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kapitel 1: därför spelar nätneutralitet roll

I sin mest renodlade form är begreppet 
nätneutralitet enkelt att förklara: All data 
som skickas över Internet ska hanteras på 
samma sätt. Oavsett vem som är avsän-
dare. Oavsett vem som är mottagare. Och 
oavsett vad det är för information som 
skickas mellan de två.

Andra varianter är att ett neutralt Inter-
net innebär att varken Internetleverantör 
eller stat infört några begränsningar i tra-
fiken eller att routrarna på Internet ska 
skicka data vidare i samma ordning som 
den tas emot.

Men hur man än väljer att formulera 
definitionen är kontentan oftast densam-
ma, och stämmer väl överens med hur EU-
kommissionen förklarar nätneutralitet i 
april 2011 i Ett öppet Internet och nätneu-
tralitet i Europa :

”Även om det inte finns någon fast defini-
tion av ”nätneutralitet” ska de nationella reg-
leringsmyndigheterna […] främja de intressen 

som medborgarna i Europeiska unionen har, 
genom att främja slutanvändares förmåga 
att skaffa sig tillgång till och distribuera in-
formation eller använda tillämpningar och 
tjänster efter eget val.”

Under detta paraply återfinns ett antal 
principer. Konsumenter i Europa ska:

 → själva kunna välja vilka tjänster på In-
ternet de vill använda.
 → få tydlig information från Internetle-
verantörerna som säljer Internetaccess 
om vilka förutsättningar som gäller för 
abonnemangen.
 → inte bindas upp av orimligt långa bind-
nings- eller uppsägningstider.

En föregångare till dagens diskussioner 
om nätneutralitet går faktiskt att spåra 
mer än 150 år tillbaka i tiden. I en ameri-
kansk lag från 1860, Pacific Telegraph Act, 
slås det fast:
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”messages received from any individual, 
company, or corporation, or from any tele-
graph lines connecting with this line at either 
of its termini, shall be impartially transmit-
ted in the order of their reception, excepting 
that the dispatches of the government shall 
have priority …”

Man skulle alltså kunna vara säker på att 
ett telegram gick att skicka från den ame-
rikanska västkusten till den amerikanska 
östkusten. Och redan i denna lagtext kan 
man ana ett embryo till dagens diskus-
sioner gällande trafiken på Internet. Man 
ansåg att telegram som skickades av myn-
digheter skulle ha högre prioritet än tele-
gram som skickades av andra.

På Internet handlar det dock inte enbart 
om vilka parter det är som kommunicerar. 
Istället är det oftast specifika tjänster eller 
typer av trafik som Internetleverantörerna 
av olika skäl vill särbehandla.

För användaren kan skillnaden mellan 
en nätneutral Internetanslutning och en 
anslutning med olika former av begräns-
ningar vara skillnaden mellan det Internet 
som vi vant oss vid och något helt annat.

Med en dator kopplad till Internet kan 
vi göra statusuppdateringar på sociala nät-
verk, ringa gratis videosamtal till vänner 
i en annan del av världen, skicka e-post. 

Film går att hyra i videobutiken, men när 
det regnar är det skönt att kunna göra 
det via Internet istället. Det går att betala 
räkningar på bankkontoret, eller anmäla 
vård av sjukt barn på en pappersblankett 
från Försäkringskassan. Men det är väldigt 
mycket smidigare att göra det i datorns 
webbläsare.

Listan med exempel behöver inte göras 
längre. Internet är både ett nyttigt verktyg 
och en källa till underhållning och glädje. 
Ett öppet Internet ger oss konsumenter 
tillgång till en uppsjö av tjänster som hade 
varit otänkbara på annat sätt. Öppenheten 
i kombination med Internets globala ut-
bredning skapar goda förutsättningar för 
innovation. För entreprenörer och uppfin-
nare ger Internet tillgång till en potentiell 
marknad av stora mått, även för de mest 
nischade affärsidéerna.

Och med ett öppet Internet får männis-
kor runt om i världen tillgång till ett stort 
utbud av informationskällor och möjlighe-
ten att kommunicera fritt. Rätten att ha en 
åsikt och uttrycka den i tal, skrift eller bild 
är en av FN:s mänskliga rättigheter. Den 
demokratiska aspekten med ett öppet och 
neutralt Internet är därför stor.

Men det är inte självklart att en upp-
kopplad dator kan användas för att ut-
nyttja Internets alla tjänster.
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Internet, bredband och trafikstyrning
”Bredbandsabonnemang”, ”surfabonne-
mang” eller storleksbeskrivningar som 
hämtade från en klädbutik: S, M, L, XL.

Den som undersöker utbudet hos svens-
ka Internetleverantörer möts av många 
olika sätt att beskriva de abonnemang som 
säljs. Men få, om ens några, har fått namnet 
”Internetabonnemang” eller något annat 
med ”Internet”.

Hårklyverier?
Inte alls.
Att kalla ett abonnemang för ”bred-

band” säger ingenting om vad anslut-
ningen kan användas till, vilken typ av 
information som kan skickas och tas 
emot, vilka tjänster och program som går 
att använda.

”Bredband” är bara en signal om att över-
föringshastigheten i någon mening kan för-
väntas vara hög.

Spelar roll det någon roll? Det finns ju 
en underförstådd överenskommelse mel-
lan Internetleverantör och kund om hur 
bredbandsabonnemanget kan användas?

Så har det varit. Och så är det i stor 
utsträckning fortfarande, åtminstone i 
Sverige.

Men det finns flera faktorer som påver-
kar hur du som kund till en Internetleve-
rantör kan använda din anslutning. Två är 

de flesta Internetanvändare sannolikt väl 
införstådda med.

Den första är just uppkopplingens hastig-
het, som bland annat påverkar möjligheten 
att använda tjänster för strömmande film 
och tv. Är uppkopplingen inte tillräckligt 
snabb går det inte att ersätta videobutiken 
på hörnet med film via nätet ens när regnet 
öser ner.

Den andra är hur mycket data som får 
överföras varje månad. För fasta bredbands-
abonnemang finns sällan något tak, men 
för mobila bredbandsabonnemang är det 
nästan alltid så. Ju mer man betalar, desto 
högre överföringshastighet men också en 
större mängd data som får skickas och tas 
emot varje månad.

Men begränsningar av hastighet och da-
tamängd är inte de enda sätt en Internet-
leverantör kan påverka hur en nätupp-
koppling kan användas.

Det finns också många möjligheter till 
så kallad trafikstyrning. Ett exempel är 
blockeringar som ska skydda Internet-
leverantörens kunder från att omedvetet 
göra filerna på datorns hårddisk tillgäng-
liga för grannarna. Ett annat exempel är 
den så kallade spärrlistan som svenska 
polisen sammanställer, som ska göra det 
svårare att komma åt sajter som distribu-
erar barnpornografi.
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Varför använder Internetleverantörer 
trafikstyrning?
Skälen till varför en Internetleverantör 
använder olika former av trafikstyrning är 
många. En del, som exemplen ovan, hand-
lar om att skydda kunderna eller försvåra 
spridningen av illegalt innehåll.

Men undersökningar som .SE gjort 2011 ¹ 
och 2012 visar att de svenska Internetleve-
rantörernas trafikstyrning ibland sträcker 
sig längre än så. Bland annat visade mätning-
arna att överföringskapaciteten som görs 
tillgänglig för fildelningsprotokoll som Bit-
torrent då och då begränsas, främst i mobila 
bredbandsabonnemang. Men även för fasta 
Internetabonnemang händer det att överfö-
ringskapaciteten för fildelning begränsas un-
der de tider på dygnet då det är många kun-
der som använder sin Internetuppkoppling.

Förklaringen till att just fildelningspro-
tokollen begränsas handlar inte om skydd 
av upphovsrätten. Istället är det ett sätt för 
Internetleverantörerna att försöka hushål-
la med kapaciteten i sina nät.

Fildelning är inte tidskritisk. Om det 
tar några minuter extra att ladda ner en fil 
påverkar det inte kundens användarupp-
levelse i någon större utsträckning. Men 
det finns andra former av kommunikation 
som i allra högsta grad är tidskritisk. Video-
telefoni och strömmad film är två exempel.

Däremot är fildelning ofta kapacitets-
krävande eftersom stora mängder data 
skickas. Begränsningarna av Bittorrent 
är därför kopplade till Internetleverantö-
rernas investeringar i infrastruktur, när 
valet står mellan att bygga ut eller bättre 
försöka hushålla med den kapacitet som 
redan finns.

Trafikstyrningen kan innebära att kun-
den inte får samma överföringskapacitet 
för alla tjänster vid en viss tidpunkt, vilket 
givetvis är negativt om det är den tjänst 
kunden främst tänkt använda som drab-
bas. Det finns de som menar att situatio-
nen påminner om ”allmänningens trage-
di”: Förr eller senare kommer en allmänt 
tillgänglig resurs att överutnyttjas av nå-
gon, vilket påverkar alla negativt².

Redan 1999 började Bredbandsbolaget 
marknadsföra Internetanslutningar med 
en hastighet på 10 megabit per sekund för 
200 kronor i månaden. Prisnivån blev nå-
got av norm för vad en fast Internetupp-
koppling i Sverige förväntas kosta. Men vid 
millenniumskiftet skiljde sig Internetan-
vändningen markant från dagens. Då 
fanns inget Youtube, inget Spotify, ingen 
webb-tv, ingen fildelning av högupplösta 
långfilmer. Användarna konsumerade kort 
sagt en betydligt mindre mängd data än de 
gör idag.
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¹Hälsoläget i .se – Nätneutralitet 2011 – Rapport från .SE. Se även: Hälsoläget i .SE 2012 - nåbarhet på nätet. 
Nätneutralitet 2011 https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/ses-rapport-om-natneutralitet-visar-att-vissa-
operatorer-prioriterar-ner-trafik/ 

²Det finns dock en vidareutveckling av Bittorrent som heter Micro Transport Protocol, uTP. Tekniken utveck-
las av företaget Bittorrent, och syftet är att ge det nya protokollet funktioner för att på egen hand minska sitt 
kapacitetsutnyttjande när det blir trångt i nätet.
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I takt med att nya, datakrävande tjäns-
ter lanserats har användningen förändrats. 
Prisnivån på abonnemangen har däre-
mot legat kvar eller till och med pressats 
nedåt, bland annat som en konsekvens av 
den hårda konkurrens som råder mellan 
svenska Internetleverantörer. Beroende på 
var i landet man bor går det idag att skaffa 
ett Internetabonnemang med hastigheter 
på 100 megabit per sekund för 200 kronor, 
ibland ännu billigare. Men under samma 
period har också kostnaderna för att över-
föra data på Internet sjunkit, som en följd 
av teknikutvecklingen.

En annan utmaning, i första hand för 
de Internetleverantörer som också är tra-
ditionella telefoni- eller kabel-tv-operatö-
rer, är att Internets öppna arkitektur där 
den största delen av intelligensen finns i 
prylarna som kopplas upp och inte i själva 
nätet exponerar gamla operatörer för en 
helt ny typ av konkurrens.

Många operatörer vill gärna leverera 
både Internet, telefoni och tv till sina kun-
der. Men konkurrensen har hårdnat mar-
kant. Internet fungerar ypperligt som dist-
ributionskanal för e-post och webb, men 
också för tjänster som just telefoni och tv.

En telefonioperatör kan idag inte vara 
säker på att få ta hand om de internatio-
nella samtalen. Många kunder gör dem 

hellre med någon av Internets alla gra-
tistjänster. Inte heller är det säkert att 
kunden väljer att skaffa något av kabel-
tv-operatörens alla kanalpaket. Nätets 
digitala videobutiker gör det enkelt att 
titta på film och tv-serier vid en tidpunkt 
som passar, och inte vid den tidpunkt 
som tv-kanalernas tablåläggare valt.

För operatörerna kan blockering vara ett 
sätt att skydda en befintlig affär. Möjlig-
heten att spärra gratis IP-telefonitjänster 
har därför diskuterats av svenska mobil-
operatörer och införts av utländska. Här är 
förklaringen att operatörerna går miste om 
intäkter när abonnenterna väljer att ringa 
gratis via Internet istället för ett traditio-
nellt röstsamtal med vanlig telefoni. I det 
senare fallet debiterar operatören för den 
tid som samtalet pågår. Ett inter nationellt 
samtal med IP-telefoni kan man ringa utan 
att det kostar en krona, så länge det inte 
innebär att taket för mängden överförd 
data överskrids. Eftersom det är en be-
gränsning som ytterst sällan finns på fasta 
Internetabonnemang i Sverige är det där-
för endast i undantagsfall ett problem för 
kunden. Väljer han eller hon att ringa med 
IP-telefoni går de operatörer som också säl-
jer traditionell telefoni miste om en intäkt. 
Däremot har Internetleverantören istället 
sålt IP-paket.

kapitel 1: därför spelar nätneutralitet roll



12

En affärsmässig utmaning för Inter-
netleverantörerna är också att nuvaran-
de abonnemangsmodeller där kunderna 
betalar en fast månadsavgift har satt sig. 
Att introducera exempelvis en volym-
baserad modell motsvarande den som 
används för traditionell rösttelefoni är 
svårt. Men det beror inte bara på att kun-
derna vant sig vid en fast månadskost-
nad, utan också för att tid är en väldigt 
konkret enhet medan datamängd är mer 
abstrakt. Med debitering per förbrukad 
mängd data skulle det i förväg vara svårt 
att veta vad ett besök på en webbplats el-
ler en film som hyrs via nätet kommer 
att kosta.

Diskussionen om nätneutralitet är på 
sätt och vis diskussionen om vilken af-
färsmodell som ska gälla, om intelligen-
sen ska finnas i näten och Internetleve-
rantörerna ska ta betalt för den eller om 
intelligensen ska finnas i ändnoderna och 
Internetleverantörerna bara ta betalt för 
transporten av IP-paket. När samma fö-
retag hade kontroll över både infrastruk-
tur och tjänster, som i de traditionella 
telenäten, kunde förluster i ett lager sub-
ventioneras av intäkter i ett annat. Men i 
vilken utsträckning ska Internetleveran-
törerna bara vara en distributör av IP-pa-
ket och i vilken utsträckning ska de sälja 

egna tjänster? Ska Internetanslutningen 
fortsätta vara en ”dum ledning” som bara 
transporterar data eller ska mer intelli-
gens byggas in i näten?

Diskussionen om nätneutralitet hand-
lar också om vad vi som konsumenter ska 
betala för. Om priset ska vara kopplat till 
Internetleverantörens kostnader för att 
transportera IP-paket till och från kun-
den, på det sätt som de vant sig vid att 
det fungerar. Eller om priset på Internet-
anslutningen på något sätt ska baseras på 
”värdet” hos de enskilda IP-paketen, där 
vissa tjänster värderas högre än andra och 
överföring av IP-paket med den typen av 
innehåll därmed också kan kosta mer.

Det finns nätdebattörer, i Sverige och 
utomlands, som varnar för en framtid 
där Internetleverantörernas tjänsteut-
bud paketeras på ett sätt som påminner 
om kabel-tv-bolagens programpaket: 
Som kund betalar man för ett grundpa-
ket, och sedan behövs olika komplette-
ringar beroende på vad man vill använda 
sin uppkoppling till.

I de värsta fallen handlar trafikstyrningen 
på Internet om ren censur. Ett av de mest 
omtalade exemplen är The Great Firewall of 
China som hindrar kinesiska Internetan-
vändare att besöka ett stort antal inter-
nationella webbplatser.

kapitel 1: därför spelar nätneutralitet roll



13

En dragkamp mellan olika intressen
På Internet finns en uppsjö av tjänster. 
Men att man har en nätansluten dator 
innebär alltså inte att man kan vara säker 
på att kunna utnyttja dem alla. Uppkopp-
lingens överföringskapacitet kan sätta 
käppar i hjulet för vissa, spärrar som In-
ternetleverantören infört av kommersiella 
skäl kan sätta stopp för andra.

Men diskussionerna om höga kostna-
der för Internetleverantörerna började 
inte med vad slutkunden får och inte får 
göra. Istället var det med bandbredds-
slukande tjänster som Youtube debatten 
tog fart i mitten av 2000-talet. Exempel-
vis gjorde den amerikanska operatören 
SBC Communications Inc., som senare 
köptes av jätten AT&T, ett utspel 2005. 
Företaget ansåg att Youtube, Yahoo, 
MSN och ett antal andra tjänster borde 
betala för den trafik på Internet som de 
gav upphov till. Att både företagen som 
tillhandahöll tjänsterna och personerna 
som använde dem redan betalade för sina 
respektive anslutningar räckte inte enligt 
SBC Communications.

Motsvarande diskussion kom till Eu-
ropa strax därefter. Bland annat ströp 
den norska Internetleverantören Next 
Gen Tel 2006 överföringskapaciteten till 
det norska public service-bolaget NRK:s 

webbplats.”Orsaken är att vi inte kan öka 
kapaciteten i våra linor i takt med NRK:s 
gratiserbjudanden,” förklarade Next Gen 
Tel:s VD ³. Också i Sverige förekom lik-
nande diskussioner där Internetleveran-
törer ville ha del av de annonsintäkter 
som nättjänsterna genererade.

Idag har nätneutralitet främst kommit 
att handla om de Internetanslutningar 
som konsumenterna köper av Internet-
leverantörerna.

Debatten om nätneutralitet är en kon-
sekvens av att flera olika aktörers intres-
sen kolliderar. Internetleverantörer vill 
ha bästa möjliga förutsättningar till goda 
intäkter, för maximal vinst och för att få 
avkastning på sina investeringar. Tjäns-
televerantörer vill ha ett öppet Internet 
som ger dem ofiltrerad tillgång till slut-
kunderna. Och slutkunderna vill ha ac-
ceptabla priser, veta vad det egentligen 
är de betalar för, möjlighet att använda 
de tjänster och program de vill, en sta-
bil uppkoppling och möjlighet att byta 
Internetleverantör om man är missnöjd 
med den man har valt.

Mer om vad nätneutralitet är, vad man 
som konsument ska tänka på och vad lag-
stiftningen säger återkommer vi till.

Men först något om hur Internet fung-
erar. 
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³Norskt bråk om nätneutralitet – Computer Sweden, 4 oktober 2006. https://computersweden.idg.
se/2.2683/1.78129 


