MFL. 

Tillsynen över LEK och MFL görs av PTS respektive Konsumentverket och 

KO. För det första kan det konstateras att lagarna överlappar varandra 

avseende informationskraven. För det andra medför detta att 

tillsynsansvaret för myndigheterna också överlappar varandra. 

                                            

136 Se Walden, Ian, Telecommunications – Law and regulation, s. 455. 
137 Se Konsumentverkets rapport 2012:9 Konsumenternas möjlighet att byta 

bredbandsleverantör – En granskning av avtalsvillkor och marknadsföring avseende 

uppsägnings- och bindningstid för bredbandstjänster, s. 10. 
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I arbetet har lyfts fram att det är oklart om internetoperatörernas 

marknadsföring av internetaccesstjänster är förenlig med den allmänna 

marknadsrättsliga lagstiftningen (se avsnitt 3.3.2). LEK bör emellertid ses 

som lex specialis i förhållande till MFL,  varför det i första hand bör 

ankomma på PTS att se till att internetoperatörerna efterlever 

informationskraven enligt den sektorspecifika lagstiftningen i LEK.  

Det kan anföras att det inte finns något egentligt hinder för KO att 

utfärda förbud mot en marknadsföringsåtgärd som inte är förenligt med 

MFL, trots att situationen även skulle omfattas av PTS:s tillsyn över LEK. 

MFL är, som tidigare nämnt, parallellt tillämplig med speciallagstiftning 

som innehåller bestämmelser om marknadsföring såtillvida det inte klart 

framgår att det inte är avsikten.138 Visserligen föreskrivs det i förordning 

(2009:607) med instruktion för Konsumentverket att myndigheten ska 

stödja och vara pådrivande i andra myndigheters arbete med integrering av 

konsumentaspekter i verksamheten och tillhandahållandet av 

konsumentinformation. Det kan även anföras att det kan vara olämpligt och 

tveksamt i förhållande till rättsäkerheten att två olika myndigheter 

oberoende av varandra påför näringsidkare informationskrav i varierande 

utsträckning. 

Enligt min mening bör det emellertid observeras i sammanhanget att vid 

en prövning av otillbörlig marknadsföring enligt MFL gäller en 

specialprocessordning med slutlig prövning i Marknadsdomstolen (se bl.a. 

47 § MFL). Samtidigt som en prövning av eventuella förbud och 

förelägganden som PTS kan utfärda enligt LEK sker genom den allmänna 

förvaltningsprocessen (8 kap. 19 § LEK). Det följer sig naturligt att anta att 

en rättslig prövning, som innefattar bedömningar av marknadsrättsliga 

frågor, är mer lämplig att företas i en specialdomstol för sådana ärenden än 

i allmän förvaltningsdomstol. Däremot är det på samma sätt naturligt att 

anta att PTS i egenskap av tillsynsmyndighet för marknaderna för 

                                            

138 Se härom Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – Marknadsföringsrätten, 

s. 148 f. 
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elektronisk kommunikation är lämpligast att utforma informationskrav 

avseende trafikstyrningsåtgärder. Någon vidare diskussion kring 

verkningarna av denna situation och eventuella förslag till lösningar ryms 

emellertid inte inom detta arbete. 

PTS:s verkställighetsföreskrifter till 5 kap. 15 § LEK (PTSFS 2013:3 – 

Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal) är 

i dagsläget för nya för att kunna utvärderas. Därutöver kommer PTS 

troligen inte att utfärda några föreskrifter med stöd av 5 kap. 17 § LEK mot 

bakgrund av EU-kommissionens förslag till förordning, eftersom 

föreskrifterna skulle bli oanvändbara om förordningen antas.  

PTS publicerade den 27 november 2013 en rapport som visar att det 

saknas ett heltäckande verktyg som tillåter konsumenter att mäta kvalitet 

och kapacitet på sin internetaccesstjänst.139 Rapporten visar emellertid att 

det finns verktyg för att mäta i princip alla nödvändiga parametrar, som 

hastighet, fördröjningar och eventuella begränsningar och spärrar av 

datatrafik. Det förutsätter dock att konsumenten själv kombinerar olika 

typer av mätningar med hjälp av skilda verktyg för att kunna få en bild av 

kvaliteten på internetaccesstjänsten. Det innebär i praktiken att en 

tekniskt kunnig och intresserad konsument har möjlighet att göra en 

relativt välinformerad sammanställning av alla mätningarna, medan 

flertalet (sannolikt majoriteten) av konsumenterna inte har kunskap om 

hur de ska gå tillväga. 

I sammanhanget ska även uppmärksammas en rapport publicerad av 

Konsumentverket under april 2013.140 I korthet visade rapporten att den 

största problemmarknaden för svenska konsumenter är 

telekommunikationstjänster (abonnemang för internet, tv samt fast och 

mobil telefoni). Framförallt kan det påpekas att marknaden för 

telekommunikationstjänster är bland de minst transparenta och 

                                            

139 Rapport om verktyg för att mäta prestanda och kvalitet på bredband, 

http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2013/rapport-kartlaggning-av-

konsumentverktyg-for-matning-av-internettrafik.pdf (hämtad 2012-12-04). 
140 Konsumentverkets rapport 2013:8 - Läget för Sveriges konsumenter. 
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konsumenter tycker bl.a. att produkterna är svåra att förstå och jämföra.141 

Av rapporten framgår dock inte hur stort missnöjet är kring 

trafikstyrningsåtgärder. Som tidigare nämnts har Konsumentverket 

mottagit klagomål med anledningen av kvaliteten och hastigheten hos olika 

tjänster. Det är emellertid oklart om trafikstyrningsåtgärder i sig är 

grunden för klagomålen i och med att konsumenterna inte har tillräcklig 

kunskap om att det kan vara fallet.142 

Om det visar sig att information till slutkunderna inte är tillräckligt för 

att upprätthålla en fungerande konkurrens och att det därmed inte går att 

motverka oönskade trafikstyrningsåtgärder finns möjligheten för PTS att 

föreskriva om lägsta tjänstekvalitet (5 kap. 6d § LEK). Innebörden av att 

tillgripa en sådan åtgärd är dock inte helt klar. Det finns praktiska 

komplikationer med bestämmelsen. Exempelvis kan ett för högt satt krav 

på lägsta kvalitet innebära att konsumenter som endast efterfrågar låg 

lägsta kvalitet inte är villiga att betala för högre kvalitet och därför träder 

ut från marknaden. Det är också oklart vilken tjänstekvalitet som ska 

användas som referens. Är det kvaliteten som krävs för att titta på 

högupplösta tv-sändningar eller är det endast videor av lägre kvalitet? 

Därutöver tillkommer problemet med att kvaliteten på en 

internetaccesstjänst inte ligger helt i händerna på internetoperatören, utan 

kan påverkas av många andra faktorer t.ex. i vilken utsträckning 

avsändarens och/eller mottagarens terminalutrustning är av tillräckligt bra 

kvalitet.143 BEREC har visserligen sammanställt riktlinjer för lägsta 

tjänstekvalitet inom ramen för nätneutralitet.144 Riktlinjerna får dock anses 

lämna ett stort tolkningsutrymme för de nationella 

regleringsmyndigheterna. 

                                            

141 Se Konsumentverkets rapport 2013:8 - Läget för Sveriges konsumenter, s. 31. 
142 Se Remissvar med anledning av Europeiska kommissionens förslag till förordning för att 

förverkliga en inre telekommarknad, KOM(2013)627 final – Konsumentverket. 
143 Se Cave, Martin, Competition and consumer protection issues in the net neutrality 

debate, with special reference to Europe, s. 9. 
144 BEREC BoR (12) 131 BEREC Guidelines for quality of service in the scope of net 

neutrality. 
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5.3 Andra närliggande åtgärder 

Att ha en möjlighet att byta internetoperatör är en viktig aspekt av en 

fungerande konkurrens. Inlåsningseffekter till följd av långa avtalstider 

kan dock hindra detta. I artikel 30 USO-direktivet finns däremot regler om 

begränsningar av villkoren i konsumentavtal som bl.a. innebär att 

internetoperatörer inte kan kräva att slutanvändarna ska binda upp sig på 

avtal längre än 24 månader.145 

PTS har i två rapporter föreslagit att åtgärder bör vidtas för att 

underlätta för konsumenter att byta leverantör av elektroniska 

kommunikationstjänster, något som även föreslagits i en rapport från 

Konsumentverket.146 Mot bakgrund av dessa rapporter har en 

departementspromemoria publicerats med förslag på åtgärder för att öka 

möjligheterna att byta leverantör.147 I promemorian framhålls att 

konsumenter ofta möter problem vid byte av leverantör samt att 

erbjudanden och avtalsvillkor upplevs som svårbegripliga med följden att 

konsumenter utan full kunskap riskerar att bli upplåsta i långa 

avtalsperioder.148  Promemorian har lett fram till en lagrådsremiss som bl.a. 

föreslår att uppsägningstiden i avtal mellan en konsument och den som 

tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster 

ska få vara längst en månad.149 Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 

maj 2014. Det har inte ansetts vara lämpligt att ytterligare förkorta den 

maximala tillåtna avtalstiden för konsumenter på 24 månader.150 

                                            

145 Se Walden, Ian, Telecommunications – Law and regulation, s. 461. 
146 Se PTS-ER-2010:22 Möjlighet att byta – En kartläggning och analys av villkor I 

konsumentavtal som påverkar kundrörligheten på marknaden för elektronisk 

kommunikation, PTS-ER 2011:29 Transparenta internetaccesser och Konsumentverkets 

rapport 2012:9 Konsumenternas möjlighet att byta bredbandsleverantör – En granskning 

av avtalsvillkor och marknadsföring avseende uppsägnings- och bindningstid för 

bredbandstjänster. 
147 Ds 2013:9. 
148 Se vidare Ds 2013:9, s. 8. 
149 Lagrådsremiss, Lätt byte – enklare att välja ny leverantör av elektroniska 

kommunikationstjänster. 
150 Se Ds 2013:9, s. 10 f. 
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Anledningen till detta är bl.a. att det skulle kunna begränsa 

konsumenternas valmöjligheter. 
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6 Avslutande ord 

6.1 Framtida scenario 

6.1.1 VoIP-tjänster 

Beträffande blockering eller begränsningar av VoIP-tjänster, som t.ex. 

Skype, Viber och liknande, är det ingen tvekan om att dessa konkurrerar 

med vanliga rösttelefonitjänster. En internetoperatör som tillhandahåller 

såväl internetaccess som rösttelefoni har därför starka drivkrafter för att 

begränsa eller blockera VoIP-tjänsterna.  

Martin Cave har framhållit att tillgången till VoIP-tjänster, eller risken 

för att dessa ska blockeras eller begränsas, endast är ett temporärt problem. 

I takt med att taxorna för röstsamtal och sms sjunker och att operatörernas 

affärsmodeller i större utsträckning går mot större paket med ett fixerat 

minutpris så kan ett opportunistiskt förhållningssätt gentemot VoIP-

tjänster helt försvinna.151 

Detta tycks också vara fallet på den svenska telemarknaden. I PTS 

rapport om den svenska telemarknaden för första halvåret 2013 framgår 

att: 

Datatrafiken i mobilnäten fortsätter öka, och teleoperatörerna har under året i allt 
större utsträckning anpassat sina affärsmodeller för att avspegla efterfrågan på 
datakapacitet. Tjänsterna telefoni och sms, som tidigare debiterades per minut eller 
per styck, erbjuds nu allt oftare obegränsat till en fast abonnemangskostnad medan 
kundens val blir hur mycket data som ska ingå i paketet.152 

I en departementspromemoria från 2013 framhålls också att 

mobiloperatörerna kommer att flytta intäktsbasen från röst till data i och 

med den ökade användningen av datatjänster över mobilt bredband och 

smarta telefoner.153  

                                            

151 Cave, Martin, Competition and consumer protection issues in the net neutrality debate, 

with special reference to Europe, s. 12. 
152 PTS-ER 2013:21 Svensk telemarknad första halvåret 2013, s. 3. 
153 Se Ds 2013:9, s. 40 f. 
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Eventuella problem med blockering eller begränsningar av VoIP-tjänster 

kan därmed redan ha lösts av marknaden. Genom att operatörerna går över 

till att ta mer betalt för data och mindre för röstsamtal och sms kan 

incitamenten att blockera till exempel Skype, Viber och liknande försvinna. 

I sådant fall skulle ett regulatoriskt ingripande vara överflödigt.  

6.1.2 Molntjänster 

Framväxten av molntjänster (som t.ex. Dropbox, iCloud och SkyDrive) kan 

också kopplas till debatten om nätneutralitet. Å ena sidan finns det 

argument för att molntjänster är beroende av nätneutralitet, eftersom 

molntjänster förutsätter en allmän tillgång och tillgänglighet till internet 

kan värdet av molntjänster gå förlorat om de inte kan nås överallt.154 Å 

andra sidan finns det argument för att framtiden för molntjänster är 

beroende av det finns tillgång till specialiserade tjänster. Om 

tillhandahållare av molntjänster inte har möjlighet att avtala om 

specialiserade tjänster ligger molntjänsternas värde helt i händerna på 

internetoperatörerna. Frågan är om dessa klarar av att hantera 

kapacitetsproblemen i ett nätverk som bara kan leverera efter best effort.155 

6.1.3 IP-tv och streamingtjänster 

IP-tv och streamingtjänster för film och video är som tidigare nämnts 

realtidskänsliga och kapacitetskrävande. Myndigheten för radio och tv har 

också framhållit i rapporten Medieutveckling 2013 att IP-tv har ökat i 

marknadsandelar bland de plattformar som erbjuder tv, samtidigt som de 

aktörer som tillhandahåller IP-tv, t.ex. TeliaSonera, Tele2 och Telenor, ökat 

                                            

154 Jmf. Edvardsson, Tobias & Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säker 

het, s. 158 f. 
155 Se härom Cave, Martin & Pleitz, Martin, Network regulation and market development 

in European telecommunications, Centre on Regulation in Europe - Policy Paper, s. 21 f. 
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sina respektive andelar.156 Traditionella tv-sändningar får därmed i större 

utsträckning konkurrens från IP-tv-tjänster. Det blir även allt vanligare på 

marknaden med sampaketeringar av olika kombinationer av telefoni, IP-tv 

och bredband.157 

Den ökade användingen av IP-tv kan antas komma att vara i behov av 

att använda s.k. specialiserade tjänster för att tillgodose att tjänsten kan 

levereras med tillräcklig kvalitet. En ökad förekomst av specialiserade 

tjänster medför i sin tur att det kan uppstå komplikationer kring 

slutanvändares förväntningar av sådana typer av tjänster och hur de 

påverkar och förhåller sig till en allmän internetaccesstjänst.   

6.1.4 Konsumentperspektiv 

Enligt min mening finns det positiva aspekter med att konkurrensen mellan 

olika innehållstjänster är stark och bör också förbli stark när 

internetoperatörerna anpassar sina affärsmodeller efter en ökad 

användning av datatrafik.158 Samtidigt kan det uppstå komplikationer med 

att se till att konsumenterna kan förstå vilka typer av tjänster som de 

betalar för. Framförallt ifråga om övergången från att ta betalt för 

röstsamtal och sms till att endast ta betalt för datatrafik. Förändringar i 

affärsmodeller på ett redan tekniskt komplext område innebär att 

transparens blir särskilt viktigt för konsumenterna. 

6.2 Nätneutralitet som policy 

Den svenska lagstiftaren har tidigare uttryckt vissa farhågor kring 

problematiken med nätneutralitet. Framförallt prognosen om att 

marknadens affärsmodeller kan leda till otillbörlig diskriminering av viss 

                                            

156 Se Rapport från Myndigheten för radio och tv – Medieutveckling 2013, s. 42 f. 
157 Se PTS-ER 2013:21 Svensk telemarknad första halvåret 2013, s. 33. 
158 Se dock Hovenkamp, Herbert, Competition for Innovation, Columbia Business Law 

Review, p. 799, 2012. Där det diskuteras om konkurrens faktiskt bidrar till en ökad 

innovation. 
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trafik. Detta är något som kan påverka innovation och utveckling, vilket 

kan verka hämmande för de företag och entreprenörer som utvecklar 

internetbaserade innehållstjänster. För vissa sådana tjänsteinnovationer är 

ett neutralt internet en förutsättning för att nå ut till hela marknaden av 

konsumenter. Blockering eller prioritering bör därför, enligt lagstiftarens 

mening, inte ske i syfte att undvika konkurrens från internetbaserade 

tjänster som tillhandahålls av andra aktörer än internetoperatören själv 

eller någon som internetoperatören samarbetar med.159 

PTS vill däremot inte att nätneutralitet ska vara någon universalprincip. 

Myndigheten framhåller i stället att internetoperatörer bör ha möjlighet att 

vidta trafikstyrningsåtgärder så länge detta tydligt kommuniceras till 

slutanvändarna och framgår av avtalsvillkor. Sammantaget är 

trafikstyrningsåtgärder acceptabla för att säkerställa en rimlig 

kvalitetsnivå, men även säkerhets- och robusthetsskäl kan motivera rimliga 

trafikstyrningsåtgärder.160 

EU-kommissionens ståndpunkt i frågan om nätneutralitet visar också på 

att det är eftersträvansvärt att hitta en balanspunkt för vad som utgör 

rimliga trafikstyrningsåtgärder. Samtidigt som det är av vikt att främja 

tillgången till specialiserade tjänster för att främja ny dataintensiv trafik 

(se ovan, avsnitt 3.2.4 och 4.2.1).  

För att berika diskussionen om nätneutralitet följer nedan ett uttalande 

från EU-kommissionär Neelie Kroes, som ansvar för den digitala agendan 

för Europa. Uttalandet framfördes några månader innan kommissionen 

lade sitt senaste förslag om en gemensam telekommarknad (se ovan, avsnitt 

4) 

For me, an open platform is built on competition, innovation, transparency, and choice. 
And that is what our proposal will be built on too. 

First, we should allow innovation. The new services round the corner depend not 
just on content, but on high-quality connections. For example, if you've just bought a 
videoconferencing system, you'll probably also want an internet service that 
guarantees the right quality, end-to-end. If someone wants to pay extra for that, no EU 
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rules should stand in their way; it's not my job to ban people from buying those 
services, nor to prevent people providing them. If you don't want to buy them that is 
also fine, and you should absolutely continue to benefit from the "best efforts internet". 

Second, we must ensure transparency. Before you sign up to an internet contract, 
you want to know key details. What's included, what's not; and, in particular, what 
speed you'll actually get. Too often those are hidden away in long and complex 
contracts. That's not good enough. We all deserve a clear promise before signing up – 
not a nasty surprise after. After all, when you buy a carton of milk, you don't expect it 
to be half-empty: the same goes for 50 Megabit internet. 

Third, people need choice in their internet services. A real choice, not a theoretical 
one. If they want to switch providers, they should be able to do so, without countless 
obstructions. And, in practice, there are many barriers to switching: like excessive 
charges, modem hire, or email addresses. We will be looking at those barriers, and 
removing them. In particular, there needs to be an end to annoying practices - like 
quietly extending a contract for another year without asking. It's time to put people 
back in the driving seat. 

And fourth, innovation also needs competition. Services like Voice over Internet 
Protocol (VoIP) or messaging services – like Skype or WhatsApp – offer real innovation 
for consumers. But some ISPs deliberately degrade those services, or block them 
outright, simply to avoid the competition. 

In my view, such ideas are on their way out. Most consumers see the richness and 
vibrancy of the full, unlimited internet and wouldn't want anything less. So to be 
honest, with genuine transparency, I doubt many consumers would care to buy such a 
limited product; I doubt many ISPs would offer one.161 

EU-kommissionär Kroes uttalande visar på att det finns många aspekter 

att beakta i en diskussion kring nätneutralitet och trafikstyrning på 

internet. Framförallt kan det vara olämpligt att på förhand begränsa 

möjligheter att använda olika typer av affärsmodeller. Ett sådant 

förhållningssätt är även policyn för regulatoriska åtgärder på marknaden 

för elektronisk kommunikation (se ovan, avsnitt 3.1). 

Angående nätneutralitet argumenterar Martin Cave och Martin Peitz att 

lagstiftaren måste vara varsam för att inte begränsa möjligheten för 

marknadens aktörer att använda olika affärsmodeller. Detta trots att det 

kan förekomma vissa konkurrensbegränsande åtgärder på marknaden, som 

inte kan förhindras av den gällande konkurrensregleringen (främst på 

grund av frånvaron av en dominerande ställning). Cave och Peitz framhåller 

att regulatoriska ingripanden därför bör undvikas om det inte finns faktisk 

                                            

161 European Commission - SPEECH/13/498 04/06/2013 The EU, safeguarding the open 
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avsikt att förhindra vertikalt integrerade internetoperatörer på 

marknaden.162 

6.2 Sammanfattning och reflektion 

Syftet med detta arbete har varit att beskriva och analysera det nuvarande 

rättsläget för hanteringen av internettrafik samt att föreslå förbättringar. 

Detta har fortgått inte helt utan svårigheter. Vissa av de åtgärder som 

vidtagits på området är antagna så sent som under sommaren 2013. Vidare 

har EU-kommissionens förslag till en ny förordning medfört att PTS 

troligen inte kommer att utfärda ytterligare verkställighetsföreskrifter, 

eftersom dessa inte kommer vara förenliga om förslaget antas. Förslaget i 

sig och hur det kommer att få genomslag går däremot inte att bedöma, 

eftersom det kan antas att en del förändringar kommer att ske innan 

förslaget slutligen antas. 

Min uppfattning är emellertid att diskursen kring frågorna som tas upp i 

arbetet kan gynnas av att definieras som en debatt kring 

trafikstyrningsåtgärder snarare än en debatt kring en abstrakt term som 

nätneutralitet. Framförallt mot bakgrund av att rimliga 

trafikstyrningsåtgärder anses vara allmänt accepterade men även då 

utvecklingen av nya tjänster kräver tillgång till specialiserade tjänster. 

Även om det inte går att helt klart fastställa vad utgångspunkten ska vara 

beträffande nätneutralitet bör avsevärda förbättringar vidtas ifråga om 

transparensen på marknaden.  

I arbetet har jag kunnat visa att det största problemet – vilket gäller för 

telekommarknaden överlag – är den bristande transparensen. Konsumenter 

upplever avtal och villkor för bl.a. internetaccesstjänster som 

svårförståeliga och att de tekniska detaljerna om trafikstyrningsåtgärder är 

komplexa gör inte situationen bättre.  

                                            

162 Se Cave, Martin & Pleitz, Martin, Network regulation and market development in 

European telecommunications, Centre on Regulation in Europe - Policy Paper, s. 14-16. 
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Kommissionens senaste förslag är i det avseendet positivt, även om 

förslaget lämnar en del övrigt att önska. Framförallt har det ifrågasatts om 

det är lämpligt att använda en förordning som lagstiftningsakt. Ett 

bärkraftigt skäl i den frågan har varit att det är olämpligt att frånta de 

nationella regleringsmyndigheterna möjligheten att anpassa regleringen till 

den nationella marknaden. Detta bör dock vägas mot bl.a. kommissionens 

farhågor att vissa medlemsstaterna redan infört bestämmelser om 

nätneutralitet på nationell nivå. Effekterna av sådana åtgärder, med följden 

att reglering av internet riskerar att bli fragmenterad inom EU, är svår att 

överblicka. Det kan anföras att den föreslagna regleringen istället borde 

antas i form av ett direktiv. EU-lagstiftaren skulle i så fall ges en möjlighet 

att förtydliga informationsreglerna och se till så att regleringen av internet 

förblir harmoniserad. Samtidigt skulle det finnas utrymme kvar för de 

nationella regleringsmyndigheterna att anpassa regleringen på nationell 

nivå. 

Det ska slutligen framhållas att framtida utmaningar i fråga om 

trafikstyrningsåtgärder är att informationskraven utformas tydligt så att 

konsumenterna ges en möjlighet att fatta välgrundade beslut. 

Konsumenternas förväntningar måste möta den faktiska kvaliteten som 

internetoperatörerna levererar. I relation till detta måste man även beakta 

att det är fråga om ett tekniskt komplicerat område där många parametrar 

spelar in. En alltför detaljerad reglering gällande krav på transparens kan 

emellertid riskera att gå ut över internetoperatörerna utan att för den delen 

gynna konsumentintresset. Det finns därför ett tydligt behov att skapa mer 

realistiska förväntningar hos konsumenterna. 
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