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Saken
Tillsyn avseende viss affärsmetod enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/2120 (TSM-förordningen)

_____________________

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

Bakgrund
PTS har uppmärksammat att Telia Company AB (Telia) har ett erbjudande – 
”Fri surf Sociala” – som innebär att datatrafik hänförlig till vissa 
innehållstjänster1 för sociala medier inte avräknas mot den ordinarie datamängd 
som ingår i abonnemangen Telia Mobil Komplett och Telia Mobil Dela.2 

1 De innehållstjänster som ingår är Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Twitter, Kik, Pinterest, 
Viber, LINE, Welcome App och Snapchat.
2 PTS har tidigare i beslut dnr 16-5475 förelagt Telia att upphöra med de trafikstyrningsåtgärder som 
bolaget vidtog då de inkluderade innehållstjänsterna fortsatt kunde användas efter att den i abonnemangen 
inkluderade datamängden förbrukats. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som den 
28 september 2018 i mål 4207-17 avslog överklagandet. Förvaltningsrättens avgörande har vunnit laga 
kraft.
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I maj 2017 inledde PTS ett tillsynsärende för att utreda om den affärsmetod 
som Telia tillämpar är förenlig med Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2015/21203 (TSM-förordningen). 

Telia har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet och uppger i huvudsak följande. 
Området för sociala-medietjänster utvecklas ständigt och nya tjänster 
tillkommer. Telias erbjudande är öppet och bolaget önskar inkludera fler 
innehållstjänster i erbjudandet. För att inkluderas i erbjudandet ställs vissa krav. 
Innehållstjänstens huvudsyfte bör vara att möjliggöra kommunikation mellan 
individer eller mellan individer och grupper av individer, oavsett vilket media 
som används (text, bilder, ljud eller streamad video). Innehållstjänsten ska vara 
allmänt tillgänglig på den svenska marknaden utan att särskild inbjudan eller 
krav på betalning behövs samt ha en aktiv användarbas. Innehållstjänsten ska 
inte vara en kommersiell plattform för distribution av innehåll eller ha 
betydande intäkter från sådan verksamhet. Vidare krävs att all datatrafik som är 
relaterad till tjänsten kan identifieras. För detta krävs att innehållstjänsten har en 
statisk IPv4 adress.  

Skäl

Tillämpliga bestämmelser m.m.
Av artikel 2 TSM-förordningen framgår att definitionerna i artikel 2 i direktiv 
2002/21/EG ska gälla. Dessutom gäller följande definitioner:

1. leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten: ett företag som 
tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster.

2. internetanslutningstjänst: en allmänt tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst som erbjuder anslutning till internet, och därigenom 
möjlighet till anslutning mellan praktiskt taget alla ändpunkter på internet, 
oberoende av vilken nätteknik och terminalutrustning som används.

Begreppet slutanvändare definieras i artikel 2 n ramdirektivet (2002/21 EG). 
Enligt definitionen är en slutanvändare en användare som inte tillhandahåller 
allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster.  

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder 
rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande 
tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen.
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Enligt artikel 3.1 samma förordning ska slutanvändare ha rätt att via sin 
internetanslutningstjänst ha tillgång till och distribuera information och 
innehåll, använda och tillhandahålla applikationer och tjänster och använda 
terminalutrustning efter eget val, oavsett var slutanvändaren eller leverantören 
befinner sig och oavsett informationens, innehållets, applikationens eller 
tjänstens lokalisering, ursprung eller destination.

Av artikel 3.2 samma förordning framgår att överenskommelser mellan 
leverantörer av internetanslutningstjänster och slutanvändare om kommersiella 
och tekniska villkor och de egenskaper för internetanslutningstjänster, såsom 
pris, datavolymer och datahastighet, och eventuella affärsmetoder som tillämpas 
av leverantörer av internetanslutningstjänster, inte får begränsa utövandet av 
slutanvändares rättigheter som anges i punkt 1. 

Av beaktandesats 6 samma förordning framgår att slutanvändare bör ha rätt att 
få tillgång till och distribuera information och innehåll samt att använda och 
tillhandahålla applikationer och tjänster utan diskriminering via sin 
internetanslutningstjänst. 

Av beaktandesats 7 samma förordning framgår att slutanvändare för att kunna 
utöva sina rättigheter att få tillgång till och distribuera information och innehåll, 
och att använda och tillhandahålla applikationer och tjänster som de själv har 
valt bör ha frihet att komma överens med leverantörer av 
internetanslutningstjänster om taxor för särskilda datavolymer och hastigheter 
för internetanslutningstjänsten. Sådana överenskommelser samt affärsmetoder 
hos leverantörer av internetanslutningstjänster bör inte begränsa utövandet av 
dessa rättigheter och därigenom kringgå bestämmelserna om skydd av tillgång 
till ett öppet internet i denna förordning. Nationella regleringsmyndigheter och 
andra behöriga myndigheter bör ges befogenhet att ingripa mot 
överenskommelser eller affärsmetoder som på grund av sin omfattning leder till 
situationer där slutanvändarnas val i praktiken begränsas väsentligt. I detta syfte 
bör man bland annat beakta vilken marknadsställning dessa leverantörer av 
internetanslutningstjänster och de berörda innehålls-, applikations- och 
tjänsteleverantörerna har när överenskommelser och handelsmetoder bedöms. 
Nationella regleringsmyndigheter och andra behöriga myndigheter bör, inom 
ramen för sin övervaknings- och verkställandefunktion, åläggas att ingripa när 
överenskommelser eller affärsmetoder skulle leda till att slutanvändarnas 
rättigheter i grunden undergrävs.

Body of European Regulators of Electronic Communication (Berec) är en 
samarbetsorganisation för EU:s nationella regleringsmyndigheter inom 
elektronisk kommunikation. Berec har i enlighet med artikel 5.3 
TSM-förordningen tagit fram riktlinjer, ”BEREC Guidelines on the 
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Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules, 
BoR (16) 127 August 2016”, till stöd för de nationella regleringsmyndigheterna 
vid tillämpningen av TSM-förordningen, härefter Berec:s riktlinjer.

Av beaktandesats 19 samma förordning framgår att regleringsmyndigheten bör 
ta största möjliga hänsyn till relevanta riktlinjer från Berec.

Av Berecs riktlinjer punkt 39 framgår att vissa affärsmetoder, särskilt de som 
handlar om prisdifferentiering av en viss grupp av applikationer, påverkar 
sannolikt slutanvändarnas rättigheter som definieras i artikel 3.1 utan att 
nödvändigtvis utgöra en begränsning. 

Av Berecs riktlinjer punkt 42 framgår att internetleverantören antingen kan 
förena en hel kategori av applikationer med nollprissättning (t.ex. alla video- 
eller musiktjänster) eller bara en viss applikation (t.ex. sin egen tjänst, en 
specifik applikation för sociala medier eller den mest populära video- eller 
musikapplikationen). I det senare fallet är slutanvändaren inte förhindrad att 
använda andra musikapplikationer men nollprissättningen av datatrafiken 
hänförlig till användandet av den applikationen (och faktumet att datatrafiken 
hänförlig till användandet av den musikapplikationen inte räknas av mot den 
datamängd som inkluderats i abonnemanget) skapar ett ekonomiskt incitament 
att använda den musikapplikationen istället för konkurrerande applikationer. 
Det är mer sannolikt att effekten av en sådan affärsmetod som tillämpas på en 
specifik applikation ”leder till att slutanvändarnas rättigheter i grunden undergrävs” eller 
leder till situationer där ”slutanvändarnas val i praktiken begränsas väsentligt” 
(beaktandesats 7) än om affärsmetoden tillämpas på en hel kategori av 
applikationer. 

Av Berecs riktlinjer punkt 46 framgår att Berec mot bakgrund av ovanstående 
överväganden anser att bedömningen av sådana kommersiella och tekniska 
villkor särskilt kan innefatta följande:

 målet med regleringen och om avtalet eller affärsmetoden kringgår den 
generella målsättningen;

 marknadspositionen för internetleverantörerna och de innehålls- och 
tjänsteleverantörer som berörs – en begränsning av slutanvändarens 
rättigheter är mer sannolik om internetleverantören eller innehålls- eller 
tjänsteleverantören har en stark marknadsställning (allt annat lika) 
jämfört med om internetleverantören eller innehålls- eller 
tjänsteleverantören har en svag marknadsställning. Marknadsställningen 
bör analyseras i enlighet med konkurrensrättsliga principer.

 effekten för konsumenter och företagskunders slutanvändarrättigheter, 
innefattar en bedömning av bland annat: 
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o om det finns en effekt på omfattningen och särarten av 
innehållet och som de konsumenter som är slutanvändare kan 
använda, och om så är fallet om omfattningen och särarten av 
applikationer som slutanvändare kan välja är begränsad i 
praktiken;

o om slutanvändaren har incitament att använda en viss 
applikation;

o om internetanslutningstjänsten innehåller egenskaper som i 
praktiken begränsar slutanvändarens val (se i mer detalj punkt 
48).

 effekten för innehålls- och tjänsteleverantörers slutanvändarrättigheter, 
innefattar en bedömning av bland annat:

o om det finns en effekt på omfattningen och särarten av innehåll 
och applikationer som innehålls- och tjänsteleverantörerna 
tillhandahåller, och i vilken utsträckning som omfattningen och 
särarten av innehållet inte effektivt kan nås;

o om innehålls- och tjänsteleverantörer i praktiken avskräcks från 
att komma in på marknaden eller tvingas att lämna marknaden, 
eller om det finns andra begränsningar för konkurrensen på 
marknaden (se närmare i fjärde punkten i punkt 48 avseende 
erbjudanden);

o om internetets ekosystem fortsätter fungera som en motor för 
innovation påverkas till exempel av om det är 
internetleverantören som väljer vinnare och förlorare och på de 
administrativa och / eller tekniska hinder för 
innehållsleverantörer att ingå avtal med internetleverantörer.

 omfattningen av affärsmetoden och förekomsten av alternativ – det är 
mer sannolikt att en affärsmetod begränsar utövandet av 
slutanvändarrättigheter i en situation där, till exempel, många 
slutanvändare omfattas och/eller det finns få alternativa erbjudanden 
och/eller konkurrerande internetleverantörer att välja mellan.    

Av Berecs riktlinjer punkt 48 framgår att det vid den sammanvägda 
bedömningen också kan beaktas följande omständigheter:

 Avtal eller affärsmetoder som har samma effekt som teknisk blockering 
(se punkt 55) strider sannolikt mot artiklarna 3.1 och 3.2, med tanke på 
dess starka inverkan på slutanvändares rättigheter. 

 Affärsmetoder som innebär att ett högre pris sätts på datatrafiken 
hänförlig till en viss applikation eller kategori av applikationer innebär 
sannolikt en begränsning av slutanvändares rättigheter på grund av det 
starka incitamentet att inte använda dessa applikationer och därmed 
begränsning av valmöjligheten. Högre priser för en applikation eller 
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kategori av applikationer kan också motverka utvecklingen av nya 
applikationer. 

 Slutanvändare som har en internetanslutning där villkoren innebär en 
lägre (eller noll) prissättning av datatrafiken hänförlig till en viss 
applikation eller kategori av applikationer får incitament att använda 
dessa applikationer istället för andra applikationer. Vidare innebär 
sannolikt en lägre inkluderad datavolym ett starkare incitament.

 Prisdifferentiering mellan enskilda applikationer som tillhör samma 
kategori påverkar konkurrensen mellan innehållsleverantörer inom den 
kategorin. Sannolikheten är då större att det påverkar ”att internets 
ekosystem fortsätter fungera som en motor för innovation” och därmed 
undergräver syftet med regleringen i jämförelse med en 
prisdifferentiering mellan kategorier av applikationer.   

PTS bedömning
Frågan i tillsynen är om den affärsmetod som Telia tillämpar i samband med 
erbjudandet ”Fri surf Sociala” begränsar utövandet av slutanvändares 
rättigheter enligt artikel 3.1 och 3.2 TSM-förordningen. 

För Telias abonnenter innebär affärsmetoden att användning av de inkluderade 
innehållstjänsterna inte räknas av mot den i abonnemangen inkluderade 
datavolymen. 

Av artikel 3.1 i TSM-förordningen framgår att slutanvändare har rätt att ha 
tillgång till och att distribuera innehåll. PTS har tagit del av uppgifter om 
inkluderade datavolymer i Telias olika erbjudanden, abonnenternas totala 
förbrukning av data samt hur mycket av förbrukningen som är hänförlig till de 
aktuella innehållstjänsterna. Vid granskning av dessa uppgifter har det inte 
framkommit något som visar att Telias abonnenter begränsas i utövandet av 
den rätten. 

Definitionen av en slutanvändare innefattar även innehålls-, applikations- och 
tjänsteleverantörer. Det innebär att även de som distribuerar innehåll är 
slutanvändare som därmed har de rättigheter som framgår av artikel 3.1  
TSM-förordningen. 

Om slutanvändare som distribuerar innehåll i praktiken begränsas på ett 
väsentligt sätt av erbjudandet kan det också komma att på sikt påverka även de 
som har rätt att ta del av innehållet. Telias erbjudande innebär att vissa 
applikationer och tjänster särbehandlas i förhållande till andra. PTS har därför 
även att bedöma vilka effekter erbjudandet har för övriga slutanvändare.
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Enligt beaktandesats 7 TSM-förordningen bör bland annat de inblandade 
aktörernas marknadsställning beaktas i denna bedömning. PTS tolkar detta som 
att en stark marknadsställning för leverantören och de inkluderande 
innehållstjänsterna ökar risken för att erbjudandet har negativ effekt för 
slutanvändarnas framtida valfrihet. Omvänt har en marginell omfattning av 
erbjudandet och ett marginellt marknadsinflytande sannolikt mer begränsad 
effekt. 

Ett sätt att bedöma marknadsställning är att använda etablerade 
konkurrensrättsliga principer och att avgränsa en eller flera relevanta 
marknader. Det är också något som stöds av Berec:s riktlinjer, punkt 46, som 
bl.a. anger att påverkan för slutanvändare bör analyseras i enlighet med 
konkurrensrättsliga principer.

PTS noterar att Telia har en stark ställning på marknaden för mobila 
internetanslutningstjänster, att erbjudandet idag inkluderar elva innehållstjänster 
och att flera av dessa tillhör de populäraste innehållstjänsterna inom en kategori 
som kan benämnas som sociala tjänster. Telia beskriver kategorin 
innehållstjänster som kan komma att inkluderas i erbjudandet som 
medietjänster vars främsta syfte är kommunikation mellan individer och mellan 
grupper, oavsett media i form av bild, text eller video.

Vid sidan av Telia finns fler leverantörer av internetanslutningar som inte 
tillämpar liknande affärsmetoder som diskriminerar inom den aktuella kategorin 
innehållstjänster, vilket talar för att effekten för slutanvändarna är begränsad. 

En prisdifferentiering inom en viss kategori tjänster skapar ett incitament som 
kan styra trafik till de tjänster som är gynnade prismässigt. Denna effekt är 
troligen större än när en differentiering sker mellan olika kategorier av innehåll. 
Ett sådant antagande finner också stöd i Berec:s riktlinjer, punkt 39, 42 och 48. 

PTS noterar att det finns ett stort antal företag som tillhandahåller applikationer 
med funktionalitet som överensstämmer med den kategori som Telia beskriver. 
Genom den prissättning av datatrafik som Telia tillämpar särbehandlas vissa 
applikationer prismässigt i förhållande till andra inom samma kategori. PTS 
konstaterar att detta kan ha effekter både för de innehållsleverantörer som 
diskrimineras och i förlängningen för andra slutanvändares möjligheter att ta 
del av innehåll.

Telia framhåller att erbjudandet är öppet för alla innehållsleverantörer som 
önskar vara en del av erbjudandet under förutsättning att de uppfyller vissa 
villkor. PTS uppfattar uttalandet som att Telias ambition är att inkludera alla 
leverantörer av innehållstjänster som vill vara en del av erbjudandet och som 
tillhör den aktuella kategorin. Att det bara är elva tjänster som inkluderats i 
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erbjudandet, sedan erbjudandet lanserades för två år sedan, talar för att Telias 
villkor kan ha en utestängande effekt. PTS har dock i sin granskning av 
erbjudandet inte funnit annat än att de administrativa och tekniska krav som 
Telia ställer för att inkludera innehållstjänster i erbjudandet i sig inte har en 
utestängande effekt. PTS har inom ramen för granskningen inte haft anledning 
att ifrågasätta Telias påståenden om att erbjudandet är öppet för alla 
innehållsleverantörer inom den kategori som Telia definierat.

Med de marknadsförhållanden som råder vid tidpunkten för detta beslut finner 
PTS inte att det har framkommit något som visar att det aktuella erbjudandet 
medför att slutanvändarnas rättigheter begränsas på ett sådant sätt att det finns 
anledning att ingripa. 

_____________________

Beslutet har fattats av avdelningschefen Rikard Englund. I ärendets slutliga 
handläggning har även juristen Jacob Stjernberg deltagit.
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