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1

Marknadsavgränsning

1.1

Den rättsliga ramen för
marknadsavgränsningen
PTS ska enligt 8 kap. 5 § LEK fortlöpande fastställa vilka produktmarknader
som har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter för en
operatör med betydande inflytande på marknaden i fråga. Även marknadens
geografiska omfattning ska därvid definieras.
Vid fastställandet av sådana marknader ska PTS beakta den rekommendation
som EU-kommissionen i enlighet med ramdirektivet har antagit om relevanta
produkt- och tjänstemarknader.1 PTS ska också i största möjliga utsträckning
beakta de riktlinjer som EU-kommissionen har utfärdat som en vägledning för
nationella regleringsmyndigheter när de definierar marknader och bedömer
huruvida någon operatör har betydande marknadsinflytande.2
1.2

Metod för produktmarknadsavgränsning

Denna analys avser marknaden för lokalt tillträde och centralt tillträde via en
fast anslutningspunkt, vilka är marknad nummer 3a och 3b i EUkommissionens rekommendation från 2014 om marknader som kan bli
relevanta för förhandsreglering. Utgångspunkten för PTS analys är därför EUkommissionens definition av marknaden.
Avgränsningen av relevanta marknader ska ske med tillämpning av
konkurrensrättslig metod och stå i överensstämmelse med rättspraxis inom
konkurrensområdet.3 Enligt konkurrensrättslig praxis utgörs en
produktmarknad av alla varor respektive tjänster som i tillfredsställande mån på
grund av sina egenskaper, sitt pris och sin tilltänkta användning kan betraktas
som utbytbara, eller med ett annat ord, substituerbara.4 Två slag av utbytbarhet
ska beaktas vid avgränsningen av den relevanta marknaden: 1) substitution från
efterfrågesidan och 2) substitution från utbudssidan.5
Efterfrågesubstitutionen mäter i vilken utsträckning kunderna är beredda att ersätta
en viss produkt eller tjänst med andra produkter eller tjänster. Detta utgör
vanligtvis den mest omedelbara och effektiva begränsningen av företagens

8 kap. 5 § LEK, artikel 15.3 ramdirektivet och EU-kommissionens rekommendation från 2014.
8 kap 5 § LEK, artikel 15.3 ramdirektivet och EU-kommissionens SMP-riktlinjer.
3 Se EU-kommissionens SMP-riktlinjer, p. 24. Se även ramdirektivet artikel 15.3. EU-kommissionens
SMP-riktlinjer är följaktligen baserade bl.a. på EU-rättslig praxis och Kommissionens tillkännagivande om
definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning (EGT C 372), fortsättningsvis
kallat EU-kommissionens tillkännagivande.
4 Se EU-kommissionens tillkännagivande, p. 7. Se även EU-domstolens dom den 21 februari 1973 i mål
6/72 Europemballage Corporation and Continental Can Company Inc. mot kommissionen (Continental Cans) och EUdomstolens dom den 14 februari 1978 i mål 27/76 United Brands Company och United Brands Continentaal BV
mot kommissionen (United Brands).
5 EU-kommissionens SMP-riktlinjer, p. 38.
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möjligheter att utöva marknadsinflytande. Produkter som ur
efterfrågeperspektiv är utbytbara ingår därför på samma marknad.
Utbudssubstitutionen mäter i vilken omfattning det finns producenter på
närliggande marknader som lätt och på kort sikt kan ställa om sin produktion
eller börja saluföra den aktuella produkten eller tjänsten utan betydande
ytterligare kostnader eller kommersiella risker.6 Sådana producenter utövar ett
konkurrenstryck på befintliga producenter och ska därför anses verksamma på
den relevanta marknaden. Utbudssubstitutionen är normalt underordnad
efterfrågesubstitutionen och ska kunna jämföras med den senare ”vad gäller
effektivitet och omedelbarhet”.7
I konkurrensrättsliga sammanhang har EU:s domstolar uttalat att utbytbarheten
och marknadens omfattning i det enskilda fallet enbart kan fastställas genom en
allsidig bedömning av ett flertal olika omständigheter. Vilka omständigheter
som är relevanta för marknadens avgränsning varierar i varje enskilt fall.8
Avgörande blir också vilka upplysningar som finns att tillgå i det enskilda fallet.
Förutom de kvalitativa kriterierna egenskaper, pris och avsedd användning, kan
det vara relevant att beakta kundernas uppfattning beträffande utbytbarhet samt
faktiska substitutionsmöjligheter.9 Produkter som vid en samlad bedömning av
objektiva egenskaper, konkurrensvillkor samt mönster för tillgång och
efterfrågan på den aktuella marknaden visar sig endast till liten del vara
utbytbara med varandra, tillhör skilda produktmarknader.10
Vid marknadsanalyser enligt LEK är utgångspunkten emellertid inte, som vid
tillämpningen av konkurrensrätten, förekomsten av ett avtal, en koncentration
eller ett påstått missbruk, utan en allmän framåtblickande bedömning av
marknadens struktur och funktion.11 EU-kommissionen utgår i sin
rekommendation från definitionen av slutkundsmarknader ur ett
framtidsorienterat perspektiv och definierar därefter relevanta
grossistmarknader.

EU-kommissionens SMP-riktlinjer, p. 39. Med detta avses att det inte får krävas en väsentlig tillpassning
av befintliga fasta och immateriella tillgångar, nyinvesteringar, strategiska beslut inom företaget, eller ta tid,
se EU-kommissionens tillkännagivande, p. 23 och fotnot 4. Producenten ska också utan kostnader och
omställningstider för exempelvis reklam, produktprovning eller distribution kunna distribuera produkten
till kunderna.
7 EU-kommissionens tillkännagivande, p. 20.
8 Se exempelvis Förstainstansrätten i mål T-25/99 Roberts och Roberts mot Kommissionen REG 2001 s II-1881,
p. 37-40.
9 Se regeringens proposition 1992/93:56, Ny konkurrenslagstiftning, s. 85.
10 EU-kommissionens SMP-riktlinjer, p. 44 f.
11 Se Commission Staff Working Document, Explanatory Note accompanying the Commission
Recommendation on Relevant Products and Service Markets within the electronic communications sector
susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament
and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and
services, fortsättningsvis benämnt EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, s. 6 och EUkommissionens SMP-riktlinjer, p. 27.
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1.3

Avgränsning av slutkundsmarknaden för lokalt
och centralt tillträde via en fast
anslutningspunkt
Marknaden för lokalt och centralt tillträde via en fast anslutningspunkt
(marknad 3a och 3b i rekommendationen från 2014) är en grossistmarknad, där
leverantörer riktar sig till grossistkunder som sedan producerar
slutkundstjänster med stöd av insatsvaran på grossistmarknaden. Målet med
förhandsreglering är dock att skapa fördelar för slutanvändarna genom att på en
hållbar bas göra slutkundsmarknaderna konkurrensutsatta. 12 Utgångspunkten
för identifiering av grossistmarknader som kan komma ifråga för
förhandsreglering är därför analysen av motsvarande slutkundsmarknad.13 Om
den berörda slutkundsmarknaden inte präglas av effektiv konkurrens ur ett
framtidsorienterat perspektiv i avsaknad av förhandsreglering bör den
motsvarande grossistmarknaden bedömas.14
1.3.1

EU-kommissionens beskrivning av slutkundsmarknaden

EU-kommissionen har i förklaringsdokumentet till rekommendationen från
2014 definierat två slutkundsmarknader för tillträde till fasta generiska
datatjänster (särskilt tillhandahållandet av internettjänster) på slutkundsnivå.
EU-kommissionen har därvid utgått från att det finns en avsevärd skillnad i
efterfrågan från å ena sidan privatkunder och små företag och å andra sidan
medelstora och stora företag. Skillnaderna kan visa sig i form av t.ex.
efterfrågad kapacitet, tillgänglighet, överbokning, tjänstekvalitet och
företagsspecifika produktegenskaper. Regleringsmyndigheterna har därför att
undersöka utbytbarheten mellan produkter avsedda för privatpersoner och små
företag – som EU-kommissionen i rekommendationen från 2014 benämner
”massmarknadsprodukter” – och produkter avsedda för större företag.
PTS måste således inför denna marknadsanalys undersöka vilka egenskaper som
kännetecknar de bredbandstjänster som tillhandahålls till privatkund- respektive
företagssegmentet. Dessa produktegenskaper får sedan ligga till grund för
avgränsningen av den relevanta slutkundsmarknaden.
PTS undersöker nedan de parametrar som enligt PTS definierar slutkundernas
efterfrågan på bredbandstjänster och i vilken mån olika typer av
bredbandstjänster är utbytbara och därför ingår på samma relevanta
slutkundsmarknad.
PTS definierar ”bredbandstjänster” som elektroniska kommunikationstjänster
riktade till slutkunder som bl.a. ger anslutning till internet och tillgång till alla de
nätanslutna tjänster som erbjuds via det nätet. Detta är således utgångspunkten
EU-kommissionens rekommendation av den 9 oktober 2014 om relevanta produkt- och
tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för
förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt
regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, p. 2 i skälen.
13 EU-kommissionens rekommendation från 2014, p. 7 i skälen.
14 EU-kommissionens rekommendation från 2014, p. 10 i skälen.
12

Post- och telestyrelsen

6

för analysen nedan.
1.3.2

PTS tidigare definition av slutkundsmarknaden

Inom ramen för 2015 års beslut fann PTS att slutkundsmarknaden
sammanfattningsvis omfattade fasta bredbandstjänster till hushåll och
småföretag som levereras över koppar- och fiberbaseradeaccessnät, kabel-tv-nät
eller radiobaserade accessnät, med symmetrisk eller asymmetrisk överföring,
oavsett överföringshastighet, som separat tjänst eller sampaketerade med fast
telefoni och tv och utan garantier beträffande överföringshastighet eller
tillgänglighet. Mobila bredbandstjänster befanns inte inkluderade på
slutkundsmarknaden.
1.3.3

Slutkundernas behov av fasta bredbandstjänster

Som beskrivits ovan har EU-kommissionen i sitt förklaringsdokument till
rekommendationen från 2014 beskrivit två slutkundsmarknader för tillträde till
fasta generiska datatjänster, en för privatkunder och små företag15 (tjänster till
massmarknaden, best effort tjänster) och en andra för medelstora och stora
företag (marknaden för högkvalitativa tjänster).
PTS har att undersöka vilka egenskaper som kännetecknar de tjänster som
efterfrågas av slutkunder i Sverige och utifrån dessa egenskaper definiera den
relevanta slutkundsmarknaden med hänsyn till svenska förhållanden.
Grundfunktion – att använda internet
Tillgången till bredband är i dag en förutsättning för i stort sett all verksamhet –
såväl inom näringsliv och offentlig sektor som i det privata livet. En allt större
del av människors vardagsliv utspelar sig på internet. Ökad efterfrågan på
kapacitetskrävande tjänster, samtidig användning av fler tjänster och bättre
kvalitet leder till ökat kapacitetsbehov hos slutkunderna för till exempel
strömmad tv och video.16
Historiskt har användandet av bredband inskränkts till huvudsakligen
webbsurfande och e-post. I takt med ökad kapacitet på internet har det blivit
enklare och billigare att dela, hitta och ladda ner film, tv-program, musik,
böcker, datorspel och mjukvara. Under 2008 tog webb-tv-tittandet fart på allvar
i Sverige. Youtube, med svensk version lanserad i oktober 2008, stod för nästan
hälften av tittandet. Under 2009 gjorde tv-kanalerna i Sverige allt mer av sitt
innehåll tillgängligt via webben. Under 10-talet har de s.k. OTT-tjänsterna (over
the top, exempelvis Youtube, Skype, webb-tv m.m.) fortsatt att transformera
sättet som hushåll kan konsumera tjänster såsom rörlig bild, t.ex. film och TVserier på.

Med medelstora företag avses enligt EU:s definition företag med mer än 50 anställda så med små
företag avses företag färre än 50 anställda.
16 PTS rapport ISSN 1650-9862 ”Ingår bredband levererat via fiber respektive koppar på samma
slutkundsmarknad?”
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2013 markerade ett trendskifte när traditionell tv för första gången upplevde
stagnerande intäkter och webb-tv ensam agerade tillväxtmotor. År 2016
uppnådde det traditionella tv-tittandet den lägsta uppmätta nivån sedan 2005.
Lokala aktörer som Viaplay, TV4 Play Premium och Voddler var störst.
Filmnet lanserades i september 2012, HBO Nordic lanserades under fjärde
kvartalet 2012 och Netflix lanserades 15 oktober 2012. Lanseringarna av de
senare gav ganska omedelbart effekt på mängden inkommande trafik i Telias
nät.17
Under andra kvartalet 2014 passerades för första gången milstolpen en miljon
abonnerande kunder, motsvarande vart fjärde hushåll i befolkningen. Dessutom
ökade dubbelteckningen, d. hushåll som abonnerar på fler än en
streamingtjänst. Vid årsskiftet 2014-15 rapporterades att tillväxten för sajter
med strömmad film- och TV-innehåll fortsätter, och att tittandet på
traditionella kanaler och tidsbundna tablåer minskar i Sverige, medan online
tittandet ökar. Under 2015 tittade 70 procent av internetanvändarna på film och
video på internet, varav 17 procent gjorde det dagligen. I april 2016 hade totalt
3,8 miljoner nordiska hushåll ett eller flera abonnemangstjänst för webb-tv och
bland individer i åldrarna 15-74 år tittade 40 procent dagligen på någon form av
strömmad TV.18
Trenden är att webb-tv-tjänster blir alltmer avancerade och kapacitetskrävande.
Alltfler i hushållet vill titta samtidigt, och allt bättre bildkvalitet efterfrågas. Det
leder till att många redan idag slår i taket och behöver mer bredbandskapacitet.
En studie av Mediavision våren 2014 visade att viljan att betala för att få
uppkoppling med hög hastighet var som störst bland de hushåll som hade
tjänster som t.ex. Netflix eller Viaplay.19
Användning: Från datoranslutning till routeranslutning

För inte så många år sedan var det vanligt att det fanns en dator som alla i ett
hushåll fick samsas om. Nu har det blivit vanligt med flera terminaler i
hushållet, såsom surfplattor, smarta mobiltelefoner och datorer (stationära som
bärbara). Denna trend kommer sannolikt också hålla i sig och förstärkas. Idag
har en övervägande majoritet (84 procent) av befolkningen tillgång till mer än
en terminal varav 58 procent har tillgång till både dator, smartmobil och
surfplatta20.
Användandet av internet går också allt längre ner i åldrarna. Till exempel
använder sig knappt tre fjärdedelar av tvååringarna av internet åtminstone

PTS rapport ISSN 1650-9862 ”Ingår bredband levererat via fiber respektive koppar på samma
slutkundsmarknad?” s. 14.
18 Rapport Mediavision, Q4 2015.
19 PTS rapport ISSN 1650-9862 ”Ingår bredband levererat via fiber respektive koppar på samma
slutkundsmarknad?” s. 16.
20 Svenskarna och internet 2016.
17

Post- och telestyrelsen

8

ibland. 2011 använde 2 procent av treåringarna internet dagligen. Under 2016
hade denna andel växt till 57 procent.21
Den här utvecklingen har i många hushåll medfört att den dator som tidigare
var ansluten till bredbandsuttaget, som alla i familjen fick samsas om, nu har
ersatts av en trådlös router som försörjer ett trådlöst nätverk. Detta innebär att
den fasta bredbandsanslutningen nu måste betjäna flera användare samtidigt,
vilket ställer högre krav på anslutningens kapacitet och kvalitet.
Användning: spel, arbete och Internet of Things

Det finns även många andra utblickar som kan göras, kopplade till användande
och förändrade beteendemönster som nu – och framåt– kommer att ställa allt
högre krav på kapacitet ned- och/eller uppströms och på kvalitet i tjänsten:
1. Utvecklingen av ”sakernas internet” (Internet of Things) är en
hårdvarutrend som ställer krav på kapacitet och kvalitet. Exempel på
fenomenet är uppkopplade konsumentprodukter, så som
aktivitetsarmband och smarta klockor som håller på att bli etablerade
fenomen.22
2. Samhällskritiska tjänster ställer ökande krav på kunskap om säkerhet,
kapacitet och robusthet. Exempelvis kan e-hälsa ses som nödvändigt
för att klara vård och omsorg av äldre och funktionshindrade på sikt.23
3. Ökad användning av molntjänster när allt mer data lagras på webben av
enskilda och företag. Den ökande användningen bidrar till ökad
efterfrågan på höghastighetsbredband eftersom de är
kapacitetskrävande både vad gäller hastigheten upp- och nedströms.
Sammantaget talar användarmönstret för en fortsatt stigande efterfrågan på
bredbandskapacitet.

Fråga:
1. Innebär den tekniska utvecklingen under de kommande 3-4 åren att
bredband till fast anslutningspunkt levererat via mobilnätet kommer kunna
uppnå hastigheter i paritet med de trådbundna teknikerna? (koppar, fiber,
kabel). Om så är fallet, beskriv utvecklingen så utförligt som möjligt samt hur
det kommer påverka efterfrågan. Utgå gärna från respektive teknik i ert svar.
Efterfrågan på överföringsmedium:
Den underliggande nätinfrastrukturen är för den enskilde slutkunden i sig av
Svenskarna och internet 2016.
PTS rapport ISSN 1650-9862 ”Ingår bredband levererat via fiber respektive koppar på samma
slutkundsmarknad?” s. 13.
23 PTS rapport ISSN 1650-9862 ”Ingår bredband levererat via fiber respektive koppar på samma
slutkundsmarknad?” s. 13.
21
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mindre betydelse än den tjänst som kan levereras över nätet. Valet av nättyp
hänger för slutkunden dels samman med vilken överföringshastighet som
önskas och dels med vilken typ av nät som slutkunden har tillgång till. Om man
studerar accesstekniker som levererar fast bredband framgår att sedan 2008 har
bredbandsabonnemang levererade över koppar minskat för varje mättillfälle. Fram
till 2008 ökade både abonnemangen levererade över koppar och fiber. Från 2008
och framåt har fiberabonnemangen fortsatt att öka medan kopparabonnemangen
har minskat i motsvarande omfattning. Första halvåret 2014 levererades lika många
fasta bredbandsabonnemang över fiber som över koppar och utvecklingen har
sedan fortsatt i samma riktning. Andra halvåret 2016 utgjorde fiberbaserade
abonnemang 55 procent av marknaden för fast bredband samtidigt som
kopparabonnemangen utgjorde 26 procent. Antal bredband levererade över kabeltv-nät har under perioden legat på samma nivå på omkring 0,6 miljoner
abonnemang och även andelen på ca 18 procent har varit konstant.24
Tabell 1: Antal samt andel fasta bredbandsabonnemang fördelade på teknik. Källa:
Svensk Telekommarknad 2016.

xDSL [4]
Kabel-tv
Fiber och fiber-LAN [6]
Fast bredband totalt

Antal ab. (tusental)
959
676
2 029
3 680

%
26%
18%
55%
100%

Genom att använda information från undersökningen Svensk Telekommarknad
kan en enkel prognos över den framtida fördelningen per teknik av fasta
bredbandsabonnemang göras. En sådan linjär prognos talar för att om tre till
fyra år kommer andelen fiberbaserade bredbandsabonnemang att representera
ca 68 procent av det totala antalet fasta bredbandsabonnemang till skillnad från
xDSL-baserat bredband som kommer att ligga omkring 14 procent. Görs
motsvarande prognos för fiber- samt kabelbaserade bredbandsabonnemang (ds.
de tekniker som kan erbjuda hastigheter över 100 Mbit/s) kommer de att
tillsammans representera ca 80-85 procent av det totala antalet fasta
bredbandsabonnemang om tre till fyra år.
De senaste åren har kännetecknats av en ökande tillväxt vad gäller antalet
fiberabonnemang i Sverige. År 2015 var ökningen 263 000 abonnemang, året
därpå ökade antalet med 324 000 abonnemang. En prognos utifrån dessa siffror
skulle kunna tala för att en exponentiell funktion bör användas i prognosen.
Det är dock sannolikt att den högre tillväxtgraden på höghastighetsbredband
beror på att ett teknikskifte pågår och ökningstakten kan komma att konvergera
nedåt i fas med att marknaden mättas. Det långsiktiga antalet fasta
bredbandsabonnemang kommer sannolikt växa i takt med antalet hushåll i
Sverige. Vad gäller fördelningen av andelen fiberabonnemang respektive
kopparabonnemang i befolkningen kan den historiska utvecklingen tala för att

24

Svensk telekommarknad 2016.
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utvecklingen antar en logistisk process där procenten fiber över koppar
konvergerar till ca 90 procent.
På ett övergripande plan kan en prognos utifrån både linjära, exponentiella samt
logistiska tillväxtantaganden förväntas ge samma resultat, nämligen att
fiberabonnemang respektive abonnemang >100 Mbit/s kommer att vara den
dominerande uppkopplingsformen på tio års sikt. För en mer detaljerad analys
som med större säkerhet prognosticerar faktiska nivåer bör dock modellens
antaganden justeras. Faktorer så som faktiskt och hypotetisk penetrationsgrad,
framtida utbyggnad samt kundomsättning kan också läggas som underlag för en
mer precis prognos.
Figur 1. Prognosticerad utveckling av antalet kopparabonnemang respektive fiber- samt
kabelabonnemang fram till 2022
Linjär prognos- Antal internetabonnemang via xDSL respektive fiber eller kabel
Data från Svensk telemarknad, helår
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Respondenterna i Individundersökningen år 2011, 2013 och 2015 har ställts
inför frågan varför man valt den anslutningsform som man huvudsakligen
använder i hushållet.
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Tabell 2: Anledning att välja nuvarande anslutningsform.25
Använder
tjänster
som kräver
högre
hastighet

För att
överföringshastigheten
inte
begränsas

Vill vara
mobil både
hemma och
utanför
hemmet

Fast bredband via telefonjacket (ADSL/VDSL)
2011
39%
41%
2013
23%
26%
2015
21%
25%
Fast bredband via fiber eller fiber-LAN
35%
34%
2011
2013
40%
43%
2015
63%
54%
Fast bredband via kabel-TV-modem
13%
14%
2011
2013
13%
14%
2015
9%
13%
Mobilt bredband (3G- eller 4G-nät)
2011
5%
5%
2013
10%
5%
2015
5%
6%

Fick ett
paketVill ha
Kan inte
erbjudande
en låg
få något
där
kostnad
annat
Internet
ingick

14%
10%
9%

34%
22%
17%

39%
30%
25%

43%
57%
49%

9%
6%
6%

24%
23%
46%

15%
20%
38%

22%
10%
19%

6%
3%
3%

12%
16%
11%

19%
21%
24%

13%
9%
10%

57%
55%
79%

22%
24%
21%

16%
15%
10%

17%
16%
19%

Vissa faktorer sticker ut vad gäller förändringar i slutkundernas önskemål de
senaste åren. De kunder som väljer anslutningsform utifrån att de använder
tjänster som kräver högre hastigheter har blivit färre på kopparsidan och fler på
fibersidan. Kunder som väljer paketerbjudanden med tillhörande
internetanslutning har minskat för koppar, och ökat för fiber.
Slutkunder med mobil anslutning har framförallt angivit att de gjort sitt val
utifrån att de vill kunna vara mobila i och utanför hemmet samt att de vill ha ett
lägre pris. Som framgår av Tabell 2 är möjligheten till mobilitet för vissa
användare en avgörande egenskap i valet av teknik.
I dagsläget har slutkunderna som har bredbandsanslutning via fiber framförallt
valt denna anslutningsform för att de använder tjänster som kräver högre
hastigheter eller att de inte vill att överföringshastigheten ska begränsas.26
Marknadsstatistiken visar också att de som ansluter sig till fibernät i större
utsträckning väljer abonnemang med högre hastigheter. Av gruppen som väljer
fiberinfrastruktur har 79 procent en nedladdningshastighet över 100 Mbit/s.27
Individer med kabelanslutning har i större utsträckning valt sin anslutningsform
för att de fick ett paketerbjudande med internet inkluderat, medan de vanligast
angivna anledningarna till att välja valt bredbandsanslutning via kopparnätet är

25 Svaren redovisas utifrån huvudsaklig anslutningsform. Flera svar var möjliga, därav summerar
kolumnerna till mer än 100.
26 Svar från Stockholmsregionens Europaförening på Europeiska Kommissionens öppna samråd ”Needs
for internet speed and quality beyond 2020”.
27 Svensk Telekommarknad 2016.
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att kunden inte kan få något annat alternativ samt att man inte vill att
överföringshastigheterna ska begränsas.
I verkligheten finns dock en liten andel fiberkunder som installerar fiber men
väljer ett abonnemang med lägre nedladdningshastigheter, trots att dessa lika
gärna kunde levereras via det befintliga xDSL-bredbandet. Hypotesen är att det
som konsumenterna värderar är möjligheten till framtida valfrihet, dvs.
osäkerheten om det framtida behovet gör att man är villig att investera i en
teknik som gör det möjligt att uppgradera hastigheten om behovet skulle
uppstå. Detta är något som också bruka uttryckas som att konsumenterna anser
att fiber är ”framtidssäkert”.28
En enkätundersökning från Telenor visar att slutkonsumenterna har en stark
preferens för fiberbaserat bredband över kopparbaserade lösningar, oavsett
hastighet. Enligt undersökningen föredrog 50 procent av de tillfrågade
hushållen att de föredrog bredband över fiber och 20 procent uppgav att de
föredrog bredband via kabel-tv-nät.29
År 2010 levererades 10 procent av bredband över fiber med en hastighet på under
10 Mbit/s. Motsvarande andel 2016 är 1,2 procent. Samtidigt har andelen
abonnemang på hastigheter mellan 10-100 Mbit/s minskat från 43 procent 2010 till
20 procent 2016 och andelen bredband som levereras med en hastighet 100 Mbit/s
och över har ökat från 47 till 79 procent samma period. Motsvarande siffror för
andra accesstekniker presenteras nedan i tabell 3.
Tabell 3. Utveckling av nedladdningshastigheter fördelade på teknik30
Kabel
Andel med abonnemang under
10 Mbit/s
Andel med abonnemang från
10 Mbit/s men under 100 Mbit/s
Andel abonnemang över 100
Mbit/s

Fiber

xDSL

2010

2016

2010

2016

2010

2016

50%

1%

10%

1,20%

70%

44%

43%

15%

43%

20%

30%

56%

-

84%

47%

79%

-

-

Fråga:
2. Enligt PTS uppfattning finns ett antal slutkunder som väljer att avstå från
fiberanslutning när denna möjlighet ges, t.ex. genom att inte anmäla intresse
eller avstå från att teckna avtal. PTS uppfattning är att det kan bero på att denna
grupp slutkunder inte anser att kostnaden är motiverad utifrån deras behov.

Frontier Economics for Telenor,”Ultrafast network developments, competition and the EU Telecoms
Regulatory Framework” s. 28.
29 Frontier Economics for Telenor,”Ultrafast network developments, competition and the EU Telecoms
Regulatory Framework” s. 27-28.
30 Svensk Telekommarknad 2016.
28
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Delar ni denna bedömning? Vänligen motivera utifrån er observation av era
kunders dataanvändning.
Efterfrågan på fasta bredbandstjänster via olika nätinfrastrukturer
I Sverige kan fasta bredbandstjänster levereras över olika typer av trådbundna
nät som kopparbaserat accessnät (xDSL-teknik), fiberbaserat accessnät
(vanligtvis s.k. Ethernetteknik), koaxialkabel i kabel-tv-nät (HFC/DOCSIS). De
olika näten har olika egenskaper och det finns därför vissa skillnader i de
bredbandstjänsterna.
Fasta bredbandstjänster kan även tillhandahållas över de mobila teknikerna
LTE och UMTS, fasta radiobaserade nät eller satellitanslutningar för att
tillhandahålla bredband till fasta anslutningspunkter. Trots en snabb teknisk
utveckling inom den fasta radiotekniken och ett ökat antal marknadsaktörer på
området bedömer PTS att det förhållandevis låga antalet abonnemang för
bredbandstjänster via fast radio(ca 8 000 stycken) inte kommer att utgöra en
betydande andel av slutkundsabonnemangen under kommande
regleringsperiod. Detsamma gäller satellitanslutningar (ca 600 stycken) och
dessa tekniker kommer därför inte att behandlas ytterligare i analysen.
Figur 2 : Antal abonnemang per accessform 2008-2016. Källa: Svensk Telekommarknad,
helår 2016 2016
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xDSL-baserat bredband över det kopparbaserade accessnätet

För fast bredband via trådbunden accessteknik är xDSL den teknik som ger
störst andel hushåll och arbetsställen i landet tillgång till bredband, 93 procent
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av alla hushåll och 90 procent av arbetsställena i landet31. Det är 4,8
procentenheter mindre än 2015. Minskningen beror på att Telia lagt ned delar
av kopparnätet. Tekniken baseras på det traditionella telefonnätet och
karaktäriseras av asymmetrisk överföringshastighet, vilket gör att det går
snabbare att ta emot än att skicka filer. Överföringshastigheterna avtar med
avståndet till den telestation abonnenten är ansluten till. Maximalt avstånd för
en faktisk överföringshastighet på 1 Mbit/s uppskattas till 5 kilometer
fågelvägen. Jämfört med kabel-tv och fiber har xDSL lägre möjlig hastigheter
(det bredbandsabonnemang med högst hastighet via xDSL som var vanligt
förekommande under 2016 levererade i genomsnitt ca 16,7 Mbit/s32). Med
uppgradering av telestationen till VDSL möjliggörs dock högre hastigheter (det
bredbandsabonnemang med högst hastighet via VDSL som var vanligt
förekommande under 2016 levererade i genomsnitt 26,4 Mbit/s33). Maximalt
avstånd för att anses ha tillgång till VDSL är 500 meter fågelvägen34.
Bredband över det fiberbaserade accessnätet

I oktober 2016 hade 66 procent av Sveriges hushåll och 59 procent av
arbetsställena i landet tillgång till bredband via fiber. Vid samma tidpunkt
uppgick andelen hushåll i absolut närhet till redan fiberansluten byggnad till 79
procent. Med absolut närhet menas här ett avstånd på maximalt 50 meter.
Vad gäller tillgång är fiber är den näst vanligaste trådbundna accesstekniken.
Fiber ger normalt högst prestanda och är därför lämplig för mycket
kapacitetskrävande applikationer och för att leverera flera simultana
bredbandstjänster över samma access (exempelvis höghastighetsabonnemang
på internet, IP-telefoni och högupplöst tv). I dagsläget karaktäriseras bredband
via fiber av högre teoretisk överföringshastighet än de två övriga trådbundna
accessteknikerna kabel-tv och xDSL. Överföringshastigheten minskar inte
heller med avståndet till noden. De fiberabonnemang med högst hastighet som
var vanligt förekommande hos de största tjänsteleverantörerna levererade i
genomsnitt ca 129 Mbit/s under 201635. Vidare är det för fiber vanligt att
abonnemang med både symmetrisk och asymmetrisk överföringshastighet
erbjuds. Symmetrisk överföringshastighet, som ger samma hastigheter vid
upplänk som vid nedlänk, är viktigt för användare med stora behov av att
skicka data, exempelvis företag med egna servrar eller användare av
lagringstjänster på internet.36
Bredband över kabel-tv-nät

Totalt hade 39 procent av hushållen och 22 procent av arbetsställena i landet
tillgång till bredband via kabel-tv-nätet i oktober 2016. Tillgång till bredband via

I oktober 2016, PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016.
”Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2016”.
33 ”Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2016”.
34 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/broadband-coverage-europe-2013.
35 ”Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2016”
36 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016, s. 23-24
31
32
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kabel-tv- med DOCSIS 3.0 – som medger högre hastigheter – uppgick till 36,8
procent.
Kabel-tv-nät finns nästan uteslutande i tätortsområden och har mycket
begränsad utbredning i områden utanför tätort och småort. Bredbandstjänster
över kabel-tv-nät erbjuds i princip uteslutande till privatpersoner och det är
vanligt att fler än en tjänst levereras över samma anslutning – exempelvis både
tv- och internetabonnemang. Så kallad returaktivering har gjort det möjligt att
erbjuda bredband via kabel-tv-näten.
I dagsläget karaktäriseras bredband via kabel-tv-nät av överföringshastigheter
som är högre än via xDSL och i nivå med fiber. Det bredbandsabonnemang
med högst hastighet via kabel-tv-nät som var vanligt förekommande under
2016 levererade i genomsnitt ca 92,3 Mbit/s nedströms37. Hastigheterna som
kabel-tv-nätet levererar har typiskt sett asymmetrisk överföringshastighet vilket
gör att det går snabbare att ta emot än att skicka filer (även abonnemang med
symmetrisk överföringshastighet erbjuds dock via kabel-tv-nät).
Överföringshastigheter avtar med avståndet till närmaste nod. Eftersom kabeltv-nät företrädesvis finns i tätbebyggda områden är dock noden i de flesta fall
så nära slutanvändarna att överföringshastigheten inte påverkas negativt i någon
större utsträckning.38
Överlapp mellan olika tekniker39

Eftersom den absoluta majoriteten av Sveriges befolkning har tillgång till
bredband via koppar säljs bredband via fiber och kabel i normalfallet till hushåll
som också skulle kunna välja bredband via koppar. En studie baserad på data
från PTS Bredbandskartläggning 2015 parat med data från byggnadsregistret
visar på överlappet mellan olika tekniker i Sverige, approximerat utifrån
uppgifter om vilka byggnader i Sverige som är anslutna med respektive teknik,
och hur många lägenheter som finns i respektive byggnad.
Av data framgår att andelen av fiberanslutna lägenheter som också kan nås av
bredbandstjänster via kabel (DOCSIS 3) är 44 procent. Andelen kabelanslutna
lägenheter som också nås via fiber är 65 procent, medan andelen fiberanslutna
lägenheter som också kan nås av bredbandstjänster via xDSL är 92 procent.
Den andel kopparanslutna lägenheter som kan nås via fiber är 52 procent.
Vad gäller kabelanslutna lägenheter som kan nås av bredbandstjänster via xDSL
är andelen 97 procent. Andelen kopparanslutna lägenheter som kan nås av
kabel är 37 procent.

www.bredbandskollen.se
PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016, s. 26-27
39 Detta avsnitt bygger på data från PTS bredbandskartläggning 2015 parat med data från
byggnadsregistret.
37
38
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Fast bredband via mobilnätet

I de trådlösa accessteknikerna ingår 3G (HSPA) och 4G (LTE). HSPA och
LTE har sinsemellan olika egenskaper, där 4G är en modernare teknik som
möjliggör högre hastigheter och total överföringskapacitet.40 Totalt har 99,99
procent av Sveriges hushåll tillgång till bredband via mobilnäten. Det bör i
sammanhanget understrykas att lokal radioskugga orsakad av geografiska eller
andra hinder kan resultera i att redovisningen inte alltid ger en helt korrekt bild
av den faktiska tillgången till bredband via trådlösa accesstekniker, i enskilda
fall.41
Jämfört med fast bredband via trådbundna accesstekniker karaktäriseras fast
bredband via mobilnätet i dagsläget av generellt lägre genomsnittliga faktiska
hastigheter, vilket kan innebära en begränsning för en del av de mest
kapacitetskrävande tjänsterna, t.ex. högupplöst video och TV. Den lägre
överföringshastigheten (framförallt i upplänken) kan även innebära längre
svarstider (”time to content”), vilket gör att vissa typer av internettjänster kan
upplevas fungera sämre och långsammare.
En annan principiell skillnad när det gäller bredband via mobilnätet är att den
faktiska överföringshastigheten i stor utsträckning påverkas av lasten i nätet.
Den totala överföringskapaciteten i en mobilbasstation är begränsad, och en
enskild användares hastighet påverkas av hur många andra samtidiga användare
som finns inom mobilbasstationens täckningsområde. Detta gör att den faktiska
överföringshastigheten ofta varierar kraftigt över tid, och är svår att förutse.
Bredband över trådlösa system

Lokalt i Sverige erbjuds även fast bredband genom andra tekniker än de som
kan sorteras in under någon av kategorierna fast bredband via trådbunden
accessteknik, eller fast bredband via mobilnätet. Sådana tekniker är WiMax,
satellit och fast radio.42
Bredbandsabonnemang via satellit erbjuds i Sverige med
nedladdningshastigheter mellan 5-30 Mbit/s, uppladdningshastigheter mellan 26 Mbit/s och datavolymer upp till 80 GB/månad43. Fasta bredbandstjänster via
satellit täcker i princip hela Sverige, men eftersom anslutningen kräver fri sikt
mot satelliten kan finnas lokala platser och områden där geografin försvårar
eller omöjliggör en anslutning.
Med bredband via fast radio skickas datatrafik som radiosignaler i luften mellan
fast monterade sändar- och mottagarantenner med hög riktverkan. Tekniken
kräver fri sikt och det är vanligt att sändare och mottagare placeras i en hög
mast eller på hustak. Hastigheten är lägre för att skicka än för att ta emot data
PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016, s. 28-29.
PTS har i dagsläget inte tillgång till det underlag som krävs för att göra separata antaganden för enskilda
områden, baserat på radiomiljö och kapacitet.
42 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016, s 32.
43 www.rbsat.se och www.parabolbredband.se.
40
41
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och överföringen kan i vissa fall påverkas av väderförhållanden som kraftigt
regn eller snö och andra hinder som tät skog. I oktober 2016 hade endast 0,09
procent av alla hushåll och 0,17 procent av alla arbetsställen tillgång till
bredband via fast radio och den största tjänsteleverantören av bredband via fast
radio erbjuder för tillfället abonnemang på 20 och 50 Mbit/s. De senaste åren
har det tillkommit flera nya marknadsaktörer som erbjuder anslutningar via fast
radio och den tekniska utvecklingen inom området har varit snabb. Med ett
ökat marknadsfokus på bredband via fast radio finns förutsättningar för att
dessa lösningar ska kunna få ett större genomslag på marknaden fram till och
med 2020. Hur väl lösningarna kommer tas emot på marknaden är dock svårt
att förutspå i dagsläget, PTS anser att bidraget från fast radio kommer fortsätta
vara småskaligt.44
Efterfrågan på hastigheter uppströms och nedströms

Som beskrivits ovan väljer slutkunderna i allt högre grad att köpa
bredbandstjänster med högre överföringshastigheter. En högre
överföringshastighet ger slutkunden utökade möjligheter till användning av
bredbandstjänsten och en förbättrad kvalitet vid kapacitetskrävande
användning. Även de lägsta överföringshastigheterna ger emellertid slutkunden
möjlighet att fylla basbehov, som att surfa på internet och skicka e-post. Med
en överföringshastighet på 10 Mbit/s kan slutkunden ta emot strömmad musik
och film, spela online och dela anslutningen mellan flera datorer.
De flesta användare vill ha höga hastigheter och stora volymer
Utvecklingen under 2000-talet visar på en tydlig inriktning i konsumenternas
behov och användning av bredbandstjänster mot allt högre hastigheter. I nedan
figur redovisas utvecklingen för antal abonnemang inom olika
hastighetsintervall.

44

PTS ”Uppföljning regeringens bredbandsstrategi 2017” PTS-ER-2016:6 s. 40.
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Figur 3: Fördelning av hastighet för nedladdning av data – fasta bredbandsabonnemang
2008-2016. Källa: Svensk Telekommarknad, helår2016.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

<2 Mbit/s

2 Mbit/s - 10 Mbit/s

10 Mbit/s - 30 Mbit/s

30 Mbit/s - 100 Mbit/s

100 Mbit/s - 1000 Mbit/s

> = 1000 Mbit/s

Enligt Bredbandskollens mätningar har medelhastigheten både för att ta emot
och skicka data ökat markant under de senaste sju åren. Den genomsnittliga
hastigheten för att ta emot data har ökat från 12 Mbit/s 2008 till 53 Mbit/s
2015, en ökning på 340 procent. Bara under de senaste två åren har
nedladdningshastigheten fördubblats. Abonnemang med högre hastigheter
(>100 Mbit/s) ökar också i popularitet enligt undersökningen Svensk
Telekommarknad och har nu passerat antal abonnemang med hastigheter under
100 Mbit/s. Enligt undersökningen hade 58 procent av de svenska
internetabonnemangen via fast bredband en nedladdningshastighet på
100 Mbit/s eller mer.
Enligt många användare är tillgång tillbredband som kan leverera mycket höga
hastigheter nödvändigt för samhället.45 En stark efterfrågan på
höghastighetsbredband är särskilt utmärkande för Sverige, jämfört med andra
Europeiska länder har Sverige en hög andel abonnemang med höga
hastigheter.46
Som beskrivits ovan kan efterfrågan på allt högre hastigheter förväntas öka i
takt med att tekniken utvecklas och antalet kapacitetskrävande tjänster ökar.
Hushållets bredband ska inte bara räcka till för en person att surfa med en PC
Se t.ex. Stockholmsegionens Europaförening och Region Värmlands svar på EU-kommissionens öppna
samråd ”Needs for internet speed and quality beyond 2022”.
46 Frontier Economics ”Ultrafast network developments, competition and the EU Telecoms Regulatory
Framework” s. 16-21.
45
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längre, det ska även räcka till för att andra i hushållet samtidigt ska kunna se på
tv, använda spelkonsolen, surfplattan och den smarta telefonen.
NL Kabel, den holländska branschorganisationen för kabel-tv-nätoperatörer,
prognosticerar att nedladdningshastigheten i Europa kommer att öka med 40,5
% årligen under perioden 2016-2022, i takt med att datakonsumtionen ökar.
Den efterfrågade hastigheten är enligt NL Kabel en funktion av hur mycket
data som totalt förbrukas och den tidsrymd då majoriteten av konsumtionen
sker (längd och tidpunkt). En person som förbrukar 20 GB data (nedströms)
per dygn skulle t.ex. kunna klara sig med en nedladdningshastighet på 0,23
Mbit/s om dataförbrukningen fördelade sig jämnt över dygnets alla timmar,
men om konsumtionen ska ske under en kortare tid, t.ex. under en timme på
eftermiddagen (peak hour) kommer konsumenten behöva en uppkoppling på
minst 5,5 Mbit/s. Detta gör också att hastigheterna som marknadsförs av
operatörer är högre än den faktiska genomsnittliga användningshastigheten, de
tar höjd för att en majoritet av användarna kommer att vilja nyttja
abonnemangen under samma begränsade tidsperiod.47
En europeisk genomsnittsanvändare förbrukar ca 44 Mbit/s enligt NL Kabels
beräkningar vilket kommer att ha ökat till 355 Mbit/s 2020. Det finns dock
begränsningar i hur länge denna ökning kan fortsätta, vid något värde nås
gränsen för hur mycket information en människa kan generera och processa på
en given tid.48 I och med att hastigheterna når en platå och till slut avtar i
betydelse kommer andra egenskaper att få allt större betydelse, t.ex.
fördröjningar, driftsäkerhet och kundservice.49
Genom att använda information om utvecklingen av bredbandshastigheter som
finns i Svensk Telekommarknad kan en prognos över hur efterfrågan kan
tänkas se ut framöver göras. Prognosen visar att efterfrågan på höga hastigheter
kommer att öka, år 2022 skulle tre fjärdedelar av internetabonnemangen i
Sverige kunna ha nedladdningshastigheter på över 100 Mbit/s.

NL Kabel ”Beyond fast”.
Jämför med t.ex. utvecklingen av bildskärmars upplösning, vid någon punkt blir det omöjligt för det
mänskliga ögat att uppfatta en skarpare bild vilket gör att investeringar i bildkvalitet inte ger någon
avkastning.
49 NL Kabel “Beyond fast”.
47
48
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Figur 4: Andel abonnemang fördelade på nedladdningshastighet (trådbundna
anslutningar). Källa: Svensk Telekommarknad 2016.

Streckade staplar i figuren ovan är prognosticerade värden.
Nedladdningshastigheten hos bredbandsabonnemang levererade över koppar
har förändrats över tid men verkar ha planat ut under senare år. Antalet
abonnemang som levereras med en nedladdningshastighet på under 30 Mbit/s
har sjunkit från nästan 100 procent 2010 till 84 procent 2014 och 82 procent
2016. Andelen abonnemang med nedladdningshastigheter under 10 Mbit/s har
minskat från 70 procent 2010 till 50 procent 2014 respektive 44 procent 2016.
Att förändringen har planat ut skulle kunna bero på att många hushåll byter till
abonnemang via fiber istället för att uppgradera hastigheten på sitt nuvarande
xDSL-abonnemang, men kan också bero på att det för många hushåll inte är
fysiskt möjligt att öka nedladdningshastigheten eftersom möjlig kapacitet i stor
utsträckning begränsas av avståndet till närmaste telestation. Andelen VDSL
abonnemang har ökat från 12 procent 2014 till 18 procent 2016. Att den
procentuella andelen ändå ökar beror på att det totala antalet abonnemang via
xDSL har minskat i större utsträckning under samma period.
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Bland bredbandsabonnemangen levererade över kabel-tv-nät (koaxialkabelnät)
har andelen med nedladdningshastigheter på under 10 Mbit/s minskat från
2010 till 3 procent 2014 och 1 procent 2016. Andelen abonnemang med
nedladdningshastigheter 100 Mbit/s eller mer har ökat från 7 procent 2010 till
34 procent 2014 och 84 procent 2016. Under samma period har kabelnätet
uppgraderats, vilket gör att många hushåll som tidigare inte hade möjlighet att
uppnå höga nedladdningshastigheter via kabelnätet nu kan det.

Nedladdningshastigheterna för bredband levererat över fiber har fortsatt att öka
under de senaste två åren. År 2010 utgjorde antalet bredbandsabonnemang över
fiber som levererade nedladdningshastigheter under 10 Mbit/s ca 10 procent av
det totala antalet fiberabonnemang. År 2014 hade denna andel minskat till 3
procent för att 2016 ligga på endast 1 procent. Samtidigt har andelen
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bredbandsabonnemang som levererade hastigheter under 100 Mbit/s ökat från
47 procent 2010 till 67 procent 2014 och 77 procent 2016.

Många hushåll kan förmodligen inte med säkerhet säga något om hur deras
framtida behov av bredbandshastigheter kommer att se ut och vissa vet inte
heller vilket behov de faktiskt har idag.50 Givet detta väljer ett antal
konsumenter inte bara bredbandsinfrastruktur utifrån vad de efterfrågar idag,
utan lägger istället vikt vid operatörens/infrastrukturens förmåga att, om det
skulle bli efterfrågas, kunna erbjuda högre hastighet vid en senare tidpunkt.
Denna faktor kan ha en avgörande inverkan på hushållens val.
Datavolymer

Hög överföringskapacitet går ofta hand i hand med behov av att kunna
överföra stora datavolymer pga. krävande tillämpningar. Exempelvis
strömmande video med hög upplösning kräver både hög överföringskapacitet
för att klara av att överföra stor mängd data som behövs i tillräckligt hög takt,
och obegränsad datavolym i användandet för att kunna utnyttja tjänsten i
tillräcklig omfattning. PTS Individundersökning från 2015 visar att en stor
andel konsumenter anser att man inte vill ha en begränsning av
datamängdanvändandet (22 procent) och att det påverkar valet av anslutning.
Exempelvis använder en slutkund som i genomsnitt strömmar ultra-HD-video
en timme om dagen över 200 GB data/månad.51 Cisco prognosticerar att de
överförda datavolymerna som slutkunderna globalt kommer att utnyttja
kommer att öka med i genomsnitt 20 procent och drygt 60 procent per år för
Frontier Economics for Telenor,”Ultrafast network developments, competition and the EU Telecoms
Regulatory Framework” s. 33.
51 OFCOM, Connected Nations 2015, p. 9.20.
https://www.ofcom.org.uk/data/assets/pdf_file/0028/69634/connected_nations2015.pdf?lang=rsndbjg
oyjfdsv, 2017-01-04.
50

Post- och telestyrelsen

23

fast respektive mobilt bredband mellan 2013 och 2018. I genomsnitt blir
ökningstakten ungefär 23 procent under perioden och Västeuropa ligger strax
under den genomsnittliga takten på 20 procent. Sverige kan förväntas att
utvecklas i linje med övriga Västeuropa vilket betyder att utvecklingen som
redan har pågått under flera år kommer att fortsätta under överskådlig tid.52
Efterfrågan på tillgänglighetsgarantier, kvalitet och säkerhet

Fast bredband till hushåll och småföretag tillhandahålls vanligtvis utan några
tjänstegarantier, s.k. best effort. I detta hänseende är det inte någon skillnad i
avtalsvillkor mellan xDSL-, kabel-tv- eller fiberbaserat bredband. För xDSLbaserat bredband redovisar dock operatörerna oftast ett kapacitetsintervall, t.ex.
12-30 Mbit/s för ett 30 Mbit/s-abonnemang. Det är också vanligt att
operatörerna förbehåller sig rätten att begränsa den enskilde privatkundens
möjligheter att använda tjänsten samt friskriver sig från ansvar för
begränsningar i tillgänglighet eller överföringshastighet. Även mobilt bredband
är s.k. best effort eftersom det aldrig går att garantera hastighet.
Vidare tillhandahålls fast bredband vanligen som s.k. överbokad tjänst, vilket
innebär att slutanvändaren delar den tillgängliga kapaciteten i operatörens
transportnät med andra abonnenter i samma geografiska område. En
överbokningsfaktor kan exempelvis vara 1:50, vilket betyder att kunden delar
den tillgängliga kapaciteten med 49 andra abonnenter. För den enskilde
abonnenten påverkas därför den vid var tidpunkt tillgängliga kapaciteten av hur
andra abonnenter i området samtidigt använder sin bredbandsanslutning. Fast
bredband tillhandahålls även med lägre överbokningsfaktor, exempelvis 1:20,
framförallt till småföretag. En lägre överbokningsfaktor ger kunden
förutsättning för att i större utsträckning ha tillgång till den utlovade
överföringshastigheten, något som i sig motiverar ett högre pris.
Bredband levererat över fibernätet anses vara framtidssäkrad och klara av att
leverera den typ av höga krav på säkerhet och tillförlitlighet som flera
tjänsteområden kommer ställa i framtiden: E-hälsa (exempelvis trygghetslarm,
läkarbesök och diagnos på distans) och mobila betalningar, vilket framförallt
fiberanslutningar kan ge.53
Svarstider

För vissa tjänster är korta svarstider en relevant kvalitetsaspekt.
Bredbandstjänster via kabel-tv-nät och fiber har generellt kortare svarstider (17
respektive 13 millisekunder) än vad koppar och mobilt bredband har (39
respektive 45 millisekunder).

52
53

PTS Rapport, 2015, Substitutionsanalys fast och mobilt bredband, s. 12-13.
PTS ”Uppföljning regeringens bredbandsstrategi 2017” PTS-ER-2016:6 s. 18.

Post- och telestyrelsen

24

Figur 5: Svarstider för att skicka och ta emot data 2014-2016.
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Källa: Bredbandskollen54
Tilläggstjänster

Via kopparnätet, fibernätet och kabel-tv-nätet kan tilläggstjänster som telefoni
och tv-tjänst tillhandahållas. Via kopparnätet tillhandahålls telefoni såväl via
PSTN som i form av IP-telefoni. Att bredbandstjänsten är avståndsberoende
innebär att slutkunder som har bredband via kopparnätet inte alltid kan få
tillgång till tjänster som kräver högre överföringskapacitet (t.ex. tv-tjänster).
Detta kan även bero på kopparns kondition. Eftersom kabel-tv-näten
ursprungligen byggdes för att tillhandahålla tv erbjuds även denna tjänst. TV
utgör dock en broadcastad tjänst över andra frekvenser i nätet och inte via
bredbandsuppkopplingen. Kabel-tv-näten tillhandahåller dock IP-telefoni via
bredbandsuppkopplingen.
Mobilnätet skiljer sig från de trådbundna teknikerna eftersom det inte erbjuder
tv-tjänster. De senaste åren har operatörerna gjort investeringar motsvarande
knappt fyra miljarder kronor per år, främst för att uppgradera mobilnäten till
4G. LTE-näten är designade främst för datakommunikation, men kan även
användas för IP-telefoni och internettelefoni. Att kunna genomföra vanliga
telefonsamtal55 i LTE-näten är en möjlighet som förekommer i liten uträckning
i dagsläget men förväntas öka. Introduktionen av denna teknik medför således
att LTE blir ett ”mobiltelefoninät” utöver att vara ett ”datanät”. Taltjänsten
tillhandahålls idag över GSM eller 3G.
Mobilitet – efterfrågan
Av naturliga skäl är det endast mobilt bredband som utöver anslutning till en
fast punkt även kan erbjuda mobilitet. I PTS Individundersökning 2015 angav
sex procent av de tillfrågade att de valt den anslutning de använder idag p.g.a.
att de vill kunna använda samma abonnemang utanför hemmet. Drygt hälften

54
55

IIS ”Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2016” (2017).
Mobiltelefonistöd (Voice over LTE, även kallat VoLTE).
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av de svarande (52 procent) anger att deras mobila anslutning fungerar bra,
något fler (58 procent) anger att anslutningen fungerar bra i hemmet.56
Efterfrågan på sampaketerade abonnemang

Antalet sampaketerade abonnemang har varit relativt stabilt de senaste åren och
har inte förändrats i någon större utsträckning sedan PTS föregående analys av
marknaden. Kombinationen av innehållet i sampaketerade abonnemang har
inte heller förändrats nämnvärt sedan 2010. Vanligast är fortsatt kombinationen
fast telefoni och fast bredband även om antalet sådana abonnemang har sjunkit
sedan 2010. Samtliga tjänsteleverantörer erbjuder även bredband som en
fristående tjänst. Mobilt bredband erbjuds inte med sampaketeringar av andra
tjänster.
Figur 6: Antal sampaketerade bredbandsabonnemang.
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Källa: Svensk telekommarknad, helår 2016

Vad gäller tv så ökade antalet ip-tv-abonnemang med 64 procent mellan åren
2012 och 2016. Det är enbart försäljningen av ip-tv över fiber (inklusive fiberLAN) som ökar, vilken är den vanligaste distributionsformen för ip-tv. Antalet
abonnemang över koppar har minskat under samma period. Tv-abonnemang
genom mobilt bredband förekommer inte.

56 PTS ”Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning 2015” PTS-ER2015:29.
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Figur 7 : Antal iptv-abonnemang via bredband
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Källa: Svensk telekommarknad, helår 2016

Priser på fasta bredbandstjänster i Sverige per olika hastighetsgrupper
Generellt kan konstateras att priser på xDSL-baserat bredband är något högre
än priser på bredband via fiber och kabel-tv -nät för motsvarande hastigheter.
De senare teknikerna har även ett antal erbjudanden med väsentligt högre
hastigheter jämfört med koppar. Priser på bredband via kabel-tv-nät och fiber
motsvarar relativt väl varandra. I en jämförelse mellan de priser som
analyserades i 2015 års beslut och nuvarande priser kan konstateras att priserna
på xDSL och kabel har höjts över hela hastighetsspektrumet, medan fiber har
legat relativt stabilt.
Tabell 3 : Priser på nationella erbjudanden av fasta bredbandstjänster.
Uppdaterade priser inhämtat den 4 maj 2017.

Tidigare beslut (2014 års priser)
8-10
Mbit/s
xDSL

239-309

Kabel-tv
Fiber

24-30
Mbit/s
269-389

100
50-60 Mbit/s Mbit/s
389-439
289

229-329

250
Mbit/s

339

429

299-379

399-499

Uppdaterad (2017 års priser)
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Figur 8: Priser för fasta bredbandsabonnemang per hastighet och teknik. Källa: PTS
insamling från operatörers hemsidor juni 2016.
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Priser på fasta bredbandstjänster i Sverige per teknik
FIBER
Genomsnittspriserna på fiberabonnemang med olika hastigheter har generellt
sett gått ner under de senaste fyra åren (mellan 2-5 procent) med undantag för
nedladdningshastigheten 100 Mbit/s där priset gått upp med 12 procent.
De hastigheter som återkommer oftast är 10 Mbit/s, 100 Mbit/s och 1000
Mbit/s. Abonnemang på 1000 Mbit/s är också de dyraste på marknaden och
priset varierar mellan 999 kr/mån (Telia) och 899 kr/mån (Bredbandsbolaget).
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Figur 9: Fast bredband via fiber, prisnivå över tid för olika hastigheter. Källa: Baserat på
uppgifter från Strategy Analytics Teligen.
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Anslutningsavgift till villa

För att få fiber till enfamiljshus indragen måste hushållen utöver det månatliga
priset för användning av tjänsten betala en anslutningsavgift (för anläggning av
infrastrukturen). Det finns en fortsatt stor betalningsvilja hos slutkunderna som
accepterar en typisk anslutningsavgift på 19 900 kronor år 2015, en ökning
jämfört med 2011.57
Gruppanslutningar prismässigt

Av gruppanslutningarna var 43 procent sampaketerade år 2015.58 Vid tecknande
av avtal om gruppanslutningar erbjuds oftast lägre priser till slutkunder. Vid
gruppanslutningar måste ofta många i gruppen ansluta sig och avtalen ofta har
relativt långa bindningstider. För en individuell konsument innebär det dubbla
kostnader vid byte av produkt eftersom man redan betalar för en anslutning
t.ex. via sin hyra.
KOPPAR
Priser för abonnemang med hastigheter mellan 2-24 Mbit/s har samlats in
sedan 2007.59 VDSL-abonnemang med hastigheter mellan 30-60 Mbit/s
registreras först 2011/2012 men började säljas redan 2003/2004, se Figur 10
nedan.

PTS-ER-2016:34, ”Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband” (PTS prisrapport).
PTS prisrapport.
59 Av Strategy Analytics Teligen.
57
58
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Figur 10: Fast bredband via koppar, prisutveckling över tid för olika hastigheter. Källa:
Baserat på uppgifter från Strategy AnalyticsTeligen.
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Generellt sett har genomsnittspriserna på kopparbredband legat stabilt i
intervallet mellan 250-450 kr per månad över en tioårsperiod. Högre
nedladdningshastigheter betingar högre priser med undantag från de sista två
åren då genomsnittspriset på abonnemang med 30 Mbit/s i
nedladdningshastighet var ca åtta procent (30 kr) billigare än abonnemang med
hastighet på 24 Mbit/s. Abonnemangen med 30 och 60 Mbit/s är de som
sjunkit något i pris (7,5 respektive 6 procent) sedan 2012. Priserna på
nedladdningshastigheter om 2-24 Mbit/s har ökat mellan 5-10 procent under
samma period.
KABEL
År 2009 fanns kabelabonnemang med nedladdningshastigheter mellan 0,25-50
Mbit/s medan nedladdningshastigheterna år 2017 ligger mellan 50-500 Mbit/s.
På sex år har alltså utbudet förändrats snabbt, mycket tack vare
teknikutveckling. Insamlingsmetoden kan också påverka vilka abonnemang som
observeras i datamaterialet, vissa hastigheter finns bara registrerade en gång
(t.ex. 2Mbit/s och 30 Mbit/s) vilket kan bero på att de utgjort ett tillfälligt
erbjudande eller kampanj.
För bredband via kabelnätet finns abonnemang med ett stort antal hastigheter
registrerade i prisdatabasen, se Figur 11 nedan.
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Figur 11: Fast bredband via kabel-nät, prisutveckling över tid för olika hastigheter Källa:
Baserat på uppgifter från Strategy Analytics Teligen.
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Avgränsning av den svenska konsumentmarknaden för fasta
bredbandstjänster

Hushåll och småföretag efterfrågar i huvudsak standardiserade
bredbandsabonnemang. Dessa ger slutkunden en anslutning till internet som
ger möjlighet att skicka e-post, upprätta förbindelser med andra slutanvändare,
skicka och ta emot filer, ta fram information på webbplatser och använda dem
aktivt, utföra olika slags transaktioner, använda tal- och videotjänster, samt få
tillgång till andra kommunikationstjänster som kan överföras via en
bredbandsanslutning.
Användandet av bredband har förändrats mycket sedan början av 2000-talet.
Slutkunderna har till viss del skilda användarmönster och behov vilket kan styra
valet av bredbandsprodukt. Tjänster som webb-tv har drivit på utvecklingen
och i takt med det har efterfrågan på högre hastigheter ökat markant. Antalet
uppkopplade terminaler är idag många och med sakernas internet, mer
interaktivitet och nya kapacitetskrävande tjänster kommer trenden att förstärkas
ytterligare i framtiden.
Det har under en längre tid pågått en övergång från lägre till högre
nedströmshastigheter för bredband, över samtliga accessformer. Trenden att
övergå från bredband levererat över koppar till bredband levererat över fiber är
tydlig. Från efterfrågesidan drivs detta av ett behov av högre hastigheter (än vad
bredband över koppar erbjuder).
Hastigheter uppströms blir allt viktigare och på samma sätt som trenden för
hastigheter nedströms visar på allt högre hastigheter, så gäller det samma för
hastigheter uppströms.
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Med bredband över koppar går det inte att få högre hastigheter nedströms än
60 Mbit/s (VDSL 30 respektive 60 Mbit/s). Det är dock endast 18 procent av
befolkningen som har möjlighet att skaffa bredband levererat över VDSL.
Endast fyra procent av de fasta bredbanden levereras över VDSL. Sammantaget
pekar detta på att bredband över koppar utgör en krympande del av marknaden
för fast bredband. Det visar också att egenskaperna – i termer av hastigheter
nedströms och uppströms är väsentligt skilda åt mellan bredband levererat över
koppar respektive fiber.
Bredbandstjänsten levereras fortfarande antingen som ensamtjänst eller
sampaketeras med ip-tv och ip-telefoni, där även mobiltelefoni kan ingå i ett
sådant paketerbjudande.
Med anledning av att fast bredband tillhandahålls och efterfrågas med viss
differentiering av produktegenskaperna finns anledning att undersöka
huruvida slutkundsmarknaden är homogen eller om det till följd av
variationer i slutkundernas efterfrågan snarare rör sig om flera
slutkundsmarknader som tillgodoser olika behov. Detta görs genom en
utbytbarhetsanalys.
1.3.4

Utbytbarhet från efterfrågesidan
Fiber som utgångspunkt för utbytbarhetsanalys

Enligt konkurrensrättsliga principer utgår i normalfallet
produktmarknadsavgränsningen från en kärnprodukt,60 dvs. en produkt som är
det huvudsakliga fokusområdet för utredning (t.ex. att ett dominerade företag
missbrukar sin marknadsmakt genom att vägra leverera en produkt, eller en
produktmarknad som kommer påverkas av en företagskoncentration). Syftet
med att ha en kärnprodukt i marknadsavgränsningen är att göra det möjligt för
en konkurrensmyndighet eller regleringsmyndighet att kunna pröva
utbytbarheten mot andra produkter för att eventuellt vidga den relevanta
marknaden.61
För elektroniska kommunikationsmarknader definierar EU-kommissionen i
rekommendationer vissa marknader som de nationella regleringsmyndigheterna
ska analysera.62 EU-kommissionen utgår från att vissa elektroniska
kommunikationsmarknader i ett generellt framåtblickande perspektiv har
egenskaper som medför risker för att det uppstår konkurrensproblem (t.ex.
flaskhalsproblematik) som bäst åtgärdas genom förhandsreglering.63 Utifrån
EU-kommissionens rekommendationer ska sedan de nationella

Eng: focal product.
Kommissionens SMP-riktlinjer (C 165, 11.7.2002, s. 6) p. 41; Kommissionens tillkännagivande om
definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning (C 372, 9.12.1997, s. 5) p. 16.
62 De nationella regleringsmyndigheterna kan fortfarande reglera andra marknader enligt artikel 15.3 i
ramdirektivet, men i dessa fall finns det ingen presumtion om reglering och bevisbördan på myndigheterna
gentemot kommissionen blir därmed tyngre.
63 Ingress skäl 25, ramdirektivet; Kommissionens förklaringsdokument till 2014 års rekommendation s. 8.
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regleringsmyndigheterna avgränsa en eller flera produktmarknader64 som faller
inom ramen för EU-kommissionens marknadsdefinition, för att kunna göra en
bedömning om dessa marknader bör bli föremål för förhandsreglering.65 EUkommissionen har angett att marknadsavgränsningen bör ske med
utgångspunkt från rådande marknadsförhållanden.66 Av EU-kommissionens
rekommendationer framgår emellertid inte nödvändigtvis vilken kärnprodukt
de nationella regleringsmyndigheterna bör utgå ifrån vid
marknadsavgränsningen. Exempelvis anger EU-kommissionen i
förklaringsdokumentet till 2014 års rekommendation att slutkundsmarknaden
för bredbandstjänster normalt sett inkluderar bredbandstjänster över koppar-,
fiber- och kabel-tv-nät.67 Det finns dock ingen vägledning gällande vilken av
dessa anslutningsformer som de nationella regleringsmyndigheterna bör utgå
från.68 Detta innebär att nationella regleringsmyndigheter, vid avgränsningen av
den nationella produktmarknaden behöver definiera en kärnprodukt för att, i
enlighet med konkurrensrättsliga principer, på ett systematiskt sätt kunna
avgränsa den (eller de) relevanta marknaden (eller marknaderna).69
Vid marknadsavgränsningen av slutkundsmarknaden för bredbandstjänster är
det ur ett historiskt perspektiv naturligt att utgå från bredbandstjänster över
xDSL-anslutningar som kärnprodukt eftersom SMP-regelverket initialt till stor
del handlade om att öppna upp de tidigare nationella monopolisternas
kopparnätverk för konkurrens.70
EU-kommissionen anger i förklaringsdokumentet att slutkundsmarknaden för
bredbandstjänster normalt sett inkluderar bredbandstjänster över koppar-,
fiber- och kabel-tv-nät. Som framgår ovan ska regleringsmyndigheterna utgå
från rådande marknadsförhållanden vid avgränsningen av den relevanta
marknaden. Utredningen av marknadsförhållandena visar bl.a. att antalet
abonnemang för bredbandstjänster över fiberanslutningar med god marginal
överstiger antalet abonnemang levererade över xDSL-nätet. Det finns också,
sedan flera år tillbaka, en generell trend där antalet xDSL-abonnemang minskar
i takt med att fiberabonnemangen ökar.71 PTS har gjort bedömningen att över
64 De av kommissionen definierade marknaderna kan på nationell nivå visa sig innehålla produkter som
inte är utbytbara sinsemellan i produkt- eller det geografiska ledet, men som fortfarande ingår på den av
kommissionen definierade marknaden och därmed kan bli föremål för reglering.
65 Artikel 15.3, ramdirektivet.
66 EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, s. 7.
67 EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, s. 35.
68 Jfr. Oxera, Market definition in the fixed voice access market – Analytical framework and review of economic evidence
(2013) s. 9.
69 Artikel 15.3, ramdirektivet; EU-kommissionens SMP-riktlinjer, p. 41: De nationella
regleringsmyndigheterna bör starta definitionsarbetet med att använda SSNIP-testet på en elektronisk
kommunikationstjänst eller kommunikationsprodukt som saluförs inom ett visst geografiskt område och
vars egenskaper är sådana att det kan vara motiverat att införa regleringsskyldigheter. Därefter utvidgar
man testet till att omfatta ytterligare produkter eller geografiska områden […]; Kommissionens
förklaringsdokument, s. 7.
70 Future electronic communications markets subject to ex-ante regulation (2013), report commissioned by
the European Commission (DG Connect) s. 112.
71 51,6 % av alla fasta bredbandsanslutningar går via fiber, att jämföra med 29,5 % för anslutningar via
xDSL: PTS, Statistikportalen (PTS, statistikportalen).
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90 procent av hushållen och småföretagen kommer att ha tillgång till
fiberanslutningar senast 2020.72 Vid valet av kärnprodukt för
marknadsavgränsningen är det därför lämpligt att PTS, utifrån rådande
marknadsförhållanden, utgår från bredbandstjänster till slutkunder levererade
över fiberanslutningar.
Utbytbarhet från efterfrågesidan mellan bredband levererat över
fiberbaserat accessnät och kopparbaserat accessnät

Efter fibernät är kopparnät den näst största fasta anslutningsformen.
Substitutionsanalysen tar därför sin utgångspunkt i utbytbarheten mellan
bredband levererat över fibernät och bredband levererat över kopparnät.
Egenskaper
Fiber är, som beskrivits ovan under avsnittet om slutkundernas behov den
accessteknik som ger högst prestanda och är lämplig för mycket
kapacitetskrävande applikationer samt för att leverera flera simultana
bredbandstjänster över samma access (exempelvis höghastighetsabonnemang på internet, IP-telefoni och högupplöst tv). De vanligen
förekommande fiberabonnemangen med högst kapacitet hos de största
tjänsteleverantörerna levererade i genomsnitt ca 129 Mbit/s under 201673.
Vidare är fibertekniken dominerande vad gäller symmetrisk och
asymmetrisk överföringshastighet vilket ger samma hastigheter vid
upplänk som vid nedlänk. Detta är viktigt för användare med stora behov
av att skicka data, exempelvis företag med egna servrar eller användare av
lagringstjänster på internet.74 Bredbandstjänster via fiber har generellt sett
kortare svarstider (13 millisekunder) än vad koppar har (39 millisekunder).
xDSL-tekniken å andra sidan baseras på det traditionella koppartelefonnätet
och karaktäriseras av asymmetrisk överföringshastighet, vilket innebär att det
går snabbare att ta emot än att skicka filer. Överföringshastigheterna avtar med
avståndet till den telestation abonnenten är ansluten till. Maximalt avstånd för
en faktisk överföringshastighet på 1 Mbit/s uppskattas till 5 kilometer
fågelvägen. Jämfört med fiber har xDSL lägre möjliga hastigheter (det
bredbandsabonnemang med högst hastighet via xDSL som var vanligt
förekommande under 2016 levererade i genomsnitt ca 16,7 Mbit/s75). VDSLteknik möjliggör teoretiska hastigheter upp till 60 Mbit/s. Det är dock endast
18 procent av de bredbandsabonnemang som idag levereras över koppar i
Sverige som kan uppgraderas till VDSL.
Via såväl fibernätet som kopparnätet kan tilläggstjänster som IP-telefoni och
IP-tv tillhandahållas. Via kopparnätet tillhandahålls telefoni såväl via det publika
PTS, Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016 (PTS-ER-2016:17) s. 34; Att hushållen och
småföretagen har tillgång till fiberanslutningar betyder inte per automatik att de kommer att byta till
bredbandstjänster över fiberabonnemang.
73 ”Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2016”.
74 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016, s. 23-24.
75 ”Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2016”.
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telefonnätet som i form av IP-telefoni. Att bredbandstjänsten är
avståndsberoende innebär att slutkunder som har bredband via kopparnätet
inte alltid kan få tillgång till tjänster som kräver högre överföringskapacitet (t.ex.
IP-tv-tjänster). Detta kan även bero på kopparnätets kondition.
Användarmönster
Eftersom den absoluta majoriteten av Sveriges befolkning har tillgång till
bredband via koppar säljs bredband via fiber i normalfallet till hushåll som
också skulle kunna välja bredband via koppar. Andelen fiberanslutna
lägenheter som också nås av bredbandstjänster via xDSL är 92 procent.
Andel kopparanslutna lägenheter som kan nås via fiber är 52 procent.
Andra halvåret 2016 utgjorde fiberbaserade abonnemang 55 procent av
marknaden för fast bredband samtidigt som kopparabonnemangen
utgjorde 26 procent. Såsom beskrivits ovan i avsnittet om slutkundernas
behov bedömer PTS att andelen fiber- abonnemang kommer att ligga runt
68 procent år 2022.
Användandet av bredband har förändrats mycket de senaste åren och är alltjämt
i förändring. Ökningen av antalet uppkopplade terminaler i ett och samma
hushåll är en trend som PTS bedömer kommer att hålla i sig och förstärkas,
likaså att användandet av internet går allt längre ner i åldrarna. Utvecklingen
avseende sakernas internet, samhällskritiska tjänster såsom e-hälsa samt ökad
användning av molntjänster medför förväntan på hög kapacitet. Som framgår
av figuren i avsnittet ovan under avsnitten om slutkundernas behov finns en
tydlig trend att välja bredband över just fibernät pga. användandet av tjänster
som kräver högre hastighet eller inte vill begränsa hastighet. Enligt PTS
preliminära bedömning innebär slutkundernas förändrade användarmönster,
och deras genomsnittliga inställning till vad ett bredbandsabonnemang ska klara
av, att bredband över kopparnät inte längre kan anses utbytbart med bredband
över fibernät.
Pris
Som beskrivits ovan under avsnitten om slutkundernas behov kan det
generellt konstateras att priser på xDSL-baserat bredband är något högre
än priser på bredband via fibernät för motsvarande hastigheter. Bredband
via fibernät har även ett antal erbjudanden med väsentligt högre
hastigheter jämfört med koppar. När man jämför priserna mellan 2015 års
beslut och 2017 års priser kan konstateras att priserna på xDSL har höjts
över hela hastighetsspektrumet, medan fiber har legat relativt stabilt.
För att få fiber till enfamiljshus indragen måste hushållen utöver det månatliga
priset för användning av tjänsten betala en anslutningsavgift för anläggning av
infrastrukturen.
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Ett sätt att undersöka konsumenters benägenhet att byta mellan produkter är
att analysera korspriselasticiteten mellan dem.76 Under hösten 2016 genomförde
PTS en studie av korspriselasticiteter mellan fiber-, koppar- och kabelbaserade
bredbandsanslutningar.77 Den enkätbaserade studien undersökte hur ett
representativt urval av Sveriges konsumenter skulle reagera på tio procents
prisökning på respektive teknik - om konsumenten väljer en annan teknik och i
så fall vilken. Totalt ingick 1000 personer i studien.
Resultaten visar att tio procents prisökning på fiberbaserat bredband inte ger
någon signifikant skillnad i antalet som väljer kopparbaserade bredband,
däremot ökar andelen som väljer ett bredbandsalternativ via kabel-tv-nät. En
likadan prisökning på bredband via kopparnätet ger ingen signifikant skillnad i
antalet som väljer fiber- eller kabel-tv baserade tjänster. Konsumenters
benägenhet att byta kan alltså bl.a. bero på vilken teknik som de använder i
dagsläget.
Vad gäller bredband via fibernätet ger dock som sagt tio procents prisökning
inte något signifikant skillnad i antalet som väljer de kopparbaserade
alternativen.
Sammanfattande analys
Majoriteteten av slutkunderna efterfrågar hastigheter och
dataöverföringskapacitet av det slag som enbart fibernät erbjuder. Det
segment av slutkunder som inte efterfrågar hög överföringshastighet har
minskat över tid och kommer troligen att fortsätta att göra det.
Marknadsaktörerna anpassar sig därför i ett framåtblickande perspektiv till
behoven hos den större gruppen av slutkunder som efterfrågar högre
hastigheter. Utbytbarheten åt andra hållet, från fiber till koppar, är inte
tillräckligt för att produkterna ska anses ingå på samma marknad.
Bredband levererat över fiber- respektive kopparnät kan inte längre enligt PTS
preliminära bedömning anses utbytbart för slutkunderna vad gäller den
prestanda och tillförlitlighet som krävs för att uppfylla efterfrågan. PTS
bedömer att den pågående övergången från lägre till högre
nedströmshastigheter kommer att fortsätta, drivet av efterfrågan på högre
kapacitet, och att denna övergång innebär en fortsatt migrering från bredband
levererat över koppar till bredband levererat över fiber.
Sammantaget visar en analys av utbytbarheten mellan bredbandsabonnemang
levererade över fiber- respektive kopparnät preliminärt att dessa utgör två
separata slutkundsmarknader. Detta beror på att tjänsterna inte är att betrakta

Mäter hur efterfrågan av en vara påverkas av prisförändringar på en annan vara. Om
korspriselasticiteten är starkt positiv ger en prisökning hos en vara en ökning av efterfrågan på den andra
och varorna är att betrakta som substitut.
77 Korspriselasticitetstudien, PTS dnr 15-7200-119.
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som utbytbara vid en sammantagen bedömning av de egenskaper som
slutkunderna efterfrågar samt att priserna inte längre kan anses följas åt.

Fråga:
3. Enligt PTS bedömning är konsumenter som bytt från en anslutning via
xDSL till en anslutning via fiber inte benägna att byta tillbaka till den tidigare
anslutningsformen. Om ni inte delar denna bedömning, vänligen motivera
varför.
Utbytbarhet från efterfrågesidan mellan bredband levererat över
fiberbaserat accessnät och kabel-tv-nät

PTS har i sin analys ovan konstaterat att bredbandstjänster levererade över
fiber- respektive kopparnät utgör två separata slutkundsmarknader.
Nästa steg blir då att undersöka huruvida bredband över fiber- och kabel-tv-nät
kan anses utbytbara ur ett efterfrågeperspektiv och därmed ska anses ingå på
samma relevanta produktmarknad.
Egenskaper
Bredband levererat över såväl fibernät som kabel-tv-nät levererar idag
hastigheter upp till 1000 Mbit/s. Fiberbaserade accessnät erbjuder ofta
symmetriska upp-och nedladdningshastigheter, vilket inte kabel-tv-nät gör.
Svarstider i fiber- och kabel-tv-nätet ligger på jämförbara nivåer: i genomsnitt
13 millisekunder och 20 millisekunder respektive (år 2015). Den genomsnittliga
mängden data som laddas ned per abonnemang för fiberkunder är 180 GB per
månad och kabelabonnemang är 125 GB per månad. Båda anslutningsformerna
kan erbjuda tv som tilläggstjänst.
I dagsläget karaktäriseras bredband via kabel-tv-nät av överföringshastigheter
som är högre än via xDSL och i nivå med fiber. Det bredbandsabonnemanget
med högst hastighet via kabel-tv-nät som var vanligt förekommande under
2016 levererade i genomsnitt ca 92 Mbit/s nedströms78. Hastigheterna som
kabel-tv-nätet levererar har typiskt sett asymmetriska överföringshastighet vilket
gör att det går snabbare att ta emot än att skicka filer (även abonnemang med
symmetrisk överföringshastighet erbjuds dock via kabel-tv-nät).
Överföringshastigheter avtar med avståndet till närmaste nod. Eftersom kabeltv-nät företrädesvis finns i tätbebyggda områden är dock noden i de flesta fall
så nära slutanvändarna att överföringshastigheten inte påverkas negativt i någon
större utsträckning.79
Fibernäten är under utbyggnad och idag har 61 procent av hushållen tillgång till
fiberaccess. Utbyggnaden av fiber kommer att fortgå under kommande
regeringsperiod. De kabelabonnemang som erbjuds på marknaden finns i tätort
78
79

www.bredbandskollen.se.
PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016, s. 26-27.
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och därmed har en mindre andel hushåll tillgång till kabel-tv-nät jämfört med
fibernät. Idag har 37,87 procent av hushållen och 22 procent av arbetsställena
tillgång till kabel-tv-nät. Kabel-tv-näten byggs ej ut vidare. Gruppanslutningar
är vanligt förekommande både för fiber- och kabelnätstjänster. För dessa
slutkunder innebär ett byte mellan dessa en relativt hög byteskostnad, vilket
minskar sannolikheten för att dessa slutkonsumenter skulle byta. Mot bakgrund
av att kabel-tv-nätet enbart finns i tätort är det vidare enbart i tätort som kabeltv-nät och fibernät skulle vara utbytbara.
Användarmönster
Totalt hade 39 procent av hushållen och 22 procent av arbetsställena i landet
tillgång till bredband via kabel-tv-nätet i oktober 2016. Tillgång till bredband via
kabel-tv- med DOCSIS 3.0 – som medger högre hastigheter- uppgick till 37
procent.
Antalet kabelabonnemang under 2016 uppgick till 670 000. Utvecklingen av
antalet abonnemang över kabel-tv-nätet har varit stabil under den senaste
tioårsperioden med en genomsnittlig ökning på 2 procent årligen. Under
samma period har antalet fiberabonnemang ökat markant till att numera utgöra
den vanligaste accesstekniken.
Bredbandsabonnemang via kabel-tv utgjorde 2016 ca 18 procent av det totala
antalet fasta bredbandsabonnemang.
Pris
Priserna för fiber och kabelbredband följs åt relativt väl. Resultaten från PTS
korspriselasticitetstudie visar att tio procents prisökning på bredband via
fibernätet innebär att andelen som väljer ett bredbandsalternativ via kabel-tvnät ökar.
Sammanfattande analys
Sammantaget visar analysen att det finns vissa skillnader i egenskaper samt vissa
byteskostnader vad gäller bredband levererat över fiberbaserat accessnät och
kabel-tv-nät. Däremot erbjuder fiber- respektive kabel-tv-baserade
bredbandstjänster i princip samma kapacitet och hastigheter till likartade priser,
vilket talar för att dessa ska anse utbytbara ur ett efterfrågeperspektiv. Den
andel slutkonsumenter som skulle byta anslutningsform vid en liten men
varaktig prishöjning på fiberabonnemang får anses vara tillräckligt stor för att
en sådan prishöjning inte ska vara lönsam. Detsamma gäller en prishöjning på
kabel-tv-abonnemang. PTS gör sammanfattningsvis således den preliminära
bedömningen att bredbandstjänster över fiberbaserade accessnät och kabel-tvnät ingår på samma relevanta produktmarknad på slutkundsnivå.
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Utbytbarhet från efterfrågesidan mellan bredband levererat över
fiberbaserat accessnät och kabel-tv-nät och mobilt bredband

PTS har i sin analys ovan konstaterat att bredband över fiber- och kabel-tv-nät
ingår på samma relevanta produktmarknad på slutkundsnivå. Nästa steg är att
analysera om mobilt bredband ingår på samma marknad.
Egenskaper
Som beskrivits ovan går utvecklingen mot både högre överföringskapacitet och
ökad mobilitet vilket tyder på att beroendet för slutkunden av dessa båda
storheter är ökande och att fast och mobilt bredband därför blir allt mindre
utbytbara och mer komplementära. Även överförda datavolymer ökar kraftigt
för både fast och mobilt bredband. Cisco80 uppskattar att datavolymerna från
fast bredband är ungefär 17 gånger större än från mobilt bredband. Även om
den skillnaden skulle minska i framtiden är det sannolikt att abonnemang för
mobilt bredband även fortsättningsvis i stor utsträckning kommer att ha
datavolymsbegränsningar pga. att det är dyrare att överföra riktigt stora
datavolymer för mobilt bredband än för fast bredband vilket också
fortsättningsvis kommer att skilja de två alternativen åt.
När det kommer till de tekniska egenskaperna för bredbandstjänster levererade
över fiber- och kabelanslutningar i jämförelse med mobilt bredband finns det
stora skillnader. Fiber- och kabelanslutningar kan ge slutkunderna mycket höga
hastigheter nedströms. Vad gäller användning av bredbandstjänster som kräver
mycket hög kapacitet i kombination med samtidig användning av flera
terminaler är det möjligt över fiber- och kabel-tv-näten men inte möjligt för
mobilt bredband, eftersom mobilt bredband vare sig nu eller i ett
framåtblickande perspektiv förväntas kunna ge samma hastigheter som fiberoch kabel-tv-näten.
Den del av marknaden där fast bredband och mobilt bredband skulle kunna
anses vara utbytbara är ett krympande segment. Av den totala marknaden har
mer än 80 procent av hushållen valt en lösning som ger en överföringskapacitet
som överstiger den som mobilt bredband kan erbjuda. Sannolikt har en stor
andel av dessa slutkunder mobilt bredband som tilläggstjänst (smarta telefoner)
utöver det fasta bredbandet.81
Vidare kan bredbandstjänster levererade över fiber- och kabelnäten levereras till
stabilare kvalitet och har lägre svarstider (i genomsnitt 20 respektive 13
millisekunder), jämfört med mobilt bredband (47 millisekunder).
Användarmönster
En annan stor skillnad mellan mobilt bredband och bredbandstjänster över
fiber och kabel-tv-nätet är att datakapaciteten för användare av mobilt
bredband i betydligt högre grad påverkas av simultan användning. Detta
Cisco Systems är ett amerikanskt globalt företag med produkter och tjänster inom nätverk och
datorkommunikation
81 PTS-ER-2015:26 Substitutionsanalys fast och mobilt bredband.
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betyder att alla användare konkurrerar om kapaciteten inom det geografiska
område som basstationen täcker. Överföringskapaciteten i mobilnät är
dessutom begränsad av trafiklasten i nätet, frekvensbandets storlek och
beroende av användarens läge (avståndet till basstationen), radioegenskaper av
mobila terminaler och rådande radiospektrumförhållanden. Således är det inte
möjligt att garantera en hastighet för mobilt bredband eftersom den beror på
var i nätet användaren befinner sig.82
Vidare har även de mobila bredbandsabonnemangen ännu en särskiljande
egenskap som för vissa användare kan vara en avgörande egenskap i valet av
teknik för bredbandsuppkoppling, nämligen mobilitet.
Pris och volymtak
En väsentlig skillnad mellan anslutningsformerna är att mobilt bredband säljs
med begränsningar i hur mycket data som användare kan ladda ned och upp,
s.k. datavolymtak. Den genomsnittliga mängden data som laddas ned per
abonnemang för fiberkunder är 180 GB per månad, och kabelabonnemang är
125 GB per månad samt 13 GB/månad för mobilt bredband83. Det finns alltså
stora skillnader i genomsnittsvolym för mobila abonnemang jämfört med kabeltv och fiberabonnemang. Även om det i ett framåtblickande perspektiv är
möjligt att datavolymtaken kommer att höjas för mobilt bredband, eller t.o.m.
avskaffas, så kommer detta att få en begränsande effekt på möjligheten att höja
hastigheterna för samtliga slutanvändare. Motsvarande kapacitetsbegränsningar
finns inte för bredbandstjänster levererade över fiber- och kabel-tv-näten. Till
skillnad mot fiber- och kabel-tv-nät erbjuder inte mobila
bredbandsabonnemang tv som tilläggstjänst.
Sammanfattande analys
Sammantaget visar analysen att mobilt bredband inte ingår på samma relevanta
produktmarknad på slutkundsnivå som fiber- och kabel-tv-nät. Mer än 80
procent av hushållen har valt en överföringshastighet som överstiger den som
mobilt bredband kan erbjuda. För dessa slutkunder är fast bredband inte
jämförbart med mobilt bredband. Att överföra riktigt stora datavolymer är
också betydligt dyrare för mobilt bredband. De sammantagna skillnaderna i
egenskaper, användning och pris gör att tjänsterna inte kan anses vara utbytbara
för slutkunden.
Utbytbarhet från efterfrågesidan mellan bredband levererat över
kopparbaserat accessnät och mobilt bredband

Då ovanstående analys visar att bredbandstjänster levererade över fiber- och
kabel-tv-nät respektive kopparnätet utgör två separata produktmarknader
behöver PTS även göra en bedömning om mobila bredbandstjänster kan anses
utgöra ett substitut till bredbandstjänster över kopparnätet.
Egenskaper
82
83

Däremot anger mobiloperatörerna ofta intervall för normalhastigheter i näten.
Gäller för privatpersoner, samma siffra är 7 GB/mån för företagsabonnemang.
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EU-kommissionen har traditionellt skiljt på mobila och fasta tjänster främst
med anledning av att prisstrukturen mellan dessa tjänster. I förklaringsdokumentet från 2014 uppmanar kommissionen regleringsmyndigheterna att
analysera utbytbarheten mellan mobila bredbandstjänster och fasta
bredbandstjänster mot bakgrund av utvecklingen av LTE.
Medan fasta bredbandstjänster endast kan användas vid fasta
anslutningspunkter – exempelvis i hemmet eller arbetsstället – är mobila
bredbandstjänster möjliga och utformade för att användas överallt där det finns
täckning.
De överföringshastigheter som kan tillhandahållas över kopparbaserade
accessnät och mobilt bredband ligger i nivå med varandra. Medelöverföringshastigheter i kopparnätet var 2015 13 Mbits/s och för mobilt bredband låg
medelhastigheten på 19/Mbit/s. 2016 ökade den genomsnittliga hastigheten för
att ta emot data i mobilnäten ytterligare till 24 Mbit/s (för 4G 28 Mbit/s).
Kopparnätet kan erbjuda högre hastigheter genom VDSL som klarar upp till 60
Mbit/s även om detta endast erbjuds inom vissa geografiska områden i tätort.
Även mobilnäten kan erbjuda högre hastigheter med 4G. Liksom för
kopparnätet skiljer sig hastigheterna för mobilt bredband åt mellan geografiska
områden, exempelvis kan högre hastigheter i huvudsak endast uppnås i tätort.
Bredband via kopparbaserat accessnät kan (beroende på avstånd till telestation)
tillhandahålla tv som tilläggstjänst, vilket mobilt bredband inte tillhandahåller.
Detta är dock en avståndsberoende tjänst och alla slutkunder kan därför inte
erbjudas tv via kopparnätet.
Användarmönster
På nationell nivå har såväl kopparbaserade accessnät och mobilt bredband en
mycket hög täckningsgrad.84 När det gäller de mobila bredbandsabonnemangen
är det främst abonnemang med bredband som tilläggstjänst som ökat. Detta
indikerar att det inte är på bekostnad av någon annan bredbandstjänst som
ökningen av mobila bredbandstjänster skett utan som ett komplement.
En annan stor skillnad mellan mobilt bredband och bredbandstjänster över
kopparnätet är att datakapaciteten för användare av mobilt bredband i betydligt
högre grad påverkas av simultan användning. Detta betyder att alla användare
konkurrerar om kapaciteten inom det geografiska område som basstationen
täcker. Överföringskapaciteten i mobilnät är dessutom begränsad av
frekvensbandets storlek och är beroende av användarens läge (avståndet till
basstationen), radioegenskaper av mobila terminaler och rådande
radiospektrum förhållandena. Således är det inte möjligt att garantera en

2015 hade 98 procent av hushållen och 96 procent av arbetsställena i Sverige tillgång till koppar.
Befolkningstäckning för mobilnät var 2015 99,8 procent för 10 Mbit/s (3 G) och 70,8 procent för 30
Mbit/s (4 G). Täckningen skiljer sig mellan länen där Jämtland som har lägst täckningsgrad har 97,8
procents täckning för 10 Mbit/s och 29,9 procents täckning för 30 Mbit/s.

84
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hastighet för mobilt bredband eftersom den beror på var i nätet användaren
befinner sig.85
Vidare har även de mobila bredbandsabonnemangen ännu en särskiljande
egenskap som för vissa användare kan vara en avgörande egenskap i valet av
teknik för bredbandsuppkoppling, nämligen mobilitet.
Pris och volymtak
En grundläggande skillnad mellan mobilt bredband och bredbandstjänster
levererade över kopparnätet (och andra fasta bredbandstjänster) är att
abonnemang för mobilt bredband säljs med volymtak.86 Volymtaken är mindre
relevanta för användare som inte förbrukar särskilt mycket data och skulle i
många fall vara tillräckliga för en slutkund som idag använder kopparbaserat
accessnät för sin bredbandsuppkoppling.87 Volymtaken har dock fortfarande
relevans i takt med att datakonsumtionen ökar och förväntas fortsätta göra så.
Exempelvis så kan bredband till relativt låga hastigheter (ca 20 Mbit/s)
användas för att strömma högkvalitativ video. Vid en sådan användning
kommer dock volymtaken snabbt att överskridas, även med höga volymtak på
100-200 GB/månad.88 Vartefter volymtaken höjs, så förväntas även
datakonsumtionen att öka och således förlorar volymtaken endast relevans när
det gäller utbytbarhet om de helt tas bort.89
Figuren nedan visar min, max samt genomsnittspriser för kopparabonnemang
(gröna linjer) och priser för abonnemang med olika volymtak hos de fyra
mobiloperatörerna. En kopparkund förbrukar cirka 50 GB/månad och
överföringshastigheter och svarstider är likartade för de två produkterna.
Prisjämförelsen visar att mobilt bredband för en genomsnittlig kopparkund i
praktiken skulle kunna vara utbytbart mot kopparbaserat bredband eftersom
datavolymer på 40-100 GB/månad kan antas vara tillräckliga. Prisnivåerna för
jämförbara abonnemang kan således anses vara likartade.90

Däremot anger mobiloperatörerna ofta intervall för normalhastigheter i näten.
Volymtaken erbjuds i ett antal storlekar, normalt upp till 60 GB/månad men det finns också operatörer
som erbjuder mobilt bredband med volymtak upp till 200 GB/månad.
87 Av de som använder mobilt bredband som fristående tjänst som sin huvudsakliga
bredbandsuppkoppling upplevde 61 procent att datamängden var tillräcklig för deras behov. Det har skett
en utveckling sedan 2013 då 46 procent ansåg att datamängden var tillräcklig. Källa: Svenskarnas
användning av telefoni och internet, PTS individundersökning 2015.
88 En användare som strömmar en timme UHD-video per dag kommer att konsumera över 200
GB/månad (ref: OFCOM-rapporten).
89 OECD, The outlook on the communication sector (DSTI/CDEP/CISP(2016)2) p. 40.
90 Notera att Hi3G och Telenor har exakt samma datavolym och pris, ett abonnemang på 40 GB för 249
kronor i månaden, varför den ljusblå markören inte syns i diagrammet.
85
86
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Vidare påverkas mobilnäten av antalet samtida användare inom en cell vilket
påverkar den kapacitet som slutkunden kan använda. Det faktum att det
förekommer volymtak vad gäller mobilt bredband torde påverka slutkundernas
uppfattning om produkternas utbytbarhet.
Sammanfattande analys
Även om prisnivåerna är jämförbara, gör PTS preliminärt bedömningen att
med hänsyn till de egenskaper som slutkunderna efterfrågar och tilltänkt
användning, att mobila bredbandstjänster inte utgör substitut till
bredbandstjänster över koppar ur ett efterfrågeperspektiv och anses därför inte
ingå på samma relevanta produktmarknad.
Utbytbarhet från efterfrågesidan mellan bredband levererat över
kopparbaserat accessnät och kabel-tv-nät

I tidigare avsnitt har PTS funnit att bredband levererat över fibernät respektive
över kabel-tv-nät är utbytbara med varandra, samt att bredband levererat över
fibernät respektive kopparnät inte är det.
Frågan blir härnäst om bredband levererat över kopparbaserat accessnät och
kabel-tv-nätbaserat accessnät är utbytbart med varandra.
Egenskaper
De egenskaper som beskrivits i avsnittet om slutkundernas behov visar att det
finns stora skillnad i vilka hastigheter och vilken kapacitet som kabelbaserade
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accessnät erbjuder i förhållande till kopparbaserade accessnät. Bredband
levererat över kabelnät erbjuder idag hastigheter upp till 1000 Mbit/s medan
bredband levererat över kopparnätet kan leverera upp till 60 Mbit/s. De flesta
kopparaccessnäten klarar dock endast att leverera upp till 24 Mbit/s.
Kabelbaserade accessnät erbjuder enbart abonnemang på 50 Mbit/s och över.
Detta skiljer sig från de kopparbaserade abonnemangen varav de flesta endast
klarar att leverera upp till 24 Mbit/s. VDSL-teknik möjliggör teoretiska
hastigheter upp till 60 Mbit/s. Det är dock endast 18 procent av de
bredbandsabonnemang som idag levereras över koppar i Sverige som kan
uppgraderas till VDSL.
När det gäller uppladdning av data skiljer sig kabeluppkopplingar från
kopparuppkopplingar genom att medelhastigheterna är högre: en
medelhastighet på 16 Mbit/s jämfört med 3 Mbit/s för koppar (år 2015).
Svarstider i kabelnätet ligger i genomsnitt på 20 millisekunder och svarstiderna
för kopparnätet ligger i genomsnitt på 38 millisekunder (år 2015). Den
genomsnittliga mängden data som laddas ned per abonnemang för kabelkunder
är 125 GB per månad, och kopparabonnemang är 50 GB per månad.
Användarmönster
Antalet kabelabonnemang under 2016 uppgick till 670 000. Utvecklingen av
antalet abonnemang levererade över kabel-tv-nätet har varit stabil under den
senaste tioårsperioden med en genomsnittlig ökning på 2 procent årligen.
Under samma period har antalet kopparabonnemang minskat markant till att
numera enbart utgöra ca en fjärdedel av andelen fasta abonnemang.
De kabelabonnemang som erbjuds på marknaden finns i tätort och därmed har
en mindre andel hushåll tillgång till kabel-tv-nät jämfört med kopparnät.
Gruppanslutningar är vanligt förekommande för kabelnätstjänster. För dessa
slutkunder innebär ett byte mellan dessa en byteskostnad, vilket minskar
sannolikheten för att dessa slutkonsumenter skulle byta.
Pris
Som beskrivits ovan finns det stora skillnader i pris mellan abonnemang på
kabel- och kopparbaserade accessnät. Priserna för kopparabonnemang är
förhållandevis höga i förhållande till sin hastighet vid en jämförelse med priser
på kabelbredband. Kopparabonnemangen särskiljer sig även från kabel
eftersom kabelabonnemang med högre nedladdningshastighet är billigare
jämfört med kopparabonnemang med lägre nedladdningshastighet.
Resultaten från den korspriselasticitetsstudie som utförts av PTS visar att tio
procents prisökning på bredband via kopparnätet inte ger någon signifikant
skillnad i antalet som väljer de kabelbaserade alternativen.
Sammanfattande analys
Sammantaget visar en analys av utbytbarheten mellan bredbandsabonnemang
levererade över kabel- och kopparnät preliminärt att dessa inte ingår på samma
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relevanta produktmarknad på slutkundsnivå. Det följer av att tjänsterna inte är
att betrakta som utbytbara vid en sammantagen bedömning av de egenskaper
som slutkunderna efterfrågar. Varken vad gäller hastighet och kapacitet eller
pris är de att betrakta som helt likvärdiga.
Det innebär för den fortsatta analysen att bredbandstjänster som levereras över
kabel-tv-nätbaserade accessnät och kopparbaserade accessnät inte ingår på
samma produktmarknad.
Utbytbarhet från efterfrågesidan mellan singeltjänster och sampaketerade
tjänster

Antalet sampaketerade abonnemang har varit stabilt de senaste åren och har
inte förändrats i någon större utsträckning sedan PTS föregående analys av
marknaden. Kombinationen av innehållet i sampaketerade abonnemang har
inte heller förändrats nämnvärt sedan 2010. Det är enbart försäljningen av ip-tv
över fiber (inklusive fiber-LAN) som ökar, vilken är den vanligaste
distributionsformen för ip-tv. Antalet abonnemang över koppar har minskat
under samma period. Tv-abonnemang genom mobilt bredband förekommer
inte.
Leverantörerna erbjuder i de flesta fall både bredband som separat tjänst och
sampaketerat med andra tjänster. Slutkunden kan således välja mellan att enbart
köpa en fast bredbandstjänst eller att köpa bredbandstjänsten sampaketerad
med andra tjänster. Utvecklingen indikerar att andelen sampaketerade
abonnemang fortsatt kommer att stiga under den kommande
regleringsperioden, om än långsammare än tidigare. En liten men märkbar
prishöjning på antingen bredband som singeltjänst, eller på ett paket med
tjänster, torde leda till att slutkunderna i hög grad väljer att köpa en annan
tjänst.
PTS bedömer därför att det inte finns anledning att avgränsa en särskild
marknad för sampaketerade produkter.
1.3.5

Utbytbarhet från utbudssidan

En analys av utbudssubstitution mäter i vilken omfattning det finns
producenter på närliggande marknader som lätt och på kort sikt kan ställa om
sin produktion eller börja saluföra den aktuella produkten eller tjänsten utan
betydande ytterligare kostnader eller kommersiella risker.91 Sådana producenter
utövar ett konkurrenstryck på befintliga producenter och ska därför anses
verksamma på den relevanta marknaden. Utbudssubstitutionen är normalt

EU-kommissionens SMP-riktlinjer, p. 39. Med detta avses att det inte får krävas en väsentlig tillpassning
av befintliga fasta och immateriella tillgångar, nyinvesteringar, strategiska beslut inom företaget, eller ta tid,
se EU-kommissionens tillkännagivande, p. 23 och fotnot 4. Producenten ska också utan kostnader och
omställningstider för exempelvis reklam, produktprovning eller distribution kunna distribuera produkten
till kunderna.

91
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underordnad efterfrågesubstitutionen och ska kunna jämföras med den senare
”vad gäller effektivitet och omedelbarhet”.92
PTS bedömer att utbudssubstitutionen på slutkundsmarknaderna är av mindre
betydelse för SMP-bedömningen i nätägarledet. I den mån
marknadsavgränsningen på slutkundsmarknaden syftar till att bättre förstå
marknadsmakten i nätägarledet är analysen av efterfrågesubstitution det mest
avgörande bidraget. Det är slutanvändarnas möjlighet att köpa tjänster från
alternativa nät eller accessformer som indirekt bestämmer vilka priser som
nätägaren kan sätta på sina grossistprodukter. Det innebär med stor sannolikhet
att marknadsavgränsningen i grossistledet inte påverkas av om
slutkundsmarknader vidgas (eller inte vidgas) med hjälp av utbytbarhet på
utbudssidan.
Kort bör dock framhållas att den enkelhet, med vilken bredbandsleverantörer
över andra tekniker än kabel och fiber kan börja erbjuda tjänster på
produktmarknaden för fiber och kabel (särskilt via s.k.
kommunikationsoperatörslösningar93) sannolikt inverkar på denna marknads
funktionssätt. Att effekten är så omedelbar att den leder till att
produktmarknaden för fiber och kabel bör vidgas till att inkludera andra
produkter är inte självklart, men det bör åtminstone anses vara så att hotet om
inträde på marknaden rimligen utövar en disciplinerande effekt på aktiva
aktörer, men i egenskap av ”potentiellt inträde” i den mening som används i
EU-kommissionens riktlinjer för marknadsanalys.
Slutsatsen är dock att utbudssubstitutionen som helhet inte är så omedelbar och
omfattande att produktmarknaden för fiber och kabel bör vidgas till att omfatta
fler produkter än de produkter som är substitut i konsumenternas ögon, dvs. på
efterfrågesidan.
Vad gäller koppar är Telia i princip ensamt om att äga ett kopparnät, och det är
inte självklart att Telia skulle tillhandahålla tillträde i en oreglerad värld. På
denna marknad finns heller ingen motsvarighet till den
kommunikationsoperatörslösning som är vanligt förekommande på fiber- och
kabelmarknaden. Detta talar för att utbudssubstitution inte kan anses sannolikt
på kopparmarknaden.
PTS finner att det saknas stöd för att med hjälp av utbudssubstitution tillföra
fler produkter till marknaden än de produkter som är substitut i
konsumenternas ögon.

EU-kommissionens tillkännagivande, p. 20.
Det finns flera varianter av den s.k. KO-modellen, men i princip innebär modellen att
kommunikationsoperatören, extern eller i form av nätägaren själv, hyr nätet och investerar i egen aktiv
nätutrustning. Med detta aktiva nät tillhandahåller kommunikationsoperatören virtuella accessförbindelser
till tjänsteleverantörer, som i sin tur får erbjuda bredbandstjänster till slutkunder.

92
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1.3.6

Slutsatser av den produktmässiga avgränsningen av
slutkundsmarknaden

Slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster till hushåll och småföretag
utgörs av två relevanta produktmarknader. Den första omfattar bredband
levererat över fiberbaserade accessnät och kabel-tv-nät, och den andra över
kopparbaserade accessnät. Mobila bredbandstjänster ingår inte på
slutkundsmarknaden.
Till skillnad från det beslut som fattades år 2015 ingår inte heller radiobaserade
accessnät på den relevanta marknaden. Det beror på det förhållandevis låga
antal abonnemang för bredbandstjänster via radiobaserade (WiFi, WiMAX)
anslutningar och satellitanslutningar samt avsaknad av tillväxt för teknikerna
vilket medför att de inte kan utgöra något konkurrenstryck på övriga tekniker.
Vidare har PTS i denna analys har utgått från fiber som kärnprodukt och
bedömt att skillnader mellan fiber- och koppartjänsternas egenskaper medför
att de inte ingår på samma marknad trots att viss – asymmetrisk - substitution
kan anses föreligga.
1.4

Konkurrenssituationen på
slutkundsmarknaderna
Syftet med förhandsreglering enligt LEK är att åtgärda konkurrensproblem på
slutkundsmarknaden. Förhandsreglering får inte vara mer ingripande än vad
som är nödvändigt och ska inte åläggas om det inte finns några
konkurrensproblem på slutkundsmarknaden. I detta avsnitt undersöker därför
PTS om det finns sådana konkurrensproblem på slutkundsmarknaden för
bredbandstjänster levererade över fiber- och kabel-tv-nät samt
slutkundsmarknaden för bredbandstjänster levererade över kopparnät, att det
kan finnas anledning att ålägga reglering på de angränsande
grossistmarknaderna för lokalt tillträde i grossistledet via en fast
anslutningspunkt. Genom en s.k. modifierad Greenfield-analys, där man tänker
sig marknaden i frånvaro av reglering av den marknad som ska bedömas, men
med annan reglering på plats, undersöks i vilken mån aktuell reglering bidrar till
konkurrensen på marknaden.
1.4.1

Aktörer
Aktörer som levererar bredbandstjänster över fiber- och kabel-tv-nät

På slutkundsmarknaden för bredband via kabel och fiber agerade 104
operatörer i december 2015 enligt den datainhämtning som PTS har gjort för
Svensk Telekommarknad.
Den största operatören, Com Hem AB (Com Hem) hade 27 procents
marknadsandel, mätt i antalet sålda abonnemang. 88 procent av Com Hems
abonnenter är anslutna genom kabel-tv-nät, resten är anslutna med fiber.

Post- och telestyrelsen

47

Den näst största operatören är Telia, med 22 procents marknadsandel. Därefter
kommer Telenor Sverige AB (Telenor), som hade 20 procents marknadsandel.
Bahnhof AB (Bahnhof) hade 8 procents marknadsandel och Bredband 2 AB
(Bredband 2) har de senaste åren haft en stabil marknadsandel på 7 procent.
Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (AllTele) hade 4 procents
marknadsandel. Bredband 2, Bahnhof och AllTele hade tillsammans alltså
nästan 19 procents marknadsandel. De fem största operatörernas totala
marknadsandel är över 85 procent.
Figur 12: Marknadsandelar fiber + kabel (privat + företag)
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Övriga operatörer är i stor utsträckning lokala stadsnät, som erbjuder
bredbandsabonnemang över det egna nätet. Många av dessa operatörer är små
på den nationella marknaden, men har en stor betydelse lokalt i den egna
kommunen.
Aktörer som levererar bredbandstjänster över kopparnät

Under 2015 såldes det 1 118 000 bredbandsabonnemang via kopparaccess till
privatpersoner och företag i Sverige. Det var en minskning med 9 procent
jämfört med året innan.
På slutkundsmarknaden för koppar agerade i december 2015 57 operatörer.
Telia är den i särklass största operatören med en marknadsandel på 73 procent.
Telenor Sverige AB (Telenor) var den näst största operatören med en
marknadsandel på 14 procent och Tele2 AB (Tele 2) hade en marknadsandel på
5 procent. Övriga operatörer hade en marknadsandel under 2 procent.
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Figur 13: Marknadsandelar koppar (privat + företag)
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Regleringens betydelse för konkurrensen

Enligt beslut från 2015 har tillträde på nätinfrastrukturnivå varit reglerat.
Regleringen på marknaderna för nätinfrastrukturtillträde har syftat till att
möjliggöra för operatörer att träda in och konkurrera på slutkundsmarknaden
för fasta bredbandstjänster utan att behöva anlägga egen nätinfrastruktur.
Samtliga bredbandstjänster som levereras till slutkunder baseras på såväl fysisk
tillgång till nätinfrastruktur som en icke-fysisk accessförbindelse. En
bredbandsleverantör som vill tillhandahålla bredbandstjänster till konsumenter
och företag på den marknaden av bredbandstjänster behöver tillgång till
nätinfrastruktur och aktiv nätutrustning för transmission och kommunikation.
Den bredbandsleverantör som inte kan nå fram till slutkunden helt och hållet
med sitt eget nät kan antingen anlägga ny accessnätinfrastruktur eller få tillgång
till accessförbindelser genom att köpa någon form av grossisttjänst av en
operatör som har tillgång till accessnätsinfrastruktur. Att anlägga eget accessnät
är mycket kapital- och tidskrävande.
Konkurrensen kan främjas genom att bredbandsleverantörer, i stället för att
anlägga egen nätinfrastruktur eller investera i egen aktiv nätutrustning, kan köpa
mer förädlade tjänster, antingen i form av icke fysiska förbindelser mellan
bredbandsleverantörens eget nät och slutkunden, s.k. virtuella
accessförbindelser, eller genom att återförsälja slutkundstjänster, s.k.
återförsäljartjänster. Dessa mer förädlade tjänster gör det möjligt för en
bredbandsleverantör att med mindre kapital och lägre ekonomisk risk, att bygga
upp en lokal kundbas. En inarbetad kundbas kan sedan motivera
bredbandsleverantören att öka sin andel av förädlingen av bredbandstjänsten
genom att investera i egen aktiv nätutrustning eller till och med eget nät. På så
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sätt kan merparten av slutkundstjänstens förädlingsvärde så småningom
produceras inom det egna företaget.
Som nämnt ovan utgör nätinfrastrukturen i accessnätet en flaskhalsresurs som
kan bara svårligen replikeras av andra operatörer. Konkurrens kan främjas
genom att bredbandsleverantörer kan köpa någon form av grossisttjänst av en
operatör som har tillgång till accessnätsinfrastruktur. I den mån sådan tillgång
inte tillhandahålls på kommersiell basis, kan det krävas reglering för att skapa
förutsättningar för konkurrens eftersom de operatörer som äger
nätinfrastruktur har möjlighet att stänga ute andra från sina nät, eller sätta så
höga priser för att utnyttja näten att andra operatörer får svårt att konkurrera.
PTS konkurrensreglering ska maximera nyttan för slutkunderna. Genom
regleringen strävar PTS efter att ge tillträde på så oförädlad nivå som möjligt,
för att så stor del av värdekedjan ska bli konkurrensutsatt vilket gynnar
slutkunderna. Ju större utrymme som operatörerna kan tävla om genom
innovation, ett differentierat utbud, pris och villkor, desto bättre för
slutkunderna. Privata företag har som syfte att vinstmaximera, vilket innebär att
i avsaknad av konkurrens kommer monopolisten teoretiskt sett att höja
priserna. Med andra ord kan antas att det i en oreglerad situation finns en risk
att tjänsteleverantörer/operatörer som inte äger nätinfrastruktur inte skulle ha
tillgång till sådana grossisttjänster som behövs för att erbjuda bredbandstjänster
till slutkunder varav följer att konkurrensen skulle minska på grund av minskat
antal marknadsaktörerna. Konsekvenser av detta skulle kunna vara minskning
av utbudet och en brist på mångsidiga slutkundstjänster.
Utbyggnaden av fibernät till flerfamiljshus i tätort är långt gången medan
utbyggnad till enfamiljshus samt även till flerfamiljshus i mindre tätbefolkade
områden alltjämt pågår.94 Under regleringsperioden 2018-2020 kommer
sannolikt utbyggnadstakten avta vartefter marknaden blir alltmer mogen. En
kommande reglering måste därför också anpassas till ändrade
marknadsförutsättningar. Risken för eventuella konkurrensproblem är större på
en sådan mer mogen marknad i jämförelse med den dynamik som finns under
t.ex. en utbyggnadsfas där aktörerna tävlar om att vara först i ett område.
1.4.3

Geografiska skillnader i konkurrensvillkor

Enligt EU-kommissionen ska situationen på slutkundsmarknaden vara
utgångspunkten även vid den geografiska avgränsningen av grossistmarknaden.
En s.k. modifierad Greenfield-analys av slutkundsmarknaden kan leda till
slutsatsen att konkurrenstrycket skiljer sig åt i olika delar av landet.95 Om
slutkundsmarknaden visar tecken på fungerande konkurrens i ett avgränsat

PTS-ER-2016:13 Rapport ”Fiber till enfamiljshus”.
En modifierad Greenfield-analys innebär att man tänker sig den aktuella marknaden utan reglering, men
med annan reglering på plats.
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geografiskt område kan det innebära att grossistreglering inte längre behövs i
detta område.96
Även om den geografiska definitionen av grossistmarknader är viktigast
eftersom dominansprövning ska göras på dessa är alltså utgångspunkten för den
geografiska analysen konkurrensförhållandena på slutkundsmarknaden. PTS
behöver därför analysera om det finns indikationer på sådana geografiska
skillnader i konkurrensvillkor i slutkundsledet att regleringsbehovet kan variera i
olika delar av landet. Denna analys behöver inte vara lika utförlig som den
geografiska avgränsningen av grossistmarknaden, utan ska alltså utgöra en
utgångspunkt för den vidare analysen.
I 2015 års skyldighetsbeslut fann PTS att slutkundsmarknaden för fast
bredband till privatpersoner och små företag visade tecken på vissa variationer i
konkurrenstryck i olika geografiska områden och att detta framförallt hängde
samman med förekomsten av stadsnät. I områden där mindre, lokala
bredbandsleverantörer tillhandahöll fiberbaserade bredbandstjänster i
konkurrens med de nationella leverantörerna observerade man lokala
prisskillnader och fann att detta skulle kunna utgöra en indikation på starkare
konkurrenstryck i vissa områden. Dock ansågs denna indikation inte vara
tillräckligt stark för att PTS enbart därav skulle kunna dra slutsatsen att
regleringsbehovet skiljde sig åt mellan olika delar av landet. Man fann dock
anledning att närmare analysera den geografiska avgränsningen av
grossistmarknaden.
Nedan följer en analys av huruvida det finns indikationer på sådana geografiska
skillnader i konkurrensvillkor i slutkundsledet, i form av lokala prisskillnader,
kommersiella erbjudanden och marknadsföringsstrategier, att regleringsbehovet
kan variera i olika delar av landet.
Bredband via fiber- och kabel-tv-baserade accessnät

De tre största tjänsteleverantörerna för slutkundsmarknaden för fast bredband
via fiber- och kabel-tv-nät, Telia, Bredbandsbolaget och Com Hem (total
marknadsandel 72 procent) har i största möjliga utsträckning nationell
prissättning.97 Dessa tre aktörer erbjuder sina tjänster i en stor majoritet av
landets kommuner. Telia uppger i en intervju med PTS i april 2016 att de har
samma prissättning gentemot alla konsumenter med anledning av vikten av att
kunna ha nationell marknadsföring. Andra, mindre tjänsteleverantörer
differentierar sina slutkundspriser mellan olika nät.98
Övriga tjänsteleverantörerna med en större marknadsandel (Bahnhof,
Bredband2, AllTele, tillsammans 19 procent) differentierar sina slutkundspriser
EU-kommissionens förklaringsdokument från 2014, avsnitt 2.5 och 4.2.2.1.
Tjänsteanteckning möte med Telenor, PTS dnr 15-7200-16 och tjänsteanteckning möte med Telia, PTS
dnr 15-7200-48.
98 Tjänsteanteckning möte med Bahnhof, PTS dnr 15-7200-13 och tjänsteanteckning möte med Alltele,
PTS dnr 15-7200-12.
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mellan olika nät. De säger dock själva att de gör det på grund av att de möter
olika kostnader från nätägarna eller kommunikationsoperatörerna, så att
differentieringen indikerar kostnadsskillnader snarare än skillnader i
konkurrensen mellan tjänsteleverantörer. Slutkundspriserna för dessa
operatörer (Bahnhof, Bredband2, Alltele, T3) skiljer sig åt mellan olika nät. För
Bredband2 varierar slutkundspriset för ett 100/100 Mbit/s abonnemang mellan
58 till 517 kronor per månad, detta dock utan hänsyn till startavgifter och
nätavgifter, vilket innebär att de lägsta priserna inte återspeglar slutkundens
totala månadskostnad. I de allra flesta näten (tionde till nittionde percentilen)
ligger priset mellan 259 och 339 kronor per månad och inga ytterligare avgifter
tillkommer.
I de bestånd där en kommunikationsoperatör finns som mellanled håller
tjänsteleverantören konsekventa priser i ett större antal kommuner då
kommunikationsoperatören håller samma pris gentemot tjänsteleverantören i
alla kommuner de erbjuder sina tjänster (t.ex. Itux, Zitius och Open Universe).
14 procent av alla fasta bredbandsabonnemang var gruppanslutningar år 2015.
Det innebär avtal som slutits mellan, oftast en fastighetsägare eller
bostadsrättsföreningen och en tjänsteleverantör, om ett överenskommet pris
för de boende inom en fastighet eller bostadsrättsförening. Av
gruppanslutningarna var 43 procent sampaketerade. Ett syfte med
gruppanslutningar är att erbjuda lägre priser till slutkunder, och i många fall kan
priserna vid gruppanslutningar bli mindre än hälften av priset för samma tjänst
genom ett enskilt avtal. Två nackdelar med gruppanslutningar är att många i
gruppen måste ansluta sig och att avtalen ofta har relativt långa bindningstider.
Gruppanslutningar förekommer till absolut största delen i flerfamiljshus, som
oftast ligger inom tätbefolkade områden. Detta skulle kunna anses som evidens
för att en uppdelning mellan tätort och glesbygd, eller mellan småhus och
flerfamiljshus, kan vara relevant. Prisskillnader behöver dock inte bero på
skillnader i konkurrensförhållanden, utan kan bero på skillnader i underliggande
kostnader.
Bredband via kopparbaserade accessnät

De största tjänsteleverantörerna av bredband över koppar (Telia,
Bredbandsbolaget, Tele2, AllTele, kumulativ marknadsandel 96 procent) har
alla nationell prissättning. Enligt uppgifter i Svensk Telekommarknad
förekommer dessutom inga gruppanslutningar i privatkundssegmentet för
koppar.
Sammantaget

Det faktum att den största delen av försäljningen på dessa marknader utförs av
tjänsteleverantörer med nationell utbredning talar för att konkurrensen mellan
tjänsteleverantörer utspelas på en nationell arena. Långt ifrån alla
tjänsteleverantörer är nationella, men försäljningen på båda
produktmarknaderna utgörs till minst 90 procent av aktörer med nationell
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utbredning. Vissa mindre tjänsteleverantörer har olika priser i olika geografiska
områden. Dessa skillnader förefaller dock bero på olika avtalsvillkor med olika
grossistoperatörer, och prisskillnaderna speglar således sannolikt snarare
skillnader i tjänsteleverantörernas underliggande kostnader än signifikanta
skillnader i konkurrensförhållanden.
Slutkundsmarknaderna för bredband till privatpersoner och små företag över
såväl fiber- och kabel-tv-baserat nät som kopparnät visar tecken på vissa
variationer i konkurrenstryck i olika geografiska områden. Det hänger
framförallt samman med förekomsten av stadsnät. I områden där mindre,
lokala bredbandsleverantörer tillhandahåller fiberbaserade bredbandstjänster i
konkurrens med de nationella leverantörerna har lokala prisskillnader
observerats. Sådana prisskillnader kan vara en indikation på starkare
konkurrenstryck i vissa områden.
Indikationen är dock inte tillräckligt stark för att PTS enbart av denna ska
kunna dra slutsatsen att regleringsbehovet skiljer sig åt mellan olika delar av
landet. Det finns dock anledning att närmare analysera den geografiska
avgränsningen av grossistmarknaden för tillträde till såväl fiber- och kabel-tvbaserat nät som kopparnät.
1.4.4

Sammanfattande bedömning av konkurrenssituationen på
slutkundsmarknaderna

Som ovan nämnts finns det ett stort antal leverantörer för fasta
bredbandstjänster. Det finns lokala skillnader vad gäller tjänsternas
utformning och pris. Dessa är dock inte betydande. Slutkunderna har
möjlighet att välja differentierade produkter och mellan flera operatörer
och en annan operatör än Telia. Även om det finns flera operatörer på
slutkundsmarknaden (däri ett stort antal mindre lokala aktörer)kan man
konstatera att de största operatörerna dominerar marknaden.
En sammantagen bedömning mot denna bakgrund tyder på att regleringen av
marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur har haft en positiv påverkan
på konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden. Regleringen har gett de
alternativa operatörerna en möjlighet att konkurrera med Telia om
slutkundshanteringen och slutkunderna möjligheter att välja mellan
operatörerna. Dessutom har regleringen medfört att alternativa operatörer har
kunnat utöka och differentiera sina tjänsteutbud för att tillfredsställa
slutkundernas behov.
Utan befintlig reglering av marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur
hade det sannolikt funnits konkurrensproblem. Grossistprodukter på
marknaden för fasta bredbandsanslutningar har karaktären av att utgöra
flaskhalsresurser, det är svårt att agera på marknaden utan tillgång till nät
samtidigt som det inte lönsamt att bygga parallella accessnät med en annan
nätägare i någon större skala. Tolv procent av totalt omkring 3,5 miljoner fasta
bredbandsabonnemang baserades år 2015 på reglerat nätinfrastrukturtillträde till
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koppar- och fiberbaserade accessnät.99 Telias grossistprodukt som erbjuds till
operatörer som i sin tur vill erbjuda bredbandsabonnemang till slutkunder har
således varit viktig för inträde på marknaden. Det är inte säkert att andra
operatörer skulle ha haft samma möjlighet att träda in i detta marknadssegment
om tillträde till nätinfrastruktur inte hade varit reglerat. Det finns därför
anledning att analysera grossistmarknaden för lokalt tillträde och behovet av
reglering på denna.

99

Svensk Telekommarknad, helår 2016.
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