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Regleringshistorik

1989 – 2002 Ingen myndighetsreglering av betaltele.

2001 – 2009 Enligt ”Telelagen” var Telia Mobile skyldiga att 
debitera annan operatörs betaltelesamtal.

2009 – 2017  Enligt LEK är Telia fastnät skyldiga att debitera annan 
operatörs betaltelesamtal.

2013 Efter marknadsanalys beslöt PTS att 
betalsamtalsmarkanden reglering skulle fortsätta 
gälla.

2016 Sep Vårt möte med PTS konkurrensavdelning. 

2016 Dec PTS Konkurrensavd meddelar att 
Betalsamtal upphör att regleras december 2017. 
Marknadsanalys och förklaring till beslut
saknas. 

http://www.pts.se/sv/Nyheter/Telefoni/2016/Marknaden-for-fasta-telefonitjanster-avregleras



Ekosystem 72 och 900 tjänster - 2017

• Omsätter ca 1,3 miljarder/år (inkl trafikavgifter)

• Blocket 

• TV Röstningar

• Nummerupplysning

• Insamlingar

• Betalningar medlemsaccess i appar och 
webbgränssnitt

• Dating

• Astrologitjänster

• Kundsupporttjänster

Ca: 800-1000 personer som direkt eller indirekt som 
arbetar med betaltele som tex

IT och Telekomteknik, utveckling, hårdvaru- och 
mjukvaruleverantörer, call center, kundtjänst, 
mediaproduktion, annonsköp, annonsförsäljning, 
administration etc. 



”Invändning till avreglering av det fasta nätet” 

med anledning av 7.4 i Telias nuvarande skyldigheter att debitera andra teleoperatörer för betalsamtal. 
Dokumentet innehåller bla

(Unicorn, Viatel och Götanät till PTS Konkurrensavdelning den 13e juni 2016)

http://www.pts.se/upload/Remisser/2016/Telefonitjanster/remissvar-unicorn-fasta-telefonitjanster-
160628.pdf

• Internationell jämförelse av betaltelereglering

• Historik av svensk betaltelereglering 

• Typiska betalteletjänster

• Vår konsekvensanalys

• Förslag på reglering

• Varför PTS är mest lämpat att reglera betaltele för 
slutkundsfakturerande teleoperatörer, dvs ”must bill”. 

Det råder inte effektiv konkurrens i Sverige i nuläget. 

Marknaden är ännu inte är mogen för en avreglering. 

Behov av ytterligare en tid för fler aktörer att kunna etablera sig.



Ev framtida hotbilder på en avreglerad betaltelemarknad

• Telia är sedan 1989 den största aggregatören och samtidigt billande 
operatören för andra aggregatörers betaltele med idag ca 75% av 
omsättningen på ca 1,3miljarder. 

Risk finns att Telia åter satsar på sin billingverksamhet med t ex direct
billing i appar utan att erbjuda samma gränssnitt till konkurrerande   
aggregatörer. Dvs som tidigare WAP billing (click 2 pay).

• Att Telia och ev andra billande operatörer höjer de nuvarande 10% 
betalteleoperatörer betalar till Sergel.

• Idag hänvisar både Telia och Tele2 till Sergel som clearing för just 
betalsamtal. Sergel tar 2-3% av samtalskostnaden.

• Mycket troligt att konkurrensen minskas, att priserna för 
slutanvändare höjs och att det blir ett minskat utbud av tjänster.

• Att Telia och Tele2 utan branschöverenskommelser med 
betalteleoperatörerna lägger ner betalteleverksamheten.



Varför ska konsument använda 

betaltele när det finns 

SWISH, kort, bank, Klarnafaktura?

• Teleoperatörers faktura är post paid och har oftast 30 - 60 dagar 
kredit vilket är ett debiteringsintervall andra betalsätt inte ger.

• Minutdebitering på telefonfakturan är UNIK och är en 
förutsättning för många tjänster. 

• Betalsamtal är oftast mikroposter, noll krav på registrering och 
spar tid för konsumenter. Andra betalsätt blir inte 
kostnadseffektivt. 



Varför billande teleoperatörer bör se betaltele 
som inkomstbringande ”tick i nätet”

- Betaltele är etablerad självreglerad produkt

- Access till utvecklingsbolag/start ups

- Unik ”default”-billing (per minut, kreditintervall, enkelt för 
mikrobetalningar)

- PK för operatörs PR. Åtkomliga resurser för att få igång mindre 
bolag och ger nya jobb.

- Hinder för produktutveckling identifierade och möjliga att lösa. 
Workshop hos IT&TF den 24e nov 2014.



Andra affärsområden där mindre tjänstutvecklarbolag 
med större innovationshöjd  välkomnas att nyttja stora 

bolags storskaliga resurser 

• Swedbank tex ”Mina Tjänster” producerat av Mina Tjänster AB.

• Kollektivtrafiken med återförsäljning av digitala biljetter (SL pilot 
pågår nu)
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