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Ekonomisk effekt av utnyttjande av spektrum 

Post- och telestyrelsen (PTS) har gett konsultföretaget A-focus i uppdrag att utreda den 

ekonomiska effekten av utnyttjandet av spektrum. PTS har valt ut ett antal tillämpningar som 

utredningen haft att bedöma. Utredningen har tagit sin utgångspunkt i dagens situation i såväl 

analys som beräkningar. Studiens syfte är att ge PTS ett underlag för att bedöma och jämföra olika 

tillämpningars ekonomiska värde. Denna rapport är en sammanställning av de analyser och 

beräkningar som gjorts under arbetets gång. 

Som stöd i arbetet har A-focus haft tillgång till olika kvalitativa, kvantitativa och ekonomiska 

underlag. Genom en sammanvägning av vilket insamlat material och en kvalitetsbedömning av 

vad som går att samla in och vilka analyser som är möjliga att göra har A-focus, i samråd med PTS, 

tagit fram en lämplig metod för arbetet. Till sin hjälp har A-focus även haft särskild expertis inom 

spektrumområdet samt inom nationalekonomi genom Generic Systems Sweden AB och 

Ekonomismus AB. 

Uppdraget har genomförts under perioden december 2015 till och med mars 2016. Utredningen 

omfattar följande tillämpningar; Mobila samtals- och datatjänster, Broadcast-tv, Satellit-tv, Fixed 

Satellite Service, Ljudradio, Rakel och WiFi. För dessa tillämpningar har ekonomiska beräkningar 

av effekterna gjorts. I uppdraget har PTS även efterfrågat en översiktlig beskrivning över hur 

spektrum används inom området Meteorologi 

A-focus AB 

Mars 2016 
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Spektrum har både ett ekonomiskt och samhälleligt värde 

Generellt sett ökar användningen av radiofrekvenser och därmed också efterfrågan 

från olika aktörer och tillämpningsområden för att få möjlighet att använda mer 

frekvensutrymme. Olika tillämpningar ställs mot varandra och det blir då relevant för 

PTS att ha en välgrundad uppfattning om ekonomisk effekt av olika områdens 

radioanvändning i Sverige. 

Inom spektrumområdet omfattar PTS ansvar 

bland annat policy och regler för frekvens-

spektrum, frekvensplanering samt tillstånds-

givning för enskilda radiosändare och tillstånd 

för visst frekvensutrymme efter allmän 

inbjudan, till exempel auktion. Inom ramen för 

detta ansvar analyserar PTS löpande 

utvecklingen inom spektrumområdet. I sin 

spektrumstrategi har PTS slagit fast att 

myndigheten ska verka för att maximera 

samhällsnyttan av radiospektrum över tid. Som 

en följd av PTS spektrumstrategi arbetar PTS 

med att bedöma nyttan av spektrum. 

Tillgången till radiospektrum är begränsad och 

har både ett ekonomiskt och samhälleligt värde. 

Till detta ska adderas att användningen av 

trådlösa tekniker ökar generellt och därmed 

också efterfrågan på spektrum. Hur PTS 

bedömer och hanterar spektrum är således av 

stor betydelse för både samhället och de aktörer 

som direkt eller indirekt berörs av tillgången till 

spektrum. 

Inriktning och avgränsning 

PTS har gett A-focus i uppdrag att utreda det 

ekonomiska värdet av sju områden där tillgång 

till spektrum är avgörande. Dessa områden är; 

Mobilnät, WiFi, Satellit-tv, Marksänd-tv, 

Ljudradio, Rakel, Fixed Satellite Service. A-

focus har dessutom fått i uppdrag att 

översiktligt beskriva hur spektrum används 

inom området Meteorologi. De beräkningar 

som gjorts är baserade på värden avseende år 

2014. 

När A-focus i den här rapporten bedömer olika 

områdens ekonomiska värde utgår vi från det 

värde som användningarna erbjuder 

slutkunden. Slutkunden kan utgöras av 

konsumenter, företag eller offentlig 

verksamhet. I uppskattningen av värdet av de 

olika tillämpningarna inkluderas inte bara 

kommunikationstjänsten utan också den 

kundplacerade basutrustning som behövs för 

att den ska fungera och som därför ofta ingår i 

tjänsteleveransen. 

Uppdraget innefattar ingen bedömning av hur 

effektivt frekvenserna utnyttjas eller av att 

ställa det ekonomiska värdet i relation till vilket 

frekvensband som används för olika 

tillämpningar. 

I bedömningarna är det dagens situation som är 

utgångsläget, dvs hur samhället ser ut och det 

sätt som spektrum används idag. Vi ifrågasätter 

inte heller om marknaden fungerar bra eller 

inte, t ex om det finns oligopol- eller 

monopolliknande egenskaper på marknader 

som påverkat den ekonomiska effekten. 

Analysen är avgränsad till de tillämpningar och 

områden som är beroende av spektrum, dvs 

utan spektrum skulle verksamheten eller 

tillämpningen inte finnas. Det kan finnas 

delbranscher eller nischtillämpningar som 

delvis utnyttjar spektrum, men dessa är inte 

inkluderade. 

Tillämpningarna avser det som sker på svenskt 

territorium, men ej nödvändigtvis av bara 

svenska kunder. Maritima tillämpningar och 

tillämpningar inom flyg och försvar ingår ej i 

uppdraget. 

Analysen präglas av ett flexibelt angreppssätt 

där varje användningsutrymme bedöms i sin 

helhet. Den metod som använts i den här 

utredningen har en direkt koppling till de 
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investeringar som gjorts i användningen och de 

försäljningsintäkter som användningen 

genererar. Konsumentöverskottet (KÖ) 

beräknas inte då det kräver tillgång till pris-

elasticitetsundersökningar, vilka saknats. Det 

har inte ingått i A-focus uppdrag att genomföra 

sådana analyser, A-focus har dock 

rekommenderat PTS att överväga sådana. Med 

KÖ avses det värde som användarna/köparna 

anser att den aktuella tjänsten har för dem 

utöver det de har betalat för tjänsten. 

Producentöverskottet (PÖ) beräknas inte 

explicit men kan i den mån någon sådan finns 

inrymmas i värderingen av tillämpningens 

värde. För tillämpningar där tjänsterna är 

konkurrensutsatta eller prisreglerade finns 

normalt sett inget PÖ, alternativt är det en 

mycket liten andel av tillämpningens totala 

värde, även utan KÖ. 

Det innebär att beräkningsmodellen främst 

baseras på följande variabler; försäljningsvolym 

och marknadspriset i slutkundsledet. I bilaga 1 

finns en närmare beskrivning av den metod vi 

använt. I vissa fall har hänsyn tagits till när 

indirekta betalningar kan anses skett från 

slutkund eller där det offentliga prissatt en 

tjänst som kunderna i princip måste betala. 

Tillgången till kvantitativt underlag har 

varierat beroende på område. I de fall det 

saknats exakta uppgifter har A-focus gjort egna 

uppskattningar vilka i sin tur baserats på andra 

tillgängliga uppgifter och A-focus kunskaper 

inom området. 

Vi beräknar det ekonomiska värdet som 

genereras av vissa valda tillämpningar som 

använder spektrum i Sverige. Det är inte 

synonymt med den totala samhällsnyttan av 

spektrum som inkluderar indirekta nytto-

värderingar till följd av spektrumanvändning, t 

ex aspekter som demokrati, trygghet, rättvisa, 

social närvaro. En fullständig analys av 

samhällsnyttan kan dock göras med den här 

studien som grund. 

PTS ser denna utredning som ett första steg att 

beräkna det ekonomiska värdet av spektrum-

utnyttjandet. Genom den här utredningen har 

PTS fått ett resultat och en modell att utgå från 

och som med tiden kan förfinas och 

kompletteras, t ex med priselasticitets-

bedömningar. 
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Översiktlig värdering av tillämpningar 

De sju olika tillämpningsområden som A-focus har analyserat och beräknat värdet 

för uppgår sammantaget till ca 61 miljarder kronor. Givet Sveriges bruttonational-

produkt 2014, 3 918 miljarder kronor, utgjorde dessa områden tillsammans 1,5 % av 

BNP. Nedan ges en kort beskrivning av respektive tillämpningsområde. 

Mobilnät: Mobilnäten ägs och drivs av mobiloperatörer som tillhandahåller publika 

tjänster för mobiltelefoni, bredband och meddelandetjänster. Användarna utgörs av 

enskilda individer och verksamheter samt av besökare från andra länder. År 2014 

fanns det fler än 14 miljoner mobilabonnemang i Sverige. 

WiFi: WiFi är en teknik för att etablera lokala trådlösa nät för bredbands-

kommunikation till internet. Dess främsta användningsområde i Sverige är för 

enskilda hushåll och arbetsställen som önskar en trådlös anslutning till internet. Även 

publika WiFi finns på offentliga platser, hotell och kaféer. År 2014 fanns det fler än 4 

miljoner WiFi-nät i Sverige, de flesta i hushåll. 

Satellit-tv: Tv utsänd via satellit är ett av flera alternativa sätt att ta emot tv. Det 

huvudsakliga värdet av tjänsten kommer av att hushållen kan nås av public service 

tv, reklamfinansierad tv samt betal-tv utbudet. År 2014 fanns det 628 tusen hushåll i 

Sverige som med parabolantenn hade satellit-tv som sin huvudsakliga 

mottagningsform. 

Marksänd-tv: Tv utsänd via marknätet är ett annat alternativt sätt att ta emot tv. I 

likhet med satellit tv kommer det huvudsakliga värdet av tjänsten av att hushållen 

kan nås av public service tv, reklamfinansierad tv samt betal-tv utbudet. År 2014 

fanns det 920 tusen hushåll i Sverige som hade marksänd-tv som huvudsaklig 

mottagningsform. Av dessa var 360 tusen användare av enbart fri-tv. 

Ljudradio: Ljudradio sänds ut via marknät och finns både som avgiftsfinansierad 

public service radio och som kommersiell reklamfinansierad radio. Tillämpningens 

värde kommer av att individer kan nås av public service radio och reklamfinansierad 

radio. År 2014 lyssnade ca 6 miljoner individer på radio en genomsnittlig dag med en 

genomsnittlig lyssnartid på 2 timmar. 

Rakel: Rakel är ett fristående statligt mobilnät byggt för särskilda tillgänglighetskrav 

och med hög robusthet. Värdet kommer av att kunder inom framförallt så kallade 

blåljusmyndigheter har mobilabonnemang i Rakelnätet och använder dessa när 

behov finns för säker kommunikation. Per december 2014 uppgick antalet aktiva 

abonnemang till knappt 60 000 st fördelat på 480 organisationer.  

Fixed Satellite Services (FSS): FSS är trådlösa datakommunikationsförbindelser via 

satellit. Tillämpningens värde är framförallt från betalande kunder som önskar fast 

internetbredband i geografiska områden där andra alternativ saknas samt från 

nomadisk användning av FSS som flyttbara upp-länkar för att överföra t ex 

nyhetsinslag eller sportinslag från fältet. Per december 2014 uppgick antalet FSS 

länkar till färre än 1500 st, försvarets länkar och maritima tillämpningar exkluderade. 
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Mobilnät 

Det finns flera nätägande mobiloperatörer som tillhandahåller mobiltelefoni, mobilt 

bredband och meddelandetjänster. Slutkunder är både individer, företag och 

organisationer. Användarna i Sverige betalar för tjänsten med kontraktsabonnemang 

eller som kontantkort. Till detta kommer användning av besökare från andra länder. 

Utvecklingen av antal 

abonnemang och användningen 

av mobila tjänster har successivt 

ökat under de senaste tio åren, i 

synnerhet gällande användningen av mobil 

datakommunikation. Det råder betydande 

konkurrens mellan flera olika nationella 

nätägande mobiloperatörer samt virtuella 

mobiloperatörer som hyr kapacitet i mobil-

näten. Tjänsterna som erbjuds slutkunderna är i 

huvudsak mobiltelefoni och data-

kommunikation samt meddelandetjänster i 

form av sms och mms. En stor del av 

användarna är individer med smartphones. 

Användare av mobil datakommunikation till t 

ex bärbara datorer är också en stor grupp samt 

uppkopplade maskiner (M2M) och bredbands-

routrar på arbetsställen och i hushåll som 

alternativ till fast bredband. 

Sammanlagt fanns det år 2014, enligt PTS 

rapport Svensk Telemarknad, 14,5 miljoner 

mobilabonnemang, varav 77 procent privat-

abonnemang och 23 procent företags-

abonnemang. Till detta kommer att turister och 

andra personer som befinner sig tillfälligt i 

Sverige använder mobilnäten genom så kallad 

roaming. 

Tillämpningens värdekomponenter 

Det huvudsakliga värdet av mobiltjänsterna, 

sett från användarnas perspektiv, är att de kan 

använda olika kommunikationstjänster trådlöst 

och företrädesvis mobilt. Betalningen kan 

antingen ske genom kontraktsabonnemang 

med månadsvis betalning eller kontantkort där 

valbart belopp betalas i förskott. Det är vanligt 

med paketerade erbjudanden som inkluderar 

samtal, meddelandetjänster och datatrafik. Av 

den anledningen har marknaden analyserats 

och värderats som helhet. Värt att notera är att 

värdet på marknaden som avser privat-

abonnemang inkluderar moms, se även bilaga. 

I huvudsak består marknadens värde av 

följande komponenter: 

Mobila samtals och datatjänster: I denna post 

inkluderas det som privat- respektive 

företagskunder betalar för dessa tjänster, 

oavsett om de köps som kontraktsabonnemang 

eller som kontantkort. Med kontantkort avses 

endast kontantkort som har fyllts på, eller 

genom vilket tagits emot eller ringts samtal från 

eller på annat sätt genererat intäkter under en 

given period på mellan 6 till 13 månader 

beroende på operatör. A-focus har i denna 

studie antagit att denna variation inte ger 

upphov till annat än försumbara avvikelser i 

kalkylen. Samtliga kontantkort definieras som 

privata pga svårigheten att kontrollera om det 

är privatkunder eller företagskunder som är 

köpare. Det kan innebära en viss överskattning 

av momsvärdet men bör vara försumbart i 

sammanhanget. 

Användningen av mobila datatjänster som 

används för kommunikation maskin-till-

maskin inkluderas också i marknaden och 

samtliga beräknas vara företagsabonnemang. 
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Roaminganvändning: Mobilnäten i Sverige 

används inte enbart av mobiloperatörernas 

egna kunder, utan även mobilanvändare från 

andra länder nyttjar mobilnäten i Sverige 

genom roaming. Den utländska operatör som 

besökaren har mobilabonnemang hos betalar 

då en avgift till den svenska operatören, en 

roamingintäkt. Den besökande användaren 

betalar sin egen operatör för de samtal och 

datatjänster de har använt i Sverige, ett belopp 

som varierar per operatör men som vanligtvis 

är väsentligt högre än roamingintäkten. Vi har, 

efter avstämning med PTS, antagit att 

slutkundens pris är tre gånger så hög relativt 

roamingintäkten, inklusive eventuella 

mervärdesskatter (VAT). 

Samtal från fasta nät: Ett värde av mobilnäten 

är att de som har mobiltelefon kan nås med 

telefonsamtal även från fasta nät (PSTN). 

Mobilnäten används för att koppla fram dessa 

samtal till den mobiltelefon som den upp-

ringande abonnenten i det fasta telenätet vill 

nå. För att vara konsekvent i den metod som 

används har inte fastnätsabonnenternas 

betalning för att nå mobilnäten inkluderats. I 

det här sammanhanget och utifrån den metod 

som använts blir ett samtal som genereras från 

det fasta nätet en annan tillämpning och annan 

tjänstekategori. 

Beräkning av tillämpningens värde 

Tillämpningens värde utgörs av nedanstående 

estimat. 

Mobila samtals- och datatjänster: Enligt PTS 

rapport Svensk Telemarknad betalade privat-

kunderna i Sverige under år 2014 sammanlagt 

25,2 miljarder kronor, inklusive moms. Företag 

och organisationer betalade tillsammans 10,2 

miljarder kronor, varav 834 miljoner kronor är 

hänförliga till M2M kommunikation. 

Sammantaget ger detta nästan 35,5 miljarder 

kronor, vilket utgör den absoluta merparten av 

värdet av mobilnäten. 

Roaming: Mobilnäten i Sverige erhåller enligt 

PTS drygt 0,2 miljarder kronor i roaming 

intäkter och baserat på detta uppskattar vi att 

de utländska slutkunderna har betalat 

motsvarande drygt 0,6 miljarder kronor. 

Sammantaget ger det att tillämpningsområdet 

mobilnät ges ett värde för användarna på ca 36 

miljarder kronor för år 2014, enligt nedan. 
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WiFi 

Både i hem, på arbetsplatser och i offentliga lokaler ökar de trådlösa nätverken i antal 

och användning. Användarna betalar vanligtvis för det lokala WiFi-bredbandet 

genom att på abonnemangsbasis köpa bredbandsanslutning och aktivera den 

trådlösa funktionaliteten. 

WiFi är en trådlös teknik för 

bredband i olicensierade 

frekvensband som kan 

användas fritt av alla. Dess 

främsta användningsområde är för lokal trådlös 

bredbandskommunikation i hushåll och på 

arbetsställen. I praktiken innebär det som regel 

att en kundplacerad WiFi-router ansluten till 

bredbandet skapar ett trådlöst lokalt nätverk 

för anslutning till internet. Även teleoperatörer 

har i viss utsträckning publika WiFi och hotell, 

restauranger och liknande tillhandahåller det 

allt oftare till sina gäster. Även vissa kommuner 

har WiFi på offentliga platser som en offentligt 

tillgänglig service. 

Tillämpningens värdekomponenter  

Det huvudsakliga värdet av WiFi, sett från 

användarnas perspektiv, är att nå internet 

trådlöst i t ex hemmet eller på arbetsplatsen. I 

sådan mening är WiFi ett alternativ till använd-

ning av bredband via mobilnäten på dessa 

platser. För att ett WiFi ska fungera och möta 

användarnas behov förutsätter det en bred-

bandig anslutning till internet samt en WiFi-

router. WiFi-routrar kan köpas separat men 

ingår numera som regel i de fasta bredbands-

tjänster som operatörerna erbjuder. Den fasta 

accessen till internet kan även vara via 

mobilnäten, t ex 4G, och i dessa fall används 

WiFi främst i syfte att uppnå bra inomhus-

täckning av trådlöst bredband och/eller när 

flera individer trådlöst vill dela på samma 

bredband. Värdekomponenterna är således 

WiFi-routern och bredbandsaccessen till 

internet. Eftersom de olika platsrelaterade 

tillämpningsområdena är det som i huvudsak 

definierar marknadens värde har analysen 

gjorts ur detta perspektiv; hushåll, arbetsställen 

och publika miljöer. Den bredbandsaccess som 

används till routern är dock inte exklusiv för 

WiFi utan används även för t ex stationära 

datorer som ansluts med kabel. Värdet för WiFi 

reduceras därför med hänsyn till detta för 

hushåll och arbetsplatser. 

Beräkning av tillämpningens värde 

WiFi i hemmen: Det finns ca 4,3 miljoner 

hushåll i Sverige och enligt undersökningen 

Svenskarna och Internet 2014 (IIS) så har 89 

procent av dem tillgång till bredband i hemmet. 

Av dessa har enligt samma undersökning 90 

procent WiFi i hemmet, vilket motsvarar ca 3,4 

miljoner hushåll med WiFi. För en stor del av 

hushållen är WiFi det enda, eller åtminstone det 

huvudsakliga, sättet som de använder bred-

bandet i hemmet. Genomsnittlig kostnad för 

fast internetanslutning i hemmet är, enligt PTS 

Svensk Telemarknad 2014, 247 kr/månad 

(inklusive moms) och i beräkningarna görs 

antagande att de som istället har access till 

internet via 4G har samma kostnad, vilket är i 

linje med mobiloperatörernas prislistor. Det ger 

sammantaget ett värde på ca 10,1 miljarder 

kronor för år 2014. 

WiFi på arbetsställen: Det finns enligt SCB 

drygt 1,2 miljoner arbetsställen i Sverige, varav 

nästan 70 procent saknar anställda och består 

endast av företagets ägare. Enligt under-

sökningen Företagens användning av IT 2014 

(SCB) varierar tillgången till bredband mellan 

60 och drygt 90 procent beroende på arbets-

ställets storlek, vilket ger drygt 0,8 miljoner 

arbetsställen med bredband. Det saknas 

statistik på hur vanligt förekommande det är 

2 
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med WiFi på dessa arbetsställen men A-focus 

anser att det är rimligt att det är minst lika 

vanligt förekommande som i hemmen, dvs 90 

procent av dem med bredband har WiFi. På 

mindre arbetsställen utan anställda kan det 

tänkas vara lägre men å andra sidan har större 

arbetsställen fler än ett WiFi-nätverk. A-focus 

har antagit att detta tar ut varandra. Totalt ger 

detta ca 0,75 miljoner arbetsställen med bred-

bandsansluten WiFi. Genomsnittlig kostnad för 

internetanslutning är högre för företag än för 

hushåll. Enligt PTS Svensk Telemarknad är 

företagens genomsnittskostnad för fast internet-

bredband 31 procent högre än hushållens. Med 

hänsyn till att företag även använder de mer 

kostsamma IP-VPN datakomförbindelserna till 

detta ändamål har A-focus antagit att den 

genomsnittliga kostnaden för företag är 50 

procent högre, exklusive moms. Det ger ett 

genomsnittligt pris för bredbandet till WiFi på 

296 kr/månad. Vi har antagit att de som istället 

har access till internet via 4G har samma 

kostnad, vilket är i linje med operatörernas 

officiella prislistor. Det ger sammantaget ett 

värde på ca 4 miljarder kronor för år 2014. 

Andelsjustering: Sammantaget ger 

ovanstående antaganden ett värde för WiFi på 

drygt 14 miljarder kronor för år 2014. Detta 

värde inkluderar dock även bredbands-

användning från terminaler som är tråd-

anslutna till routern och det är därför rimligt att 

göra en andelsjustering utifrån terminaltyp. 

Statistik från Nordicoms rapport Media-

barometer 2014 ger att hushållen och individer i 

Sverige tillsammans har ca 21,5 miljoner 

terminaler av olika slag som är anslutna till 

internet. Det inkluderar allt från stationära 

datorer, tv-apparater och tv-spelkonsoller till 

smarta telefoner och surfplattor. Utifrån 

fördelningen av antalet olika terminaltyper har 

A-focus gjort uppskattningen att 25 procent av 

terminalerna är anslutna med kabel och 

därmed inte använder WiFi. Det rör sig då 

framförallt om stationära datorer, smart-tv 

apparater och spelkonsoller men även en 

tredjedel av bärbara datorerna har vi inkluderat 

i basen för de kabelanslutna. 

Av övriga terminaler är de flesta inte möjliga 

att ansluta med kabel utan är trådlösa i sitt 

utförande, t ex en surfplatta eller smartphone. 

Vi anser det därför rimligt att reducera värdet 

med 25 procent, både vad avser WiFi i hemmen 

som arbetsställena. Detta ger ett värde för WiFi 

i hemmen på 7,7 miljarder kronor och för 

arbetsställen ger det 3 miljarder kronor. 

WiFi i publika miljöer: Det saknas statistik på 

antalet publikt tillgängliga WiFi i Sverige. 

Operatörernas WiFi-zoner var uppskattningsvis 

ca 3 000 zoner år 2014. Till detta kommer WiFi-

zoner på hotell, kaféer och andra publika 

platser. A-focus uppskattar dem till 7 000 

platser med WiFi vilket vi anser rimligt med 

tanke på att det enligt SCB finns ca 2 000 hotell i 

Sverige och åtminstone 20 000 restauranger och 

kaféer. Vi uppskattar att värdet för t ex ett 

hotell att ha ett WiFi för gästerna är i linje med 

det som hotellet betalar en extern leverantör för 

att etablera och vidmakthålla en sådan tjänst. 

Vår uppskattning är att kostnaden uppgår till 

ca 30 tusen kronor per WiFi och år, vilket vi 

anser rimligt med tanke på att kostnaden för en 

IP-VPN förbindelse i genomsnitt är 29 tusen 

kronor per år, enligt PTS Svensk Telemarknad 

2014. Det ger sammantaget ett värde på 0,3 

miljarder kronor för år 2014. 

Sammantaget ger det WiFi ett värde på ca 11 

miljarder kronor för år 2014, enligt nedan. 
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Satellit-tv 

Tv utsänd via satellit är den huvudsakliga mottagningsformen för 15 procent av 

hushållen i Sverige. För att ta emot tv via satellit behöver konsumenten en parabol 

och ett abonnemang hos en satellit tv operatör. Satelliterna täcker in geografiska 

områden som är större än Sverige men kan nationellt avgränsas genom att tv-utbudet 

är krypterat. 

Nästan alla hushåll i 

Sverige har någon form av 

tv-mottagare och den 

genomsnittliga tittartiden 

en vanlig dag uppgår till 2 

timmar enligt 

Mediabarometern 2014. 

Tv-programmen distribueras från 

programbolagen till konsumenterna på flera 

olika sätt, t ex kabel-tv, satellit, bredband eller 

via marknätet. Tv utsänd via satellit 

introducerades under 1980-talet då satelliternas 

kapacitet ökade och därmed kunde börja 

användas för att distribuera tv-program direkt 

till allmänheten. Satelliter tar emot tv-signaler 

från markstationer som är utrustade med 

särskilda sändare och skickar sedan tillbaka tv-

signalerna till jorden där de tas emot av 

konsumenternas parabolantenner. I slutet av 

80-talet kunde hushållen använda mindre och 

billigare parabolantenner tack vare högre 

sändareffekt på satelliterna och detta bidrog till 

en ökad användning. Satelliterna är 

geostationära, vilket innebär att de alltid 

befinner sig ovanför samma punkt på jordytan 

och sänder ut tv-signalerna över ett bestämt 

område. De satelliter som är av intresse för de 

svenska konsumenterna täcker inte bara 

Sverige utan även stora delar av Norden. 

Genom att utsändningar via satellit är 

krypterade och åtkomstkontrollkorten är 

nationella så kan satellitoperatörerna ändå rikta 

olika erbjudanden till de länder som satelliten 

sänder till. 

De hushåll som önskar att ta emot tv på det 

sättet sätter en parabol på huset eller 

lägenhetens balkong och riktar in den mot 

satelliten för den operatör de har abonnemang 

hos. Det är framförallt hushåll i småhus som 

använder tv-utbudet via satellit men även i 

flerfamiljshus förekommer paraboler, i syfte att 

få tillgång till tv-kanaler som kabel-tv nätet i 

flerfamiljshuset inte har i utbudet. 

Enligt PTS rapport Svensk telemarknad 2014 

finns ca 4,3 miljoner hushåll i Sverige. Enligt 

Nordicoms rapport Mediabarometer 2014 har 

96 procent av dessa hushåll tv-mottagare, vilket 

ger 4,1 miljoner tv-hushåll. Av PTS rapport 

Svensk telemarknad år 2014 framgår att 628 

tusen hushåll tar emot tv via satellit. 

Motsvarande 15 procent av tv-hushållen har 

således satellit-tv som den primära 

mottagningsformen för tv. 

Tillämpningens värdekomponenter 

Det huvudsakliga värdet av tjänsten satellit-tv, 

sett från användarnas perspektiv, är att de kan 

titta på de tv-program som de önskar. Beroende 

på hur mycket de väljer att betala för olika 

programutbud får de ett mer eller mindre 

utbud att välja på och betalningsviljan 

återspeglar hur de värderar tjänsten. Tv-

utbudet och kostnaden för dess distribution 

betalas av användarna på tre olika sätt. 

I huvudsak består marknadens värde av 

följande komponenter: 

Tv-avgift: Hushållen betalar en Radio- och tv-

avgift (”tv-avgift”) där en viss andel går till 

Sveriges Television (SVT) och Utbildnings-

radion (UR) vilka producerar tv-kanaler som 

tittarna kan ta del av utan extra kostnad. 
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Avgiften finansierar distributionen av tv-

kanaler i marknätet men för satellit-tv betalas 

inte detta av public service tv utan 

distributionen finansieras av abonnenterna. 

Betal-tv: För vissa tv-kanaler måste 

användarna betala en extra avgift. Användaren 

får då tillgång till tv-kanaler som annars är 

krypterade. I satellit-tv erbjuds dessa kanaler 

via satellit-tv-operatörerna som i sin tur äger 

eller köper utsändningskapacitet i satellit-

system. En del av avgiften finansierar 

utsändningen av de aktuella tv-kanalerna. 

Reklam: Vissa tv-kanaler är helt eller delvis 

finansierade med intäkter från tv-reklam. Ett 

alternativ eller komplement till att betala för tv-

kanaler, som inte har någon tv-reklam alls eller 

i liten omfattning, är att titta på reklam-

finansierade kanaler. Som användare betalar 

man genom att låta sig exponeras för reklam-

budskap, vilket programbolaget bakom tv-

kanalen kan sälja till de företag som önskar 

köpa tv-reklamtid och på så vis finansiera 

programutbud och utsändning. 

Beräkning av tillämpningens värde 

Tillämpningens värde för konsumenten utgörs 

av nedanstående estimat. De satelliter som 

sänder tv till hushåll i Sverige täcker även 

andra närliggande länder. Det är dock endast 

den del som avser svenskt territorium som 

adresseras i nedanstående beräkning av värdet.  

Tv-avgift: Genom tv-avgiften erhåller SVT och 

UR tillsammans ca 4,7 miljarder kronor. Den 

andel som är hänförlig till satellit-tv motsvaras 

av andelen hushåll som primärt tar emot tv på 

det sättet, dvs 15 procent. Det ger ett belopp om 

705 miljoner kronor. 

Betal-tv: Enligt Svensk telemarknad uppgår 

intäkterna för grund- och tillvalspaket för tv via 

satellit till drygt 2,6 miljarder kronor för 2014. 

För slutkunderna motsvarar det 3,3 miljarder 

kronor inklusive moms. Det motsvarar 439 

kronor per månad och abonnent. 

Reklam: Enligt Institutet för Reklam- och 

Mediestatistiks rapport Reklaminvesteringar 

2014 omsatte reklam-tv drygt 5,7 miljarder 

kronor i Sverige. Satellit-tv:s andel kan mot 

bakgrund av ovanstående också uppskattas till 

15 procent, dvs ca 0,9 miljarder kronor. 

Sammantaget ger detta ett värde för 

konsumenterna på ca 4,9 miljarder kronor för 

2014, enligt nedan. 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av att en viss andel av tittandet 

på SVT:s kanaler sker via webben skulle å ena 

sidan satellit-tv:s andel av det totala värdet för 

tv-avgift och tv-reklam kunna vara något lägre 

än 15 procent. Å andra sidan har inte hänsyn 

tagits till att det finns ett mindre antal satellit-tv 

kunder som enbart tar emot fri-tv kanalerna via 

parabolen och som inte är inkluderade i de 680 

tusen abonnenterna enligt Svensk telemarknad. 

Uppgifter om deras antal saknas dock. 

Endast de digital-tv boxar som kunderna har 

köpt direkt via satellit-tv operatörerna är 

inkluderade i tillämpningens värde. 
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Marksänd tv 

Tv utsänd via marknätet är den huvudsakliga mottagningsformen för 22 procent av 

hushållen i Sverige. Konsumenterna betalar för tv utbudet och dess distributionsnät 

genom tv-avgiften men även genom att abonnera på betal-tv. En del av tv-utbudet 

finansieras genom försäljning av tv-reklam. 

Nästan alla hushåll i Sverige 

har någon form av tv-

mottagare och en 

genomsnittlig tv-tittare ser 

på tv ca 2 timmar en vanlig 

dag. Tv-programmen sänds 

ut från programbolagen till konsumenterna på 

flera olika sätt; kabel-tv, satellit, bredband eller 

via marknätet. Marknätet ägs och drivs av det 

statliga företaget Teracom som via en infra-

struktur med höga master sänder ut tv-kanaler 

till alla tittare som vill ta emot tv på det sättet. 

Nätet har en mycket stor geografisk täckning 

och når nästan alla. Det enda hushållet behöver 

för att ta emot tv via marknätet är en digital-tv-

box och en tv-antenn. I modernare tv-apparater 

är ofta digital-tv-boxen inbyggd och fri-tv-

kanalerna kan tas emot utan extra hårdvara. 

Tv-antennen monteras vanligtvis på hustaket 

men ofta kan även inomhusantenner fungera.  

De olika plattformarna (näten) för tv-

utsändning konkurrerar med varandra och 

samtliga sänder ut både public service tv samt 

kommersiella tv-kanaler. Det är framförallt de 

hushåll som bor i småhus som har tv-

mottagning via marknätet. För konsumenterna 

är satellit (parabol) är ett alternativ till mark-

nätet och tv via bredband är ett annat som blir 

allt vanligare i takt med fiberutbyggnaden till 

småhus. En mindre andel av hushållen i små-

hus med tv via marknätet har dock alternativet 

att ta emot tv via kabel-tv då denna infra-

struktur företrädesvis finns i flerfamiljshus. 

Av Sveriges 4,3 miljoner hushåll har 96 procent 

en tv-mottagare, vilket ger 4,1 miljoner tv-

hushåll. Av Teracoms årsredovisning för år 

2014 framgår att av dessa var 560 tusen hushåll 

kunder med betal-tv via marknätet (Boxer). 

Enligt rapporten Medieutveckling 2015 från 

Myndigheten för radio och tv var 360 tusen 

hushåll användare av enbart fri-tv via 

marknätet. Sammantaget ger detta 920 tusen 

hushåll, motsvarande 22 procent av tv-

hushållen, som har marknätet som den primära 

mottagningsformen för tv.  

Tillämpningens värdekomponenter 

Det huvudsakliga värdet av tjänsten marksänd 

tv, sett från användarnas perspektiv, är att de 

kan titta på de tv-program som de önskar. 

Beroende på hur mycket de väljer att betala för 

olika programutbud får de mer eller mindre att 

välja på. Kundernas värdering av tjänsten 

återspeglas i betalningsviljan. Tv-utbudet och 

kostnaden för dess distribution betalas av 

användarna på tre olika sätt, vilka 

sammantaget ger värdet på tillämpningen 

marksänd tv. 

I huvudsak består marknadens värde av 

följande komponenter: 

Tv-avgift: Hushållen betalar en Radio- och tv-

avgift (”tv-avgift”) där en viss andel går till 

Sveriges Television (SVT) och Utbildnings-

radion (UR) som producerar public service tv 

som tittarna kan ta del av utan extra kostnad, 

även kallat ”fri-tv”. Avgiften finansierar även 

distributionen av tv-kanaler i marknätet. 

Betal-tv: För vissa tv-kanaler måste 

användarna betala extra om de vill ha möjlighet 

att kunna titta på kanalerna. Användaren får då 

tillgång till betal-tv kanaler som annars är 

krypterade. I marknätet erbjuds dessa kanaler 

via företaget Boxer som är s.k. betal-tv-operatör 

4 



14   - Ekonomisk effekt av utnyttjande av Spektrum 

 

i marknätet och erbjuder konsumenterna 

sådana abonnemang. En del av avgiften 

finansierar utsändningen av de aktuella tv-

kanalerna. 

Reklam: Vissa tv-kanaler är helt eller delvis 

finansierade med intäkter från tv-reklam. Ett 

alternativ eller komplement till att betala för tv-

kanaler, som inte har någon tv-reklam alls eller 

i mindre omfattning, är att titta på reklam-

finansierade kanaler. Som användare betalar 

man genom att låta sig exponeras för reklam-

budskap, vilket programbolaget bakom tv-

kanalen kan sälja till de företag som önskar 

köpa tv-reklamtid och på så vis finansiera 

programutbud och utsändning. 

Beräkning av tillämpningens värde 

Tillämpningens värde för konsumenten utgörs 

av nedanstående estimat. 

Tv-avgift: Genom tv-avgiften erhåller SVT och 

UR tillsammans ca 4,7 miljarder kronor. Den 

andelen som är hänförlig till marknätet 

motsvaras av andelen hushåll som primärt tar 

emot tv på det sättet, dvs 22 procent. Det ger ett 

belopp om drygt 1 miljard kronor. Det 

motsvarar ungefär 92 kronor i månaden per 

hushåll som tar emot tv via marknätet. 

Betal-tv: Boxers kunder i marknätet betalar 

tillsammans nästan 2,5 miljarder kronor (inkl 

moms) för olika former av betal-tv tjänster. Det 

motsvarar ungefär 366 kronor i månaden per 

Boxerkund. Hela detta belopp är sannolikt 

hänförligt till värdet av marknätet. En liten del 

kan vara intäkter från fiberstadsnät där Boxer 

är tillgänglig som tv-operatör, det har dock inte 

tagits hänsyn till i kalkylen. 

Reklam: Totalt sett omsatte reklam-tv i Sverige 

drygt 5,7 miljarder kronor enligt rapporten 

Reklaminvesteringar 2014 från Institutet för 

Reklam- och Mediestatistik. Marknätets andel 

av detta belopp uppskattas i linje med tidigare 

resonemang om andel hushåll som har 

marknätet som primär mottagningsform för tv 

till 22 procent, dvs 1,2 miljarder kronor. 

Sammantaget ger det tv via marknätet ett värde 

för konsumenterna på ca 4,7 miljarder kronor 

för år 2014, enligt följande. 

 

 

 

 

 

 

Värdet på public service tv (tv-avgift) är ett 

beslut av det offentliga snarare än 

konsumentens val. Det kan därför finnas 

anledning att reflektera över om det motsvarar 

värdet för tittarna. Enligt Nordicoms rapport 

Mediebarometer 2014 ser 45 procent av tittarna 

på SVT:s kanaler en genomsnittlig dag och 

enligt MMS årsrapport 2014 så har SVT:s 

kanaler tillsammans 34,6 procent av tittartiden. 

Tv-avgiften för public service utgör 21 procent 

av värdet för tillämpningen marksänd tv och 

förefaller åtminstone inte vara en överskattning 

av värdet ur ett slutkundsperspektiv. 

En annan aspekt är att med anledning av att 

viss andel av tittandet på SVT:s kanaler sker via 

webben skulle marknätets andel av tv-avgiften 

och tv-reklam kunna hävdas vara något lägre 

än 22 procent. Å andra sidan har inte hänsyn 

tagits till att marknätet är den vanliga formen 

av tv-mottagning i sommarstugor och 

husvagnar, även för de hushåll som har annan 

tv-mottagningsform i huvudbostaden. A-focus 

har antagit att dessa två aspekter tar ut 

varandra och inte bör ha nämnvärd påverkan 

på värdet. 

Endast de digital-tv boxar som kunderna har 

köpt direkt via betal-tv operatöreen Boxer är 

inkluderade i tillämpningens värde.   
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Ljudradio 

Radiolyssnandet är utbrett i Sverige och kanalutbudet finns både som 

avgiftsfinansierad public service radio och som kommersiell reklamfinansierad 

radio. Lyssnarna betalar för utbudet dels med en avgift som beslutas av regeringen, 

dels genom att lyssna på radioreklam som i sin tur finansierar programutbud och 

utsändningskostnad för de kommersiella radiokanalerna. 

Ljudradio är ett av de 

medier som individer i 

Sverige ägnar mycket tid åt. 

Sett till den tid som 

konsumenterna ägnar åt olika medier är radio i 

paritet med tv och Internet. Nästan alla hushåll 

i Sverige har någon form av radiomottagare och 

enligt Nordicoms rapport Mediabarometer 2014 

lyssnar ca 6 miljoner individer på radio en 

genomsnittlig dag, med en genomsnittlig 

lyssnartid på 2 timmar. Det finns radiokanaler 

från Sveriges Radio (SR), även kallat public 

service radio, samt från privata aktörer, så 

kallad kommersiell radio. 

Radioprogrammen distribueras från program-

bolagen till konsumenterna via marknätet för 

ljudradio. Ljudradionätet är analogt (FM) då 

övergång till digitalradio ej är genomförd i 

Sverige. Ljudradionätet ägs och drivs av det 

statliga företaget Teracom som via en 

infrastruktur med höga radiomaster sänder ut 

radiokanalerna till lyssnarna. Nätet har en 

mycket stor geografisk täckning och når nästan 

alla i Sverige oavsett plats. Av Sveriges Radios 

(SR) sändningstillstånd framgår att deras ljud-

radiosändningar via marknätet ska nå minst 

99,8 procent av den bosatta befolkningen. 

Förutom Teracoms nät finns det kommersiella 

radiobolag som sänder ut från egna master och 

radiosändare, dock inte med samma 

geografiska täckning. 

Nästan alla har tillgång till någon form av 

terminal som kan användas för att lyssna på 

radio. Tillgången på vanliga radioapparater är 

mycket hög, 99 procent av hushållen har minst 

en apparat. De flesta har en vanlig radioapparat 

(85 procent) i hemmet och/eller på arbetsplats 

eller liknande och det sitter dessutom ofta en 

apparat i varje bil. Allt fler har också tillgång till 

radiokanalerna via internet och i 

mobil/mp3/Ipod. Det vanligaste är att lyssna på 

radio i hemmet eller i bilen och lyssnandet sker 

till övervägande del via vanlig radioapparat. 

Ungefär 7 procent lyssnar via webbradio från 

dator och 4 procent via mobilen (oavsett plats).  

Tillämpningens värdekomponenter 

Det huvudsakliga värdet av tjänsten ljudradio, 

sett från användarnas perspektiv, är att de kan 

lyssna på de utsända radioprogram de önskar. 

Konsumtionen av all ljudradio via marknät är 

utan extra kostnad för lyssnarna. Radio-

programmen och utsändningen av dessa 

finansieras helt av antingen radio- och tv-

avgiften eller via reklamradio. Det finns även 

lokalradio som finansieras via t ex föreningar 

men denna typ av radio omfattas ej av 

analysen. Vidare inkluderas enbart utsänd 

ljudradio i marknät, dvs inte lyssnande som 

sker via internet. Enligt Mediabarometern 

lyssnar 68 procent av befolkningen på ljudradio 

en genomsnittlig dag, 52 procent på public 

service radio och 18 procent på kommersiell 

radio.  

I huvudsak består marknadens värde av 

följande komponenter: 

Radioavgift: Hushållen betalar en Radio- och 

tv-avgift (”radio-avgift”) där en viss andel går 

till SR som producerar public service radio-

kanaler som lyssnarna sedan fritt kan ta del av. 
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Avgiften finansierar även distributionen av 

SR:s radiokanaler i marknätet.  

Reklam: De kanaler som inte finansieras av 

radio-avgiften är kommersiella radiokanaler 

som drivs av privata företag som får sina 

intäkter från radioreklam. Ett konsument-

alternativ eller komplement till reklamfri public 

service radio är att lyssna på kanaler som 

finansieras med radioreklam. Bolaget bakom 

radiokanalen säljer reklamtid på radio och 

finansierar på så vis program och utsändning. 

Beräkning av tillämpningens värde 

Tillämpningens värde för konsumenten utgörs 

av nedanstående estimat. 

Radioavgift: Genom radio-avgiften erhåller SR 

ca 2,7 miljarder kronor som används för att 

producera innehållet i radiokanalerna och 

distribuera detta till lyssnarna. Det framgår av 

SR:s årsredovisning för år 2014. 

Reklam: Totalt sett omsatte reklamradio drygt 

0,7 miljarder kronor i Sverige enligt siffror från 

Institutet för Reklam- och Mediestatistik 

(Reklaminvesteringar 2014) och hela detta 

belopp är hänförligt till radio i marknätet för 

utsändning av ljudradio. 

Sammantaget ger det radio via ljudradio-

marknätet ett värde för konsumenterna på ca 

3,4 miljarder kronor för år 2014, enligt nedan. 

 

 

 

 

Värdet på public service radio härleds från 

beslut av det offentliga snarare än 

konsumentens val, genom att det är en del av 

radio- och tv-avgiften. Det är också möjligt att 

via indirekta metoder, t ex contingent 

valuation, uppskatta den faktiska betalnings-

viljan. Detta har A-focus valt att inte göra i 

denna rapport då metoden som valts för 

värderingen av icke-marknadsprissatta 

nyttigheter bygger på politiskt artikulerad 

efterfrågan. 

Relationen mellan värdekomponenterna radio-

reklam och radioavgift är rimliga om man ser 

till det faktum att lyssnandet på public service 

radio är så mycket vanligare än lyssnandet på 

kommersiell radio. En genomsnittlig dag 

lyssnar 52 procent på SR och 18 procent på 

kommersiell radio. Public service radio har 

också, jämfört med kommersiell radio, ett 

mervärde för lyssnarna genom att det är en av 

få primära distributionskanaler för information 

till allmänheten vid större olyckor och andra 

allvarliga händelser. Sammantaget anser vi 

därför att värdet på public service radio inte 

avsevärt avviker från det som SR erhåller i 

avgiftsmedel.  

Med anledning av att viss andel av lyssnandet 

på de olika radiokanalerna sker via webben 

skulle marknätets andel av radio-avgiften och 

radioreklam värdet kunna hävdas vara något 

lägre. Lyssnande via andra distributionsformer 

än ljudradiomarknätet är dock fortfarande 

begränsat. Det är dessutom oklart om det 

enbart reducerar värdet av ljudradio via mark-

nätet eller om det även adderar värde. För 

reklamfinansierad radio kan det t ex innebära 

att ytterligare annonsintäkter adderas. Vi har 

därför valt att inte justera värdena med hänsyn 

till lyssnande via andra tekniska plattformar. 
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Rakel 

Rakel är ett fristående statligt mobilnät byggt för särskilda tillgänglighetskrav och 

med hög robusthet. Kunderna finns framförallt inom offentliga verksamheter med 

inriktning på säkerhet, allmän ordning och hälsa, så kallade blåljusmyndigheter. 

Kunderna betalar för abonnemangen i Rakelnätet och staten tillför särskilt anslag. 

Rakel, Radiokommunikation för 

effektiv ledning, är ett statligt 

mobilnät för trådlös radio-

kommunikation mellan 

samhällsviktiga verksamheter. I de offentliga 

verksamheter som är av utryckningskaraktär 

inom områdena säkerhet, allmän ordning och 

hälsa (så kallade blåljusmyndigheter) skiljer sig 

kraven på mobilkommunikationen i sådan 

utsträckning att staten har ansett det motiverat 

med ett separat mobilnät för dessa ändamål. 

Under 2003 beslutade därför Sveriges riksdag 

om finansiering och utbyggnad av Rakel-

systemet där digital mobil teknik skulle ersätta 

tidigare analoga system. De omfattande 

stormarna i Sverige under 2005 och 2006 ökade 

uppmärksamheten på ett robust mobilsystem 

för berörda myndigheters och andra offentliga 

aktörers samverkan vid kriser och olyckor, 

vilket föranledde en utökad användarkrets 

inkluderande även verksamheter inom 

exempelvis kommunens förvaltningar samt el 

och energiföretag. Under 2007 beslutades 

följaktligen om en ändring i lagen för 

elektronisk kommunikation för att möjliggöra 

en utökad användarkrets för Rakel. 

Tillämpningens värdekomponenter 

Rakel erbjuder liksom de kommersiella 

mobilnäten den grundläggande taltjänsten och 

ett utbud av meddelandefunktioner och 

datakommunikationstjänster. Till kunderna 

erbjuds Rakel vanligtvis i abonnemangform likt 

vanliga mobilabonnemang. Prissättning 

anpassas efter kundkategori och innehåll i 

abonnemang. Betalning sker i huvudsak genom 

andelsfakturering där berörd myndighet 

faktureras för sin andel med belopp angivet i 

respektive myndighets regleringsbrev samt 

genom fasta kvartalsavgifter. Vissa inträdes- 

och anslutningsavgifter för specialabonnemang 

och tilläggstjänster förekommer. Nedan är en 

kort redovisning av priserna för Rakelnätets 

grundabonnemang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per december 2014 uppgick antalet aktiva 

abonnemang till knappt 60 000 stycken fördelat 

på 480 organisationer. Statliga myndigheters 

andel av totalt antal abonnemang var ca 70 

procent och resterande 30 procent är fördelade 

över kommuner och landsting samt 

kommersiella kunder. De största individuella 

användarna är idag Polisen, Kriminalvården 

och Tullverket. 

Beräkning av tillämpningens värde 

Det huvudsakliga värdet av Rakelsystemet, sett 

från användarnas perspektiv, är pålitlig och 

säker kommunikation mellan medarbetare 

inom samhällsviktiga verksamheter. För 

respektive myndighet möjliggör det att de kan 

uppfylla sin avsedda funktion i samhället och 

6 

Prislista för Rakelsystemet, grundabonnemang 
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för Sverige som land ger det en stärkt kris-

hanteringsförmåga. 

Rakel finansieras i huvudsak av avgiftsintäkter 

från statliga myndigheter, kommuner och 

landsting samt kommersiella kunder vilka 

uppfyller grundkrav för anslutning men även 

från anslag. 

Avgiftsfinansiering: Abonnemangen är 

anpassade för organisationernas behov och 

finns från grundläggande funktioner för tal och 

textmeddelanden till abonnemang för 

kommunikationscentraler. 

Avgiftsintäkter uppgick år 2014 totalt till ca 418 

miljoner kronor där intäkter från statliga 

myndigheter uppgick till 291 miljoner kronor, 

från kommuner till 55 miljoner kronor, från 

landsting till 28 miljoner kronor och 

kommersiella kunder samt övriga intäkter till 

44 miljoner kronor. 

Anslagsfinansiering: Delfinansiering med 

anslag har historiskt varit nödvändig på grund 

av lägre anslutningstakt till det utbyggda 

kommunikationssystemet än förväntat. 

Anslagen har bl a. gått till att finansiera 

investeringar i basstationer och övrig 

kommunikationsutrustning i den 

avgiftsfinansierade verksamheten. 

Under 2014 uppgick anslagsintäkter till totalt 85 

miljoner kronor. 48 miljoner kronor av anslaget 

har finansierat drift, förvaltning och marknads-

föring av Rakel och 37 miljoner kronor har 

finansierat ett lägre abonnemangspris för 

kommuner inom ramen för en 

överenskommelse om kommuners 

krisberedskap. 

Sammantaget gav detta Rakelsystemet enligt 

följande totala intäkter år 2014 på 503 miljoner 

kronor, varav avgiftsverksamhet stod för 17 

procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av Rakel är ett beslut av det offentliga 

snarare än konsumentens val. Det kan därför 

finnas anledning att reflektera över om det 

motsvarar värdet för användarna. Rakels 

samlade intäkter fördelat över de knappt 60 000 

aktiva abonnemangen (oavsett typ och 

tillhörighet) ger en genomsnittlig årskostnad på 

ca 8 600 kronor exklusive moms. Jämförelsevis 

har ett högkvalitativt företagsabonnemang i 

något av de kommersiella mobilnäten en 

årskostnad på ca 6 000 kronor exklusive moms, 

varför Rakel och dess abonnemang inte kan 

anses vara överprissatt givet den extra 

funktionalitet och robusthet som tjänsten 

medför. 
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Fixed Satellite Services, FSS 

Satellitkommunikation är en tjänst som inte är avgränsad till landsgränser utan 

täcker in större geografiska områden än enbart Sverige. Det finns flera olika satelliter 

som erbjuder kommunikationslänkar i olika frekvensband. Användarna kan betala för 

tjänsten genom olika former av kontraktsabonnemang på kortare eller längre tid. 

Ibland enbart för ett visst tillfälle eller event. 

Fixed Satellite Services (FSS) är 

trådlösa datakommunikations-

förbindelser mellan två 

markstationer via en satellit. Exakt 

vilka typer av kommunikationstjänster som 

inkluderas i begreppet FSS är inte entydig. 

Definitionen i denna studie är att det är 

förbindelser för trådlös bredbandig data-

kommunikation till eller från en satellit (punkt-

till-punkt). I detta inkluderas även så kallade 

upp-länkar till satelliter för överföring av t ex 

tv-program för utsändning (broadcast). 

Smalbandiga tillämpningar under 1 Mbit/s eller 

satellit telefoni (Mobile Satellite Services) 

inkluderas ej. Det bör dock noteras att det finns 

en global marknad även för dessa tjänster men 

att efterfrågan är liten i Sverige då mobil-

telefoninäten är väl utbyggda. Vidare beaktas 

enbart den del av kommunikations-

förbindelsen som är på svenskt territorium. FSS 

som används av försvaret eller på båtar är ej 

inkluderade i värderingen av tillämpningen. 

Tillämpningsområde för FSS är som alternativ 

till fast internetbredband i glesbygd där andra 

bredbandsinfrastrukturer helt saknas. Ett annat 

är mediabolagens nomadiska användning av 

FSS som flyttbara upp-länkar för att överföra 

t ex nyhetsinslag eller sportinslag från fältet till 

studion eller utsändningspunkter. I detta fall 

har 4G blivit en allt större konkurrent men 

satellittäckningen och den mer förutsägbara 

tillgången på överföringshastighet för satellit är 

en fördel som vissa särskilt värderar och 

efterfrågar. FSS kan även användas som 

redundant förbindelse i syfte att öka 

tillgänglighet och robusthet för kommunikation 

till eller från ett objekt med mycket höga 

tillgänglighetskrav. 

Tillämpningens värdekomponenter 

och värde 

Det huvudsakliga värdet av FSS, sett från 

användarnas perspektiv, är att de från fasta 

platser eller nomadiskt upprätta bredbandiga 

kommunikationsförbindelser för att nå internet, 

eller punkt-till-punkt inom ett företag eller till 

partners. FSS i Sverige är oftast som alternativ 

till fast eller mobilt bredband där tillgång till 

sådana infrastrukturer saknas. FSS finns i olika 

varianter med högre eller lägre grad av 

tillgänglighet, kvalitet och kapacitet.  

I syfte att göra en strukturerad värdering av 

FSS har vi valt att dela upp tillämpningen i tre 

olika kategorier; professionella, standard och 

nomadiska.  

Till skillnad mot t ex mobilmarknaden är 

tillgången på marknadsdata och försäljnings-

intäkter tillgängliga i betydligt mindre 

utsträckning. Uppskattningarna för värdet på 

tillämpningen FSS bygger därför i högre 

utsträckning än de andra tillämpningarna i 

denna studie på dialog med aktörer på 

marknaden och information från PTS 

tillståndsregister. A-focus har vidare, med 

bakgrund av detta, i samråd med Generic 

Systems Sweden och genom kontakt med 

marknaden uppskattat antal FSS i respektive 

kategori enligt ovan uppdelning. 
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Professionella: Inom detta användnings-

område finns framförallt FSS inom 

affärskritiska tillämpningar i verksamheten hos 

t ex mediabolag, bland annat upp-länkar till 

satelliter för utsändning. Här finns även den 

FSS-länk som finns i Sverige för punkt-till-

punkt förbindelser till otillgängliga platser i 

andra länder där satellit ibland är det enda 

kommunikationsformen för bredband. Dessa 

FSS-länkar är av högsta QoS-nivå (Quality of 

Service) och vanligtvis utan tak för mängden 

överförd data per månad. 

A-focus uppskattning är att det i Sverige finns 

300 FSS av denna typ och att det genomsnittliga 

priset per månad är 30 tusen kronor. Det ger 

denna FSS-tillämpning ett värde på 108 

miljoner kronor för år 2014. 

Standard: Inom detta användningsområde 

finns t ex FSS som substitut för DSL-bredband 

på platser i Sverige där andra former av 

bredband saknas, dvs framförallt i glesbygd. 

Jämfört med professionella FSS-länkar har 

dessa en lägre grad av QoS samt tak för 

överföringskapacitet på motsvarande sätt som 

finns för många abonnemang för mobilt 

bredband. 

I den här studien uppskattas det att det i 

Sverige finns 1000 FSS av denna typ och att det 

genomsnittliga priset per månad är tusen 

kronor. Det ger denna FSS-tillämpning ett 

värde på 12 miljoner kronor för år 2014. 

Nomadiska: De nomadiska länkarna är 

framförallt för mediabolag som har behov av 

att överföra material från fältet till studior eller 

knutpunkter för distribution. Det kan t ex vara 

fordon som används för produktion av inslag 

för tv eller radio och där mobilnätets täckning 

inte upplevs vara tillräcklig för ändamålet. 

I studien uppskattas att det i Sverige finns 100 

FSS av denna typ och att det genomsnittliga 

priset per månad är 20 tusen kronor. Det ger 

denna FSS-tillämpning ett värde på 24 miljoner 

kronor för år 2014. 

Sammantaget ger det FSS ett värde på ca 0,15 

miljarder kronor för år 2014, enligt nedan. 

 

 

 

 

 

  



 - Ekonomisk effekt av utnyttjande av Spektrum  21 

 

Meteorologi 

Meteorologin nyttjar spektrum för insamling och distribution av meteorologisk data. 

Denna ger kunskap om hur vädret sannolikt blir och ger därmed samhället 

beslutsunderlag vilka kan ge fördelar för sociala aktiviteter och välmående, skydd av 

miljö och egendom, människors säkerhet och för ekonomisk utveckling. 

Meterologi är exempel på hur ett flertal olika 

radiobaserade kommunikationstillämpningar 

används inom en delbransch.  

Inom området meteorologi studeras vädret, dvs 

atmosfären, dess fysik och kemi. Väder är ett 

resultat av luftens rörelser, strålning från solen, 

jordens rörelser och vattnets kretslopp. 

Meteorologer kan med hjälp av insamlad data 

från väderstationer, radar- och satellitbilder och 

matematiska modeller ge prognoser på hur 

vädret kommer att se ut. 

Tjänster och applikationer: De primära 

branschspecifika tillämpningarna för 

radiokommunikation är användning för att 

samla in och kommunicera data för 

meteorologiska syften. De olika meteorologiska 

radiotillämpningarna kan delas in i aktiva och 

passiva tjänster. Aktiva tjänster skickar själva ut 

signaler och mäter reflektioner från jordens yta 

eller atmosfär. Passiva tjänster registrerar och 

mäter naturligt emitterad strålning av bestånds-

delar från jordens yta och atmosfär. 

Dessa tjänster bygger på applikationer som 

kräver kontinuerlig tillgång till radiospektrum. 

Exempel på dessa inkluderar radiosonder, 

väderradar, vindmätare och satelliter. 

Spektrums betydelse för meteorologin: 

Många av dagens meteorologiska applikationer 

nyttjar spektrum för att samla in och sprida 

information. Trots ökat tryck för användning 

från exempelvis trådlösa teknologier har vikten 

av fortsatt nyttjande av spektrum för 

observation och distribution av meteorologiska 

data ofta understrukits i internationella 

sammanhang, t ex på World Radio-

communication Conference, och av 

organisationer inom området såsom World 

Meteorological Organization. 

Meteorologiska analyser och prognoser bygger 

idag i stor utsträckning på passiva tjänster. 

Satellitdata från passiva mätningar är en av de 

viktigaste källorna för väderprognoser. 

Frekvensband för passiva tjänster bestäms av 

fysiska egenskaperna för den beståndsdel som 

ska mätas och kan därmed inte ändras. I 

egenskap av begränsad naturresurs spelar 

därför radiofrekvenser en viktig roll för 

meteorologin. Det finns idag inga alternativa 

tekniska lösningar som kan ersätta de 

applikationer och system som nyttjar spektrum 

för meteorologiska ändamål. 

Tillämpningens värde 

Det har inte varit A-focus uppdrag att beräkna 

ett värde för radiotillämpning inom 

meteorologi. Nedan görs dock några kvalitativa 

resonemang kring hur radiospektrum tillför 

värde inom meteorologi. 

Huvudsakligt värde av meteorologi sett från 

samhällets, allmänhetens och näringslivets 

perspektiv är att denna ger kunskap om hur 

vädret sannolikt blir och därmed besluts-

underlag för ekonomisk utveckling, skydd av 

miljö, egendom och för människors säkerhet. 

Värde för samhället: Meteorologisk data 

används för övervakning av klimat, väder och 

vatten som underlag för prognoser och 

varningar, riskreducering av eventuella 

naturkatastrofer, stöd för katastrofhjälpinsatser 

samt för planering av förebyggande åtgärder 

för anpassning mot och mildring av negativa 

effekter av klimatförändringar. 

8 
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Betydelsen av förståelse för klimatförändringar 

och potentiella framtida scenarier ökar. I takt 

med att extrema väderhändelser blir mer 

vanligt förekommande krävs bra underlag för 

beslut om åtgärder för anpassning. 

Värde för allmänheten: Väderlekstjänsters 

primära leverabler riktade mot allmänheten är 

prognoser, i huvudsak väderleksrapporter och 

vädervarningar. Allmänheten tar del av dessa 

via media och påverkar planering av dagliga 

aktiviteter. Detta kan i sin tur ge fördelar för 

hälsa, välmående och sociala aktiviteter. 

EUMETSAT (European Organisation for the 

Exploitation of Meteorological Satellites) har i 

en studie baserat på tidigare undersökningar 

uppskattat att ett genomsnittligt europeiskt 

hushåll, konservativt räknat, skulle vara berett 

att betala 20 euro per år för information om 

vädret. Givet ca 4,3 miljoner hushåll i Sverige 

och en växelkurs på 9,28 SEK per 1 euro (Jan 

2016) ger detta ett värde för allmänheten i 

Sverige av väderleksprognoser på knappt 800 

miljoner kronor per år. Samma studie talar om 

en mer trolig betalningsvilja per hushåll på 80 

euro per år, vilket skulle ge ett värde för den 

svenska allmänheten på knappt 3,2 miljarder 

kronor per år. 

Värde för näringslivet: Många företag är 

beroende av prognoser och varningar för att 

fatta beslut som direkt påverkar deras 

lönsamhet och bidrag till den svenska 

ekonomin. Kunskap om vädret är kritiskt för 

exempelvis företag inom transport-, hälso-, 

bygg-, jordbruk-, detaljhandel och tillverkning-, 

fritid och turism- samt energisektorerna. Dessa 

använder information om vädret för eventuella 

säkerhetsåtgärder, riskhantering och planering 

av verksamheten. Dessa aktiviteter, som 

resultat av väderleksinformation, ger företagen 

förutsättningar för att maximera lönsamhet, 

förutspå efterfrågan för produkter och tjänster, 

managera resurser och planera långsiktiga 

aktiviteter. 

SMHI 

SMHI (Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut) lyder under Miljö- och 

energidepartementet, och är svenska samhällets 

expertorgan inom området. SMHI har nationellt 

ansvar för att ta tillvara och utveckla 

information vilken ska ge kunskap och 

beslutsunderlag till allmänhet och väder- och 

vattenberoende verksamheter. 

Meteorologisk grunddata kommer i Sverige 

oftast från SMHI och förädlas antingen inom 

organisationen för vidare distribution eller säljs 

vidare till andra organisationer och företag. 

SMHI:s verksamhet finansieras av anslag, 

avgifter via uppdrag från andra myndigheter 

och kommersiell affärsverksamhet samt 

forskningsbidrag. 

Anslagsverksamheten: Intäkter via anslag 

uppgick till 306 miljoner kronor under 2014, där 

anslagen bl a finansierar infrastruktur och 

internationella miljösamarbeten. 

Intäkter av avgifter: Inkluderar intäkter från 

SMHI:s uppdragsverksamhet, affärsverksamhet 

och tjänsteexport. Inom uppdragsverksamheten 

riktas insatserna mot andra myndigheter med 

ansvarsområden inom vatten-, havs- och 

luftmiljö, hydrologi och klimat. 

Inom affärsverksamheten erbjuds anpassade 

konsulttjänster för näringsliv och samhälle 

inom samtliga av SMHI:s kompetensområden. 

Uppdragsgivare återfinns inom bl.a. väg och 

trafik samt media och radio. 

Inom området tjänsteexport, vilket tidigare 

redovisats som affärsverksamhet, är den 

viktigaste intäktskällan försäljning av 

prognoser till exempelvis sjöfarten. 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

hänförliga till området uppgick år 2014 till 

nästan 225 miljoner kronor. 
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Intäkter av bidrag: Finansiering genom bidrag 

för samverkan från andra myndigheter och 

olika former av forskningsbidrag utgör en 

betydande intäktskälla för SMHI och uppgick 

år 2014 till 109 miljoner kronor. 

SMHI omsatte drygt 640 miljoner kronor 

verksamhetsåret 2014 enligt nedan. 

 

 

 

Enligt SMHI ger årliga samhällsekonomiska 

effekter av pålitliga prognoser troligt 5-10 

gångers direkt utbyte på varje investerad krona. 

De samhällsekonomiska vinsterna beror till stor 

del på den högre förutsägbarheten, 

förutsättningar för bättre planering och lägre 

kostnader för samhällskritiska verksamheter. 

Vidare blir troligt betydelsen av prognoser 

större i framtiden parallellt med att 

prognosmodellerna blir bättre och att 

träffsäkerheten ökar. 
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Avslutande kommentarer 

Resultatet i den här studien visar på stora skillnader i det ekonomiska värdet av 

spektrumutnyttjandet beroende på tillämpning. Det ekonomiska värdet påverkas av olika faktorer, 

ibland är det en direkt konsekvens av vad slutkunderna är beredda att betala för en tjänst, ibland 

en konsekvens av regeringens påverkan genom avgifter och skatter på en viss användning eller 

tjänst och ibland en konsekvens av indirekta tjänster, t ex genom att slutanvändarna nås av reklam. 

Det ekonomiska värdet av de sju områden som PTS valt att bedöma uppgår enligt våra 

beräkningar till över 60 miljarder kronor, vilket är en väsentlig andel av det ekonomiska värdet av 

det spektrum som PTS administrerar.  

Det finns olika sätt att beräkna det ekonomiska värdet och uppskatta användningen av olika 

tillämpningar. A-focus har, tillsammans med PTS, valt att utgå från försäljningsvolym och 

marknadspris. Det är också en metod som används i andra liknande studier i andra länder, 

exempelvis av Ofcom i Storbritannien. Underlag för att genomföra dessa beräkningar är relativt 

lätt tillgängliga i Sverige genom offentlig statistik och årsredovisningar. Svårare är det att hitta 

motsvarande uppgifter för landsöverskridande tjänster, t ex satellittjänster. Vårt uppdrag har varit 

att ge PTS ett första underlag för en ekonomisk värdering av olika områdens spektrumutnyttjande. 

Det finns möjlighet att utveckla och förfina resultatet i den här studien, t ex genom kompletterande 

undersökningar av konsumentöverskottet. 
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A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag med inriktning på telekom, internet 

och media. A-focus erbjuder tjänster inom utredningar, marknadsundersökningar, analys och 

rådgivning till tv- och teleoperatörer, tillverkare och myndigheter. Den kompetens som är 

utmärkande för A-focus är framförallt kombinationen av: 

Marknadskunskap: 

Expertkunskap och insikt om marknaden för elektronisk kommunikation, television och internet, dess 

marknadskrafter och förutsättningar. 

 

Metodik: 

Stor kunskap om praktiska angreppsätt, verktyg och modeller samt resultatinriktad arbetsmetodik. I 

detta inkluderas även kunskap och erfarenhet av utrednings- och undersökningsmetodik samt 

rådgivning. 

 

Regulatorisk kunskap: 

Kunskap och erfarenhet om tv- och telekommarknadens regulatoriska omvärld, regelverkens 

tillämpning och dess inverkan på marknaden. 

 

A-focus 

08-679 99 00 

office@a-focus.se 

www.a-focus.se 
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Bilaga 1: Beskrivning av metodik 

För att göra en beräkning av det ekonomiska värdet av spektrumanvändningen har A-focus gjort 

följande antaganden: 

Mängden spektrum är en begränsad resurs och kan användas på många olika sätt. Hur spektrum-

allokering görs påverkar det ekonomiska värdet av ett visst givet spektrum. Till exempel skulle en 

omallokering av spektrum från en viss användning till ett annat påverka det ekonomiska värdet. Till 

exempel skulle nyinvesteringar behövas samtidigt som det skulle finnas en betalningsvilja för det 

gamla frekvensutrymmet. Om frekvensutrymmet redan är allokerat på ett optimalt sätt är priserna 

eller värdet för varje tänkbar användning de högsta tänkbara och varje tänkbar omallokering är då 

samhällsekonomiskt ineffektiv. I vårt uppdrag har vi utgått från den givna spektrumallokeringen och 

inte tagit hänsyn till den ekonomiska effekten om allokeringen gjorts annorlunda.  

Den samhällsekonomiska effektiviteten kan variera mellan olika användningar. Det vi vet är att 

priserna på en tjänst speglar de avgifter som producenterna kan ta ut av konsumenterna. I allmänhet 

är efterfrågeelasticiteten låg på kort sikt och hög på lite längre sikt. Beroende på hur ett visst 

användningsområde definieras blir efterfrågans elasticitet olika stor. Då vi i denna studie inte har 

underlag om efterfrågans elasticitet, har vi bortsett från den i samtliga tillämpningar. Detta är 

emellertid något som PTS kan överväga att titta närmare på i framtiden. 

I studien har vi antagit att alla anpassningskostnader ligger på producenterna. Det innebär att 

konsumenternas efterfrågeelasticitet är hög. A-focus bedömning utgår från att konsumenterna 

värderar WiFi och 4G på samma sätt, dvs har samma värde eftersom det viktiga är nyttan med en viss 

tillämpning, i detta fall att de kan ansluta sig till internet. Med det antagandet följer att kostnaderna 

för att anpassa tekniken antas ligga på producenterna och att konsumenterna betalar marknadspriset 

för att använda tjänsten. I den använda modellen investerar producenterna en summa som motsvarar 

det överskott de förväntar sig få vid försäljning till konsumenterna. I jämvikt motsvarar alltså 

producenternas investeringar det diskonterade värdet av försäljningen till konsumenterna.  

Om marknaden är konkurrensutsatt kan vi räkna med att företag som vill etablera sig på marknaden 

är beredda att investera en summa som motsvarar hela producentöverskottet. På lång sikt bör 

producentöverskottet alltså vara litet om konkurrensen fungerar väl. Vi kan anta att det långsiktiga 

producentöverskottet bör vara litet om marknaden fungerar. 

Vi har också gjort ett antagande om fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader på olika 

användningsområden. Även om kapitalets struktur kan variera mellan olika användningar har vi 

gjort ett antagande om en konstant fördelning mellan fasta och rörliga kostnader, detta för att kunna 

jämföra olika användningsområden. Det innebär att kostnaden för att förändra en användning är 

proportionell mot de förväntade försäljningsintäkterna. 
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Modell för beräkning av det ekonomiska värdet 

Den samhällsekonomiska nytta redovisas i den här rapporten är den del som motsvarar ytan 

Pris1*Kv1 respektive Pris2*Kv2 för respektive användning. 

Olika typer av slutkunder 

När vi i den här rapporten bedömer olika användningars samhällsekonomiska värde utgår vi från det 

värde som användningarna erbjuder slutkunden. Slutkunden kan utgöras av konsumenter. I vissa fall 

kan tjänsten utgöra input i ett annat företags produktion. Vi kommer då, precis som i konsumentfallet, 

väga värdet utifrån företagets betalningsvilja för tjänsten. Det ger oss en uppskattning av den värde-

andel som tjänsten bidragit med i produktionen av den vara eller tjänst som företaget producerar.  

Ibland är det en offentlig verksamhet som är slutkonsumenten. I dessa fall utgår vi från att den 

offentliga verksamheten har använt resursen på ett sätt som optimerar samhällsnyttan. A-focus 

utgångspunkt i den här studien är att den härledda nyttan baseras på allokeringen av skattemedel till 

tjänsten. Ett exempel på en tjänst där nyttan härleds på detta sätt är Rakel, som nästan uteslutande 

används av offentliga myndigheter. 
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Parametrar för beräkning 

Metoden som används har en direkt koppling till de investeringar som gjorts i användningen av 

spektrum och de försäljningsintäkter som användningen genererar, alternativt att indirekt härleda 

betydelsen genom att studera hur mycket offentliga myndigheter, till exempel försvaret eller 

räddningstjänsten, har valt att investera i användningen. Det innebär att beräkningsmodellen främst 

utgått från två variabler: 

1. Försäljningsvolymen alternativt produktionsvolymen av en tjänst. 

2. Marknadspriset alternativt den marginella värderingen av en tjänst. Är slutkonsumenten en 

offentlig myndighet sätts marginalvärdet till det pris som myndigheten betalat för varan/tjänsten. 

Med dessa variabler är det möjligt att grovt uppskatta det ekonomiska värdet av tillämpningen. Det 

hade varit önskvärt att lägga med en tredje variabel. 

3. Konsumenternas genomsnittliga värdering av tjänsten. 

Det hade gett oss en bild av hur svårt det är att kompensera konsumenterna för utebliven 

användning. Det hade krävt tillgång till priselasticitetsundersökningar, vilket inte funnits inom ramen 

för detta uppdrag. 

Marginalnyttan 

Analysen präglas av ett flexibelt angreppssätt där varje användningsutrymme bedöms i sin helhet. 

Detta till skillnad från vanliga samhällsekonomiska kalkyler då utgångspunkten i regel är en 

marginell förändring av utbudet av en vara eller tjänst. Det är viktigt att notera att PTS sällan står 

inför att avskaffa en viss användning eller att införa en helt ny. Vid marginella förändringar måste 

därför de beräkningar vi presenterat i den här rapporten kompletteras med en analys av det specifika 

fallet. Till exempel om det tillgängliga frekvensutrymmet för mobiltelefoni skulle utökas så påverkas 

samhällsnyttan av många olika faktorer, bland annat utbudselasticiteten och efterfrågeelasticiteten. 

Det är också viktigt att skilja mellan totalnytta och marginell nytta i varje specifikt fall. Att den totala 

nyttan av till exempel trådlösa mikrofoner är mindre än den totala nyttan av mobiltelefoni innebär 

inte automatiskt att frekvensutrymme bör omfördelas till mobiltelefoni. Beslutet måste baseras på om 

det är tekniskt möjligt och i så fall på hur stor den marginella kostnaden (utebliven möjlighet att 

använda mikrofoner) är för att öka möjligheten att använda mobiltelefoner (mätt som ökat producent- 

och konsumentöverskott). 

Direkta och indirekta skatter 

Eftersom utgångspunkten i analysen är konsumenternas marginella värdering baserat på marknads-

priset är utgångspunkten för värderingen priset på tjänsten inklusive moms. 

Effekten på företagens produktion antas vara proportionell mot effekten på 

konsumentnyttan/betalningsviljan. Momsen är en omfördelning mellan konsumenter och staten och 

för företag innebär det att värdet beräknas exklusive mervärdesskatt. 
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