
 

BESLUT  1(111) 
UTKAST   
   
Datum Vår referens Aktbilaga 
2019-11-07 Dnr: 15-7200   

    
  

 

  
 
  

 

  

Post- och telestyrelsen  
  
Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 
Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05 
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 
 

Utkast till beslut om marknaden för centralt 
nättillträde enligt 8 kap. 5 § lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation 

 

Saken 

Fastställande, enligt 8 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK), om marknaden för centralt nättillträde har sådana särdrag att det kan 
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PTS avgörande 

 
Avgränsning av relevant marknad 

 

 

PTS avgränsar, med stöd av 8 kap. 5 § LEK, produktmarknaden till att 
omfatta följande:  

Tillträde till fiber- eller kabel-tv-nät som ger tillgång till en virtuell 
transmissionsförbindelse som kan användas för produktion av 
bredbandstjänster och medger dubbelriktad överföring av data mellan 
slutanvändarens fasta anslutningspunkt och en överlämningspunkt på 
regional eller nationell nivå i grossistleverantörens nät (centralt 
nättillträde).  
 
Den relevanta marknaden omfattar transmissionsförbindelser som ger 
grossistkunden begränsande möjligheter att differentiera sina 
bredbandstjänster, till följd av begränsad kontroll över transmissionsnätet, 
men medger att grossistkunden kan producera internetanslutningar med 
symmetriska eller asymmetriska överföringshastigheter mellan 10 Mbit/s – 
1 Gbit/s. Förutom internetanslutning gör transmissionsförbindelsen det 
möjligt för grossistkunden att producera ip-telefoni- eller ip-tv-tjänster. 

PTS avgränsar den geografiska marknaden till att vara nationell. 
 

   

 

 
Fastställande av om den relevanta marknaden kan bli föremål för 
förhandsreglering 

 

 
PTS fastställer, med stöd av 8 kap. 5 § LEK, att den i detta beslut 
avgränsade marknaden för centralt nättillträde inte har sådana särdrag att 
det är motiverat att införa skyldigheter enligt LEK.  

 

   

 

 
Hur beslutet ska gälla 

 

 

Detta beslut gäller omedelbart. Från och med dagen för detta beslut 
upphäver PTS också beslutet av den 19 februari 2015 i ärende med dnr. 11-
9313.  
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1 Reglering för ökad konkurrens och 
harmonisering 

I detta beslut fastställer PTS, enligt 8 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK), om marknaden för centralt nättillträde har sådana 
särdrag att det är motiverat att införa reglerade skyldigheter för en operatör 
med betydande marknadsinflytande (en s.k. SMP-operatör). 

I samband med detta beslut kommer PTS även att fatta två beslut om 
marknaderna för lokalt tillträde till fiber- respektive kopparnät. Enligt dessa 
beslut så kommer Telia fortsatt att vara tvungna att ge lokalt tillträde till 
företagets fiber- och kopparnät.1 

1.1 Förhandsreglering enligt LEK 
LEK ger PTS möjlighet att i förväg besluta om ramar och regler avseende 
marknaderna för elektronisk kommunikation, för att förhindra 
konkurrensproblem och för att främja konkurrensen. LEK är en 
implementering av det EU-rättsliga ramverket som består av det s.k. 
ramdirektivet2 med tillhörande särdirektiv.3 Direktiven fastställer uppgifter för 
nationella regleringsmyndigheter och inrättar en rad förfaranden för att 
säkerställa en harmoniserad tillämpning av regelverket inom hela unionen.4  

Förhandsreglering enligt LEK innebär att PTS ålägger en operatör med 
betydande inflytande på en viss marknad en eller flera av de skyldigheter som 
räknas upp i lagen.5 Ett beslut om förhandsreglering omfattar därför att: 

                                                 
1 Utkast till beslut om marknaden för lokalt tillträde till kopparnät enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation (dnr. 15-7200-XX); Utkast till beslut om marknaden för lokalt 
tillträde till fibernät enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (dnr. 15-
7200-XX). 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk 
för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv), fortsättningsvis benämnt 
ramdirektivet. 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik 
mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv), fortsättningsvis 
benämnt tillträdesdirektivet; Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om 
auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv); 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster 
och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
(direktiv om samhällsomfattande tjänster); samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av 
den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 
kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation). 
4 Artikel 1.1 ramdirektivet; I december 2018 antog EU:s lagstiftare Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk 
kommunikation (EEKK) som kommer att ersätta ramdirektivet samt de tillhörande tillträdes- och 
auktorisationsdirektiven samt direktivet om omfattande samhällstjänster. Direktivet förväntas vara 
implementerat svensk lag senast den 21 december 2020. Detta beslut stöder sig dock på det nu gällande 
regelverket och kommer att gälla fram till dess att PTS fattar ett nytt beslut. 
5 4 kap. 4 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, fortsättningsvis benämnd LEK. 



  

Post- och telestyrelsen 9 
 

 fastställa vilka relevanta marknader som har sådana särdrag att det kan 
vara motiverat att införa sektorsspecifik reglering,  

 identifiera företag med betydande inflytande, samt 

 meddela beslut om skyldigheter.6  

Vid fastställandet av vilka marknader som kan ha behov av förhandsreglering 
ska PTS enligt LEK beakta Europeiska kommissionens (nedan kallad 
Kommissionen) rekommendation om relevanta produkt- och tjänstemarknader 
som kan komma i fråga för förhandsreglering (nedan kallad 
Rekommendationen).7 PTS ska också att beakta de riktlinjer för marknadsanalys 
och bedömning av ett företags betydande inflytande på marknaden som 
kommissionen tagit fram (nedan kallade Riktlinjerna).8 

Slutligen ska PTS ta största möjliga hänsyn till riktlinjer, yttranden, 
rekommendationer, gemensamma ståndpunkter och bästa praxis som antagits 
av Berec i syfte att säkerställa ett konsekvent genomförande av regelverket för 
elektronisk kommunikation.9 

1.1.1 Syfte med förhandsreglering enligt LEK  
Enligt 1 kap. 1 § LEK syftar lagens bestämmelser till att enskilda och 
myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska 
kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska 
kommunikationstjänster samt vad gäller tjänsternas pris och kvalitet. Syftet ska 
uppnås främst genom att konkurrensen och den internationella 
harmoniseringen på området främjas.  

Målet med förhandsreglering är att skapa fördelar för slutanvändarna genom att 
på ett hållbart sätt göra slutkundsmarknaderna konkurrensutsatta. 10 Genom att 
på förhand ålägga skyldigheter för ett företag som innehar ett betydande 
marknadsinflytande (SMP-operatör) på en grossistmarknad, möjliggörs för 
företagets grossistkunder att konkurrera på slutkundsmarknaden till nytta för 
slutanvändarna. 

                                                 
6 8 kap. 5 och 6 §§ LEK, samt artikel 15.3 och 16 ramdirektivet. 
7 Kommissionens rekommendation (2014/710/EU) 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, som kommissionen antagit i 
enlighet med ramdirektivet, fortsättningsvis benämnd Rekommendationen. 
8 Kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande inom 
ramen för EUs regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (2018/C 
159/01), fortsättningsvis benämnda Riktlinjerna. 
9 Artikel 4.4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1971 av den 11 december 2018 om 
inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och 
Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) (EUT L 321, 17.12.2018, s. 1). Fortsättningsvis benämnd Berec-
förordningen. 
10 Rekommendationen, p. 2 i skälen. 
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1.1.2 Kommissionens befogenheter i frågor om 
marknadsavgränsning och företag med betydande inflytande 

Kommissionen har särskilda befogenheter när det gäller de nationella 
regleringsmyndigheternas, inklusive PTS, nationella implementering av 
bestämmelserna i ram- och tillträdesdirektivet.11 Rekommendationen är 
visserligen s.k. soft law, dvs. inte strikt bindande utan tillåter medlemsstaterna 
att göra anpassningar om de nationella förhållandena så kräver. De nationella 
regleringsmyndigheterna ska dock enligt ramdirektivet beakta kommissionens 
rekommendationer i största möjliga mån.12 Kommissionen har också 
befogenheter att fatta beslut om att den nationella regleringsmyndigheten ska 
dra tillbaka sitt förslag till beslut dels när den nationella regleringsmyndigheten 
avser att definiera en marknad som skiljer sig från den som kommissionen har 
rekommenderat, dels när regleringsmyndigheten avser bedöma att ett företag 
har ett betydande inflytande.13  

Ett beslut från kommissionen om att regleringsmyndigheten ska dra tillbaka sitt 
beslutsförslag förutsätter att kommissionen finner att förslaget till beslut skulle 
vara ett hinder för den inre marknaden eller att kommissionen hyser allvarliga 
tvivel i fråga om åtgärden är förenlig med EU-rätten.14  

De nationella regleringsmyndigheterna ska i normalfallet anmäla ett 
beslutsutkast till kommissionen inom tre år från antagandet av en tidigare 
åtgärd som avser den marknaden.15 

1.1.3 Kommissionens befogenheter i fråga om skyldigheter 
År 2009 reformerades de direktiv som ligger till grund för den sektorsspecifika 
regleringen. Reformen var en följd av behovet av att fullborda den inre 
marknaden för elektronisk kommunikation genom att stärka mekanismen för 
regleringen av operatörer med betydande inflytande på de viktigaste 
marknaderna.16  

Genom det s.k. ändringsdirektivet har kommissionens befogenheter stärkts vad 
gäller de nationella regleringsmyndigheternas förslag om vilka skyldigheter ett 
företag med betydande inflytande ska åläggas.17 De nationella 
regleringsmyndigheterna ska, efter att ha underställt sitt förslag till beslut till 

                                                 
11 Se framförallt: artiklarna 7, 7a, 15 och 19 ramdirektivet.  
12 8 kap. 5 § LEK; Artikel 15.3 och 16.1 ramdirektivet. 
13 Artikel 7.5 ramdirektivet. 
14 Artikel 7.4 ramdirektivet. 
15 Artikel 16.6(a) ramdirektivet, jämför med 8 kap. 11 a § LEK. 
16 Se skäl 3 i ingressen till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 
2009 om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik 
mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om 
auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, fortsättningsvis benämnt 
ändringsdirektivet.  
17 Se artikel 7a 2 ramdirektivet. 
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kommissionen, Berec18 och övriga regleringsmyndigheter, ha ett nära samarbete 
med dessa för att identifiera den effektivaste och lämpligaste åtgärden mot 
bakgrund av de mål som fastställs i direktivet, marknadsaktörernas yttranden 
och behovet av att säkerställa spridningen av en enhetlig regleringspraxis.19 
Sådant nära samarbete ska även bedrivas om Berec och kommissionen hyser 
allvarliga tvivel om att en föreslagen åtgärd är förenlig med EU-lagstiftningen. 
Om den nationella regleringsmyndigheten inte ändrar sitt förslag trots dessa 
allvarliga tvivel får kommissionen utfärda en rekommendation om att 
myndigheten ska dra tillbaka sitt förslag. Om den nationella reglerings-
myndigheten därpå inte ändrar eller drar tillbaka sitt förslag måste myndigheten 
ge en motiverad förklaring.20 

De nationella regleringsmyndigheterna ska normalt anmäla ett beslutsutkast till 
kommissionen inom tre år från antagandet av en tidigare åtgärd som avser den 
marknaden.21 

1.1.4 Samarbete inom Berec 
Även de nationella regleringsmyndigheterna inom EU har vissa befogenheter. 
Dessa agerar främst genom organisationen Berec. Syftet med 
regleringsmyndigheternas samverkan inom Berec är att säkerställa en 
konsekvent tillämpning av ramverket inom EU.22  

1.2 Huvuddragen i PTS prövning 
1.2.1 Avgränsning av marknaden – produktmässigt och geografiskt 
Enligt Rekommendationen ska utgångspunkten för fastställande av marknader 
vara definitionen av slutkundsmarknader ur ett framtidsorienterat perspektiv. 
Efter det att slutkundsmarknaderna har definierats och analyserats kan 
regleringsmyndigheten gå vidare med att identifiera de relevanta 
grossistmarknader som kan behöva regleras för att effektiv konkurrens ska 
kunna uppstå på slutkundsmarknaderna.23 

Detta beslut avser den av kommissionen definierade marknaden för centralt 
tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt för massmarknadsprodukter 
(marknad 3b i Rekommendationen), som i detta beslut har benämningen 
marknaden för centralt nättillträde. Grossistmarknaden härrör från 
slutkundsmarknaden för bredbandstjänster via en fast anslutningspunkt till 
privatkunder och små företag, vilken utgör slutkundsmarknaden för såväl lokalt 
                                                 
18 Berec är en förkortning av Body of European Regulators for Electronic Communications. Organisa-
tionen bildades i samband med reformerna av EU:s telekomregler 2009 genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån. Berec har i uppgift att främja 
samarbete och koordinering mellan nationella regleringsmyndigheter och kommissionen, särskilt vid 
implementeringen av EU:s reglering av elektroniska kommunikationer. Berec och dess kontor är baserat i 
Riga, Lettland. 
19 Artikel 7a ramdirektivet. 
20 Artikel 7a.7 ramdirektivet. 
21 Artikel 16.6(a) ramdirektivet, jämför med 8 kap. 11 a § LEK. 
22 Artikel 3.2 Berec-förordningen. 
23 Rekommendationen, p. 7-10 och Riktlinjerna p. 15-20.  
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som centralt nättillträde.24 PTS prövar hur slutkunds- respektive 
grossistmarknaden ska avgränsas utifrån de förhållanden som råder i Sverige. I 
detta avseende beaktar PTS Rekommendationen, Riktlinjerna samt Berec:s 
gemensamma ståndpunkt om geografisk marknadsavgränsning.25 

PTS avgränsar marknaden såväl produktmässigt som geografiskt. 
Produktmässigt avgränsas marknaden så att den omfattar de tjänster som är 
utbytbara. Geografiskt avgränsas marknaden så att den omfattar det område 
inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från 
angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader 
i konkurrensvillkoren. 

1.2.2 Fastställande av marknad som kan komma i fråga för 
förhandsreglering 

PTS prövar därefter om den avgränsade grossistmarknaden har sådana särdrag 
att det är motiverat att införa skyldigheter för företag med ett betydande 
inflytande på denna (genom det s.k. trekriterietestet). PTS har att utgå från 
kommissionens presumtion att marknaden för centralt nättillträde uppfyller de 
tre kriterierna och att förhandsreglering av marknaden kan vara motiverad.26 
PTS har vidare att motbevisa denna presumtion för det fall att analysen av den 
svenska slutkundsmarknaden visar att den präglas av effektiv konkurrens även 
utan reglering av grossistmarknaden.27  

När det gäller marknaden för centralt nättillträde så tar PTS särskilt hänsyn till 
om befintlig reglering på den nästföljande marknaden uppströms, marknaden 
för lokalt nättillträde, är tillräcklig för att åtgärda eventuella konkurrensproblem. 
Detta ligger i linje med kommissionens Riktlinjer om att 
regleringsmyndigheterna i första hand bör reglera den marknad som ligger mest 
uppströms från den efterföljande slutkundsmarknaden.28  

1.2.3 Fastställande av operatör med betydande inflytande och 
åläggande av skyldigheter 

I detta beslut har PTS gjort bedömningen att marknaden för centralt nättillträde 
inte har sådana särdrag att det motiverar myndigheten att ålägga reglering, vilket 
annars ska ske om PTS också kan identifiera ett företag med betydande 
marknadsinflytande på den aktuella marknaden. En närmare beskrivning av hur 
PTS fastställer om det finns en operatör med betydande inflytande, och vilka 
aspekter myndigheten måste beakta vid åläggande av skyldigheter, finns 
beskrivet i avsnitt 1.4.3-1.4.4 i PTS utkast till beslut om marknaden för lokalt 
                                                 
24 Commission Staff Working Document (SWD(2014) 298) 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 2014 års förklaringsdokument, s. 34. 
25 Jfr BEREC Common Position on geographical aspects of market analysis (definition and remedies) 
(BoR(14) 73), hädanefter benämnt Berec:s gemensamma ståndpunkt om geografisk marknadsavgränsning. 
26 Rekommendationen, p. 19. 
27 Rekommendationen, p. 20. 
28 Riktlinjerna, p. 26 
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tillträde till fibernät enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation.29 

1.3 Tidigare beslut för marknaden för centralt tillträde 
till nätinfrastruktur 

PTS fastställde den 19 februari 2015 att marknaden för centralt tillträde till 
nätinfrastruktur (i detta beslut benämnd marknaden för centralt nättillträde) inte 
hade sådana särdrag att det var motiverat att införa förhandsreglering.30 PTS 
upphävde därmed den gällande regleringen som innebar att dåvarande 
TeliaSonera AB med berörda dotterbolag (numera Telia Company AB, nedan 
kallat Telia) var skyldigt att ge centralt nättillträde till andra operatörer, även 
kallat bitströmstillträde. 

  

                                                 
29 Dnr. 15-7200-XX. 
30 Beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för centralt tillträde till 
nätinfrastruktur (marknad 3b) (dnr 11-9313). 
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2 Analys av slutkundsmarknaden för 
bredbandstjänster via en fast 
anslutningspunkt till privatkunder 
och små företag 

Målet med förhandsreglering på området elektronisk kommunikation är att 
skapa fördelar för slutanvändarna genom att på ett hållbart sätt 
konkurrensutsätta slutkundsmarknaderna.31 Om PTS efter en analys med ett 
framtidsorienterat perspektiv konstaterar att det inte råder effektiv konkurrens 
på en slutkundsmarknad, ska myndigheten bedöma om det finns ett behov av 
att förhandsreglera den bakomliggande grossistmarkanden.32 Om analysen av 
slutkundsmarknaden däremot visar att slutkundsmarknaden fungerar väl utan 
reglering på grossistnivå, saknas skäl att vidare analysera grossistmarknaden.33 
Analysen av slutkundsmarknaden innefattar en avgränsning av relevanta 
produktmarknader. Avgränsningen av produktmarknader sker med tillämpning 
av samma metod som gäller för fastställande av den relevanta 
grossistmarknaden. Metoden beskrivs närmare i avsnitt 4.1 nedan.  

Den marknad som är föremål för detta beslut, marknaden för lokalt tillträde via 
en fast anslutningspunkt (marknad 3b i Rekommendationen), är en 
grossistmarknad där grossistleverantörer (nätägare och 
kommunikationsoperatörer) producerar virtuella transmissionsförbindelser för 
egna bredbandstjänster eller för försäljning till andra tjänsteleverantörer. För att 
kunna analysera den relevanta grossistmarknaden måste PTS först analysera och 
avgränsa den relevanta slutkundsmarknaden. Mot denna bakgrund analyserar 
PTS i avsnitt 2 förhållandena på slutkundsmarknaden i Sverige för 
bredbandstjänster via en fast anslutningspunkt till hushåll och små företag. Den 
relevanta marknaden för motsvarande grossistmarknad som kan komma ifråga 
för förhandsreglering avgränsas därefter i avsnitt 4. 

2.1 Kommissionens beskrivning av 
slutkundsmarknaden 

Kommissionen framhåller i Förklaringsdokumentet att det finns en rad olika 
möjligheter för slutanvändare att få tillgång till fasta bredbandstjänster, via olika 
typer av nät och med olika tekniska lösningar.34 Enligt kommissionen kan i 
normalfallet fasta bredbandstjänster levereras via kopparnät (med xDSL-

                                                 
31 Rekommendationen, p. 2 i skälen. 
32 8 kap. 6 § LEK; Rekommendationen, p. 7 i skälen; Riktlinjerna, p. 15. 
33 Rekommendationen, p. 10 i skälen; Riktlinjerna, p. 26. 
34 Förklaringsdokumentet, s. 35. 
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teknik),35 fibernät eller koaxialkabel i kabel-tv-nät (kabel-tv-nät). Kommissionen 
anger också att medlemsländernas nationella regleringsmyndigheter, i synnerhet 
mot bakgrund av den snabba utvecklingen av LTE-näten,36 bör undersöka i 
vilken mån trådlösa bredbandstjänster kan uppfylla slutanvändarnas behov och 
vara utbytbara mot fasta bredbandstjänster.37 

Kommissionen har i Förklaringsdokumentet definierat två slutkundsmarknader 
för tillträde till fasta generiska datatjänster (särskilt tillhandahållandet av 
internetanslutning) på slutkundsnivå - en marknad för hushåll och små företag 
och en annan marknad för medelstora och stora företag (marknaden för 
högkvalitativa tjänster). Kommissionen har utgått ifrån att det finns en avsevärd 
skillnad i efterfrågan mellan privatpersoner och små företag å ena sidan och 
medelstora och stora företag å andra sidan.38 Skillnaderna kan visa sig i form av 
t.ex. efterfrågad kapacitet, tillgänglighet, överbokning, tjänstekvalitet och 
företagsspecifika produktegenskaper.  

Regleringsmyndigheterna ska därför enligt kommissionen undersöka 
utbytbarheten mellan produkter avsedda för hushåll och små företag (som 
kommissionen i Rekommendationen benämner ”massmarknadsprodukter”), 
respektive produkter avsedda för större företag.39 

PTS måste således undersöka vilka egenskaper som kännetecknar de 
bredbandstjänster som tillhandahålls till hushåll och små företag respektive 
medelstora och stora företag. Dessa produktegenskaper ligger sedan till grund 
för avgränsning och analys av den relevanta slutkundsmarknaden. Nedan 
undersöker PTS därför de faktorer som definierar slutanvändarnas behov av 
bredbandstjänster och i vilken mån olika typer av bredbandstjänster är 
utbytbara och därför bör ingå på samma slutkundsmarknad. 

                                                 
35 Förkortningen DSL står för digital subscriber line (ungefär digital kundanslutning). DSL är en 
moduleringsteknik som möjliggör snabb överföring av data över koppartelefonlinjer. Med en så kallad 
splitter (som är ett filter) blir det möjligt att dela på en kopparledning för både telefoni och 
internetuppkoppling. Samlingsnamnet för samtliga typer av DSL-anslutningar är xDSL. 
Överföringshastigheterna för DSL-anslutningar är normalt sett olika nedströms (till användaren) och 
uppströms (från användaren), vilket brukar benämnas som att överföringshastigheterna är asymmetriska. 
Denna typ av DSL-anslutningar via kopparnät är den vanligaste och har benämningen ADSL, där A står 
för ”asymmetric”. Det är också möjligt att tillhandahålla DSL-anslutningar med högre hastigheter om 
avståndet mellan telestationen (lokalen där det finns utrustning för att ansluta ett lokalt kopparnät till ett 
större fibernät) och slutanvändaren inte är alltför långt. Denna typ av DSL-anslutningar har benämningen 
Very highrate Digital Subscriber Line (VDSL).  
36 LTE är en förkortning av Long term evolution och benämns ofta 4G, fjärde generationens mobilnät. 
37 Förklaringsdokumentet, s. 35-36. 
38 Begreppet ”små företag” i detta beslut avser företag med högst 50 anställda. Begreppet ”medelstora 
företag” avser företag med mer än 50, men färre än 250 anställda. ”Begreppet stora företag” avser företag 
med mer än 250 anställda. Se: Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora företag (2003/361/EG). Inom de två senare företagskategorier 
finns t.ex. banker med flera hundra lokalkontor, detaljhandelsföretag med hundratals butiker i Sverige och 
övriga Norden, fordonstillverkare med tillverkning på ett flertal orter, maskinuthyrningsföretag, 
fastighetsmäklare och hotellkedjor. 
39 Förklaringsdokumentet, s. 34. 
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2.2 Avgränsning mot slutkundsmarknaden för 
högkvalitativa fasta bredbandstjänster, telefoni och 
företagsintern kommunikation  

PTS beslutade 2017 att inte reglera marknaden för högkvalitativt tillträde i 
grossistledet via en fast anslutningspunkt (marknad 4).40 Den motsvarande 
slutkundsmarknaden omfattar bl.a. högkvalitativa fasta bredbandsanslutningar.41 
Högkvalitativa fasta bredbandsanslutningar är anslutningar som ställer stora 
krav på kvalitet, tillgänglighet och servicenivå och som i huvudsak säljs till 
medelstora och stora företag.  

En fungerande datakommunikationslösning är verksamhetskritisk för 
medelstora och stora företag. Kommunikationsbehoven avser bl.a. 
affärssystem, logistikfunktioner, telefonitrafik och betalkortstransaktioner. Det 
ställs höga krav på det elektroniska kommunikationsnätets kvalitet, kapacitet 
och tillgänglighet för att företag ska kunna arbeta både i en företagsintern it-
miljö och över internet. Verksamhetsställen hos medelstora och stora företag är 
ofta utrustade med ett eget lokalt nätverk, ett så kallat ”lan” (local area network) 
dvs. ett nätverk för datakommunikation begränsat till en byggnad eller grupp av 
byggnader på samma ort. Ett lan är i sin tur anslutet till omvärlden med någon 
form av bredbandsförbindelse.  

Företag som har mer än ett geografiskt verksamhetsställe måste koppla ihop 
dessa verksamheter i ett gemensamt företagsnät. Ett wan (”wide area 
network”), används för att koppla ihop geografiskt spridda lokala nätverk, så att 
användare och datorer på en plats kan kommunicera med andra användare och 
datorer på andra platser via dedikerade anslutningar som säkerställer kapacitet 
och säkerhet.  

Högkvalitativa fasta bredbandsanslutningar som säljs till stora och medelstora 
företag ingår inte i slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster till hushåll 
och små företag. Detta eftersom den senare slutkundsmarknaden endast 
omfattar bredbandsanslutningar som erbjuds till best effort och inte ställer lika 
höga krav på överföringshastighet, tillgänglighet etc. som är aktuellt på 
slutkundsmarknaden för högkvalitativa bredbandsanslutningar.42 

2.3 PTS tidigare definition av slutkundsmarknaden 
Inom ramen för 2015 års beslut avseende lokalt respektive centralt tillträde43 till 
nätinfrastruktur fann PTS att slutkundsmarknaden omfattade fasta 
bredbandstjänster till hushåll och små företag som levereras över koppar- och 
fiberbaserade accessnät, kabel-tv-nät eller radiobaserade accessnät – i detta 

                                                 
40 PTS beslut den 20 februari 2017, Analys enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation, av marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt, dnr 
15-2816.  
41 PTS beslut i dnr 15-2816, s. 16f. 
42 PTS beslut i dnr 15-2816, s. 17.  
43 PTS beslut den 19 februari 2015 om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden 
för centralt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3b) (dnr. 11-9313). 
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beslut benämnda som ”nät” – med symmetrisk eller asymmetrisk överföring, 
oavsett överföringshastighet, som separat tjänst eller sampaketerade med fast 
telefoni och tv och utan garantier beträffande överföringshastighet eller 
tillgänglighet. PTS bedömde att mobilt bredband inte ingick på 
slutkundsmarknaden.  

2.4 Slutanvändarnas behov av fasta bredbandstjänster 
I detta avsnitt beskrivs slutanvändarnas behov av fasta bredbandstjänster. Detta 
för att kunna avgöra vilka tjänster som ska jämföras i en utbytbarhetsanalys. 
Begreppet ”bredbandstjänster” i detta beslut avser elektroniska 
kommunikationstjänster riktade till slutanvändare, i form av hushåll och små 
företag, som bl.a. ger anslutning till internet och tillgång till alla de nätanslutna 
tjänster som kan erbjudas över bredbandsanslutningen, i synnerhet ip-tv och ip-
telefoni. Utgångspunkten för PTS undersökning är hur användandet av 
bredbandstjänster ser ut i dagsläget, men PTS gör även en framåtblickande 
analys av hur slutanvändarnas behov förväntas utvecklas. 

2.4.1 Användning och kvalitetsbehov  
Tillgången till bredband är i dag en förutsättning för i stort sett all verksamhet, 
både inom näringslivet och offentlig sektor samt i det privata livet, och en allt 
större del av människors vardagsliv utspelar sig på internet. I detta avsnitt 
beskrivs hur slutanvändarnas användning av internet har utvecklats och troligen 
kommer att utvecklas i ett framtidsorienterat perspektiv. 

Genomgången nedan utgår från hushållens behov och användning av 
bredbandstjänster. Motsvarande behov, inte minst vad gäller 
bredbandstjänsternas kvalitet, finns också bland små företag men för andra 
syften, exempelvis för att hantera betalterminaler, inventeringsverktyg, 
inköpssystem, faktureringssystem m.m. 

2.4.1.1 Internetanvändandets utveckling 

För tio år sedan användes bredbandsanslutningen huvudsakligen till 
internetsurfande och e-post. En ökad efterfrågan på tjänster som kräver höga 
överföringshastigheter, till exempel strömmad video och spel, och det faktum 
att det blir allt vanligare med samtidig användning av flera terminaler över en 
och samma bredbandsanslutning har lett till en ökad efterfrågan på mer 
kvalitativa bredbandstjänster bland hushåll. 

År 2013 markerades ett trendskifte när traditionell linjär-tv för första gången 
upplevde stagnerande intäkter och video på internet ensamt agerade 
tillväxtmotor. År 2016 uppnådde det traditionella tv-tittandet den lägsta 
uppmätta nivån sedan 2005, men samtidigt skedde en betydande tillväxt av 
tjänster för strömning av film och video (hädanefter strömningstjänster). 
Utvecklingen har lett till att drygt hälften av Sveriges befolkning har tillgång till 
minst ett abonnemang för strömningstjänster för filmer och video. Vidare tittar 
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85 procent av internetanvändarna på film och video någon gång via internet, 
och var tredje internetanvändare ser dagligen på film och video via internet.44 

Trenden är att strömningstjänster blir alltmer avancerade och kräver högre 
överföringshastigheter nedströms, dvs. nedladdningshastighet. Trenden är 
också att allt fler i ett hushåll vill använda olika strömningstjänster samtidigt, 
och att allt bättre bildkvalitet efterfrågas. Detta leder till att många användare 
redan idag behöver mer kvalitativa bredbandstjänster än tidigare. 

Figur 1: Andel av slutanvändarna som tittar på digital film och video dagligen. 

 

Källa: Internetstiftelsen, 201945 

Den ökade efterfrågan för strömningstjänsterna har alltså spelat en betydande 
roll för de stigande behoven av nedladdningshastighet. Därutöver finns det 
flera andra faktorer som är kopplade till användande och förändrade 
beteendemönster som nu och framgent kommer att innebära allt högre krav på 
överföringshastigheter och på tjänsternas kvalitet.  

Ett ytterligare exempel som driver på inte bara efterfrågan efter högre 
nedladdningshastigheter utan också högre överföringshastigheter uppströms – 
dvs. uppladdningshastigheter – är den ökande användningen av molntjänster 
bland såväl hushåll som företag. När det gäller molntjänster hade Sverige den 
tredje högsta användningen inom OECD 2016 (se figuren nedan).  

                                                 
44 Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2019, s 129, 131 och 151.  
45 Svenskarna och internet 2019, s. 129. 
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Figur 2: Andel (procent) av befolkningen som använde molntjänster (2016).  

 

Källa: OECD46 

2.4.1.2 Från datoranslutning till routeranslutning 
Idag har 98 % av hushållen någon form av anslutning till internet och det har 
blivit alltmer ovanligt att det bara finns en terminal i hushållen som alla samsas 
om. Istället har det blivit allt vanligare med flera terminaler i hushållet, såsom 
surfplattor, smarta mobiltelefoner och datorer (såväl stationära som bärbara).47 
Den här utvecklingen har i många hushåll medfört att den dator som tidigare 
ensam var ansluten till bredbandsnätet, och som alla i familjen fick samsas om, 
nu har ersatts av en eller flera trådlösa routrar som försörjer ett eller flera 
trådlösa nätverk. Denna trend kommer sannolikt också att hålla i sig och 
förstärkas när fler saker blir uppkopplade, vilket innebär att den fasta 
bredbandsanslutningen nu måste betjäna fler användare eller uppkopplade 
enheter samtidigt. Dessa ställer högre krav på internetanslutningens 
överföringshastighet, tillgänglighet och kvalitet.  

Det blir också allt vanligare att andra typer av terminaler i hemmet ansluts till 
internet, t.ex. smarta tv-apparater, strömbrytare, hemlarm eller vitvaror. Enligt 
Telias beräkningar hade svenska hushåll år 2017 i genomsnitt 12,7 
internetanslutna enheter hemma48 och enligt Internetstiftelsen har 54 % av 
slutanvändarna, utöver traditionella terminaler, också anslutit andra saker till 
internet.49 

                                                 
46 Uppgifter hämtade 2019-10-21 från https://stats.oecd.org/. Tillgänglig: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ICT_HH2#. 
47 Enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2017 hade 88 procent av befolkning 2017 
tillgång till mer än en terminal som kopplar upp sig mot internet (s. 16). Motsvarade information redovisas 
inte i rapporterna för 2018 och 2019. 
48 Pressmeddelande från Telia, dnr 15-7200-387. 
49 Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2019, s. 19. 
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Användandet av internet går också allt längre ner i åldrarna. Till exempel 
använde 2018 tre fjärdedelar av alla tvååringar internet regelbundet och 56 
procent av treåringarna använde internet dagligen.50  

Figur 3: Andel av befolkningen som har tillgång till internetanslutning, dator, smart 
mobiltelefon och surfplatta. 

 

Källa: Internetstiftelsen 2019.51 

2.4.1.3 Ökad efterfrågan på allt högre hastigheter   

Att kunna surfa på internet, exempelvis för att betala räkningar eller använda 
myndigheter e-tjänster och skicka e-post utgör fortfarande basbehovet hos 
slutanvändaren, vilket inte kräver höga upp- eller nedladdningshastigheter. 
Nedladdningshastigheten avgör hur snabbt en hemsida, bild, film eller annan fil 
laddas ner till en enhet, medan uppladdningshastigheten avgör hur snabbt en fil, 
såsom en bild eller e-post etc. kan skickas.  

Med en nedladdningshastighet på 10 Mbit/s kan en slutanvändare t.ex. betala 
räkningar på internet, använda myndigheters e-tjänster, på en grundläggande 
nivå ta emot strömmad musik och tv samt i viss utsträckning dela anslutningen 
mellan flera datorer. Däremot är en nedladdningshastighet på 10 Mbit/s inte 
tillräcklig för att kunna titta på högupplöst strömmad video samtidigt på olika 
enheter eller för att kunna titta på högupplöst video och samtidigt spela spel på 
internet.  

                                                 
50 Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2018, s. 62. Motsvarande siffror saknas i 2019 års rapport. 
51 https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/allmant-om-
internetutvecklingen/#internettillgang-och-uppkoppling (2019-10-28). 
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Som beskrivits ovan visar utvecklingen under 2010-talet, vad gäller 
slutanvändarnas behov och användning av fasta bredbandstjänster, på en tydlig 
inriktning mot allt högre krav på nedladdningshastighet. Detta åskådliggörs 
även i figuren nedan.  

Figur 4: Fördelning (procent) av antalet abonnemang med olika 
nedladdningshastigheter – fasta bredbandstjänster (2007-2018).  

 

Källa: Svensk Telekommarknad (2018).52  

Efterfrågan på allt högre hastigheter förväntas fortsätta att öka i takt med att 
tekniken utvecklas och antalet kvalitetskrävande tjänster ökar. Genom att 
använda information från PTS årliga marknadsundersökning, ”Svensk 
Telekommarknad”,53 kan en linjär prognos över hur efterfrågan kan tänkas se ut 
framöver göras. PTS prognos visar att efterfrågan på höga hastigheter kommer 
att öka och 2022 kommer sannolikt över 80 procent av 
bredbandsabonnemangen i Sverige ha en nedladdningshastighet på över 100 
Mbit/s. 

Sammantaget talar användarmönstret för en fortsatt stigande efterfrågan på 
bredbandstjänster med höga nedladdningshastigheter. 

2.4.2 Efterfrågan på fasta bredbandstjänster via olika typer av nät  
Som framgår ovan har slutanvändarna olika behov av bredbandstjänster med 
olika överföringshastighet och kvalitet, till ett för slutanvändaren rimligt pris. 

                                                 
52 Tabell 26 Abonnemang Internettjänster - antal bredbandsabonnemang per accessform och 
nedströmshastighet (tusental) 
53 https://statistik.pts.se/svensk-telekommarknad/ (2019-10-31).  
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Möjligheten för tjänsteleverantörer att möta slutanvändarnas efterfrågan är i sin 
tur beroende av vilken typ av nät som användaren har tillgång till – dvs. det nät 
som en slutanvändare är ansluten till och som tjänsteleverantören kan använda 
för att producera bredbandstjänster.54 Det är med andra ord nätets tekniska 
förutsättningar som styr kvaliteten på den bredbandstjänst som en 
slutanvändare kan få tillgång till.  

I Sverige levereras fasta bredbandstjänster via fibernät, kabel-tv-nät och 
kopparnät. De olika näten har olika egenskaper och det finns därför vissa 
skillnader mellan bredbandstjänsterna som kan tillhandahållas över respektive 
nät.  

Bredbandstjänster tillhandahålls även trådlöst via mobilnäten – som är byggda 
enligt LTE- respektive HSPA-standarden –55 via fasta radiobaserade nät samt 
via satellitanslutningar.  

Figur 5: Antal abonnemang (tusental) per typ av nät 2010-2018. 

 

Källa: Svensk Telekommarknad 2018. 

2.4.2.1 Omfattningen av PTS analys  
Vad gäller bredbandstjänster via fasta radioanslutningar bedömer PTS att det 
inte är nödvändigt att göra en fördjupad analys. Det sjunkande antalet 
abonnemang för bredbandstjänster via fasta radiotekniker tyder, enligt PTS 
bedömning, på att det också under den kommande regleringsperioden kommer 
att finnas relativt få slutkundsabonnemang totalt sett (ca 7000 stycken).56 Detta 

                                                 
54 Se avsnitt 4.2. 
55 LTE (”Long Term Evolution”) benämns ofta som 4G och HSPA (”High Speed Packet Access”) 
benämns ofta som 3G. 
56 Svensk telekommarknad 2018, tabell 24. 
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innebär att bredbandstjänster via fasta radioanslutningar inte förväntas kunna 
utöva något betydande konkurrenstryck på bredbandstjänster som ansluter via 
andra typer av nät. PTS gör samma bedömning vad gäller bredbandstjänster via 
satellitanslutning, också med hänvisning till det låga antalet abonnemang (ca 
540 stycken).57 Dessa två nättyper kommer därför inte att behandlas ytterligare i 
analysen. 

Vad avser bredbandstjänster via mobilnäten gör PTS däremot bedömningen att 
det, liksom under föregående regleringsperiod, finns skäl att utreda om de kan 
vara utbytbara mot fasta bredbandstjänster. Detta mot bakgrund av den stora 
kundbasen samt att den kommersiella och tekniska utvecklingen av mobilnäten 
förväntas fortsätta även under den kommande regleringsperioden.58 Med 
anledning av detta kommer även tillgång till och egenskaper för mobilt 
bredband att redogöras för i detta avsnitt om slutanvändarnas behov av fasta 
bredbandstjänster. 

PTS kommer endast att beskriva mobilt bredband som fristående datatjänst59 
dvs. den produkt som operatörerna marknadsför och säljer till slutanvändarna 
som ”mobilt bredband”, för att sedan bedöma dess utbytbarhet med fasta 
bredbandstjänster. Mobilt bredband som fristående tjänst innefattar 
bredbandsabonnemang där slutanvändaren ansluter till LTE-nätet via router, 
USB-modem, sim-kort i surfplatta etc. PTS kommer däremot inte att undersöka 
om mobilt bredband som tilläggstjänst till ett mobiltelefonabonnemang är 
utbytbart mot fasta bredbandstjänster.  

Anledningen till detta är främst att de flesta slutanvändare använder ett sådant 
abonnemang vid sidan av en fast anslutning, dvs. som komplement till en fast 
uppkoppling i hemmet. Mobilt bredband som tilläggstjänst kan förvisso 
tillhandahållas utan volymtak och tillsammans med extra sim-kort (s.k. 
tvillingkort). Fortfarande föreligger dock betydande skillnader jämfört med fasta 
bredbandstjänster beträffande egenskaper, prissättning och användning. 
Sammantaget finns det därför enligt PTS bedömning inte anledning att 
undersöka utbytbarheten mellan mobilt bredband som tilläggstjänst till ett 
mobiltelefonabonnemang och fasta bredbandstjänster. 

2.4.2.2 Bredbandstjänster via fibernät 
I oktober 2018 hade 77 procent av Sveriges hushåll och 73 procent av 
arbetsställena i landet tillgång till bredband via fibernät. Vid samma tidpunkt 

                                                 
57 Svensk telekommarknad 2018, tabell 24. 
58 PTS, Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2019 (PTS-ER-2019:11) s. 36. Även om 
investeringarna har börjat minska totalt sett beror detta till stor del på att operatörerna redan har byggt ut 
master och nu endast behöver uppgradera den aktiva utrustningen i masten (s. 35). Se även PTS 
mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 (PTS-ER-2018:7) s. 42 ff.  
59 Från och med 2017 används i Svensk Telekommarknad inte längre begreppen “fristående tjänst” och 
“tilläggstjänst” utan “enbart data” samt “samtal och data”. Denna utveckling påverkar dock inte PTS 
bedömning att mobilt bredband som tilläggstjänst till mobiltelefonabonnemang skiljer sig så mycket från 
fasta bredbandstjänster att det inte finns anledning att undersöka utbytbarheten mellan dessa två 
produkter närmare. 
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uppgick andelen hushåll i absolut närhet till redan fiberansluten byggnad till 
84 procent.60 Vad gäller tillgång är fibernät den näst vanligaste trådbundna 
nättypen efter kopparnät.61  

Som illustreras av grafen nedan är andelen bredbandsabonnemang som ansluter 
via fibernät i Sverige hög i förhållande till andra OECD-länder. 

Figur 6: Andel abonnemang (%) för bredbandstjänster via fibernät i förhållande till det 
totala antalet abonnemang (2019). 

 

Källa: OECD62 

I Sverige erbjuds huvudsakligen bredbandsabonnemang över fibernät med 
nedladdningshastigheter upp till 10, 100, 250, 500 och 1000 Mbit/sekund. 
Uppladdningshastigheter har historiskt sett generellt varit lägre än 
nedladdningshastigheterna. Under de senaste åren har det dock skett en 
utveckling mot abonnemang med symmetrisk överföringshastighet, dvs. samma 
upp –och nedladdningshastighet.63 

Bredbandstjänster via fibernät är typiskt sett mer stabila, med en generellt sett 
lägre grad av paketförlust och fördröjning (i genomsnitt 13 millisekunder), än 
bredbandstjänster via kopparnät (39 millisekunder), vilket kan vara särskilt 
viktigt för t.ex. internetspel och videosamtalstjänster. 

                                                 
60 Med ”absolut närhet” menas här ett avstånd på maximalt 50 meter. Jfr. PTS mobiltäcknings- och 
bredbandskartläggning 2018 (PTS-ER-2019:5), s. 25. 
61 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 (PTS-ER-2019:5), s. 27-29. 
62 http://www.oecd.org/sti/broadband/1.10-PctFibreToTotalBroadband-2018-12.xls (2019-11-04). 
63 Erbjudanden från Telia, dnr 15-7200-378, Telenor, dnr 15-7200-376, Bahnhof, dnr 15-7200-372, A3, 
dnr 15-7200-371. Bahnhof erbjuder även bredbandsabonnemang med 10 Gbit/s, dnr 15-7200-386. 
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Fiber är lämpligt för mycket hastighetskrävande applikationer och för att 
leverera flera bredbandstjänster över samma anslutning samtidigt (exempelvis 
internetanslutning med höga överföringshastigheter och högupplöst ip-tv). I 
dagsläget karaktäriseras bredband via fibernät av högre teoretiska 
överföringshastigheter än övriga fasta bredbandsnät. Överföringshastigheten 
minskar inte heller med avståndet till närmaste nätverksnod.64 De 
fiberabonnemang med högst hastighet som var vanligt förekommande hos de 
största tjänsteleverantörerna levererade nedladdningshastigheter som i 
genomsnitt uppgick till ca 119 Mbit/s under 2018.65  

År 2010 levererade 10 procent av bredbandsabonnemangen med anslutning via 
fibernät en hastighet på under 10 Mbit/s. Motsvarande andel 2018 var 1 
procent. Samtidigt har andelen abonnemang med hastigheter från 10 Mbit/s 
och upp till 99 Mbit/s minskat från 43 procent 2010 till 11 procent 2018 och 
andelen bredband som levereras med en hastighet på 100 Mbit/s och över har 
ökat från 47 procent till 89 procent under samma period.66 

Sett till antalet abonnemang har efterfrågan på fibernätanslutning ökat kraftigt 
de senaste åren (se Figur 5 ovan). Samtidigt har det skett en minskning av 
andelen abonnemang för anslutning via fibernät med lägre hastigheter (under 
100 Mbit/s). Detta beror dels på att slutanvändarna uppgraderat sina 
abonnemang, dels på att operatörerna inte längre erbjuder abonnemang med de 
lägsta hastigheterna, t.ex. abonnemang med hastigheter om 10 Mbit/s. Numera 
erbjuder de stora operatörerna endast i begränsad omfattning nya kunder 
möjligheten att teckna bredbandsabonnemang via fibernät med hastigheter 
under 100 Mbit/s, såväl nedströms- som uppströms.  

2.4.2.3 Bredbandstjänster över kabel-tv-nät 

S.k. returaktivering har gjort det möjligt att erbjuda bredband via kabel-tv-nät.67 
Bredbandstjänster via kabel-tv-nät erbjuds till både privatpersoner och företag 
och det är vanligt att mer än en tjänst levereras över samma 
bredbandsanslutning, exempelvis både ip-tv och internetanslutning. 

Totalt hade 38 procent av hushållen och 22 procent av arbetsställena i landet 
tillgång till bredband via kabel-tv-nät i oktober 2017. Tillgången till bredband 
via kabel-tv-nät med standarden Docsis 3.1, som medger högre 
överföringshastigheter, uppgick till 36 procent av hushållen.  

Kabel-tv-nät finns nästan uteslutande i flerfamiljshus i tätortsområden och har 
mycket begränsad utbredning i områden utanför tätorter. Detta beror på att 
                                                 
64 En nätverksnod är en spridningspunkt där datatrafikflöden vidarekopplas, koncentreras och/eller 
fördelas. I ett bredbandsnät ansluter i normalfallet ett större antal byggnader till en gemensam nätverksnod 
via ett så kallat accessnät, se vidare: avsnitt 4.2.3. 
65 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 (PTS-ER-2019:5), s. 24.  
66 PTS, Svensk Telekommarknad 2018 Tabell 26 ”Internettjänster – antal bredbandsabonnemang per 
accessform och nedströmshastighet”.   
67 Returaktivering innebär att utrustning installeras som gör det möjligt att båda skicka och ta emot 
signaler via kabel-tv-nätet.  
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överföringshastigheten i kabel-tv-nät avtar med avståndet till närmaste nod. 
Eftersom kabel-tv-nät företrädesvis finns i flerfamiljshus i tätbebyggda 
områden är dock noden i de flesta fall så nära slutanvändarna att 
överföringshastigheten inte påverkas negativt i någon större utsträckning.68 I 
övrigt har bredbandstjänster via kabel-tv-nät liknande tekniska egenskaper och 
prestanda vad avser överföringshastighet, paketförlust och fördröjning, som 
motsvarande bredbandstjänster över fiber.  

Följande överföringshastigheter (nedströms/uppströms) över kabel-tv-nät är 
vanligt förekommande på den svenska marknaden:69  

• 50/10 Mbit/s 
• 50/50 Mbit/s 
• 100/10 Mbit/s 
• 250/10 Mbit/s 
• 500/50 Mbit/s 
• 1 000/100 Mbit/s 

Under 2018 har den ledande operatören som erbjuder bredbandstjänster via 
kabel-tv-nätet ändrat sina marknadsförda överföringshastigheter till: 

• 50/10 Mbit/s 
• 150/10 Mbit/s 
• 300/10 Mbit/s 
• 600/50 Mbit/s 
• 1 200/100 Mbit/s 

Abonnemang över kabel-tv-nätet har tidigare inte sålts med symmetriska 
hastigheter. Istället har högre uppladdningshastigheter sålts separat som en 
tilläggstjänst. Abonnemang med symmetrisk överföringshastighet erbjuds dock 
numera också via kabel-tv-nät, det gäller 50/50 Mbit/s och 100/100 Mbit/s. 
Andelen abonnemang med nedladdningshastigheter på 100 Mbit/s eller mer 
har också ökat från 41 procent år 2014 till 76 procent år 2018.70 Detta beror på 
att kabel-tv-näten har uppgraderats, vilket gör att många slutanvändare som 
tidigare inte hade möjlighet att uppnå höga nedladdningshastigheter via kabel-
tv-nät nu kan det. 

I dagsläget karaktäriseras bredbandstjänster via kabel-tv-nät av 
överföringshastigheter som är högre än för bredbandstjänster via kopparnätet, 
och i många fall i nivå med bredbandstjänster via fibernät. Det 

                                                 
68 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 (PTS-ER-2018:5) s. 27. 
69 Erbjudanden från Com Hem, dnr 15-7200-385. 
70 PTS, Svensk Telekommarknad 2018 Tabell 26 ”Internettjänster – antal bredbandsabonnemang per 
accessform och nedströmshastighet”. 
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bredbandsabonnemang med högst hastighet via kabel-tv-nät som var vanligast 
förekommande under 2017 levererade i genomsnitt ca 99 Mbit/s nedströms.71  

Sett till antal abonnemang är efterfrågan på kabel-tv-nät relativt oförändrad de 
senaste åren (se Figur 5 ovan). 

2.4.2.4 Bredbandstjänster via kopparnät 
För fast bredband via en trådbunden anslutning är anslutningar via kopparnät 
med xDSL-teknik den anslutningsform som ger störst andel hushåll och 
arbetsställen i landet tillgång till bredband. I oktober 2018 hade 88 procent av 
Sveriges hushåll och 85 procent av arbetsställena i landet tillgång till bredband 
via kopparnätet.72 Det har skett en minskning med ca 11 procentenheter sedan 
2015 till följd av att en kontinuerlig avveckling av kopparnätet pågår, samt att 
det sedan ca år 2006 byggs nya hus som inte ansluts till kopparnätet. Sett till 
antal abonnemang har efterfrågan på bredband via kopparnätet sjunkit (se Figur 
5 ovan). År 2014 fanns det ca 1,2 miljoner abonnemang jämfört med ca 
624 000 abonnemang år 2018, dvs. en halvering.73 

Tekniken för bredband via kopparnät baseras på kopparpar i det traditionella 
telefonnätet och karaktäriseras av asymmetrisk överföringshastighet, vilket gör 
att det går snabbare att ta emot än att skicka data. Överföringshastigheterna 
avtar med avståndet till den telestation abonnenten är ansluten till. Maximalt 
avstånd för att kunna tillhandahålla bredbandstjänster via kopparnätet är c:a 5 
kilometers ledningslängd.74  

På den svenska marknaden erbjuds bredbandstjänster via kopparnät i huvudsak 
med nedladdningshastigheterna 2, 8, 24, 30 respektive 60 Mbit/s.75 Jämfört med 
kabel-tv-nät och fibernät har bredband via kopparnätet alltså väsentligt lägre 
överföringshastighet. Det bredbandsabonnemang med högst hastighet via 
kopparnät som var vanligast förekommande under 2017 levererade i 
genomsnitt ca 15 Mbit/s.76  

Med uppgradering av telestationer till VDSL möjliggörs högre hastigheter och 
det bredbandsabonnemang med högst hastighet via VDSL som var vanligt 
förekommande under 2017 levererade i genomsnitt 27,5 Mbit/s.77 För att kunna 
få tillgång till VDSL får dock inte slutkundens anslutningspunkt befinna sig mer 
än 500 meter fågelvägen från den närmaste nätverksnoden som, när det gäller 
kopparnät, kallas telestation. På grund av detta är det uppskattningsvis endast 
ca 18,5 procent av befolkningen som har möjlighet att få bredbandstjänster via 

                                                 
71 Internetstiftelsen, Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2017, s. 16. 
72 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 (PTS-ER-2019:5) s. 27. 
73 PTS, Svensk Telekommarknad 2018, Tabell 26 ”Internettjänster – antal bredbandsabonnemang per 
accessform och nedströmshastighet”.   
74 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 (PTS-ER-2019:5) s. 66. 
75 Erbjudanden från A3 (dnr. 15-7200-370), Bahnhof (dnr. 15-7200-373), Net at Once (dnr. 15-7200-374), 
Tele2 (dnr. 15-7200-375); Telenor (dnr. 15-7200-377) och Telia (dnr. 15-7200-378). 
76 Internetstiftelsen, Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2017, s. 16.  
77 Internetstiftelsen, Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2017, s. 33. 
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kopparnät med högre överföringshastigheter. Andelen som har möjlighet att få 
tillgång till VDSL med de högsta överföringshastigheterna nedströms, upp till 
60 Mbit/s, är ännu mindre.78 

Med den senaste generationens xDSL-teknik, den s.k. G.fast-tekniken, kan 
bredbandstjänster med överföringshastigheter upp till 500 Mbit/s nedströms 
levereras via kopparnät. I Sveriges har dock, till skillnad från t.ex. Tyskland, 
G.fast-tekniken inte implementerats i kopparnätet. Så vitt PTS kan bedöma 
beror detta bland annat på att Sverige, ur ett europeiskt perspektiv, har en stor 
del andel fibernät vilket har gjort det olönsamt att göra större investeringar i 
uppgraderingar av kopparnätet. I de mer glesbefolkade delarna av Sverige skulle 
det inte heller vara möjligt att implementera G.fast-tekniken, eftersom de flesta 
hushåll som fortfarande inte fått tillgång till fiber befinner sig för långt bort från 
sin lokala telestation.  

2.4.2.5 Sammanfattande beskrivning av fördelningen av fasta bredbandstjänster 
med olika hastigheter över fiber-, koppar-, och kabel-tv-nät  

Tabellen nedan sammanfattar ovanstående beskrivning av de 
överföringshastigheter som erbjuds för bredbandstjänster via olika typer av nät. 
Tabellen beskriver även hur fördelningen ser ut vad gäller antalet slutanvändare 
som 2018 köpte bredbandstjänster med olika hastigheter via olika typer av nät. 

  

                                                 
78 PTS Byggnadsdatabas 2018. PTS Byggnadsdatabas innehåller data som samlats in och sammanställts 
inom ramen för PTS mobil- och bredbandskartläggning samt uppgifter från Lantmäteriets 
fastighetsregister (data om byggnader) och Statistiska Centralbyrån, SCB (data om lägenheter och 
arbetsställen). För mer information om databasen, se dnr 17-7015-1 samt PM – Metod för beräkning av 
marknadsandelar på slutkundsmarknaderna för bredbandstjänster via fiber- och kabel-tv-nät till enfamiljs- 
respektive flerfamiljshus (dnr. 15-7200-592).  
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Tabell 1: Befintliga bredbandsabonnemang per hastighet och nät  (tusental).              

2018 Koppar Kabel-tv-nät Fibernät 
    

< 2 Mbit/s 2 0 7 

2 Mbit/s - 9 Mbit/s 238 4 14 

10 Mbit/s - 29 Mbit/s 251 16 201 

30 Mbit/s - 99 Mbit/s 134 75 80 

100 Mbit/s - 249 Mbit/s   413 1 729 

250 Mbit/s - 499 Mbit/s   102 410 

500 Mbit/s - 999 Mbit/s   64 96 

≥ 1000 Mbit/s   0 123 

Totalt 624 675 2 660 
Källa: Svensk Telekommarknad 2018. 

2.4.2.6 Bredbandstjänster via mobilnät 
Bredbandstjänster via de ovan nämnda nättyperna  fibernät, kabel-tv-nät och 
kopparnät utgör fasta bredbandstjänster. Det är endast bredband via mobilnät, 
dvs. mobilt bredband, som kan erbjuda just egenskapen mobilitet. Trots att 
denna egenskap av uppenbara skäl saknas för de fasta bredbandstjänsterna 
finns det, som tidigare nämnt, skäl för PTS att utreda om mobila 
bredbandstjänster – som fristående datatjänster – kan vara utbytbara mot fasta 
bredbandstjänster. 

I de mobila anslutningsformerna ingår HSPA (3G) och LTE (4G) som 
sinsemellan har olika egenskaper. LTE är en mer modern teknik som möjliggör 
bättre överföringskapacitet och högre överföringshastigheter. I stort sett alla 
Sveriges hushåll har tillgång till bredband via LTE-näten.79 Sett till antalet 
abonnemang har efterfrågan på mobilt bredband avtagit kraftigt de senaste två 
åren (se Figur 5 ovan).   

Överföringshastigheten för mobilt bredband påverkas av den tillgängliga 
bandbredden i en basstation som täcker ett område. I städer och större tätorter 
använder operatörerna ofta fler och högre frekvensband vilket möjliggör större 
bandbredd, och därmed ofta högre överföringshastigheter. I mindre 
tätbefolkade områden använder operatörerna främst lägre frekvensband 
eftersom dessa når längre och medger bättre täckning. Bandbredden i dessa 
frekvensband är dock begränsad. Detta innebär att mobilt bredband med högre 
överföringshastigheter normalt sett bara finns tillgängligt i tätort. Det är dock 
möjligt att uppnå relativt höga överföringshastigheter också i de lägre 
frekvensbanden som används i glesbygd,80 och tilldelningen av frekvensband i 

                                                 
79 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 (PTS-ER-2019:5) s. 29. 
80 PTS, Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2018 (PTS-ER-2019:11) s. 36. 
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700 MHz-bandet för mobilt bredband kommer också att ge högre 
överföringsföringshastigheter och kapacitet även i glesbygd.81  

Mobilt bredband via LTE kan i kommersiella nät uppnå överföringshastigheter 
upp till 300 Mbit/s nedströms. Normalhastigheterna som de största 
operatörerna anger i sin marknadsföring ligger dock inom spannet 3-64 Mbit/s 
nedströms.82 

Mobilnäten är föremål för kapacitetsbegränsningar till följd av den begränsade 
bandbredden. För att hantera kapacitetsbegränsningarna tillhandahålls mobilt 
bredband normalt sett med tak för mycket data en slutanvändare kan ta emot 
varje månad, s.k. datavolymtak.83 I takt med att mobilnäten har byggt ut och 
förtätats med fler basstationer har emellertid datavolymtaken höjts och nu 
erbjuds också abonnemang utan datavolymtak.84 

2.4.2.7 Slutanvändarnas preferenser vad gäller olika typer av nät 

Respondenterna i PTS konsumentundersökning, ”Individundersökningen”,85 
för åren 2011, 2013, 2015 och 2017 har fått svara på frågan varför de valt den 
typ av nät som deras hushåll huvudsakligen använder. Resultaten framgår av 
tabellen nedan. 

  

                                                 
81 PTS beslut om tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet (dnr. 17-9908); PTS, Rapport av 
uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 MHz-bandet (694–790 MHz) (PTS-ER-2015:15) s. 
13. Se PTS Rapport av uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 MHz-bandet (694–790 
MHz) (PTS-ER-2015:15) s. 13. 
82 Erbjudanden från Tre (dnr. 15-7200-379), Net1 (dnr. 15-7200-380), Tele2 (dnr. 15-7200-381), Telenor ( 
dnr. 15-7200-382) samt Telia (dnr. 15-7200-383). 
83 Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband - PTS prisrapport 2018 (PTS-ER-2018:25) s. 14f. 
84 Se t.ex. dnr. 15-7200-671. 
85 Individundersökningen genomförs årligen i syfte att ge PTS kunskap om marknaden för elektronisk 
kommunikation utifrån ett konsument- och efterfrågeperspektiv. Undersökningen omfattar frågor om fast 
och mobil telefoni, internet och tv och genomförs. Se https://statistik.pts.se/individundersoekning/ 
(2019-10-31). 

https://statistik.pts.se/individundersoekning/
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Tabell 2: Anledning att välja nuvarande typ av nät.  

  
Använder tjänster 
som kräver högre 

hastighet 

För att överförings-
hastigheten inte 

begränsas 

Vill kunna använda 
samma abonnemang 

utanför hemmet 

Vill ha en låg 
kostnad 

Fick ett paket-
erbjudande där 
Internet ingick 

Kan inte få något 
annat 

Fast bredband via kopparnät 

2011 11% 8% 5% 14% 11% 9% 

2013 9% 8% 3% 11% 12% 25% 

2015 14% 24% 2% 13% 17% 35% 

2017 13% 19%   18% 18% 31% 

Fast bredband via fibernät       

2011 20% 14% 6% 21% 9% 9% 

2013 34% 25% 5% 23% 15% 9% 

2015 36% 42% 2% 27% 22% 11% 

2017 37% 36%  18% 23% 12% 

Fast bredband via kabel-TV-nät         

2011 11% 8% 6% 16% 18% 9% 

2013 16% 11% 3% 24% 26% 12% 

2015 15% 27% 2% 20% 36% 16% 

2017 14% 16%   17% 37% 19% 

Mobilt bredband (3G- eller 4G-nät)      

2011 2% 2% 40% 19% 10% 7% 

2013 7% 3% 36% 22% 11% 13% 

2015 5% 8% 31% 27% 12% 18% 

2017 6% 8% 35% 26% 10% 23% 

Källa: PTS Individundersökning år 2011, 2013, 2015 och 2017.86 

Slutanvändare med mobilt bredband har framförallt angivit att de gjort sitt val 
eftersom de vill kunna vara mobila i och utanför hemmet samt eftersom de vill 
ha ett lägre pris. Som framgår av Tabell 2: är möjligheten till mobilitet för vissa 
användare en avgörande egenskap i valet av nätteknik.  

I dagsläget har slutanvändare med bredbandstjänster via fibernät framförallt 
gjort sitt val eftersom de använder tjänster som kräver högre hastigheter eller 
eftersom de inte vill att överföringshastigheten ska begränsas. De slutanvändare 
som har bredbandstjänster via fibernät köper också i större utsträckning 
abonnemang med högre hastigheter. Av gruppen som väljer 
bredbandsanslutning via fibernät har 89 procent en nedladdningshastighet på 
100 Mbit/s eller mer.87 Användandet av tjänster som kräver högre hastigheter 
kan alltså få slutanvändare att avstå från att använda bredbandstjänster via nät 
som inte kan leverera lika höga hastigheter, t.ex. mobilt bredband. 

                                                 
86 Svaren redovisas utifrån vilken typ av bredbandsnät som den tillfrågade har tillgång till. Flera svar var 
möjliga, därav summerar kolumnerna till mer än 100 procent. 
87 PTS, Svensk Telekommarknad 2018 Tabell 26 ”Internettjänster – antal bredbandsabonnemang per 
accessform och nedströmshastighet”.   
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2.4.2.8 Tillgången till bredband via flera typer av nät 

Eftersom den absoluta majoriteten av Sveriges befolkning, 89 procent av 
hushållen, har tillgång till bredband via kopparnätet säljs bredband via fibernät 
och kabel-tv-nät i normalfallet till slutanvändare som också skulle kunna välja 
bredband via kopparnätet. 

Beräkningar i PTS Byggnadsdatabas visar hur tillgången till olika 
anslutningsformer i Sverige överlappar, utifrån uppgifter om vilka byggnader i 
Sverige som är anslutna med respektive nätinfrastruktur, och hur många 
lägenheter som finns i respektive byggnad.88 Andelen hushåll som har tillgång 
till bredbandstjänster via olika typer av nät fördelar sig enligt följande tabell. 

  

Tabell 3: Överlapp av olika typer av nät.  

  Andel hushåll + arbetsställen 
Tillgång till koppar-, kabel-tv- och fibernät 25 % 
Tillgång till koppar- och fibernät 61 % 
Tillgång till koppar- och kabel-tv-nät 29 % 
Tillgång till kabel-tv- och fibernät 26 % 

Källa: PTS Byggnadsdatabas 2018 

Tillgången till bredband levererat över flera olika typer av nät skiljer sig åt 
mellan enfamiljshus och flerfamiljshus.89 Idag är en majoritet (ca 87 procent) av 
hushållen boende i flerfamiljshus anslutna till fibernät, medan i 
storleksordningen ca 60 procent av hushållen i enfamiljshus är anslutna.90 
Kabel-tv-nät finns nästan uteslutande enbart i flerfamiljshus. 

2.4.2.9 Kvalitetsaspekter 

Fasta bredbandstjänster till hushåll och små företag tillhandahålls utan någon 
form av prioritering, s.k. ”best effort”. Vad gäller överföringshastighet 
redovisar operatörerna ofta ett garanterat hastighetsintervall. I detta hänseende 
är det inte någon skillnad i avtalsvillkor mellan koppar-, kabel-tv- eller fibernät 
eller mobilt bredband. Det är också vanligt att operatörerna förbehåller sig 
rätten att begränsa den enskilde slutanvändarens möjligheter att använda 
tjänsten samt friskriver sig från ansvar för begränsningar i tillgänglighet eller 
överföringshastighet. 

För mobilnäten gäller liksom för de fasta bredbandsnäten att 
överföringshastigheten varierar beroende på hur många som använder nätet vid 
ett givet tillfälle. Generellt sett är dock mobilnäten mer känsliga för belastning 
                                                 
88 När PTS beräknar tillgång till anslutningsform i Byggnadsdatabasen utgår myndigheten från antagandet 
att det finns ett hushåll per lägenhet. 
89 Med enfamiljshus avses i detta beslut bostadshus med en lägenhet. Resterande byggnader utgör 
flerfamiljshus. 
90 Beräkning utifrån PTS Byggnadsdatabas 2018. 
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än vad fasta bredbandsnät är,91 men operatörerna har på senare år investerat i 
och uppgraderat mobilnäten, inte minst genom att anlägga fler basstationer.92  

För vissa tjänster, t.ex. internetspel, är korta svarstider en relevant 
kvalitetsaspekt. I det avseendet har bredbandstjänster via kabel-tv-nät och 
fibernät generellt kortare genomsnittliga svarstider än vad bredbandstjänster via 
kopparnät respektive mobilt bredband har.  

Figur 7: Svarstider (millisekunder) för att skicka och ta emot data 2014-2016.                                        

 

Källa: Internetstiftelsen, Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2016 (2017) 

2.4.3 Efterfrågan på sampaketerade abonnemang 
Sampaketering innebär att slutanvändarna köper internetanslutning i 
kombination med andra ip-baserade tjänster, framförallt fast ip-telefoni 
och/eller ip-tv. 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 ip-telefoni och fast internetanslutning, även om 
antalet sådana abonnemang har sjunkit sedan 2010, och sampaketering av 
internetanslutning och ip-tv har ökat under denna tidsperiod.  

                                                 
91 Internetstiftelsen, Mobil Surfhastighet i Sverige 2017, s. 11 samt Ofcom, UK Home Broadband 
Performance – The performance of fixed-line broadband delivered to UK residential consumers (2018) s. 
16f.  
92 PTS, Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2019 (PTS-ER-2019:11) s. 35f; PTS Mobiltäcknings- 
och bredbandskartläggning 2018 (PTS-ER-2019:5) s. 40.  
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Till skillnad från bredbandstjänster via fasta bredbandsnät erbjuds inte mobilt 
bredband sampaketerat med vare sig ip-tv eller ip-telefoni.  

Figur 8: Antal (tusental) sampaketerade bredbandsabonnemang.                                                             

 

Källa: Svensk Telekommarknad 2018.93 

Såväl fiber- och kabel-tv- som kopparnäten kan tillhandahålla fast telefoni och 
tv.94 Bredbandstjänster via kopparnät är dock avståndsberoende, vilket medför 
att slutanvändarna inte alltid kan få tillgång till tjänster som kräver högre 
överföringshastighet (t.ex. högkvalitativ ip-tv).95 Användarupplevelsen kan 
också skilja sig då ip-tv tillhandahålls via kopparnät, eftersom ip-tv-tjänsten 
tilldelas mellan 4 och 13 Mbit/s av den tillgängliga kapaciteten, beroende på 
kvaliteten på utsändningen. Detta innebär att det går långsammare att surfa på 
internet samtidigt som ip-tv-boxen är påslagen,96 en fördröjning som ökar ju 
fler bredbandstjänster som används via samma anslutning samtidigt. 

Eftersom kabel-tv-näten ursprungligen byggdes för att tillhandahålla tv erbjuds 
även analog kabel-tv sampaketerat med internetanslutningen, men däremot inte 

                                                 
93 Tabell 31 ”Sampaketerade abonnemang - Antal slutkunder med sampaketerade abonnemang (tusental)”. 
Ökningen i antalet sampaketerade abonnemang samt gruppen övriga under 2017 beror på att frågan om 
sampaketerade abonnemang i PTS Svensk Telekommarknad 2017 har ändrats så att även tjänster som inte 
marknadsförs tillsammans som ett särskilt erbjudande ingår i kategorin. 
94 Via kopparnätet tillhandahålls telefoni både analogt via det publika telefonnätet (PSTN ((”public 
switched telephone network”), som är den engelska akronymen för det publika telefonnätet) och digitalt i 
form av ip-telefoni. 
95 Även kopparnätets beskaffenhet kan påverka kapaciteten. 
96 Se t.ex. Telias allmänna villkor för tjänster till konsumenter, p. 2.12 (dnr 15-7200-384). 
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ip-tv. I kabel-tv-näten är det dock möjligt att också få ip-telefoni via 
bredbandsanslutningen. 

Vad gäller ip-tv så ökade antalet abonnemang med 97 procent mellan åren 2012 
och 2018. Det är dock enbart försäljningen av ip-tv över fibernät som ökar, 
vilken är den vanligaste typen av nät över vilket ip-tv levereras. Antalet 
abonnemang för ip-tv som levereras via kopparnät har däremot minskat under 
samma period.  

Figur 9: Antal (tusental) ip-tv-abonnemang via bredband.                                                              

 

Källa: Svensk Telekommarknad 201897 

2.5 Affärsmodeller och avtalsformer i enfamiljshus och 
flerfamiljshus  

I detta avsnitt redogörs för skillnader vad gäller sättet på vilket nätanslutningar 
och bredbandstjänster förhandlas och tillhandhålls till slutanvändare i 
flerfamiljshus och slutanvändare som bor i enfamiljshus. 

2.5.1 Affärsmodeller och avtalsformer för bredbandstjänster via 
fibernät  

I Sverige förekommer i huvudsak två affärsmodeller på slutkundsmarknaden 
för fasta bredbandstjänster till hushåll och småföretag; en modell som används 
för enfamiljshus, och en som används för flerfamiljshus. Det som skiljer de två 
affärsmodellerna åt är framförallt att avtalsparterna är olika i enfamiljshus 
respektive flerfamiljshus, att operatörerna i större utsträckning äger 
slutkundsanslutningen i enfamiljshus, samt att möjligheten att välja mellan och 

                                                 
97 Tabell 29 ”Tv-tjänster – Antal abonnemang (tusental)”. 
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förhandla med olika nätägare och kommunikationsoperatörer98 är större i 
flerfamiljshus.  

När slutanvändaren befinner sig i ett flerfamiljshus är det fastighetsägaren som 
tecknar avtal med en operatör för slutkundstjänster eller 
kommunikationsoperatörstjänster. Om fastighetsägaren sluter avtal med en 
kommunikationsoperatör tecknar de enskilda slutanvändarna i flerfamiljshus 
tjänsteavtal med de tjänsteleverantörer som finns tillgängliga i 
leveransportföljen hos den valda kommunikationsoperatören.  

När slutanvändaren befinner sig i ett enfamiljshus är det vanligast att 
slutanvändaren, som också är fastighetsägare, tecknar ett avtal direkt med 
operatören för slutkundstjänsten, i regel via den 
kommunikationsoperatörsplattform som nätägaren tillhandahåller.  

Det förekommer att vissa enfamiljshus ingår i en bostadsrättsförening eller en 
samfällighet, t.ex. hushåll i ett radhusområde. I sådana fall kan ett kollektivt 
förhandlingsläge, som liknar förhandsläget för flerfamiljshus, för de hushållen 
föreligga  

Vidare kan enfamiljshusområden delas in i olika mognadsfaser. Vid den 
tidpunkt då utbyggnad av fibernät sker har slutanvändaren i ett enfamiljshus 
ibland möjlighet att välja mellan erbjudanden från konkurrerande operatörer. 
När det väl finns en befintlig anslutning saknas normalt sett en sådan 
valmöjlighet, eftersom det i princip aldrig förekommer parallell etablering av 
fibernät till enfamiljshus.  

De övergripande skillnaderna mellan de huvudsakliga affärsmodellerna för 
enfamiljs- respektive flerfamiljshus gäller dock oavsett mognadsfas. 

2.5.2 Fastighetsnätet som förhandlingsmedel 
I flerfamiljshus äger fastighetsägaren i många fall ett fastighetsnät som utgör en 
nödvändig nätinfrastruktur mellan accessnätet och anslutningspunkten i 
slutkundens bostad för att tillhandahålla bredbandstjänster till slutanvändarna. 
Tillträde till ett fastighetsnät i ett flerfamiljshus ger en tjänsteleverantör tillgång 
till en grupp av kunder, jämfört med ett enfamiljshus som generellt sett endast 
ger tillgång till en enskild slutkundsanslutning. 

                                                 
98 Det finns flera varianter av den s.k. kommunikationsoperatörsmodellen, men i princip innebär modellen 
att kommunikationsoperatören, extern eller i form av nätägaren själv, hyr nätet (i regel på passiv nivå) och 
investerar i egen aktiv nätutrustning. Med detta aktiva nät tillhandahåller kommunikationsoperatören 
virtuella accessförbindelser till tjänsteleverantörer, som tecknat avtal med kommunikationsoperatören om 
att ansluta sig till kommunikationsoperatörens plattform, för att därigenom kunna erbjuda 
bredbandstjänster till slutanvändarna. Tjänsteleverantörerna marknadsför sig på plattformen och 
slutanvändarna får därigenom ett urval av tjänsteleverantör och olika tjänster att välja mellan. Det 
förekommer att den aktör som är kommunikationsoperatör även tillhandahåller slutkundstjänster, som då 
ingår i urvalet på plattformen. Se vidare: avsnitt 4.2.5. 
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En fastighetsägare i flerfamiljshus upphandlar från tid till annan den operatör 
som betalar näthyra till fastighetsägaren och sköter driften av fastighetsnätet. 
Detta kan ske på olika sätt: 

I vissa fall är operatören helt vertikalt integrerad och sköter då inte bara driften 
av fastighetsnätet, utan ansluter också fastighetsnätet till sitt eget accessnät samt 
tillhandahåller slutkundstjänster, antingen exklusivt eller genom en 
kommunikationsoperatörsplattform som ger andra operatörer tillträde. I de fall 
operatören tillhandahåller en kommunikationsoperatörsplattform så betalar 
tillträdande tjänsteleverantörer en avgift till operatören för att ansluta sig till och 
tillhandahålla tjänster över kommunikationsoperatörsplattformen.99  

En operatör som inte äger något accessnät kan fortfarande sköta driften av ett 
fastighetsnät men måste då också hyra tillträde till ett accessnät. I detta fall 
betalar operatören utöver hyran till fastighetsägaren också en näthyra till 
operatören som äger accessnätet. I de fall det finns flera accessnät att välja 
mellan kan den operatör som vinner fastighetsägarens upphandling välja vilken 
accessnätsägare som ska ansluta fastigheten. Då upphandlas tillträde till 
accessnätet med samma regelbundenhet som gäller för upphandlingen av 
fastighetsnätet.    

Fastighetsnätet utgör ett viktigt förhandlingsmedel för såväl fastighetsägare som 
operatörer. Exempelvis kan en fastighetsägare som hyr ut bostäder eller andra 
lokaler använda tillgången till fastighetsnätet som ett förhandlingsmedel för att 
generera intäkter (s.k. ”kick-back”). Detta blir möjligt genom att 
fastighetsägaren får en andel från operatören som sköter driften av 
fastighetsnätet, i samband med att operatören tar ut avgifter av de 
tjänsteleverantörer som ansluter sig till fastighetsnätet för att tillhandahålla 
bredbandstjänster. För fastighetsägare i form av bostadsrättsföreningar används 
kontrollen över fastighetsnätet generellt istället för att få ett så förmånligt pris 
på bredbandstjänsterna som möjligt för föreningens medlemmar, t.ex. genom 
en grupprabatt.    

För en operatör som saknar tillgång till ett accessnät och som vunnit en 
upphandling om att sköta driften av ett fastighetsnät kan denna använda sin 
kontroll över fastighetsnätet gentemot accessnätägaren eller, vid förekommande 
fall, en kommunikationsoperatör. Detta eftersom operatören kontrollerar ett 
stort antal slutkundsanslutningar som kan generera intäkter till accessnätägaren 
eller kommunikationsoperatören. Om accessnätägaren eller 
kommunikationsoperatören skulle ställa orimliga krav på priser kan operatören 
antingen skapa en förbindelse till fastighetsnätet genom att anlägga ett eget 
accessnät eller, i förekommande fall, ansluta till en konkurrerande 
accessnätägare. 

                                                 
99 Se vidare avsnitt: 4.2.5; Se även: Skrivelse från Tele2, (dnr. 15-7200-323) s. 2 samt Skrivelse från Com 
Hem (dnr. 15-7200-322) s. 4. 
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Slutanvändare i enfamiljshus befinner sig inte i samma förhandlingsposition 
som fastighetsägare av flerfamiljshus. Detta beror på att den operatör som 
anlägger ett accessnät, som ansluter slutanvändare i ett område med 
enfamiljshus, får exklusivitet och det uppstår inga möjligheter för 
slutanvändaren att ansluta sig till ett annat nät utan att betala ytterligare en 
anslutningsavgift. När accessnätet väl är anlagt är sedan slutanvändaren i 
normalfallet hänvisad till att välja bredbandstjänster från de tjänsteleverantörer 
som är anslutna till accessnätägarens nät, vanligtvis genom en 
kommunikationsoperatörsplattform.100        
 
För slutanvändare som bor i enfamiljshus som är del av t.ex. en samfällighet 
kan det dock uppstå en kollektiv förhandlingsposition som liknar den position 
som fastighetsägaren i ett flerfamiljshus har, förutsatt att tillräckligt många 
hushåll kan gå samman.  

2.5.3 Skillnader mellan enfamiljshus och flerfamiljshus vad gäller 
bredbandstjänster via kabel-tv-nät och kopparnät 

Ovan beskrevs olika förhållanden som skiljer sig åt när det gäller att leverera 
bredbandstjänster via fibernät till slutanvändare som bor i flerfamiljshus jämfört 
med tjänster till slutanvändare i enfamiljshus. 

Skillnader mellan de olika segmenten gör sig gällande även vad avser 
bredbandstjänster via kabel-tv-nät. Innehav av ett kabel-tv-nät i ett 
flerfamiljshus utgör ett väsentligt förhandlingsmedel. Vanligtvis kan  
fastighetsägaren förhandla med en bredbandsleverantör om att ingå gruppavtal. 
I enfamiljshussegmentet är det dock ovanligt att bredbandstjänster levereras via 
kabel-tv-nät, varpå detta förhandsläge sällan uppstår. 

Vad gäller bredband via kopparnät saknas motsvarande position att förhandla 
om gruppavtal som för ägare av flerfamiljshus, vilket beror på att kopparnätet 
normalt sett inte utgör en del av fastighetsnätet utan istället ägs av Telia.101 

2.6 Priser på fasta bredbandstjänster 
I detta avsnitt beskrivs abonnemangspriser för fasta bredbandstjänster via 
koppar-, kabel-tv- respektive fibernät, samt för mobilt bredband. Ibland betalar 
slutanvändarna även t.ex. en startavgift eller en engångskostnad för en router. 
Sådana avgifter berörs inte nedan. Den anslutningsavgift som slutanvändarna i 
enfamiljshus betalar för anslutning till fibernätet ingår inte heller i de priser som 
redovisas.  

2.6.1 Priser på fasta bredbandstjänster i Sverige per olika 
hastighetsgrupper 

Generellt kan konstateras att priser på bredbandstjänster via kopparnät är något 
högre än priser på bredband via fiber och kabel-tv-nät för motsvarande 

                                                 
100 Se t.ex. skrivelse från Tele2 (dnr 15-7200-323) s. 2. 
101 Jfr. NJA 2015, s. 961. 
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hastigheter (i den mån det finns). De två senare teknikerna har även ett antal 
erbjudanden med väsentligt högre hastigheter. Priser på bredband via  
kabel-tv-nät och fibernät motsvarar varandra relativt väl. I en jämförelse mellan 
de priser som analyserades i 2015 års beslut och nuvarande priser framgår att 
priserna på abonnemang via kopparnät har höjts oberoende av hastighet, 
medan priserna på abonnemang via kabel-tv-nät och fibernät har legat relativt 
stabilt. Detta framgår i Tabell 4 samt vidare i Figur 11samt Figur 13 nedan.  

Tabell 4: Nationella priser för abonnemang för internetanslutning med olika 
nedladdningshastigheter.     

År 2014 (kr/månad) 

  8-10 Mbit/s 24-30 
Mbit/s 

50-60 
Mbit/s 

100 Mbit/s 250 Mbit/s 

Koppar 239-309 269-389 389-439 
  

Fiber 229-329 
  

299-379 399-499 

Kabel* 
  

289 339 429 

År 2018 (kr/månad) 

  8-10 Mbit/s 24-30 
Mbit/s 

50-60 
Mbit/s 

100 Mbit/s 250 Mbit/s 

Koppar 269-438 299-498 379-538 
  

Fiber** 
   

389-399 419-499 

Kabel* 
  

299 349 399 

*  Bredbandstjänsterna via kabel-tv-nät med motsvarande nedladdningshastighet som fiber 
har i regel lägre uppladdningshastighet (d.v.s. asymmetriska hastigheter).  
** Under år 2018 erbjöd operatörerna inte längre nya abonnemang av bredbandstjänster 
med överföringshastigheter som understiger 100 Mbit/s.  
 

Källa: Operatörernas hemsidor, november 2018102 

Figur 10 nedan redovisar genomsnittspriser för abonnemang för 
internetanslutning per hastighet och typ av nät för november 2018. 

                                                 
102 Priser för bredbandstjänster via kopparnät (Telia, Telenor, Tele2, A3, Net At Once och Bahnhof), via 
fibernät (Telia och Telenor), och via kabel-tv-nät (Com Hem), se dnr 15-7200-370 till 15-7200-378, 15-
7200-385. 
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Figur 10: Viktade genomsnittspriser (kronor) för abonnemang för internetanslutning 
per hastighet och teknik.  

 

Källa: Operatörernas hemsidor, november 2018.103 

2.6.2 Priser på bredbandstjänster i Sverige per teknik 
2.6.2.1 Bredbandstjänster via fibernät 
Genomsnittspriserna på internetanslutning med olika hastigheter för de två 
största nationella tjänsteleverantörerna Telia och Telenor har gått ner för 
abonnemang med den högsta hastigheten 1000 Mbit/s, men ökat något för 
abonnemang med hastigheterna 100 Mbit/s och 250 Mbit/s. Delar av denna 
prisuppgång kan förklaras av att operatörerna har gått över till att sälja 
internetanslutning med symmetriska överföringshastigheter (dvs. samma 
hastighet nedströms och uppströms) istället för asymmetriska 
överföringshastigheter. Detta har lett till att priserna på abonnemang med 
samma nedladdningshastighet har ökat eftersom en högre 
uppladdningshastighet numera ingår i abonnemangen.  

Prisutvecklingen 2011-2018 framgår i Figur 11 nedan.  

                                                 
103 Priser för bredbandstjänster via kopparnät (Telia, Telenor, Tele2, A3, Net At Once och Bahnhof), via 
fibernät (Telia och Telenor) och via kabel-tv-nät (Com Hem), se dnr. 15-7200-370 till 15-7200-378 samt 
dnr. 15-7200-385. Viktningarna är gjorda efter respektive företags totala antal abonnemang.  
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Figur 11: Genomsnittlig månadskostnad (kronor) för internetanslutning via fibernät, 
viktad prisutveckling över tid för olika hastigheter.          

 

Källa: Baserat på uppgifter insamlade av PTS från Telia och Telenor 2011-2018.104 

Utöver de nationellt verksamma tjänsteleverantörerna finns ett antal mindre 
tjänsteleverantörer med en total marknadsandel om ca 40 procent. Dessa 
mindre tjänsteleverantörer har priser som varierar lokalt, eftersom priset sätts 
utifrån lokala relationsavgifter hos varje nätägare eller kommunikationsoperatör. 
PTS har följt prisutvecklingen för dessa tjänsteleverantörer sedan 2016 och inte 
heller för dem kan någon större prishöjning för internetanslutning via fibernät 
observeras. 

2.6.2.2 Bredbandstjänster via kopparnät  

Priser för internetanslutning med nedladdningshastigheter mellan 2-24 Mbit/s 
har samlats in sedan 2007.105 VDSL-abonnemang med nedladdningshastigheter 
mellan 30-60 Mbit/s registreras först 2011/2012 men började säljas redan 
2003/2004 (se Figur 12 nedan).  

Sammantaget har genomsnittspriserna för internetanslutning via kopparnät 
legat stabilt över en tioårsperiod fram till och med 2015. År 2016 skedde dock 
en markant ökning av priserna. För de slutanvändare som hade 
internetanslutning via kopparnät med överföringshastigheter nedströms upp till 
30 Mbit/s ökade priserna med ca 20 procent. För abonnemangen med 
hastigheter om 60 Mbit/s uppgick prishöjningen till ca 10 procent.  

Prisutvecklingen 2007-2018 framgår i Figur 12 nedan.  

                                                 
104 PTS prisrapporter för åren 2011-2018 (https://statistik.pts.se/prisrapport/dokument/) samt insamling 
av priser från operatörernas hemsidor 2018 (dnr. 15-7200-376 samt 15-7200-378). 
105 https://statistik.pts.se/prisrapport/dokument/. 
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Figur 12: Genomsnittlig månadskostnad (kronor) för internetanslutning via kopparnät, 
viktad prisutveckling över tid för olika hastigheter.          

 

Källa: Baserat på uppgifter insamlade av PTS från Telia, Tele2 och Telenor.106 

2.6.2.3 Bredbandstjänster via kabel-tv-nät 
År 2009 fanns internetanslutning över kabel-tv-nätet med 
nedladdningshastigheter mellan 0,25-50 Mbit/s medan 
nedladdningshastigheterna år 2018 låg mellan 50-1200 Mbit/s. På nio år har 
alltså utbudet förändrats snabbt, mycket tack vare teknikutveckling.  

Uppladdningshastigheten på bredband via kabel-tv-nätet är vanligtvis  
10 Mbit/s (upp till 300 Mbit/s som nedladdningshastighet), med möjlighet för 
slutanvändaren att välja till en högre uppladdningshastighet till en extra 
kostnad.107 

Prisutvecklingen 2009-2018 framgår i nedanstående figur.  

                                                 
106 Viktningarna är gjorda efter respektive företags totala antal sålda abonnemang. 
107 Dnr. 15-7200-587. 
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Figur 13: Genomsnittlig månadskostnad (kronor) för internetanslutning via kopparnät, 
prisutveckling för olika hastigheter.                                                                         

 

Källa: Baserat på uppgifter insamlade av PTS från Tele2 (dåvarande Com Hem).108 

2.6.2.4 Bredbandstjänster via mobilnät 
Till skillnad från fasta bredbandstjänster marknadsförs mobila 
bredbandstjänster med hur stor datavolym en slutkund kan få per månad, 
snarare än vilka överföringshastigheter tjänsten kan leverera. Under perioden 
2014-2017 har det skett en generell prissänkning på mobila 
bredbandsabonnemang i relation till datavolym.  

Prisutvecklingen 2009-2018 framgår i figuren nedan. Avbrotten i graferna för 
vissa hastighetsintervall vissa år beror på att det saknas prisuppgifter för aktuella 
hastigheter dessa år. 

                                                 
108 Den 5 november 2018 fusionerande Tele2 AB med Com Hem Holding AB med, varpå bolaget Com 
Hem Holding AB upplöstes. Tele2 använder dock fortfarande varumärket ”Com Hem” . Eftersom detta 
beslut i stor utsträckning redovisar förhållanden före den 5 november 2018, hänvisas fortfarande till ”Com 
Hem” respektive ”Tele2” som separata bolag, i den mån det motsvarar dåvarande förhållande. I den mån 
det finns skäl att redovisa Tele2 och Com Hem gemensamt i dess nuvarande bolagsform anges detta 
särskilt.  
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Figur 14: Genomsnittlig månadskostnad (kronor) för internetanslutning via mobilnätet, 
viktad prisutveckling över tid för olika datavolymer. 

 

Källa: Baserat på uppgifter insamlade av PTS 2008-2018.109 

2.6.3 Skillnader i priser på fasta bredbandstjänster till enfamiljshus 
och flerfamiljshus 

Prisbilden på slutkundsmarknaden skiljer sig åt för bredbandstjänster via fiber- 
eller kabel-tv-nät, beroende på om slutkunden befinner sig i ett en- eller 
flerfamiljshus. Motsvarande prisskillnader finns emellertid inte för 
bredbandstjänster via kopparnät.  

2.6.3.1 Flerfamiljshus 
I fiber- och kabel-tv-nät är det i flerfamiljshus vanligt med gruppavtal. Priset för 
bredband via gruppanslutningar är ofta lägre än operatörernas listpriser.110 Vid 
gruppanslutningar krävs ofta att ett visst antal abonnenter ansluter sig och 
avtalen kan ha relativt långa bindningstider. År 2018 fanns 816 000 
gruppanslutna abonnemang för fasta bredbandstjänster i Sverige, vilket 
motsvarar ca 21 procent av alla fasta bredbandsabonnemang.111 

De största fiber- och kabel-tv-nätoperatörerna har gett liknande uppgifter vad 
gäller prissättning av gruppavtal. Priserna till en grupp av kunder blir generellt 
sett lägre än vid enskilda avrop eftersom operatören kan ansluta många kunder 
vid ett och samma tillfälle. Villkoren föregås normalt av en förhandling som 
                                                 
109 PTS prisrapporter Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2008-2017 och PTS insamling från 
operatörernas hemsidor 2018 (dnr. 15-7200-588). Viktningarna är gjorda efter respektive företags totala 
antal abonnemang. 
110 PTS, Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband (PTS-ER-2018:25) s. 24. 
111 PTS, Svensk Telekommarknad 2018. Tabell 24 ”Internettjänster - antal aktiva abonnemang till 
internetaccess per accessform”.  
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resulterar i ett avtal utformat för den specifika gruppen. Prissättningen avgörs 
generellt baserat på antalet kunder, avtalstid, näthyror till fastighetsägaren och 
andra kostnader som kan uppstå för operatören. Det kan även spela in att 
fakturering kan ske gentemot den juridiska personen, vilket kan minska 
operatörens administrativa kostnader.  

Enligt prisexempel som PTS inhämtat i november 2017 från två stora 
operatörer på den svenska marknaden, uppgick den genomsnittliga 
gruppavtalsrabatten för slutanvändare med abonnemang på 100 Mbit/s till 45 
procent, och slutanvändare med abonnemang på 250 Mbit/s till 54 procent.112 

Det förekommer att slutanvändarna, utöver månadsavgiften till 
tjänsteleverantören, också betalar en nätavgift (ibland kallad serviceavgift) till 
nätägaren. Denna typ av nätavgift är något mindre vanligt förekommande, och 
ibland lägre, i flerfamiljshus jämfört med enfamiljshus.  

2.6.3.2 Enfamiljshus  

För att kunna använda en bredbandstjänst via fibernät i enfamiljshus måste 
hushållen betala en anslutningsavgift för att få sitt hus anslutet till ett fibernät, 
dvs. utöver det månatliga priset för användning av tjänsten. Medianpriset som 
en slutanvändare i enfamiljshus betalar för en fiberanslutning uppgick år 2017 
till 18 900 kr.113 Detta tyder, enligt PTS bedömning, på att det finns en relativt 
stor betalningsvilja bland slutanvändare i enfamiljshus för att ansluta sitt hus till 
ett fibernät.   

Det förekommer att slutanvändarna, utöver månadsavgiften till 
tjänsteleverantören, också betalar en nätavgift (ibland kallad serviceavgift) till 
nätägaren. Denna typ av nätavgift är något mer vanligt förekommande, och i 
vissa fall högre, i enfamiljshus jämfört med flerfamiljshus. 

Kabel-tv-nät har endast i begränsad omfattning byggt ut till enfamiljshus varför 
det inte är relevant att särskilt beskriva prissättning för bredbandstjänster via 
kabel-tv-nät i detta segment. 

2.7 Analys av utbytbarhet från efterfrågesidan 
Slutanvändarna efterfrågar fasta bredbandstjänster med olika 
produktegenskaper och operatörerna tillhandahåller därför differentierade 
tjänster via olika nät.  Detta gör det nödvändigt för PTS att göra en bedömning 
om bredbandstjänster som tillhandahålls via olika typer av nät ska ingå på 
samma relevanta produktmarknad, eller om det till följd av variationer i 
efterfrågan snarare rör sig om flera slutkundsmarknader som tillgodoser olika 
behov.114  

                                                 
112 Dnr. 15-7200-236-237. 
113 PTS, Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband (PTS-ER-2017:21) s. 27.  
114 För en utförligare beskrivning av hur PTS gör bedömningen om bredbandstjänster via olika typer av 
nät ska ingå på samma marknad eller inte, se avsnitt 4.1.   
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2.7.1 Hushåll och små företag respektive medelstora och stora 
företag 

Genomgången av slutanvändarnas behov av fasta bredbandstjänster visar att 
hushåll och små företag i huvudsak efterfrågar standardiserade 
bredbandstjänster. Dessa ska ge möjlighet för slutanvändaren att bl.a. betala 
räkningar online, använda myndigheters e-tjänster, ta emot strömmad musik 
och tv, dela anslutningen mellan flera terminaler, understödja små företags 
affärssystem samt ge tillgång till övriga likvärdiga tjänster som kan överföras via 
en bredbandsanslutning. Behoven hos medelstora och större företag å andra 
sidan medför att dessa har vissa minimikrav på kvalitet, tillgänglighet och 
servicenivå som inte uppfylls av de bredbandstjänster som erbjuds på 
slutkundsmarknaden för hushåll och mindre företag.  

En separat slutkundsmarknad måste därför avgränsas för bredbandstjänster till 
medelstora och större företag. Utbytbarhetsanalysen nedan rör alltså endast 
hushållens och småföretagens behov. 

2.7.2 Bredband via fibernät som utgångspunkt för 
utbytbarhetsanalys 

Enligt konkurrensrättsliga principer utgår i normalfallet 
produktmarknadsavgränsningen från en kärnprodukt,115 dvs. en produkt som är 
det huvudsakliga fokusområdet för en utredning (t.ex. att ett dominerande 
företag missbrukar sin marknadsmakt genom att vägra leverera en viss 
produkt). 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 utvidga den 
relevanta marknaden..116  

Vid avgränsningen av slutkundsmarknaden för bredbandstjänster har det 
tidigare varit naturligt att utgå från bredbandstjänster via kopparnätet som 
kärnprodukt. Detta eftersom SMP-regelverket initialt till stor del handlade om 
att öppna upp de tidigare nationella monopolisternas kopparnät, som då var 
den huvudsakliga nättypen, för konkurrens.117  

PTS utredning av de aktuella marknadsförhållandena i Sverige visar att antalet 
abonnemang för bredbandstjänster via fibernät med god marginal överstiger 
antalet abonnemang levererade via kopparnätet. Det finns också sedan flera år 
tillbaka en generell trend där antalet anslutningar via kopparnät minskar i takt 
med att antalet anslutningarna via fibernät ökar.118 Vid valet av kärnprodukt för 
marknadsavgränsningen är det därför lämpligt att PTS, utifrån rådande 

                                                 
115 På engelska ”focal product”. 
116 Riktlinjerna, p. 30.  
117 Future electronic communications markets subject to ex-ante regulation – Final report (2013) s. 112. 
118 67 procent av alla fasta bredbandsanslutningar går via fibernät, att jämföra med 16 procent för 
anslutningar via kopparnät, PTS, Svensk Telekommarknad 2018, Tabell 24 ”Internettjänster - antal aktiva 
abonnemang till Internetaccess per accessform”.). 
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marknadsförhållanden, utgår från bredbandstjänster till slutanvändare 
levererade över fibernät som kärnprodukt. 

2.7.3 Korspriselasticitet 
Ett sätt att undersöka konsumenters benägenhet att byta mellan produkter är 
att analysera korspriselasticiteten mellan dem. Korspriselasticitet 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 utbytbara. 

Under hösten 2016 genomförde PTS en studie av korspriselasticitet mellan 
bredbandstjänster via fiber-, koppar- och kabel-tv-nät.119 Den enkätbaserade 
studien undersökte huruvida ett representativt urval av Sveriges konsumenter 
skulle välja bredband från annan nätinfrastruktur än den befintliga, och i sådant 
fall vilken, vid en prishöjning om tio procent på månadskostnaden för 
konsumentens bredbandstjänst.   

Studien visade att en prishöjning om tio procent på bredbandstjänster via 
fibernät inte skulle ge någon signifikant skillnad i antalet slutanvändare som 
skulle välja bredbandstjänster via kopparnät. En likadan prishöjning på 
bredband via kopparnät skulle inte heller ge någon signifikant skillnad i antalet 
slutanvändare som skulle välja bredband via fibernät. Detta talar emot 
utbytbarhet mellan bredband via fiber- och kopparnät. 

Med beaktande av den relativt sett höga prisnivån på bredband via kopparnätet, 
är det osannolikt att en hypotetisk fiber-/kabel-tv-nätsmonopolist skulle vara 
förhindrad att höja sina priser över en konkurrensutsatt nivå på grund av 
konkurrerande bredbandstjänster via kopparnät. 

2.7.4 Utbytbarhet mellan bredband via fibernät och bredband via 
kopparnät 

Efter fibernät är kopparnät den näst största anslutningsformen för fasta 
bredbandstjänster. Substitutionsanalysen tar därför sin utgångspunkt i 
utbytbarheten mellan bredband levererat över fibernät och bredband levererat 
över kopparnät. 

2.7.4.1 Egenskaper 

Fiber är den anslutningsform som ger högst prestanda och är lämplig för 
mycket kapacitetskrävande applikationer, samt för att leverera flera simultana 
bredbandstjänster via samma access (exempelvis höghastighetsabonnemang på 
internet, ip-telefoni och högupplöst tv). Fibertekniken kan leverera symmetriska 
överföringshastigheter, d.v.s. samma hastigheter uppströms som nedströms, 
samt har generellt sett kortare svarstider jämfört med kopparnäten. Bredband 

                                                 
119 PTS, Enkätbaserad substitutionsanalys mellan olika typer av fast bredband – redovisning av metod och 
resultat (dnr. 15-7200-119) fortsättningsvis benämnd PTS korspriselasticitetstudie. Totalt ingick 1000 
personer i studien. 
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över fibernätet levereras vanligen med nedladdningshastigheter från 100 Mbit/s 
och upp till 1000 Mbit/s (se Tabell 1 ovan). 
 
Bredbandstjänster i kopparnätet baseras på det traditionella kopparnätet för fast 
telefoni, och karaktäriseras av asymmetrisk överföringshastighet. 
Överföringshastigheterna avtar med avståndet till den telestation som 
abonnenten är ansluten till och jämfört med fibernätet har kopparnätet lägre 
möjliga topphastigheter.  

Tilläggstjänster som ip-telefoni och ip-tv kan tillhandahållas via såväl fibernätet 
som kopparnätet. Via kopparnätet tillhandahålls telefoni antingen via det 
publika telefonnätet eller i form av ip-telefoni.  

Att bredbandstjänsten är avståndsberoende innebär att slutanvändare som har 
bredband via kopparnätet inte alltid kan få tillgång till ip-tjänster som kräver 
högre överföringskapacitet. Detta kan även bero på kopparnätets kondition. 
Därutöver minskar även användningen av ip-tv över koppar-nätet den 
tillgängliga kapaciteten för samtidig internetanvändning. Bredband över 
kopparnätet tillhandahålls vanligtvis med en nedladdningshastighet under 30 
Mbit/s (se Tabell 1 ovan). Endast en begränsad andel av befolkningen kan få 
tillgång till högre hastigheter än 30 Mbit/s (VDSL) och maxhastigheten, som en 
ännu mer begränsad andel av befolkningen kan få, är ca 60 Mbit/s. 

2.7.4.2 Användarmönster 
Den absoluta majoriteten av Sveriges befolkning har tillgång till bredband via 
kopparnät. Bredband via fibernät säljs således i normalfallet till hushåll som 
också skulle kunna välja bredband via kopparnät. Andelen fiberanslutna hushåll 
som också kan nås av bredbandstjänster via kopparnät är 92 procent. Andelen 
hushåll anslutna med kopparnät som kan nås via fibernät är 52 procent.120 År 
2018 utgjorde abonnemang för bredbandstjänster via fibernät 67 procent av 
marknaden för fasta bredbandstjänster, samtidigt som bredbandstjänsterna via 
kopparnät utgjorde 16 procent.121  

I ett framåtblickande perspektiv kommer andelen fiberabonnemang enligt PTS 
bedömning att öka. Detta till följd av att utbyggnad av fibernät sker i nya 
områden och till nybyggda bostäder och arbetsställen samt i takt med att 
förtätning sker i redan utbyggda områden. 

Användandet av bredband har, som ovan beskrivits, förändrats mycket de 
senaste åren och kommer att fortsätta förändras och utvecklas. Ökningen av 
antalet uppkopplade terminaler och andra produkter 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.  

                                                 
120 Beräkningar enligt PTS Byggnadsdatabas 2018 och Svensk Telemarknad 2018. 
121 PTS, Svensk Telekommarknad 2018, Tabell 24 ”Internettjänster - antal aktiva abonnemang till 
Internetaccess per accessform”. 
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Utvecklingen avseende sakernas internet, samhällskritiska tjänster såsom e-hälsa 
samt ökad användning av molntjänster medför förväntan på hög kapacitet. Det 
finns en tydlig trend att välja bredband via fibernät istället för kopparnät pga. 
användande av tjänster som kräver högre kapacitet och att slutanvändaren inte 
vill att överföringshastigheten ska begränsas. Därtill är funktionen bättre vid 
samtidig användning av sampaketerade tjänster levererade över fibernät jämfört 
med kopparnät. 

2.7.4.3 Pris 
Som beskrivits ovan under avsnitten om slutanvändarnas behov kan det 
generellt konstateras att priser på bredband över kopparnät med lägre 
hastigheter (under 60 Mbit/s) är högre än priser på bredband via fibernät 
med högre hastigheter (över 100 Mbit/s). Bredband över fibernät har även 
ett flertal erbjudanden med väsentligt högre hastigheter jämfört med de 
som erbjuds via bredband över kopparnät. Vid en jämförelse mellan 2014 
års och 2018 års slutkundspriser kan konstateras att priserna på 
bredbandstjänster via kopparnätet har höjts över hela det för kopparnätet 
aktuella hastighetsspektrumet, medan priserna på bredbandstjänster via 
fibernät har legat relativt stabilt. 

Ett sätt att undersöka konsumenters benägenhet att byta mellan produkter är 
att analysera korspriselasticiteten mellan produkterna.122 Under hösten 2016 
genomförde PTS en studie av korspriselasticitet mellan bredbandstjänster via 
fiber-, koppar- och kabel-tv-nät.123 Den enkätbaserade studien undersökte 
huruvida ett representativt urval av Sveriges konsumenter skulle välja bredband 
från annan nätinfrastruktur än den befintliga, och i sådant fall vilken, vid en 
prishöjning om tio procent på månadskostnaden för konsumentens 
bredbandstjänst.  

Studien visade att en prishöjning om tio procent på bredbandstjänster via 
fibernät inte skulle ge någon signifikant skillnad i antalet slutanvändare som 
skulle välja bredbandstjänster via kopparnät. En likadan prishöjning på 
bredband via kopparnät skulle inte heller ge någon signifikant skillnad i antalet 
slutanvändare som skulle välja bredband via fibernät. Detta talar emot 
utbytbarhet mellan bredband via fiber- och kopparnät. 

Med beaktande av den relativt sett höga prisnivån på bredband via kopparnätet, 
är det osannolikt att en hypotetisk fiber-/kabel-tv-nätsmonopolist skulle vara 
förhindrad att höja sina priser över en konkurrensutsatt nivå på grund av 
konkurrerande bredbandstjänster via kopparnät. 
 

                                                 
122 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 
123 PTS, Enkätbaserad substitutionsanalys mellan olika typer av fast bredband – redovisning av metod och 
resultat (dnr 15-7200-119), fortsättningsvis benämnd PTS korspriselasticitetstudie. Totalt ingick 1000 
personer i studien. 
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Slutkundspriserna från Telia, den största tjänsteleverantören över såväl 
kopparnätet som fibernätet, synliggör ett prissättningsmönster som indikerar att 
priset på bredbandstjänster via fibernät är bestämt utan hänsyn till priset på 
bredbandstjänster över kopparnät. Exempelvis kostar Telias abonnemang över 
kopparnätet med den lägsta hastigheten (upp till 10 Mbit nedströms och  
1 Mbit/s uppströms) mer än abonnemangen med väsentligt högre hastighet 
(100/100 Mbit/s) via fibernätet.  
 
2.7.4.4 Avbrott i substitutionskedjan för olika hastigheter  

Med substitutionskedja avses att två produkter som inte är direkt substituerbara 
ändå kan anses vara det om det finns en tredje produkt är substitut till båda de 
första produkterna. Detta kan leda till att de första produkterna ändå anses 
tillhöra samma relevanta produktmarknad om den tredje produkten har en 
inskränkande påverkan på prissättningen av de båda första produkterna. 
Avbrott i kedjan föreligger om den tredje produkten inte kan anses ha 
tillräckligt stor påverkan på prissättningen av de båda första produkterna.124  

Fast bredband säljs idag med hastigheter från 2-1 000 Mbit/s. Hur antalet 
befintliga bredbandsabonnemang fördelar sig mellan olika hastigheter och typer 
av nät (koppar-, fiber- och kabel-tv-nät) redovisas nedan i Tabell 5. I tabellen 
nedan redovisas den procentuella fördelningen av abonnemangen per hastighet 
för respektive nätinfrastruktur. 

PTS har med utgångspunkt i vilka hastigheter som slutanvändarnas 
abonnemang avser analyserat substitutionskedjan för bredband där 
bredbandstjänster i olika hastighetsintervall betraktas som olika produkter. För 
fullständighetens skull har även bredbandstjänster via kabel-tv-nätet inkluderats 
i analysen. 

Tabell 5: Befintliga bredbandsabonnemang per hastighet och teknik (andel 
abonnemang). 

2018 Koppar Kabel-tv-nät Fibernät Total 
2 Mbit/s - 9 Mbit/s 38 % 1 % 1 % 6 % 
10 Mbit/s - 29 Mbit/s 40 % 2 % 8 % 12 % 
30 Mbit/s -99 Mbit/s 22 % 11 % 3 % 7 % 
100 Mbit/s - 249 Mbit/s   61 % 65 % 54 % 
250 Mbit/s - 499 Mbit/s   15 % 15 % 13 % 
500 Mbit/s – 999 Mbit/s   9 % 4 % 4 % 
≥ 1000 Mbit/s   0 % 5 % 3 % 

Källa: Svensk Telekommarknad 2018 

Som framgår i tabellen ovan köper den stora majoriteten av slutanvändare som 
använder bredband över kopparnät bredbandstjänster med hastigheter under 30 
Mbit/s (78 procent). Slutanvändare som använder bredband över fiber- och 
kabel-tv-nät köper istället generellt sett bredbandstjänster med 
                                                 
124 Jfr t.ex. Riktlinjerna, p. 43 f. 
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nedladdningshastigheter om 100 Mbit/s och uppåt (88 procent för fibernätet 
och 85 procent för kabel-tv-nätet).  

Mot denna bakgrund är det för bredbandstjänster med hastigheter i intervallet 
30-99 Mbit/s som utbytbarheten mellan olika infrastrukturer är relevant för att 
observera om det föreligger ett avbrott i substitutionskedjan eller inte. Andelen 
av det totala antalet slutanvändare som köper bredband med hastigheter i detta 
intervall är låg (7 procent), dvs. utbytbarhet kan föreligga endast för ett 
begränsat antal slutanvändare. 

Vidare är utrymmet för utbytbarhet i praktiken ännu mer begränsat. Trots att 
det finns en mindre grupp slutanvändare som har abonnemang med hastigheter 
mellan 30-99 Mbit/s är det som redan nämnts endast ca 22 procent av 
befolkningen som har möjlighet att köpa bredband via kopparnätet med 
hastigheter över 30 Mbit/s (VDSL), och en ännu mindre andel som kan få 
tillgång till hastigheter om 60 Mbit/s via kopparnätet. Vidare erbjuds numera 
fiberabonnemang med hastigheter i intervallet 30-99 Mbit/s endast i mycket 
begränsad omfattning och inte av någon av de större nationella operatörerna.  

Detta innebär att det i praktiken endast är möjligt för en mycket liten andel av 
befolkningen att, vid en prishöjning av deras nuvarande hastighet (över eller 
under intervallet 30-99 Mbit/s), byta till ett bredbandsabonnemang med en 
hastighet om 30-99 Mbit/s.  

Det är således osannolikt att prissättningen på bredband med hastigheter i 
intervallet 30-99 Mbit/s har tillräcklig påverkan på prissättningen på 
bredbandstjänster med högre eller lägre hastighetsintervall via fiber- och 
kopparbaserat bredband. 

PTS menar att detta avbrott i både utbud och efterfrågan innebär att det inte 
går att argumentera för att det skulle finnas en substitutionskedja mellan 
bredbandstjänster med låg och hög hastighet. Eftersom tjänster med låga 
hastigheter främst erbjuds över kopparnätet, tjänster med höga hastigheter 
endast erbjuds över fiber- och kabel-tv-nät och hastigheter däremellan erbjuds i 
mycket begränsad omfattning,125 talar detta för att det föreligger en mycket 
begränsad utbytbarhet mellan å ena sidan bredbandstjänster via kopparnätet 
och å andra sidan bredbandstjänster via fibernät och kabel-tv-nät. 

2.7.4.5 Avsaknad av konkurrenstryck från bredbandstjänster via kopparnät 

I fastigheter som är anslutna till ett fibernät är konkurrensen mellan kopparnät-
anslutningar och fibernätanslutningar obefintlig. Detta eftersom 
bredbandstjänster via fiber är både billigare och snabbare än bredbandstjänster 
via kopparnätet. Med beaktande av prissättningen och funktionaliteten hos 
bredbandstjänster via fibernät, med höga hastigheter, är det mycket osannolikt 

                                                 
125 Det åligger PTS att på ett tillfredsställande sätt visa att det finns en substitutionskedja, se Riktlinjerna, 
p. 43. 
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att bredbandstjänster via kopparnät skulle betraktas som ett substitut för 
befintliga fiberkunder och därigenom utgöra en begränsning av prissättningen 
på fibertjänster.  

För fastigheter som ännu inte har anslutits till ett fibernät, vilket är fallet för 
28 procent av hushållen i Sverige, kan konkurrensen från bredbandstjänster via 
kopparnät vara något högre. Det beror på att en anslutning till fibernät medför 
relativt höga anslutningsavgifter för hushållen.  

När marknadens aktörer erbjuder husägare att ansluta sin bostad till ett fibernät 
utgör anslutningsavgiften samt kostnaderna för tjänster som erbjuds i nätet de 
viktigaste frågorna för husägaren. Allt annat lika gäller att ju lägre förväntad 
kostnad för bredbandstjänster via fibernät är, desto mer benägna är 
slutanvändarna att välja fiberanslutning framför kopparanslutning. Den andel 
av de svenska slutanvändarna som ännu inte är anslutna till ett fibernät är dock, 
som nämnts ovan, liten och minskande. Den prisbegränsande effekt denna 
grupp har utövat på fibernätägare historiskt är mindre än någonsin och kommer 
även fortsättningsvis att avta. Den stora andelen av fiberanslutna fastigheter gör 
att Sverige i detta avseende skiljer sig från de flesta länder i Europa. 
 
Medianpriset som en slutanvändare i ett enfamiljshus betalar för en 
fiberanslutning är 18 900 kr.126 Trots denna relativt stora kostnad har 
utbyggnaden av fiber till enfamiljshus gått snabbt de senaste åren och en 
majoritet av hushållen väljer att ansluta sitt enfamiljshus till fiber när de får ett 
erbjudande. En fiberanslutning kan i regel antas öka värdet på fastigheten. 
Detta visar enligt PTS uppfattning att tillgång till bredbandstjänster via 
kopparnätet inte avhåller slutanvändarna från att investera i en anslutning till 
fibernät, särskilt eftersom efterfrågan på höghastighetsinternet inte kan 
tillgodoses av tjänster via kopparnätet. 

2.7.4.6 PTS prognos över framtida fördelning mellan bredband via fiber- och 
kopparnät 

Från år 2008 och framåt har fiberabonnemangen ökat för varje år medan 
bredbandsabonnemangen via kopparnät har minskat i motsvarande omfattning. 
Första halvåret 2014 blev antalet fasta bredbandstjänster via fibernätet lika 
många som motsvarande tjänster via kopparnätet.  

Genom att använda information från undersökningen Svensk Telekommarknad 
kan en linjär prognos över den framtida fördelningen per nätinfrastruktur av 
fasta bredbandsabonnemang göras. En sådan prognos talar för att andelen 
bredbandstjänster via fibernät om tre till fyra år kommer att representera ca 
75 procent av det totala antalet bredbandsabonnemang, till skillnad från 
bredbandstjänster via kopparnät som kommer att motsvara omkring 7 procent.  

                                                 
126 PTS Prisrapport 2017, Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband, PTS-ER-2017:21, s. 25 f. 
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2.7.4.7 Sammanfattande analys av utbytbarheten mellan bredband via 
fibernät och bredband via kopparnät  

Majoriteteten av slutanvändarna efterfrågar hastigheter och 
dataöverföringskapacitet av det slag som fibernät men inte kopparnät kan 
erbjuda. Det segment av slutanvändare som inte efterfrågar hög 
överföringshastighet har minskat över tid och kommer troligen att fortsätta att 
minska. Marknadsaktörerna anpassar sig därför i ett framåtblickande perspektiv 
till behoven hos den större gruppen av slutanvändare som efterfrågar högre 
hastigheter.  

Bredband levererat över fiber- respektive kopparnät kan enligt PTS inte längre 
anses utbytbart vad gäller den prestanda och tillförlitlighet som krävs för att 
uppfylla efterfrågan hos fiberkunderna. Även prisutvecklingen på 
bredbandsabonnemang skiljer sig mellan de olika infrastrukturerna.  

Priserna på bredbandsabonnemang över fiber- respektive kopparnät följs inte 
längre åt. De största operatörerna tillhandahåller 100 Mbit/s som lägsta 
hastighet för fiberabonnemangen. I den mån lägre hastigheter tillhandahålls av 
andra operatörer, skiljer sig prisnivåerna åt beroende på om 
bredbandsabonnemangen levereras över fiber- eller kopparnät. Priset är i regel 
lägre för fiberabonnemang med låg hastighet än för motsvarande hastighet över 
kopparnätet. Det är inte heller möjligt att på ett tillfredsställande sätt 
argumentera för att det skulle finnas en substitutionskedja mellan låg- och 
höghastighetsbredbandstjänster. 

PTS gör mot denna bakgrund bedömningen att ovanstående analys av 
utbytbarheten mellan bredbandsabonnemang levererade över fiber- respektive 
kopparnät sammantaget visar att dessa tillhör olika produktmarknader på 
slutkundsnivå.  

2.7.5 Utbytbarhet mellan bredband via fibernät och bredband via 
kabel-tv-nät 

Nästa steg i analysen är 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.  

2.7.5.1 Egenskaper  
Över såväl fiber- som kabel-tv-nät levereras idag bredband med 
nedladdningshastigheter upp till 1000 Mbit/s. Svarstider i fiber- och kabel-tv-
nätet ligger på jämförbara nivåer.  

Hastigheterna som kabel-tv-nätet levererar har typiskt sett asymmetriska 
överföringshastigheter vilket gör att det går snabbare att ta emot än att skicka 
filer (i viss mån erbjuds dock abonnemang med symmetrisk 
överföringshastighet även via kabel-tv-nät). Överföringshastigheter för 
bredband över kabel-tv-nät avtar med avståndet till närmaste nod. Eftersom 
kabel-tv-nät främst finns i tätbebyggda områden är dock noden i de flesta fall så 
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nära slutanvändarna att överföringshastigheten inte påverkas negativt i någon 
större utsträckning.127 

De kabel-tv-nätabonnemang som erbjuds på marknaden finns i tätorter och där 
främst i flerfamiljshus. Andelen hushåll som har tillgång till kabel-tv-nät är 
således mindre än andelen hushåll som har tillgång till fibernät (som byggs även 
till enfamiljshus och utanför tätort). 

År 2018 hade 37 procent av hushållen och 21 procent av arbetsställena tillgång 
till kabel-tv-nät. Tillgång till bredband via kabel-tv-nät som medger högre 
hastigheter (med Docsis 3.0 eller 3.1), uppgår till 36 procent av hushållen och 
21 procent av arbetsställena. Gruppanslutningar är vanligt förekommande både 
för fiber- och för kabel-tv-nättjänster.  

2.7.5.2 Användarmönster  

Antalet kabel-tv-nätabonnemang under 2018 uppgick till 675 000. 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-nät utgjorde 
2018 ca 17 procent av det totala antalet fasta bredbandsabonnemang. 

2.7.5.3 Pris 

Priserna för abonnemang över fiber- och kabel-tv-nät följs åt relativt väl. 
Resultaten från PTS korspriselasticitetstudie visar att en prisökning om tio 
procent på bredband via fibernätet skulle innebära att andelen som väljer ett 
bredbandsalternativ via kabel-tv-nät skulle öka. Detta talar för utbytbarhet.128 

2.7.5.4 Sammanfattande analys av utbytbarheten mellan bredband via fiber- 
respektive kabel-tv-nät 

Sammantaget visar analysen att det finns vissa skillnader i egenskaper vad gäller 
bredband levererat över fibernät och kabel-tv-nät. Däremot erbjuder 
bredbandstjänster över fiber- respektive kabel-tv-nät i princip samma kapacitet 
och hastighet nedströms, och till likartade priser, vilket talar för att tjänsterna 
över de olika näten ska anses 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 således sammanfattningsvis bedömningen att bredbandstjänster via 
fibernät och kabel-tv-nät ingår på samma relevanta produktmarknad på 
slutkundsnivå.  

                                                 
127 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 (PTS-ER-2019:5) s. 27. 
128 PTS korspriselasticitetsstudie, s. 11. 
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2.7.6 Utbytbarhet mellan bredband via kabel-tv-nät och bredband via 
kopparnät  

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 
bredbandstjänster levererade över kabel-tv-nät och kopparnät är utbytbara med 
varandra. 

2.7.6.1 Egenskaper 
Liksom för bredbandstjänster levererade över fiber- och kopparnät finns stora 
skillnader i vilka hastigheter och vilken kapacitet som bredbandstjänster via 
kabel-tv-nät erbjuder i förhållande till bredbandstjänster via kopparnät. 
Bredband levererat över kabel-tv-nät erbjuder idag hastigheter upp till 1200 
Mbit/s medan bredband levererat över kopparnät som uppgraderats med 
VDSL-teknik som högst kan leverera upp till 60 Mbit/s. 

Vidare är medelhastigheterna för uppladdning av data högre, och svarstiderna 
kortare över bredband via kabel-tv-nät jämfört med bredband över kopparnät. 

2.7.6.2 Användarmönster  

Utvecklingen av antalet abonnemang levererade över kabel-tv-nätet har varit 
stabil under den senaste tioårsperioden med en genomsnittlig ökning på två 
procent årligen. Under samma period har antalet abonnemang för 
bredbandstjänster via kopparnät minskat markant till att numera enbart utgöra 
ca en fjärdedel av andelen fasta abonnemang. 

Kabel-tv-nät finns främst i flerfamiljshus i tätort. Därmed har en väsentligt 
mindre andel av hushållen tillgång till kabel-tv-nät jämfört med kopparnät. 
Andelen kabel-tv-nät-anslutna lägenheter som också nås av kopparnät är 97 
procent. Även om överföringshastigheter via kabel tv-nät avtar med avståndet 
till närmaste nod finns noden i de flesta fall så nära slutanvändarna att 
överföringshastigheten inte påverkas negativt i någon större utsträckning 
medan slutanvändare som har bredbandstjänster via kopparnätet inte alltid kan 
få tillgång till tjänster som kräver högre överföringshastigheter eller kapacitet på 
grund av kopparnätets skick samt längre avstånd till den telestation abonnenten 
är ansluten till.129 Liksom för tjänster via fibernät finns en skillnad vad gäller 
funktion vid samtidig användning av sampaketerade tjänster, eftersom 
surfmöjligheten inte begränsas vid samtidig användning av tv-tjänster via kabel-
tv-nät, vilket är fallet för kopparnät.  

2.7.6.3 Pris 
Priserna för bredbandstjänster via kopparnät är generellt sett betydligt högre än 
priserna för bredbandstjänster över kabel-tv-nät, framför allt blir detta tydligt 
om priset sätts i relation till hastigheten. En jämförelse av den prisutveckling 
som skett mellan år 2015 och 2017 visar att priserna på abonnemangen för 

                                                 
129 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 (PTS-ER-2017:7) s. 29. 



  

Post- och telestyrelsen 56 
 

bredbandstjänster via kopparnät har höjts över hela hastighetsspektrumet, 
medan priserna på kabel-tv-nätabonnemang med högre hastigheter har sjunkit.   

Resultaten från den korspriselasticitetsstudie som utförts av PTS visar att tio 
procents prisökning på bredbandstjänster via kabel-tv-nät inte skulle ge någon 
signifikant skillnad i antalet slutanvändare som väljer bredbandstjänster via 
kopparnät. Detsamma gäller en prishöjning på bredbandstjänster via kopparnät, 
vilket talar emot utbytbarhet. 

2.7.6.4 Sammanfattande analys av utbytbarheten mellan bredband via 
kopparnät och kabel-tv-nät 

Sammantaget visar en analys av utbytbarheten mellan bredbandsabonnemang 
levererade över kabel-tv- och kopparnät att dessa inte ingår på samma relevanta 
produktmarknad på slutkundsnivå. 

Det innebär för den fortsatta analysen att bredbandstjänster som levereras över 
fiber- och kabel-tv-nät utgör en separat produktmarknad, skild från marknaden 
för bredbandstjänster via kopparnät. 

2.7.7 Utbytbarhet mellan bredband levererat över fibernät och kabel-
tv-nät respektive 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.  

2.7.7.1 Egenskaper 
Som beskrivits i avsnittet om slutanvändarnas behov går utvecklingen mot både 
högre överföringskapacitet och ökad mobilitet. Detta tyder på att beroendet för 
slutanvändaren av dessa båda faktorer är ökande och att fast och mobilt 
bredband därför i första hand är komplementära och inte fullt utbytbara.  

De tekniska egenskaperna för bredbandstjänster som levereras över fiber- och 
kabel-tv-nätanslutningar uppvisar vissa skillnader jämfört med 
bredbandstjänster som levereras över mobilt bredband. Fiber- och kabel-tv-
nätanslutningar kan ge slutanvändarna mycket höga hastigheter nedströms.  

Användning av bredbandstjänster som kräver mycket hög kapacitet i 
kombination med samtidig användning av flera terminaler är möjlig över fiber- 
och kabel-tv-nät, men inte på samma sätt för mobilt bredband som generellt 
sett inte kan leverera samma höga hastigheter. Det är vidare osäkert om och i så 
fall när i ett framåtblickande perspektiv det kommer att kunna ske. Även om 
mobilt bredband teoretiskt kan ge hastigheter om upp till 300 Mbit/s 
nedströms, handlar det i normalfallet om hastigheter om ca 3-64 Mbit/s 
nedströms (jfr ovan under avsnitt 2.4.2.6). 

Vidare kan bredbandstjänster levererade över fiber- och kabel-tv-näten 
levereras till stabilare kvalitet och med lägre svarstider (i genomsnitt 13 
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respektive 20 millisekunder), jämfört med bredbandstjänster över mobilt 
bredband (47 millisekunder).  

Överföringshastigheten för användare av mobilt bredband påverkas i högre 
grad än fiber- och kabel-tv-näten av om många användare konkurrerar om 
kapaciteten inom det geografiska område som basstationen täcker. 
Överföringskapaciteten i mobilnät är dessutom beroende av den bandbredd 
som finns tillgänglig i den basstation som täcker området där användaren 
befinner sig, samt den mobila terminalens egenskaper. Således är det inte på 
samma sätt som gäller för fiber- och kabel-tv-nät möjligt att garantera en 
hastighet för mobilt bredband eftersom den kan påverkas av många olika 
faktorer.130  

Till skillnad mot fiber- och kabel-tv-nät erbjuder inte mobila 
bredbandsabonnemang tv som tilläggstjänst.  

2.7.7.2 Användarmönster  

Det finns stora skillnader i genomsnittsvolym för mobila abonnemang jämfört 
med abonnemang via kabel-tv-nät och fiberabonnemang. I ett framåtblickande 
perspektiv är det möjligt att datavolymtaken kommer att höjas eller tas bort för 
mobilt bredband. Dock kommer det alltjämt, även med den högre kapacitet i 
mobilnäten som kan förväntas genom fortsatt utbyggnad och teknisk 
utveckling, att finnas begränsningar för hur höga hastigheter slutanvändarna 
kan erhålla. Motsvarande kapacitetsbegränsningar finns inte för 
bredbandstjänster levererade över fiber- och kabel-tv-näten.  

2.7.7.3 Pris 

En väsentlig skillnad mellan anslutningsformerna är att mobilt bredband säljs 
med begränsningar i hur mycket data användare kan ladda ned och upp, s.k. 
datavolymtak. Priser för mobila abonnemang med högt volymtak som ger 
möjlighet att överföra större datavolymer är relativt sett högre än för fast 
bredband via fiber- och kabel-tv-nät.  

2.7.7.4 Sammanfattande analys av utbytbarheten mellan bredband via 
koppar-och kabel-tv-nät respektive mobilt bredband 

Sammantaget visar PTS analys att mobilt bredband inte ingår på samma 
relevanta produktmarknad på slutkundsnivå som fiber- och kabel-tv-nät. Mer 
än 80 procent av hushållen köper en överföringshastighet som överstiger den 
hastighet som mobilt bredband kan erbjuda i normalfallet. För dessa 
slutanvändare är fast bredband inte jämförbart med mobilt bredband. Att 
överföra 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 slutanvändaren. 

                                                 
130 Däremot anger mobiloperatörerna ofta intervall för normalhastigheter i näten. 
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2.7.8 Utbytbarhet mellan bredband via kopparnät och mobilt 
bredband 

Nästa steg i analysen är att undersöka om mobila bredbandstjänster kan anses 
utbytbara ur ett efterfrågeperspektiv och därmed ska anses ingå på samma 
relevanta produktmarknad.  

2.7.8.1 Egenskaper  
De genomsnittliga överföringshastigheterna såväl nedströms och uppströms är 
jämförbara för bredbandstjänster via kopparnät och via mobilt bredband. 
Detsamma gäller för svarstiderna. Gällande hur anslutningarna påverkas av 
geografiska förutsättningar är också mobilt bredband på många sätt jämförbart 
med bredbandstjänster via kopparnät. Båda anslutningsformerna fungerar t.ex. 
sämre ju längre från tele- eller basstationen som slutanvändaren befinner sig.  

Överföringshastigheten för användare av mobilt bredband påverkas mer av hur 
många användare som konkurrerar om kapaciteten inom det geografiska 
område som basstationen täcker, jämfört med bredbandstjänster via kopparnät. 
Överföringskapaciteten i mobilnät är dessutom beroende av den bandbredd 
som finns tillgänglig i den basstation som täcker området där användaren 
befinner sig, samt den mobila terminalens egenskaper. Det är därför svårare att 
garantera en överföringshastighet för mobilt bredband, eftersom 
överföringshastigheten kan påverkas av många olika faktorer.131  

En annan viktig funktionell skillnad mellan bredbandstjänster via kopparnätet 
och mobila bredbandstjänster är att det inte erbjuds mobila 
bredbandsabonnemang med ip-tv som tilläggstjänst. 

2.7.8.2 Användarmönster  
Mobilt bredband är den anslutningsform som är mest tillgänglig i Sverige idag 
och över 99,99 procent av alla hushåll och småföretag har tillgång till mobilt 
bredband via mobilnäten. Motsvarande siffra för bredbandstjänster via 
kopparnät uppgick i oktober 2018 till 87,51 procent.132 Alltså har både mobila 
bredbandstjänster och bredband via kopparnätet hög täckningsgrad. 

En väsentlig skillnad mellan anslutningsformerna är att mobilt bredband i 
många fall säljs med begränsningar i hur mycket data som en användare kan 
ladda ned och upp, s.k. datavolymtak. I ett framåtblickande perspektiv är det 
möjligt att datavolymtaken kommer att höjas eller tas bort för mobilt bredband. 
Dock kommer det alltjämt, även med den högre kapacitet i mobilnäten som kan 
förväntas genom fortsatt utbyggnad och teknisk utveckling, att finnas 
begränsningar för hur höga hastigheter och datavolymer som slutanvändarna 
kan erhålla. Motsvarande begränsningar finns inte för bredbandstjänster via 
kopparnät. 

                                                 
131 Däremot anger mobiloperatörerna ofta intervall för normalhastigheter i näten. 
132 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 (PTS-ER-2019:5) s. 28. 
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2.7.8.3 Pris  

Månadsavgifterna för mobilt bredband är jämförbara eller billigare än avgifterna 
för bredbandstjänster via kopparnät, med antagandet att datavolymer på 40-200 
GB/månad är tillräckliga för en slutanvändare med ett bredbandsabonnemang 
som ansluter via kopparnät. Slutanvändarna med bredbandstjänster via 
kopparnät förefaller dock inte ha reagerat på de senaste årens höjningar av 
abonnemangspriserna genom att byta till mobilt bredband.  

För den grupp slutanvändare som torde vara de främsta kandidaterna att byta 
till mobilt bredband - dvs. slutanvändare med abonnemang med 
överföringshastigheter nedströms om 10 Mbit/s eller mindre - har priserna 
under perioden 2014-2018 ökat. Sammanlagt har priserna ökat med cirka 44 
procent för abonnemang via kopparnät med överföringshastigheter upp till 8 
Mbit/s nedströms och cirka 26 procent för abonnemang med 
överföringshastigheter upp till 2 Mbit/s nedströms. Dessa prishöjningar ligger 
över de prishöjningar på 5-10 procent som används i ett hypotetiskt 
monopolisttest.133  

Under motsvarande period finns det emellertid inget statistiskt underlag som 
pekar på att denna prisökning lett till att kunder med bredbandstjänster via 
kopparnät, som har överföringshastigheter på 10 Mbit/s eller mindre, faktiskt 
har bytt till mobilt bredband. Istället har antalet abonnemang för mobilt 
bredband under perioden år 2014-2018 sjunkit från 2,2 miljoner till 1,67 
miljoner.134  

2.7.8.4 Sammanfattande analys  
Sammantaget är mobilt bredband och bredbandstjänster via kopparnätet till viss 
del jämförbara sett till egenskaper och månadskostnader för abonnemang. 
Slutanvändarna med bredbandstjänster via kopparnät har dock inte reagerat på 
höjningen av abonnemangspriserna genom att byta till mobilt bredband. Istället 
har antalet abonnemang för mobilt bredband under perioden år 2014-2018 
sjunkit från 2,2 miljoner till 1,67 miljoner. Det konkurrenstryck som mobilt 
bredband utövar på bredband via kopparnätet förefaller därför vara lågt.  

Till detta kommer ovan redovisade skillnader gällande garanterad 
överföringshastighet, avsaknaden av ip-tv som tilläggstjänst och 
begränsningarna i datavolymtak för mobilt bredband. 

Sammantaget gör därför PTS bedömningen att mobilt bredband och 
bredbandstjänster via kopparnätet inte ska anses ingå på samma relevanta 
produktmarknad. 

                                                 
133 Kommissionens tillkännagivande, p. 17. 
134 Svensk Telekommarknad 2018. 
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2.7.9 Utbytbarhet mellan enskilda och sampaketerade 
bredbandstjänster levererade via fiber- och kabel-tv-nät 

Kommissionen ser inte att sampaketering bör utgöra en egen produktmarknad, 
även om det i vissa medlemsstater kan finnas anledning att avgränsa en sådan.135 
Med separat tjänst avses i detta sammanhang endast bredbandsabonnemang för 
data utan ip-tv eller ip-telefoni. 

Antalet sampaketerade abonnemang i Sverige 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 2010.136 Det är enbart 
försäljningen av ip-tv över fibernät som ökar, vilken är den vanligaste 
distributionsformen för ip-tv.  

Leverantörerna av bredbandstjänster via fiber- och kabel-tv-nät erbjuder i de 
flesta fall både bredband som enskild tjänst, dvs. en internetanslutning, och 
sampaketerat med andra tjänster, t.ex. ip-telefoni och ip-tv. Slutanvändaren kan 
således välja mellan att enbart köpa en fast bredbandstjänst eller att köpa 
bredbandstjänsten sampaketerad med andra tjänster. Den teknik som används 
för att leverera bredband över fibernät som enskild tjänst är densamma som för 
att leverera en sampaketerad produkt. En liten men märkbar prishöjning på 
antingen bredband som enskild tjänst, eller på ett paket med tjänster, torde leda 
till att slutanvändarna i hög grad väljer att köpa den andra varianten av 
abonnemang. 

Sammanfattningsvis föreligger ingen anledning att avgränsa en egen marknad 
för sampaketerade tjänster levererade över fiber- och kabel-tv-nät. I fasta 
bredbandstjänster levererade över fiber- och kabel-tv-nät ingår alltså såväl 
singel- som sampaketerade tjänster. 

2.7.10 Utbytbarhet mellan bredband levererat över fiber- och kabel-
tv-nät till flerfamiljs- respektive enfamiljshus 

Som beskrivits i avsnittet om slutanvändarnas behov medför skillnaderna 
mellan de avtalsformer som är vanligt förekommande i enfamiljshus respektive 
flerfamiljshus skillnader i prisnivåer i dessa segment. Vid en undersökning av 
prissättningen och av hur operatörerna går till väga vid förhandling i de 
respektive segmenten har konstaterats att slutkundspriserna i flerfamiljshus 
jämförelsevis är klart lägre och att det inte finns tecken på att prisnivåerna 
kommer att konvergera. 

Först och främst beror detta alltså på att gruppavtal främst förekommer i 
flerfamiljshus. För den slutkund som har sitt abonnemang i enfamiljshus som 
inte tillhör en samfällighet eller liknande förening saknas möjlighet att teckna 

                                                 
135 Förklaringsdokumentet, s. 35. 
136 PTS, Svensk Telekommarknad 2017 (PTS-ER-2017:16) s. 51. 
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kollektivavtal och på så sätt åtnjuta en grupprabatt. Detta medför en 
grundläggande avsaknad av utbytbarhet. 

Vissa skillnader mellan egenskaper och användning vad gäller bredbandstjänster 
som tillhandahålls till enfamiljshus respektive flerfamiljshus föreligger. Jämfört 
med enfamiljshus är tillgång till fiberabonnemang mer vanligt förekommande i 
flerfamiljshus, och kabel-tv-nätabonnemang förekommer i princip endast i 
flerfamiljshus, vilket i större utsträckning ger slutanvändare i flerfamiljshus 
valfrihet mellan bredband levererat över olika tekniker.  

Vidare kan kontakter med operatörens kundtjänst, felanmälan och liknande 
vara mer lättillgängligt för en slutanvändare i flerfamiljshus om det aktuella 
abonnemanget ingår i ett gruppavtal där en särskild överenskommelse om 
service har slutits. Dessa faktorer är dock troligen inte i sig tillräckliga för att 
finna att produkterna inte är utbytbara. Bortsett från att en generell prisskillnad 
föreligger torde användarupplevelsen av en likvärdig bredbandsanslutning som 
tillhandahålls till enfamiljshus respektive flerfamiljshus vara densamma. 

Enligt PTS bedömning är dock skillnaderna i faktiska slutkundspriser och 
förutsättningarna för prisbildning så pass stora att dessa innebär att 
bredbandstjänster levererat över fiber- och kabel-tv-nät till enfamiljshus 
respektive till flerfamiljshus måste anses vara på olika produktmarknader på 
slutkundsnivå. 

2.7.11 Utbytbarhet mellan bredband levererat över kopparnät till 
enfamiljshus respektive flerfamiljshus  

Som konstaterats i avsnittet om slutanvändarnas behov föreligger skillnader 
mellan enfamiljshus och flerfamiljshus. Dessa skillnader innebär att 
produktmarknaden för bredbandstjänster via fiber- och kabel-tv-nät är 
uppdelad i två slutkundsmarknader för leverans av bredbandstjänster till 
enfamiljshus respektive till flerfamiljshus. Denna uppdelning beror främst på 
förekomsten av gruppavtal, vilket medför olika utgångslägen för prissättning i 
enfamiljshus respektive flerfamiljshus, med lägre slutkundspriser för 
flerfamiljshus som följd. 

Eftersom gruppavtal för bredbandstjänster via kopparnät inte förekommer blir 
en motsvarande uppdelning, enligt PTS bedömning, inte aktuell. 

2.8 Analys av utbytbarhet från utbudssidan 
En analys av utbudssubstitution mäter i vilken omfattning det finns 
producenter på närliggande marknader som vid prishöjningar omedelbart eller 
på kort sikt kan ställa om sin produktion och börja tillhandahålla den aktuella 
produkten eller tjänsten, utan att det skulle medföra några större 
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omställningskostnader eller kommersiella risker.137 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.138  

PTS har i analysen av utbytbarhet på efterfrågesidan ovan konstaterat att 
slutanvändarna inte anser att bredbandstjänster via fiber- och kabel-tv-nät är 
utbytbara med tjänster som erbjuds via andra tekniker.  

Detta innebär att analysen av utbudssubstitution avser frågan om det föreligger 
utbytbarhet på utbudssidan på så sätt att andra företag än de som äger fiber- 
eller kabel-tv-nät på den relevanta produktmarknaden, omedelbart eller inom 
kort tid och utan större omställningskostnader eller risker, kan börja 
tillhandahålla bredbandstjänster via fiber- eller kabel-tv-nät om priset på 
tjänsterna stiger. Utbudet är utbytbart om företag enkelt kan göra detta genom 
att ställa om egen produktion, och således inte behöver hyra tillträde till 
befintliga nätägares accessnät för att kunna leverera bredbandstjänsterna. För 
detta krävs i praktiken ett eget fiber- eller kabel-tv-nät. Att bygga eget fiber- 
eller kabel-tv-nät utgör inte omställning av egen produktion och kan inte ske 
snabbt och utan större kostnader eller risker.   

Mot denna bakgrund finner PTS att det saknas stöd för att med hjälp av 
utbudssubstitution tillföra fler produkter till produktmarknaderna än de 
produkter som är utbytbara i konsumenternas ögon.   

2.9 Slutsats om den produktmässiga avgränsningen av 
slutkundsmarknaderna för fasta bredbandstjänster  

Mot bakgrund av ovanstående bedömning konstaterar PTS att 
slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster till hushåll och småföretag 
utgörs av tre relevanta produktmarknader:  

i. fasta bredbandstjänster levererade via fiber- och kabel-tv-nät till 
hushåll och småföretag i flerfamiljshus, 

ii. fasta bredbandstjänster levererade via fiber- och kabel-tv-nät till 
hushåll och småföretag enfamiljshus, samt 

iii. fasta bredbandstjänster levererade via kopparnät till hushåll och 
småföretag. 

Mobila bredbandstjänster och bredbandstjänster levererade via fasta radionät 
eller satellit ingår inte på någon av de ovanstående slutkundsmarknaderna. 

                                                 
137 Riktlinjerna, p. 41. 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 kommissionens 
tillkännagivande, p. 20 och 23. Producenten ska också utan kostnader och omställningstider för 
exempelvis reklam, produktprovning eller distribution kunna distribuera produkten till kunderna. 
138 Kommissionens tillkännagivande, p. 20. 
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På slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster till privatpersoner och 
småföretag levererade via fiber- och kabel-tv-nät tillhandahålls i dagsläget 
typiskt sett internetanslutningar med en överföringshastighet nedströms från 10 
Mbit/s upp till 1200 Mbit/s. 

På slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster till privatpersoner och 
småföretag levererade över kopparnät tillhandahåller operatörerna 
bredbandstjänster med en överföringshastighet nedströms från 2 Mbit/s upp 
till 60 Mbit/s.  

Internetanslutningar via fiber- kabel-tv- eller kopparnät kan tillhandhållas som 
en separat tjänst, eller sampaketerad med ip-telefoni och/eller ip-tv. För 
bredbandstjänster via kabel-tv- eller kopparnät finns emellertid vissa faktorer 
som begränsar möjligheten att tillhandahålla ip-tv.139 

  

                                                 
139 Se vidare avsnitt 2.4.3 samt 4.5.1.4. 
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3 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 potentiella 
konkurrensproblem på slutkundsmarknaden.  

I detta avsnitt undersöker PTS om det finns sådana potentiella 
konkurrensproblem på slutkundsmarknaderna för bredbandstjänster levererade 
över fiber- och kabel-tv-nät att det kan finnas anledning att ålägga reglering på 
den angränsande grossistmarknaden för centralt tillträde i grossistledet via en 
fast anslutningspunkt. Genom en s.k. modifierad Greenfield-analys, där en 
tänker sig marknaderna i frånvaro av reglering av den marknad som ska 
bedömas, men med annan reglering på plats, undersöker PTS i vilken mån 
aktuell reglering bidrar till konkurrensen på slutkundsmarknaderna.140 

Enligt kommissionen ska konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden också 
vara utgångspunkten för den geografiska avgränsningen av grossistmarknaden. 
Om slutkundsmarknaden visar tecken på fungerande konkurrens i ett avgränsat 
geografiskt område kan det innebära att grossistreglering inte längre behövs i 
detta område.141  

Även om den geografiska definitionen av grossistmarknaderna är viktigast, 
eftersom bedömningen av betydande marknadsinflytande ska göras på dessa, är 
konkurrensförhållandena på slutkundsmarknaden utgångspunkten för den 
geografiska analysen på grossistmarknaderna. PTS analyserar därför nedan om 
det finns indikationer på sådana geografiska skillnader i konkurrensvillkor på 
slutkundsmarknaderna, i form av lokala prisskillnader, kommersiella 
erbjudanden, marknadsföringsstrategier eller andra indikatorer på att 
regleringsbehovet kan variera i olika delar av landet.  

3.1 Slutkundsmarknaden för bredbandstjänster 
levererade via fibernät och kabel-tv-nät till 
flerfamiljshus  

3.1.1 Affärsmodeller  
Konkurrensen mellan leverantörer av fasta bredbandstjänster till flerfamiljshus 
är generellt sett god, vilket främst beror på att möjligheten att välja mellan, och 
förhandla med olika, accessnätsoperatörer och kommunikationsoperatörer är 
större i flerfamiljshus än i enfamiljshus. 

I flerfamiljshus äger fastighetsägaren ett fastighetsnät som är en nödvändig 
resurs mellan accessnätet och slutkundsaccessen. Detta ger tillgång till en grupp 
                                                 
140 En modifierad Greenfield-analys innebär att en tänker sig den aktuella marknaden utan reglering, men 
med annan reglering på plats, se: Riktlinjerna, p. 17-18. 
141 2014 års förklaringsdokument, s. 13 och 45. 
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av kunder, jämfört med en anslutning till enfamiljshus som generellt sett endast 
utgör en slutkundsaccess. Den som råder över fastighetsnätet kan använda det 
som ett förhandlingsmedel och med jämna mellanrum upphandla 
kommunikationsoperatör/tjänsteleverantörer, och även accessnätsoperatörer då 
det finns parallella accessnät, vilket kan ha en disciplinerande effekt på de 
nätavgifter och slutkundspriser som accessnätägare och 
kommunikationsoperatörer eller tjänsteleverantörer kan ta ut av slutanvändare i 
flerfamiljshus.  

3.1.2 Aktörer 
På slutkundsmarknaden för bredband via kabel-tv-nät och fibernät till 
flerfamiljshus agerade 139 operatörer i december 2017. Detta enligt den 
datainhämtning som PTS har gjort för Svensk Telekommarknad och PTS 
Byggnadsdatabas under 2018.  

Figur 15: Marknadsandelar flerfamiljshus – Bredbandstjänster via fiber- och kabel-tv-
nät (2018).    

               

Källa: Svensk Telekommarknad och PTS Byggnadsdatabas.142 

Som framgår i figuren ovan hade år 2018 den största operatören 34,5 procents 
marknadsandel, mätt i antalet sålda abonnemang. Den näst största operatören 
hade 23,7 procents marknadsandel och den tredje största hade 19,2 procent. De 
i storlek nästkommande tre operatörerna hade tillsammans 15,5 procent. 
Övriga operatörer är i stor utsträckning lokala stadsnät, som erbjuder 
bredbandsabonnemang över det egna nätet. Dessa operatörer är i regel mycket 

                                                 
142 Beräkningar enligt PTS Byggnadsdatabas 2018 och Svensk Telekommarknad 2018. Notera att 
Bredband2 i Skandinavien AB (Bredband 2) tillhandahöll bredbandstjänster som Lulebo AB (Lulebo) 
rapporterat in fram till 2017.   
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små på den nationella marknaden, men kan i vissa fall ha större betydelse lokalt 
i den egna kommunen. 

3.1.3 Geografiska skillnader i konkurrensvillkor 
De tre största tjänsteleverantörerna på slutkundsmarknaden för fast bredband 
via fiber- och kabel-tv-nät till flerfamiljshus tillämpar, som beskrivits ovan, i 
stor utsträckning nationell prissättning.  

De i storlek nästkommande tre tjänsteleverantörerna tillämpar differentierade 
slutkundspriser i olika nät. I de allra flesta näten (tionde till nittionde 
percentilen) ligger priset mellan 250 och 360 kronor per månad och normalt 
sett tillkommer inga ytterligare avgifter.143 Dessa tjänsteleverantörer uppger att 
prisskillnaderna beror på att de möter olika kostnader från nätägarna eller 
kommunikationsoperatörerna. Differentieringen indikerar således 
kostnadsskillnader, snarare än geografiska skillnader i konkurrensen mellan 
tjänsteleverantörer.  

Även om långt ifrån alla tjänsteleverantörer är nationellt verksamma, utförs 
försäljningen till största delen av aktörer med nationell utbredning. Detta 
förhållande talar för att konkurrensen mellan tjänsteleverantörer utspelas på 
nationell nivå.  

Sammantaget anser PTS att det inte föreligger sådana skillnader i 
konkurrensvillkor i olika delar av landet som skulle motivera en avgränsning av 
geografiska delmarknader och ge upphov till olika regleringsbehov.  

3.2 Slutkundsmarknaden för bredbandstjänster 
levererade över fibernät och kabel-tv-nät till 
enfamiljshus 

3.2.1 Affärsmodeller 
Vad gäller enfamiljshus är den vanligaste avtalsformen att slutanvändaren 
tecknar ett avtal direkt med operatören för slutkunds- eller 
kommunikationsoperatörstjänster. Slutanvändaren saknar då den 
förhandlingsposition som en fastighetsägare i flerfamiljshus har. I 
enfamiljshusmodellen, i vart fall för enskilda hushåll, kan slutanvändaren 
vanligtvis inte påverka valet av accessnätsoperatör eller 
kommunikationsoperatör, utan kan enbart byta mellan de tjänsteleverantörer 
som finns att välja mellan i kommunikationsoperatörens leveransportfölj.144 

Därtill kan enfamiljshusområden delas in i olika mognadsfaser på så sätt att 
slutanvändaren i ett enfamiljshus typiskt sett har större möjligheter att välja 
mellan konkurrerande erbjudanden vid den tidpunkt då utbyggnad av fast 
bredband sker, än i de situationer då det redan finns en befintlig anslutning. För 

                                                 
143 Uppgifter om nationell eller geografiskt differentierad prissättning gäller för både en- och 
flerfamiljshus. 
144 Skrivelse från Tele2 den 29 januari 2018, dnr 15-7200-323, s. 2. 
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att kunna använda en bredbandstjänst via fibernät i enfamiljshus måste 
hushållen, om det inte redan finns fibernät till byggnaden och anläggning av 
infrastruktur därmed behövs, utöver det månatliga priset för användning av 
tjänsten betala en engångs anslutningsavgift för anslutning till ett fibernät. 

Under slutet av 2017 och början av 2018 aviserade ett antal operatörer redan 
genomförda eller kommande prishöjningar i såväl grossist- som slutkundsledet 
som framför allt, men inte uteslutande, rörde segmentet för enfamiljshus. Detta 
kan vara en indikation på att utbyggnadsfasens prisåterhållande effekt håller på 
att minska. Samtidigt har de flesta prishöjningarna skett i nät som i utgångsläge 
har eller hade låga slutkundspriser jämfört med resten av marknaden och det är 
därför i nuläget inte möjligt att prognosticera en allmän dynamik uppåt. 

3.2.2 Aktörer  
På slutkundsmarknaden för bredband via kabel-tv-nät och fibernät till 
enfamiljshus agerade 114 operatörer i december 2017 enligt den 
datainhämtning som PTS har gjort för Svensk Telekommarknad och PTS 
Byggnadsdatabas under 2018. 

Figur 16: Marknadsandelar enfamiljshus – Bredbandstjänster via fiber- och kabel-tv-nät 
(2018).       

 

Källa: Svensk Telekommarknad och PTS Byggnadsdatabas.145 

År 2018 hade alltså den största operatören 34,7 procents marknadsandel, mätt i 
antal sålda abonnemang. Den näst största operatören hade 11,3 procents 
marknadsandel och den tredje största hade 11,0 procent. De i storlek 
nästkommande tre operatörerna hade tillsammans 24,2 procent. Övriga 

                                                 
145 Beräkningar enligt PTS Byggnadsdatabas 2018 och Svensk Telemarknad 2018. 
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operatörer är, liksom på marknaden för flerfamiljshus, i stor utsträckning lokala 
stadsnät med en nationell marknadsandel under 1 procent.  

3.2.3 Geografiska skillnader i konkurrensvillkor 
Tre av de fyra största tjänsteleverantörerna på slutkundsmarknaden för fast 
bredband via fiber- och kabel-tv-nät till enfamiljshus tillämpar i stor 
utsträckning nationell prissättning. De näst största operatörerna differentierar 
sina slutkundspriser mellan olika nät på det sätt som beskrivits ovan gällande 
flerfamiljshus. 

På samma sätt som gällande flerfamiljshus talar det faktum att den största delen 
av försäljningen på dessa marknader utförs av tjänsteleverantörer med nationell 
utbredning för att konkurrensen mellan tjänsteleverantörer främst utspelas på 
nationell nivå.  

Sammantaget anser PTS att det inte föreligger sådana skillnader i 
konkurrensvillkor i olika delar av landet som skulle motivera en avgränsning av 
geografiska delmarknader och ge upphov till olika regleringsbehov. 

3.3 Slutkundsmarknaden för bredbandstjänster 
levererade via kopparnät 

Tillträde till Telias lokala kopparnät är reglerat enligt PTS beslut från 2015. 
Regleringen ska skapa största möjliga nytta för slutanvändarna genom att främja 
effektivitet, hållbar konkurrens och innovationer på marknaden.146 Genom 
regleringen kan alternativa operatörer köpa lokalt tillträde till Telias 
nätinfrastruktur på en så oförädlad nivå som möjligt utan att behöva anlägga 
egen nätinfrastruktur. Detta gör det möjligt för andra operatörer än Telia att 
träda in på slutkundsmarknaden och konkurrera som tjänsteleverantörer.  

Utöver reglerat tillträde är det också möjligt för andra operatörer att köpa 
tillträde till Telias kopparnät genom företagets förädlade återförsäljartjänst IPSE 
(IP Stream Enhanced). Denna form av tillträde ger dock mer begränsade 
möjligheter för andra tjänsteleverantörer att kunna differentiera sina 
slutkundsprodukter.147 

3.3.1 Aktörer    
År 2018 fanns det 624 000 aktiva bredbandsabonnemang levererade över 
kopparnät i Sverige. Det totala antalet anslutningar hade därmed minskat med 
19 procent från 772 000 föregående år.148 Av de 624 000 
bredbandsabonnemangen tillhandahöll Telia 2017, 493 119 stycken. Telias 
marknadsandel omfattade därmed ca 75 procent av marknaden och företaget är 

                                                 
146 1 kap. 1 § LEK; Artikel 5.1 tillträdesdirektivet; Mål C-28/15, Koninklijke KPN m.fl. mot ACM (2016) 
p. 57.  
147 Se vidare PTS dnr 15-7200-(3b beslutet) avsnitt 3.5.1.5. 
148 Svensk telekommarknad 2017, s. 30. 
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den i särklass största operatören på slutkundsmarknaden för bredbandstjänster 
levererade via kopparnät.  

Utöver Telia finns 55 alternativa operatörer på slutkundsmarknaden för 
bredbandstjänster levererade över kopparnät. Telenor Sverige AB (Telenor) var 
den näst största operatören med en marknadsandel på 12 procent och Tele2 
AB (Tele 2), den tredje största operatören, hade en marknadsandel på 5 
procent. Övriga operatörer hade marknadsandelar som vardera ungefär 6 
procent av den totala marknaden. 

Figur 17: Marknadsandelar för bredbandstjänster via kopparnät. 

 

Källa: Svensk Telekommarknad 2018. 

Sedan 2015 har Telia successivt ökat företagets andel av slutkundsmarknaden 
för bredbandstjänster via kopparnät från 72,5 procent till 77 procent. Så vitt 
PTS kan bedöma kommer denna utveckling att fortsätta även under den 
kommande regleringsperioden. 
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3.3.2 Prisutveckling 
Figur 18: Genomsnittlig månadskostnad (kronor) för internetanslutning via kopparnät, 

viktad prisutveckling över tid för olika hastigheter.149 

 

Källa: PTS dnr. 15-7200-584. 

Det har sedan 2015 skett en negativ prisutveckling för slutanvändare med 
bredbandsabonnemang via kopparnät. De flesta slutanvändarna med 
bredbandstjänster via kopparnät har anslutningar med överföringshastigheter 
om högst 30 Mbit/s.150 Merparten av dessa slutanvändare köper 
bredbandstjänster från Telia, Telenor eller Tele2 och har från 2015 till 2018 fått 
prishöjningar som sträcker sig från 12,9-57,5 procent, beroende på 
abonnemangstyp och operatör. Operatörernas prishöjningar kan jämföras med 
den genomsnittliga inflationstakten enligt KPI, som under motsvarande period 
var 1,15 procent.151 

3.3.3 Geografiska skillnader i konkurrensvillkor  
De fyra största leverantörerna av bredbandstjänster via kopparnät, (Telia, 
Telenor, Tele2 och A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (A3) som 
tillsammans har en sammanlagd marknadsandel på 95 procent har nationella 
abonnemangserbjudanden och nationell prissättning för sina 
slutkundsabonnemang.152 Den främsta förklaringen till detta är, så vitt PTS kan 

                                                 
149 Viktningarna är gjorda efter respektive företags totala antal abonnemang.  
150 Sammanlagt c:a 81 procent av slutanvändarna: PTS, Statistikportalen, Tabell 26. Tillgänglig: 
http://statistik.pts.se/svensk-telekommarknad/tabeller/internettjaenster/tabell-25-abonnemang-
hastigheter/ (2018-10-26).  
151 SCB: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-
konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-
diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-12-manadersforandring-inflationstakten/ (2018-10-25). 
152 Information hämtad på operatörernas webbplatser, se dnr 15-7200-370, 15-7200-375, 15-7200-377, 15-
7200-378. 
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bedöma, att operatörerna med få undantag betalar lika mycket för den 
underliggande insatsvaran – lokalt tillträde till kopparnät – i hela landet. 

Enligt PTS bedömning ger tjänsteleverantörernas utformning av sina 
bredbandstjänster levererade över kopparnät en indikation på att 
slutkundsmarknaden är nationell.153 Det finns visserligen en del lokala skillnader 
i var tjänsteleverantörerna kan leverera abonnemang med vissa givna 
överföringshastigheter. Detta beror bland annat på att högsta möjliga 
överföringshastigheter i kopparnätet varierar, beroende på avståndet mellan 
slutanvändarens anslutningspunkt och den närmaste telestationen. Dessa 
variationer i tillgänglighet är dock enligt PTS bedömning inte tillräckligt stora 
för att motivera myndigheten att närmare analysera geografiska variationer av 
konkurrensvillkoren.   

Sammanfattningsvis bedömer PTS därför att konkurrensvillkoren på 
slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster till privatpersoner och 
småföretag levererade över kopparnät är likartade i hela landet. 

3.4 Regleringens betydelse för konkurrensen på 
slutkundsmarknaderna 

För att ålägga reglering på marknaden för centralt nättillträde är det nödvändigt 
för PTS att först konstatera att reglering är nödvändigt för fungerande 
konkurrens på slutkundsmarknaden för bredbandstjänster via fiber- och kabel-
tv-nät. Denna bedömning görs genom en kontrafaktisk analys, där PTS 
bedömer hur konkurrensen troligen kommer att fungera i frånvaro av reglering 
på de bakomliggande grossistmarknaderna för lokalt respektive centralt 
nättillträde. 

3.4.1 Gällande reglering av Telia på marknaden för lokalt nättillträde 
För att tjänsteleverantörer ska kunna producera och konkurrera om 
tillhandahållandet av bredbandstjänster måste tjänsteleverantörerna antingen 
anlägga egna nät eller köpa grossisttjänster av nätägare eller 
kommunikationsoperatörer. Eftersom det kräver betydande investeringar att 
anlägga nät har det för de flesta tjänsteleverantörer utöver Telia varit 
nödvändigt att köpa nättillträde från andra nätägare eller 
kommunikationsoperatörer.154  

Genom PTS nuvarande reglering av lokalt tillträde till Telias koppar- och 
fibernät har det blivit enklare för tjänsteleverantörer att få tillgång till nät och 
producera bredbandstjänster. PTS reglering ska, genom att andra operatörer får 
möjlighet att konkurrera med Telia på både aktiv infrastrukturnivå och 
slutkundsnivå, maximera nyttan för slutanvändarna.155 Regleringen har 
därigenom hindrat Telia från att försvåra för andra operatörer att konkurrera på 
                                                 
153 Jfr BEREC Common Position on geographical aspects of market analysis (definition and remedies) 
(BoR(14) 73) p. 48-49. 
154 Också Telia köper nättillträde när företaget är aktivt som tjänsteleverantör i andra operatörers nät.  
155 1 kap. 1 § LEK; Artikel 5.1, tillträdesdirektivet; Koninklijke KPN m.fl. mot ACM (2016) p. 57.  
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slutkundsmarknaden till gagn för den egna slutkundsverksamheten. Det 
förhållande att det finns en tillträdesreglering kan vidare i sig vara 
disciplinerande och skapa ett gott förhandlingsklimat även för tillträden som 
inte är reglerade. 

3.4.1.1 Lokalt tillträde till fibernät 
Tillväxten på slutkundsmarknaderna för bredbandstjänster via fiber- och kabel-
tv-nät har de senaste åren främst skett genom utbyggnad av såväl Telia som 
andra operatörer i enfamiljshussegmentet. Regleringen har främjat utvecklingen 
av god konkurrens på slutkundsmarknaden genom att andra operatörer som 
inte själva kunnat anlägga nät kan träda in och konkurrera med Telia på 
slutkundsmarknaderna.  

Utan PTS reglering hade det troligen funnits konkurrensproblem på marknaden 
för lokalt tillträde till fibernät. Detta eftersom lokalt tillträde till fibernät utgör 
en flaskhalsresurs, som beror på att det många gånger är olönsamt att anlägga 
flera parallella nät. Tjänsteleverantörer är därför i många fall beroende av 
nätägare och kommunikationsoperatörer för att kunna producera 
bredbandstjänster och konkurrera på slutkundsmarknaden. Om Telia, som är 
den största nätägaren, inte är reglerade har företaget inga incitament att ge 
tillträde till företagets nät till konkurrenskraftiga villkor. Detta hade försämrat 
möjligheten för Telias konkurrenter att producera bredbandstjänster på en 
väsentlig del av bredbandsmarknaden.  

En sammantagen bedömning tyder därför på att reglering av marknaden för 
lokalt tillträde till fibernät har en positiv påverkan på konkurrenssituationen på 
slutkundsmarknaden för bredbandstjänster via fiber- och kabel-tv-nät. Detta 
genom att regleringen har gett olika tjänsteleverantörer möjlighet att utöka och 
differentiera sina tjänsteutbud för att tillfredsställa slutanvändarnas behov. 

3.4.1.2 Lokalt tillträde till kopparnät 

Vad gäller utvecklingen på slutkundsmarknaden för bredbandstjänster 
levererade via kopparnät så kan PTS konstatera att motsvarande positiva 
utveckling inte har skett. Tvärtom har priserna generellt sett ökat, främst hos de 
tre tjänsteleverantörer som säljer bredbandstjänster till flest kunder. Denna 
utveckling tycks bero på att kostnaderna för att tillhandahålla bredbandstjänster 
via kopparnätet blir högre, vilket troligen hänger ihop med att det totala antalet 
slutanvändare minskar och därmed också möjligheterna att pressa priserna 
genom stordriftsfördelar.  

Att det totala antalet slutanvändare som köper bredbandstjänster via kopparnät 
minskar beror dels på den kraftigt ökade tillgången till bredbandstjänster via 
fiber- och kabel-tv-nät och dels på att Telia successivt har börjat avveckla 
kopparnätet till förmån för modernare nättekniker. Detta har också lett till att 
möjligheten för slutanvändarna att byta tjänsteleverantör har blivit mindre, till 
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följd av att det inte längre är lönsamt för tjänsteleverantörerna att etablera sig i 
telestationer för upptagningsområden där de inte redan har närvaro.156 

Enligt PTS bedömning skulle emellertid konkurrenssituationen på 
slutkundsmarknaden för bredbandstjänster via kopparnät troligen vara sämre i 
frånvaron av reglering. Den negativa utvecklingen på marknaden beror, så vitt 
PTS kan bedöma, främst på avvecklingen av kopparnätet och att en stor del av 
slutanvändarna bytt till bredbandstjänster via fiber- eller kabelnät. Detta har lett 
till ett minskande kundunderlag och högre slutkundspriser. Den nuvarande 
regleringen möjliggör dock konkurrens om de återstående slutkunderna som 
köper bredbandstjänster via kopparnätet, och det finns fortfarande ett antal 
mindre tjänsteleverantörer som erbjuder slutkunderna väsentligt mycket lägre 
priser än de tre största tjänsteleverantörerna.  

Sammantaget bedömer PTS därför att regleringen av marknaden för lokalt 
tillträde till kopparnät i såväl dagsläget som ett framåtblickande perspektiv har 
fortsatt betydelse för att främja konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden.  

3.4.2 Behovet av att reglera marknaden för centralt nättillträde 
Nästföljande grossistmarknad nedströms, marknaden för centralt nättillträde, 
har inte varit reglerad under perioden 2015-2019. I detta avseende kan PTS 
konstatera att det trots frånvaron av reglering inte skett någon väsentlig 
förändring av slutanvändarnas priser för bredbandstjänster via fiber eller kabel-
tv-nät, eller att tjänsteutbudet blivit mindre differentierat. Detta tyder, enligt 
PTS bedömning, på att en reglering av Telia på marknaden för lokalt nättillträde 
har varit tillräcklig för att uppnå en fungerande konkurrens på 
slutkundsmarknaden för bredbandstjänster levererade via fiber- och kabel-tv-
nät. Motsvarande positiva marknadsdynamik har inte förekommit på 
slutkundsmarknaden för bredbandstjänster levererade via kopparnät, men som 
framgår nedan så bedömer PTS att utvecklingen inte hade förbättrats genom ett 
reglerat centralt tillträde till kopparnät.  

3.4.2.1 Centralt tillträde till fiber- och kabel-tv-nät     

Vad gäller marknaden för centralt tillträde till fiber- och kabel-tv-nät så har 
denna grossistmarknad inte varit föremål för reglering under perioden 2015-
2019. Under samma period så har priserna på slutkundsmarknaderna varit 
relativt stabila och till och med sjunkit för bredbandstjänster med vissa 
överföringshastigheter. Antalet slutkunder som fått tillgång till 
bredbandstjänster via fibernät har också ökat under innevarande 
regleringsperiod.  

Enligt PTS bedömning ger detta en indikation på att den befintliga regleringen 
som ålägger Telia att ge lokalt tillträde till företagets fibernät har varit tillräcklig 
för att främja en fungerande konkurrens på de aktuella slutkundsmarknaderna. 

                                                 
156 Jfr. Svar på frågor och följdfrågor om anslutning av nya kunder över kopparnätet (dnr. 15-7200-527). 
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Av detta följer att det inte finns uppenbara skäl att anta att en reglering av 
centralt tillträde skulle förbättra konkurrenssituationen. 

PTS har emellertid under marknadsanalysens gång fått synpunkter från flera 
operatörer som menat att kan föreligga konkurrensbegränsningar också på 
marknaden för centralt tillträde till fiber- och kabel-tv-nät.157 Av denna 
anledning har PTS bedömt det nödvändigt att, utöver marknaden för lokalt 
tillträde till fibernät, också analysera grossistmarknaden för centralt tillträde till 
fiber- och kabel-tv-nät. Detta för att utröna om det föreligger några 
konkurrensbegränsningar på den aktuella marknaden, som lett till försämrad 
konkurrens på slutkundsmarknaden.  

3.4.2.2 Centralt tillträde till kopparnät 
Tjänsteleverantörerna har, genom den befintliga regleringen, tillträde till 
samtliga Telias kopparnät och kan därmed själva producera virtuella 
transmissionsförbindelser. Om en tjänsteleverantör inte är etablerad i ett 
upptagningsområde, och ett lokalt tillträde därmed skulle bli för dyrt, erbjuder 
Telia tjänsteleverantörerna att köpa en återförsäljartjänst.158 Detta gör att det 
också är möjligt för tjänsteleverantörer att träda in och konkurrera med Telia på 
slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster via kopparnät, utan att själva 
behöva investera i aktiv utrustning. På så vis blir det möjligt för slutkunderna 
att välja bredbandstjänster från tjänsteleverantörer som erbjuder betydligt lägre 
priser än de tre största operatörerna Telia, Tele2 och Telenor. 

Slutanvändarna som köper bredbandstjänster via kopparnät har därutöver i 
vissa fall möjlighet att byta till alternativa anslutningstekniker, främst fiber- och 
kabel-tv-nät, samt till mobilt bredband. Tjänsteleverantörerna tillhandahåller 
dessa bredbandstjänster till relativt sett lägre priser och tjänsterna är i många fall 
mer kvalitativa än bredbandstjänsterna som levereras över kopparnät.  

PTS bedömer därför att ett införande av reglerade skyldigheter för Telia att, 
utöver lokalt tillträde, också tillhandahålla centralt tillträde till kopparnät inte 
skulle förbättra konkurrenssituationen på den aktuella slutkundsmarknaden. 
Som framgår ovan betalar visserligen en stor del av slutanvändarna höga priser 
för sina bredbandstjänster. Dessa slutanvändare har dock goda möjligheter att 
byta till alternativa tjänsteleverantörer som erbjuder lägre priser för 
bredbandstjänster via kopparnät.  

Enligt PTS uppfattning skulle inte ett reglerat centralt tillträde till kopparnät 
förbättra konkurrenssituationen och myndigheten har inte heller fått några 
indikationer från marknaden att en sådan reglering skulle få några betydande 
positiva effekter. Sammantaget anser PTS därför att det inte är nödvändigt att 
gå vidare i analysen och avgränsa en relevant marknad för centralt tillträde till 

                                                 
157 Se bl.a: Samrådssvar med dnr. 15-7200-425 (s.4-5), samrådssvar med dnr. 15-7200-429 (s. 15) samt 
samrådssvar med dnr. 15-7200-622. 
158 Produktspecifikation (dnr. 15-7200-516). 
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kopparnät, eftersom ett reglerat lokalt tillträde till kopparnät är tillräckligt för att 
främja konkurrensen på den relevanta slutkundsmarknaden.159 

3.5 Slutsats om regleringens betydelse för 
konkurrensens på slutkundsmarknaden 

PTS har alltså bedömt att konkurrenssituationen på slutkundsmarknaderna inte 
försämrats i frånvaron av reglering av centralt nättillträde. För att säkerställa 
denna bedömning vad gäller slutkundsmarknaderna för bredbandstjänster 
levererade via fiber- och kabel-tv-nät anser dock PTS att det också i detta beslut 
är nödvändigt att analysera grossistmarknaden för centralt nättillträde. Detta för 
att myndigheten ska kunna avgöra om det trots allt kan finnas 
konkurrensproblem på marknaden som kräver regleringsåtgärder för PTS. I 
nästföljande två avsnitt avgränsar därför PTS den relevanta grossistmarknaden 
för centralt nättillträde, så att myndigheten ska kunna analysera om den aktuella 
marknaden har sådana särdrag som motiverar PTS att införa 
regleringsskyldigheter på marknaden. 

  

                                                 
159 I detta avseende noterar PTS att avgränsningen av en relevant marknad inte är ett ändamål i sig, utan är 
en analys som endast bör göras om en regleringsmyndighet bedömer att det kan vara nödvändigt att 
påföra reglering på en aktuell marknad. Jfr: Riktlinjerna, p. 24 fotnot 19 samt Commission staff working 
document Accompanying the document Communication from the Commission - Guidelines on market 
analysis and the assessment of significant market power under the EU regulatory framework for electronic 
communications networks and services (SWD(2018) 124 slutlig) hädanefter benämnt 2018 års 
förklaringsdokument, s. 21.  
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4 Avgränsning av grossistmarknaden 
för centralt nättillträde 

Nedan beskriver PTS inledningsvis de olika sätt som en bredbandsleverantör 
kan få tillgång till nät för att tillhandahålla slutkundstjänster. Därefter 
undersöker PTS, med utgångspunkt i den av kommissionen rekommenderade 
grossistmarknaden för centralt tillträde via en fast anslutningspunkt, hur den 
svenska grossistmarknaden för centralt nättillträde bör vara avgränsad. PTS 
utgångspunkt för avgränsningen av grossistmarknaden för centralt tillträde är 
de underliggande slutkundsmarknaderna för bredbandstjänster levererade över 
fiber- och kabel-tv-nät. 

4.1 Metod för avgränsning av relevant grossistmarknad 
En relevant produktmarknad är en marknad där alla produkter och tjänster i 
tillräckligt stor utsträckning är utbytbara sinsemellan, inte bara vad gäller 
objektiva egenskaper, som priser eller avsedd användning – utan också vad 
gäller konkurrensvillkor och/eller tillgångs- och efterfrågestrukturen.160 När 
PTS avgränsar vilka produkter eller tjänster som ingår på relevanta 
produktmarknader på området elektroniska kommunikationer ska myndigheten 
ta hänsyn till konkurrensrättslig metod och praxis. PTS ska då avgöra om 
produkterna är utbytbara på såväl efterfråge- som utbudssidan.161  

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 möjligheter att utöva marknadsinflytande.162 Produkter som ur 
efterfrågeperspektiv är utbytbara ingår därför på samma marknad. 

Utbudssubstitutionen mäter i vilken omfattning det finns producenter på 
närliggande marknader som omedelbart eller på kort sikt kan ställa om sin 
produktion eller börja sälja den aktuella produkten eller tjänsten om det inte 
skulle medföra några större extrakostnader.163 Sådana producenter utövar ett 
konkurrenstryck på befintliga producenter och ska därför anses verksamma på 
den relevanta marknaden. Utbudssubstitutionen är normalt underordnad 

                                                 
160 Riktlinjerna, p. 33; Se även EU-domstolens dom i mål 6/72, Continental Cans (1975) p. 32-33 och EU-
domstolens dom i mål 27/76, United Brands (1978) p. 22ff samt Tribunalens dom i mål T-321/05, 
AztraZeneca (2010) p. 31. 
161 Riktlinjerna, p. 27. Det finns också en tredje typ av konkurrenstryck som påverkar företagens beteende, 
nämligen förekomsten av potentiell konkurrens. Regleringsmyndigheterna ska dock inte beakta potentiell 
konkurrens i marknadsdefinitionsstadiet, utan vid bedömningen av om det finns effektiv konkurrens på en 
marknad eller inte.  
162 Kommissionens tillkännagivande, p. 13. 
163 Riktlinjerna, p. 28. 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 kommissionens 
tillkännagivande, p. 20 och 23. Producenten ska också utan kostnader och omställningstider för 
exempelvis reklam, produktprovning eller distribution kunna distribuera produkten till kunderna. 
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efterfrågesubstitutionen och ska kunna jämföras med den senare ”vad gäller 
effektivitet och omedelbarhet”.164 

Den relevanta geografiska marknaden definieras som det område, eller de 
områden, där de aktuella företagen deltar i utbudet och efterfrågan av de 
aktuella produkterna, och där konkurrensvillkoren är likartade eller tillräckligt 
enhetliga och som därför kan särskiljas från angränsande områden där de 
rådande konkurrensvillkoren är märkbart annorlunda.165 Grundprinciperna vid 
den geografiska avgränsningen är desamma som vid produktavgränsningen, 
nämligen principerna om efterfråge- och utbudssubstitution.166 

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.167 
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.168 Produkter som vid en samlad bedömning 
av objektiva egenskaper, konkurrensvillkor samt tillgångs- och 
efterfrågestrukturen på den aktuella marknaden visar sig endast till liten del vara 
utbytbara med varandra, tillhör skilda produktmarknader.169  

Analyser av relevanta marknader vid tillämpning av LEK skiljer sig i ett visst 
avseende från analyser av relevanta marknader vid tillämpning av 
konkurrensrätten. Vid marknadsanalyser enligt LEK är utgångspunkten inte, 
som vid tillämpningen av konkurrensrätten, förekomsten av ett potentiellt 
konkurrensproblem i form av ett avtal, en koncentration eller ett påstått 
missbruk av dominerande ställning. Istället är utgångspunkten en allmän 
framåtblickande bedömning av marknadens struktur och funktion. 

Kommissionen utgår i Rekommendationen från definitionen av 
slutkundsmarknader ur ett framtidsorienterat perspektiv och definierar därefter 
relevanta grossistmarknader. 

Utgångspunkten för PTS analys av relevant marknader är alltså kommissionens 
definition av grossistmarknaden, i detta beslut marknaden för centralt tillträde 
via en fast anslutningspunkt, marknad 3b i Rekommendationen. 
Kommissionens på förhand definierade marknader utgör hela tiden en ram som 
PTS antingen kan fastställa, utvidga eller begränsa utifrån svenska förhållanden. 

                                                 
164 Kommissionens tillkännagivande, p. 20. 
165 Riktlinjerna, p. 48; Se också prop. 2002/03:110, s. 273. 
166 Jfr Riktlinjerna, p. 47. 
167 Se exempelvis Tribunalen (då Förstainstansrätten) i mål T-25/99, Roberts och Roberts mot 
Kommissionen (2001) p. 37-40. 
168 Se Ny konkurrenslagstiftning (prop. 1992/93:56) s. 85. 
169 Riktlinjerna, p. 33. 
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Om PTS vid avgränsningen av den relevanta marknaden avviker från 
kommissionens ram så måste myndigheten motivera avvikelserna.170 

Medan det inom konkurrensrätten handlar om att, utifrån t.ex. ett beteende 
som potentiellt utgör missbruk, genom en substitutionsanalys utvidga den 
relevanta produktmarknaden, handlar det vid tillämpning av LEK således om 
att genomföra analyser som eventuellt ändrar den av kommissionen definierade 
relevanta marknaden. Genomförande av substitutionsanalyser vid tillämpning 
av LEK kan därför leda till andra resultat än som hade varit fallet vid en analys 
av ett potentiellt konkurrensproblem enligt konkurrensrätten. 

4.2 Olika sätt att i grossistledet använda 
nätinfrastruktur för att producera 
bredbandstjänster 

En tjänsteleverantör som vill tillhandahålla bredbandstjänster, dvs. 
internetanslutning, ip-telefoni- eller ip-tv-tjänster, behöver tillgång till nät. Om 
tjänsteleverantören inte kan nå fram till slutanvändaren med ett eget nät kan 
denne antingen anlägga ett nytt nät, eller få tillgång till nät genom att köpa 
grossisttjänster av en operatör som äger eller kontrollerar ett nät och levererar 
tillträde till andra tjänsteleverantörer. 

4.2.1 Produktion av bredband på olika funktionella nivåer  
Grossistleverantörer kan producera sina tjänster med olika förädlingsgrad vad 
gäller teknisk funktionalitet. Generellt gäller att ju lägre teknisk förädlingsgrad 
en nätförbindelse har, desto närmare slutanvändaren i nätarkitekturen måste 
grossistkunden köpa tillträde. Figuren nedan beskriver nätanslutningarnas 
övergripande funktionella nivåer i värdekedjan för produktionen av 
bredbandstjänster: 

  

                                                 
170 8 kap. 5 § LEK; Artikel 15.3 ramdirektivet. 
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Figur 19: Värdekedjan för produktion av bredbandstjänster. 

 Passivt nät Nätägaren anlägger kanalisation, passiva 
ledningar (t.ex. svartfiber), byggnader och annan 
nödvändig kringutrustning.  

 

Aktivt nät Grossistleverantören etablerar en 
transmissionsförbindelse, dvs. signalöverföring 
mellan aktiv utrustning i två ändar. 

Kommunikation Grossistleverantören administrerar det aktiva 
nätet och dirigerar trafiken.  

Tjänster Tjänsteleverantörerna säkerställer att 
slutanvändarna får tillgång till bredbandstjänster, 
främst tillgång till internet, ip-telefoni och ip-tv. 

 
Fysiskt tillträde som sker nära slutanvändaren, typiskt sett i ett lokalt så kallat 
accessnät, kräver investeringar i aktiv utrustning från grossistkunden för att 
denne ska kunna producera slutkundstjänster. Ett exempel på denna typ av 
tillträde är lokalt fysiskt tillträde till fibernät. 

Omvänt kräver nätförbindelser med högre förädlingsgrad där tillträdet sker 
virtuellt och högre upp i näthierarkin, alltså längre från slutanvändaren, mindre 
investeringar av den tillträdande grossistkunden. Ett nättillträde med högre 
förädlingsgrad ger dock inte grossistkunden lika stora möjligheter att förädla 
och differentiera sin slutkundstjänst, jämfört med ett mindre förädlat lokalt 
tillträde. I dessa fall blir grossistkunden i större grad beroende av hur nätägaren 
har utformat sin tillträdesprodukt.  

4.2.2 Passiv nätinfrastruktur 
Den mest grundläggande infrastrukturen i ett elektroniskt kommunikationsnät 
som används för att producera bredbandstjänster är den passiva 
nätinfrastrukturen. Den passiva nätinfrastrukturen utgörs av den fysiska 
infrastruktur som omger ledningarna i nätet, t.ex. kanalisation, teknikstationer 
och andra byggnader. I den passiva nätinfrastrukturen ingår även ledningarna 
som används för att överföra elektroniska signaler, t.ex. koaxialledningar, 
kopparledningar eller fiberoptiska ledningar. I dagsläget anlägger operatörerna 
bara fibernät när de anlägger ny passiv nätinfrastruktur.  

Passiv nätinfrastruktur finns både i slutkundsnära s.k. accessnät, men också i 
större stam- eller transportnät. Det är sällan nödvändigt att anlägga ny passiv 
nätinfrastruktur för förbindelser från accessnäten till mer centrala nätnivåer 
som stam-171, transport- och områdesnät. Detta eftersom det normalt sett går att 
köpa tillträde till dessa nät genom s.k. ”backhaultjänster". 

                                                 
171 Även benämnt som ”corenät”. 
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En nätägare kan själv anlägga passiv nätinfrastruktur, ansluta aktiv utrustning 
och sedan tillhandahålla lokalt tillträde (se nästföljande avsnitt) inom ramen för 
egen slutkundsverksamhet. Detta är kapitalkrävande eftersom det då uppstår 
fasta kostnader för såväl passiv som aktiv utrustning, där den största 
kostnadsposten är anläggningen av den passiva nätinfrastrukturen. En nätägare 
som själv anlägger ett nät kan emellertid hämta hem hela förtjänsten för en 
slutkundstjänst eftersom nätägaren kontrollerar alla steg i värdekedjan.     

4.2.3 Lokalt tillträde  
4.2.3.1 Fysiskt tillträde 

Fysiskt tillträde till nät innebär att en grossistkund hyr fysiska förbindelser i ett 
lokalt accessnät mellan slutanvändarens anslutningspunkt (t.ex. en switch172 i 
källaren på ett flerfamiljshus) och en nätverksnod173 (t.ex. ett optiskt 
distributionsfält (s.k. ODF)174 i en teknikstation). Grossistkunden investerar i 
och ansluter sedan sin egen ändutrustning i den fysiska förbindelsens båda 
ändar och förbinder slutanvändaren vidare i nätet genom backhaul från 
nätverksnoden.  

Ett fysiskt tillträde ger grossistkunden full kontroll över vidareförädlingen av 
slutkundstjänsten, vilket innebär att operatören själv kan bestämma 
kvalitetsparametrar för sina tjänster. Jämfört med anläggning av passiv 
nätinfrastruktur är också de fasta kostnaderna för lokalt fysiskt tillträde betydligt 
lägre och omfattar i huvudsak kostnader för att installera aktiv utrustning.  

Lokalt fysiskt tillträde är möjligt över såväl koppar- som fibernät. Det finns 
dock sällan kabel-tv-nät i de lokala accessnäten i Sverige. Istället ingår den del 
av nätet som består av koaxialledningar normalt sett i olika fastighetsnät. 
Operatörer som vill producera bredbandstjänster över kabel-tv-nät måste 
därför i princip alltid hyra lokalt tillträde till fibernät.      

4.2.3.2 Virtuellt tillträde 
Virtuellt tillträde innebär att en grossistkund hyr en transmissionsförbindelse 
mellan slutanvändaren och en överlämningspunkt i en grossistleverantörs nät. 
Virtuellt tillträde kan överlämnas på olika funktionella nivåer i leverantörens 
nät, och med olika kvalitet och grad av förädling. 

                                                 
172 En switch, ibland benämnd som ”nätverksväxel”, är en nätverkskomponent som styr datatrafik mellan 
olika noder i ett nätverk. 
173 En accessnod är punkten som kopplar samman en slutanvändare till mera centrala nätdelar som stam-, 
områdes- eller transportnät. I accessnoden finns det aktiv utrustning såsom en switch eller router.    
174 Ett optiskt distributionsfält är en eller flera ODF-enheter med optiska kontakter som används för att 
kunna koppla samman kapacitet i ledningar och/eller utrustning. 
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Figur 20: Överlämningspunkter för lokalt och centralt virtuellt tillträde. 

 

I vissa fall är det inte möjligt att hyra lokalt fysiskt tillträde. Detta kan till 
exempel vara fallet om det inte finns tillräckligt mycket utrymme i en 
nätverksnod för att flera olika operatörer ska kunna installera aktiv utrustning. I 
dessa fall är det dock fortfarande möjligt för nätägaren att tillhandahålla lokalt 
virtuellt tillträde, s.k. Vula.175 Lokalt virtuellt tillträde är tekniskt sett möjligt över 
både fiber- och kopparnät, men sker uteslutande över fibernät i Sverige. 

Lokalt virtuellt tillträde sker i anslutning till den nätverksnod som 
slutanvändaren är ansluten till och ger grossistkunden dedikerad kapacitet för 
vidare transport och förädling i grossistkundens eget nät. Lokalt virtuellt 
tillträde ger motsvarande kontroll över vidareförädlingen som ett fysiskt 
tillträde, men kräver inte motsvarande investeringar i aktiv utrustning som ett 
lokalt fysiskt tillträde. 

4.2.4 Centralt tillträde 
En grossistleverantör kan upprätta en virtuell transmissionsförbindelse mellan 
en central punkt på nationell eller regional nivå i grossistleverantörens nät och 
slutanvändarens anslutningspunkt. Den som producerar ett centralt tillträde har 
kontroll över den aktiva utrustningen i nätet och bestämmer därför 
kvalitetsparametrarna för tjänsten. Normalt produceras centralt tillträde med 
”best effort”-kvalitet och delad bandbredd. Det är dock möjligt att 
tillhandahålla centralt tillträde med högre kvalitet, t.ex. med garanterade 
överföringshastigheter. Ett sådant tillträde är dock kostsamt att producera och 
det är främst medelstora och stora företag som efterfrågar den typen av tjänster. 

                                                 
175 Vula är en förkortning av ”virtual unbundled local access”. 
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Figur 21: Centralt tillträde. 

 

Till skillnad från fysiskt tillträde så har en grossistkund som köper centralt 
tillträde mindre möjligheter att förädla slutanvändarnas tjänster. Avgiften för ett 
centralt tillträde är också generellt sett högre jämfört med ett lokalt tillträde, 
vilket beror på att nätägaren står för merparten av produktionskostnaderna. 
Följden av detta blir också att förtjänsten av försäljningen av bredbandstjänster 
blir mindre för en tjänsteleverantör som köper ett centralt tillträde jämfört med 
ett lokalt tillträde. Samtidigt blir dock investeringskostnaderna jämförelsevis 
lägre. 

Tekniskt sett är det möjligt att producera centralt tillträde för extern försäljning 
oberoende av om sista delen av anslutningen, accessnätet, består av fiber- eller 
kopparnät. Extern försäljning av centralt tillträde sker dock främst över fibernät 
och förädlade grossisttjänster över kopparnät är främst så kallade 
återförsäljartjänster (se nedan avsnitt 4.2.6).  

Det är också tekniskt sett möjligt att producera centralt tillträde för extern 
försäljning där sista delen av anslutningen, normalt sett i en fastighet, består av 
kabel-tv-nät.176 I Sverige sker dock detta endast i begränsad utsträckning, och 
merparten av anslutningarna över kabel-tv-nät produceras för egna 
slutkundstjänster.  

4.2.5 Kommunikationsoperatörer 
En nätägare kan lägga ut driften av den aktiva utrustningen i hela eller delar av 
ett nät på entreprenad till en så kallad kommunikationsoperatör. Detta är bland 
annat vanligt bland kommunala stadsnät. Kommunikationsoperatören får då, 
inom ramen för avtalet med nätägaren, tillträde till fibernätet och kan producera 
en förädlad nättjänst. Hur förtjänsterna och investeringskostnaderna fördelar 
sig mellan nätägaren och kommunikationsoperatören varierar beroende på hur 

                                                 
176 Det är dock inte möjligt att producera ip-tv-tjänster över kabel-tv-nät, se avsnitt 4.5.1.4. 
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deras avtal ser ut. Hur stor kontroll som kommunikationsoperatören utövar 
över funktionerna i nätet varierar också. I vissa fall hanterar 
kommunikationsoperatören bara dataöverföringen mellan aktiv utrustning i 
olika ändar av nätet, i andra fall administrerar kommunikationsoperatören också 
det aktiva nätet och dirigerar datatrafiken. I det senare fallet kan 
kommunikationsoperatören sälja centralt tillträde till andra operatörer som vill 
producera egna slutkundstjänster.   

Om kommunikationsoperatören administrerar och dirigerar datatrafiken så 
tillhandahåller denne också en plattform från vilken slutanvändarna kan välja 
mellan olika tjänsteleverantör för leverans av olika bredbandstjänster. 
Kommunikationsoperatören tillhandahåller i sin tur tillträde till nätet på central 
nivå till de tjänsteleverantörer som ansluter sig till plattformen. I de fall 
kommunikationsoperatören är vertikalt integrerad och bedriver 
slutkundsverksamhet kan slutanvändarna välja dennes tjänster på plattformen. 
När så inte är fallet finns bara externa tjänsteleverantörer på plattformen.  

4.2.6 Återförsäljartjänster 
Rent tekniskt kan en grossisttjänst vara en färdig slutkundstjänst, en s.k. 
återförsäljartjänst. Nätägare som producerar återförsäljartjänsten kontrollerar de 
tekniska parametrarna och därmed i princip slutkundstjänstens utformning. För 
en tjänsteleverantör som köper en återförsäljartjänst är möjligheterna att 
differentiera slutkundstjänsten begränsade. Oftast sköter tjänsteleverantören 
bara marknadsföringen och försäljningen av slutkundstjänsten. I vissa fall kan 
också återförsäljartjänster vara förädlade administrativt, exempelvis för 
funktioner som felhantering och kundsupport. Grossistkundens 
investeringskostnader för återförsäljartjänster är låga. Normalt sett behöver 
tjänsteleverantören bara investera i ett autentiseringssystem som genererar 
användarkonton och som identifierar kunderna vid inloggning.   

4.3 Kommissionens beskrivning av grossistmarknaden 
för centralt tillträde via en fast anslutningspunkt 

Kommissionen har definierat marknaden för centralt tillträde i grossistledet via 
en fast anslutningspunkt enligt följande:  

Centralt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt för 
massmarknadsprodukter. 

I Förklaringsdokumentet från 2014 konstaterar kommissionen att 
grossistleverantörer normalt sett tillhandahåller centralt tillträde på lager 3177 
med en tillträdespunkt på regional eller nationell nivå i den tillträdande 

                                                 
177 2014 års förklaringsdokument, s. 46.  
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operatörens nät.178 Enligt kommissionens uppfattning skiljer sig centralt tillträde 
från lokalt tillträde i detta avseende, eftersom lokalt tillträde normalt 
överlämnas på lager 2.179  

Vidare anser kommissionen att när olika virtuella tillträdesprodukter erbjuds på 
olika nivåer i förädlingskedjan så måste regleringsmyndigheterna fastställa vilka 
nyckelegenskaper som utmärker de olika formerna av virtuellt tillträde. Detta 
för att det ska bli möjligt att dra en klar gränslinje mellan vilka produkter som 
omfattas av grossistmarknaderna för lokalt, centralt respektive högkvalitativt 
tillträde.  

Enligt kommissionen finns det en presumtion att virtuella tillträdesprodukter 
ska ingå på marknaden för centralt tillträde när produkterna: 

i. produceras med best-effort-kvalitet utan tillgänglighetsgarantier,  
ii. har asymmetrisk överföring med hög överbokningsfaktor, och,  
iii. bara medger tillhandahållande av standardiserade slutkundstjänster eller 

ger grossistkunden begränsade möjligheter att differentiera sitt 
slutkundserbjudande p.g.a. begränsad kontroll över transmissionsnätet.  

Kommissionen betonar i detta sammanhang vikten av att undersöka om 
tjänster som levereras över olika typer av nät ska ingå på marknaden. 
Regleringsmyndigheterna ska särskilt bedöma konkurrenstrycket från kabel-tv- 
och mobilnät, och om bredbandstjänster levererade över dessa typer av nät 
ingår på den relevanta slutkundsmarknaden.180  

4.4 Tidigare avgränsning av den svenska 
grossistmarknaden för centralt tillträde via en fast 
anslutningspunkt 

I 2015 års 3b-beslut181 fann PTS att den relevanta produktmarknaden omfattade 
virtuellt tillträde till koppar-, fiber- och kabel-tv-nät i form av dubbelriktad 
överföring av data, från slutanvändarens fasta anslutningspunkt till en 
tillträdespunkt på regional eller nationell nivå i leverantörens nät. Produkten 
skulle ge grossistkunden begränsade möjligheter att differentiera sitt 
slutkundserbjudande till följd av begränsad kontroll över transmissionsnätet 
och medge överföringshastigheter mellan 2 Mbit/s och 1 Gbit/s.  

                                                 
178 2014 års förklaringsdokument s. 46 fotnot 57. Kommissionens indelning av signalöverföring i 
elektroniska kommunikationsnät i olika lager följer av den så kallade OSI-modellen – ett teoretiskt verktyg 
som ska vara ett stöd för att åstadkomma interoperabilitet för kommunikationsutrustning och –mjukvara. 
I OSI-modellen delas elektronisk kommunikation in i olika lager, där olika funktioner utförs inom ramen 
för varje lager. I OSI-modellen utgör lager 3 nätverkslagret – det lager som har funktionerna för 
adressering och dirigering av datapaket med hjälp av IP-teknik, jfr: ITU-T, Information technology - Open 
Systems Interconnection - Basic Reference Model: The basic model (X.200 07/94) avsnitt 7.5. Tillgänglig: 
https://www.itu.int/rec/T-REC-X.200-199407-I (2019-04-10). 
179 2014 års förklaringsdokument, s. 43. 
180 2014 års förklaringsdokument, avsnitt 4.2.2.2. 
181 PTS, Beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för centralt tillträde 
till nätinfrastruktur (marknad 3b) (dnr 11-9313). 

https://www.itu.int/rec/T-REC-X.200-199407-I
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PTS avgränsade den relevanta marknaden till att vara nationell. 

4.5 Produktmässig avgränsning av marknaden för 
centralt tillträde  

Grossistprodukterna på marknaden för centralt tillträde via en fast 
anslutningspunkt ska göra det möjligt för grossistkunderna – d.v.s. 
tjänsteleverantörer – att producera bredbandstjänster. Eftersom 
bredbandstjänster via fibernät är den vanligaste anslutningsformen på 
slutkundsmarknaden har PTS bedömt att centralt tillträde till fibernät är den 
lämpligaste kärnprodukten att utgå från för myndighetens utbytbarhetsanalys.182 
PTS beskriver därför inledningsvis vilka nyckelegenskaper som kännetecknar 
produkter för centralt tillträde till fibernät på den svenska marknaden. Som PTS 
redogjort för i avsnitt 3.4.2 så har myndigheten bedömt att det inte är 
nödvändigt att avgränsa en relevant marknad för centralt tillträde till kopparnät. 

4.5.1 Utbytbarhet från efterfrågesidan 
Med utgångspunkt från centralt tillträde till fibernät som kärnprodukt beskriver 
PTS vilka nyckelegenskaper som kännetecknar produkter för centralt tillträde 
på den svenska marknaden (avsnitt 4.5.1.1). Därefter bedömer PTS om centralt 
tillträde till fibernät är utbytbart mot lokalt (avsnitt 4.5.1.2) respektive 
högkvalitativt tillträde (avsnitt 4.5.1.3). Vidare bedömer PTS om centralt 
tillträde till kabel-tv-nät är utbytbart mot centralt tillträde till fibernät (avsnitt 
4.5.1.4). Slutligen bedömer PTS om centralt tillträde till fibernät som ansluter 
till fler- respektive enfamiljshus ska ingå på samma marknad eller inte (avsnitt 
4.5.1.5).  

4.5.1.1 Nyckelegenskaper för centralt tillträde till fibernät 

De nyckelegenskaper som kommissionen beskrivit ovan183 är, enligt PTS 
uppfattning, minimikrav för vilka typer av produkter som bör ingå på 
marknaden för centralt tillträde till nät. På den svenska marknaden säljs det 
emellertid också produkter med högre kvalitet än vad som angivits av 
kommissionen och som kan ingå på den relevanta marknaden.184 

Som PTS redogjort för ovan finns det finns det flera operatörer som är aktiva 
på den svenska grossistmarknaden som kommunikationsoperatörer. 
Kommunikationsoperatören säljer centrala tillträdestjänster via fibernät till 
tjänsteleverantörer som vill tillhandahålla egna bredbandstjänster till hushåll och 
företag. Om kommunikationsoperatören är vertikalt integrerad kan operatören 
också producera egna slutkundstjänster. 

                                                 
182 Jfr avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.; Se även avsnitt 3.4.2, där PTS redogör för varför 
myndigheten anser att det inte är nödvändigt att avgränsa en relevant marknad för centralt tillträde via 
kopparnät.  
183 Se avsnitt 4.3. 
184 2014 års förklaringsdokument, s. 46; Se vidare avsnitt 4.5.1.3. 
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PTS har analyserat produktspecifikationer från fyra av de större 
kommunikationsoperatörerna.185 Samtliga av dessa kommunikationsoperatörer 
producerar transmissionsförbindelser med tre olika typer av bärartjänster – 
d.v.s. grossisttjänster som möjliggör produktion av slutkundstjänster – för 
internetanslutning samt prioriterad ip-telefoni och ip-tv med s.k. multicast-
funktionalitet:186 Bärartjänsterna för internetanslutning tillhandahålls med 
symmetriska eller asymmetriska överföringshastigheter från 10 Mbit/s till  
1 Gbit/s – normalt sett symmetriskt med en överföringshastighet på minst 100 
Mbit/s,187 och med best effort-kvalitet. Bärartjänsterna kan användas för att 
tillhandahålla olika bredbandstjänster separat eller sampaketerat. En enskild 
slutanvändare kan därför ha olika tjänsteleverantörer för internetanslutning, ip-
telefoni och ip-tv, medan tjänsteleverantörerna köper centralt tillträde från en 
och samma kommunikationsoperatör. 

Transmissionsförbindelserna i ett centralt tillträde överlämnas i förbindelsens 
ena ände vid en anslutningspunkt som gör det möjligt att ansluta slutanvändare 
regionalt eller nationellt. Vanligen sker överlämnandet via en router, men 
centralt tillträde kan också överlämnas via en switch. Förbindelserna kan därför 
levereras både över lager 2 och lager 3, såsom dessa funktionslager beskrivits av 
kommissionen,188 eller genom en kombination av båda lagren.189 

Så länge förbindelsevägen mellan slutanvändare och överlämningspunkt inte 
passerat ett nät där trafiken dirigeras via en router, kommer förbindelsen att 
överlämnas via en switch på lager 2. I annat fall överlämnas förbindelsen routat 
på lager 3. Att tillträdet överlämnas via en switch eller en router har dock ingen 
betydelse för tjänsteleverantörens utformning av bredbandstjänsten. Det som 
avgör om tillträdet är routat eller switchat är istället var i nätet som 
överlämningen sker.190 

                                                 
185 Produktspecifikation (dnr. 15-7200-256), Produktspecifikation (dnr. 15-7200-264), 
Produktspecifikation (dnr. 15-7200-265), Produktspecifikation Slutkundanslutning (dnr. 15-7200-281), 
Produktspecifikation (dnr. 15-7200-282) samt Produktspecifikation (dnr. 15-7200-283). Se även: Svenska 
stadsnätsföreningen, Avtal om Transmissionsprodukter – Bilaga 3 Tekniska specifikationer (ver. 2017.1). 
Tillgänglig: https://www.ssnf.org/globalassets/nat-i-
varldsklass/avtal/tjansteleverantorsavtalet/bilaga_3_tekniska_specifikationer_2018-02-02_ver_20171.pdf. 
186 Ip-tv använder, till skillnad från strömmade tv-tjänster, ett transportprotokoll som gör det möjligt för 
sändaren att enbart skicka ut ett paket en enda gång till flera slutanvändare samtidigt. På så vis kan nätet 
användas mer effektivt, men sändningen kan inte ske på begäran, som är fallet med strömmade tv-tjänster. 
187 Produktspecifikation (dnr. 15-7200-256), Produktspecifikation (dnr. 15-7200-264), 
Produktspecifikation (dnr. 15-7200-265), Produktspecifikation Slutkundanslutning (dnr. 15-7200-281), 
Produktspecifikation (dnr. 15-7200-282) samt Produktspecifikation (dnr. 15-7200-283); Se även: PTS, 
Svensk Telekommarknad 2017, Tabell 25 (Internettjänster - nedströmshastigheter (tusental)) och 26 
(Internettjänster - uppströmshastigheter (tusental)).  
188 Se avsnitt 4.3. 
189 Produktspecifikation (dnr. 15-7200-264), s. 8; PTS, Svar på informationsinhämtnings Com Hem 
reviderad (dnr 15-7200-194) s. 3 och 28-29. 
190 Svar på remiss om PTS förslag till marknadsavgränsning på marknad 3a och 3b (dnr. 15-7200-194) s. 
28-29. 

https://www.ssnf.org/globalassets/nat-i-varldsklass/avtal/tjansteleverantorsavtalet/bilaga_3_tekniska_specifikationer_2018-02-02_ver_20171.pdf
https://www.ssnf.org/globalassets/nat-i-varldsklass/avtal/tjansteleverantorsavtalet/bilaga_3_tekniska_specifikationer_2018-02-02_ver_20171.pdf
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Med utgångspunkt från produktspecifikationerna ovan bedömer PTS att 
kärnprodukten för centralt tillträde, som eventuella utbytbara produkter ska 
jämföras med, har följande nyckelegenskaper:  

 Ett centralt tillträde ger grossistkunden tillgång till en virtuell 
transmissionsförbindelse som medger dataöverföring mellan 
slutanvändarens fasta anslutningspunkt och en regional eller nationell 
överlämningspunkt i grossistleverantörens nät. Den slutkundsnära 
utrustningen för dataöverföring tillhandahålls normalt av den som 
levererar slutkundstjänsten. 
 

 Tillträdet kan överlämnas i ett routat gränssnitt på lager 3, eller i ett 
switchat gränssnitt på lager 2, eller genom en kombination av båda lager. 
 

 Grossisttjänsten möjliggör internetanslutning som normalt sett levereras 
till best effort-kvalitet. 
 

 Grossisttjänsten kan både ha symmetriska eller asymmetriska 
överföringshastigheter mellan 10 Mbit/s och 1 Gbit/s och medger 
tillhandahållande av standardiserade slutkundstjänster, typiskt sett med en 
symmetrisk överföringshastighet på minst 100 Mbit/s. 
 

 Grossisttjänsten medger prioritering av ip-telefonitrafik eller ip-tv med 
multicast-funktionalitet. 

Mot bakgrund av dessa nyckelegenskaper kommer PTS, i enlighet med 
kommissionens rekommendation, i följande delavsnitt att bedöma om centralt 
tillträde till fibernät är utbytbart mot lokalt respektive högkvalitativt tillträde. 

4.5.1.2 Utbytbarhet mellan centralt tillträde till fibernät och lokalt tillträde till 
fibernät 

Sett till funktionalitet så finns det likheter mellan centralt tillträde till fibernät å 
ena sidan, och lokalt tillträde till fibernät å andra sidan. Exempelvis möjliggör 
såväl centralt som lokalt tillträde till fibernät produktion av bredbandstjänster 
med symmetriska eller asymmetriska samt låga eller höga 
överföringshastigheter. Båda tillträdesformerna gör det också möjligt för 
tjänsteleverantörer att prioritera ip-telefoni och ip-tv-tjänster, samt att 
sampaketera sådana tjänster tillsammans med internetanslutningstjänster. 

Det finns emellertid också betydande skillnader mellan de båda produkttyperna. 
En väsentlig skillnad är att lokalt tillträde till fibernät inte erbjuds av andra 
nätägare, med undantag för Telia som är skyldiga att ge tillträde, i lika stor 
utsträckning som centralt tillträde till fibernät. 

Affärsrelationen mellan grossistleverantören och grossistkunden skiljer sig 
också åt när det gäller lokalt tillträde till fibernät respektive centralt tillträde till 
fibernät. Vid ett lokalt tillträde så upplåter grossistleverantören, dvs. nätägaren, 



  

Post- och telestyrelsen 88 
 

sin passiva nätinfrastruktur för att grossistkunden ska kunna installera aktiv 
utrustning och producera en central tillträdesprodukt. Grossistkunden kan 
sedan använda ett centralt tillträde, antingen för produktion av egna 
slutkundstjänster eller för försäljning till andra tjänsteleverantörer.  

För grossistkunder som köper centrala tillträdestjänster är däremot 
möjligheterna att vidareförädla slutkundstjänsten hela tiden beroende av de 
villkor som grossistleverantören, dvs. nätägaren eller 
kommunikationsoperatören, ställer upp. Detta gör att tjänsteleverantörens 
möjligheter att utforma och prissätta sina slutkundstjänster hela tiden kommer 
att vara beroende av hur grossistleverantören utformat sin produkt för centralt 
tillträde.191 

Den vidareförädling som sker i samband med investering och drift av aktiv 
utrustning gör vidare att avgiften för ett centralt tillträde i regel är högre än ett 
lokalt nättillträde. Skillnaderna i avgifter talar enligt PTS uppfattning emot 
utbytbarhet mellan tillträdesformerna.  

Sammantaget bedömer PTS att det inte föreligger utbytbarhet mellan centralt 
tillträde till fibernät å ena sidan, och lokalt tillträde till fibernät å andra sidan. 
Enligt PTS uppfattning är det framförallt skillnaderna i möjligheten att få 
tillträde, skillnader i affärsrelationen mellan grossistleverantören och kunden, 
samt skillnader i avgiftsnivåer som gör att PTS drar slutsatsen att 
tillträdesformerna inte är utbytbara mot varandra. 

4.5.1.3 Utbytbarhet mot högkvalitativt tillträde i grossistledet via en fast 
anslutningspunkt 

Centralt tillträde till fibernät omfattar transmissionstjänster med oprioriterad 
trafik avsedda för tillhandahållande av internetanslutningar till best effort-
kvalitet, och prioriterad trafik för ip-tv och ip-telefoni till hushåll och 
småföretag. De transmissionstjänster som operatörerna använder för att 
tillhandahålla högkvalitativt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt 
– s.k. högkvalitativt tillträde – till medelstora och stora företag är däremot 
normalt sett producerade till en specificerad kvalitet som är bättre än best 
effort, samt med en högre tillgänglighet och servicenivå.  

Även om denna typ av högkvalitativt tillträde uppfyller de tekniska 
nyckelegenskaperna för centralt tillträde, så skulle det bli alldeles för dyrt att 
producera bredbandstjänster för hushåll och småföretag med högkvalitativt 
tillträde som insatsvara. Av denna anledning är högkvalitativt tillträde inte 
utbytbara mot ett centralt tillträde till fibernät.192  

                                                 
191 Se vidare: avsnitt 4.2.4. 
192 PTS, Analys enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, av marknaden 
för högkvalitativt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt (dnr. 15-2816) s. 34-35. 
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PTS noterar att medelstora och stora företag i vissa fall också efterfrågar 
transmissionstjänster med lägre krav på kvalitet, tillgänglighet och servicenivå.193 
Enligt PTS uppfattning är dock denna efterfrågan inte tillräckligt stor för att det 
ska föreligga produktmässig utbytbarhet mellan centralt tillträde till fibernät och 
högkvalitativt tillträde. 

Sammantaget bedömer PTS därför att det inte föreligger utbytbarhet mellan 
centralt tillträde till fibernät och högkvalitativt tillträde i grossistledet via en fast 
anslutningspunkt. 

4.5.1.4 Utbytbarhet mellan centralt tillträde till fibernät och centralt tillträde 
till kabel-tv-nät 

Direkt konkurrenstryck 

Kabel-tv-näten byggdes ursprungligen för att tillhandahålla analoga kabel-tv-
tjänster, men är numera också anpassade för kommunikation och 
tillhandahållande av bredbandstjänster. Även om kabel-tv-näten i första hand är 
byggda för att ansluta hushåll, används de även i begränsad utsträckning för 
bredbandstjänster till företag.194 

Kabel-tv-nät är oftast s.k. hybridnät som delvis består av koaxialkabel och 
delvis av fiberledningar (HFC-nät), där alla anslutna slutanvändare delar på 
koaxialkabeln som ett gemensamt överföringsmedium. Det 
transmissionssystem som används i ett kabel-tv-nät är baserat på radioteknik 
och av typen punkt-till-multipunkt, där samtliga anslutningar delar på den 
tillgängliga kapaciteten. Eftersom antalet anslutningar inte fluktuerar över tid 
kan operatören dimensionera nätets kapacitet så att de enskilda slutanvändarnas 
överföringshastighet hålls stabil. 

När ett kabel-tv-nät används för både bredbandstjänster och analog kabel-tv 
delas nätet frekvensmässigt upp så att vissa frekvensband används för kabel-tv 
och vissa för bredbandstjänster. Uppströms skickas endast bredbandstrafik 
eftersom kabel-tv-utsändningarna är enkelriktade, men nedströms konkurrerar 
kabel-tv-utsändningarna och bredbandstjänsterna om frekvensutrymmet. 
Överföringskapaciteten delas av alla användare i området, såväl nedströms som 
uppströms. De enskilda användarna får en virtuell transmissionsförbindelse 
som del av den gemensamma trafikströmmen.  

Den största tjänsteleverantören som tillhandahåller bredbandstjänster via kabel-
tv-nät, Com Hem AB, har börjat implementera den nya standarden ”Docsis 3.1 
med full duplex” i företagets nät.195 Genom att implementera denna standard i 
sitt nät kan Com Hem, enligt egen uppgift, tillhandahålla bredbandstjänster 

                                                 
193 Dnr. 15-2816, s. 35. 
194 C:a 24 000 företagsabonnemang är producerade över kabel-tv-nät: PTS, Svensk telekommarknad 2017, 
Tabell 23 (Internettjänster - antal aktiva abonnemang till Internetaccess per accessform (tusental)). 
195 Se: https://www.cablelabs.com/innovations-old/docsis3-1/ (2018-11-28.)  

https://www.cablelabs.com/innovations-old/docsis3-1/
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med symmetriska överföringshastigheter på upp till 1,2 Gbit/s och på sikt ännu 
högre överföringshastigheter nedströms.196 

Docsis-standarden gör det tekniskt möjligt för en operatör som förfogar över 
kabel-tv-nät att tillhandahålla en routad transmissionsförbindelse till en 
tjänsteleverantör för att denne ska kunna producera bredbandstjänster.197 En 
sådan transmissionsförbindelse över ett kabel-tv-nät kan, enligt PTS 
bedömning, användas för både internetanslutning och ip-telefoni-tjänster.  

Docsis-standarden inkluderar även stöd för ip-tv med multicast-funktionalitet 
och överlämning sker då routat på lager 3. Teoretiskt skulle därför en operatör 
kunna tillhandahålla ett centralt tillträde till kabel-tv-nät som möjliggör ip-tv.198 
Om ett centralt tillträde över kabel-tv-nät också inkluderar tillhandahållandet av 
en prioriterad ip-tv-tjänst uppstår dock en undanträngningseffekt som påverkar 
övriga användares internetanslutningstjänster. 199 Enligt PTS bedömning skulle 
därför ett tillhandahållande av centralt tillträde till kabel-tv-nät med en 
prioriterad ip-tv-tjänst medföra att grossistleverantören antingen behöver göra 
försämringar för de anslutna slutanvändarnas internanslutningstjänster, eller 
minska antalet anslutna kunder.  

Så vitt PTS förstår blir undanträngningseffekten mindre vid ett centralt tillträde 
till ett kabel-tv-nät där Docsis 3.1 med full duplex implementerats.200 
Undanträngningseffekten kommer dock, så vitt PTS kan bedöma, fortsatt att 
kvarstå eftersom en prioriterad ip-tv-tjänst endast belastar trafiken nedströms. 
För att undvika undanträngningseffekten helt skulle operatören med tillgång till 
kabel-tv-nät behöva ta frekvensutrymme från de analoga kabel-tv-sändningarna 
och istället sända ip-tv över detta frekvensutrymme. Detta har dock inte skett i 
Sverige, på det sätt som kabel-tv-näten anpassats för överföring av digitala tv-
sändningar i andra EU-länder, t.ex. i Nederländerna.201    

Sammantaget medför de undanträngningseffekter som skulle uppstå att det inte 
vore kommersiellt gångbart att producera ett centralt tillträde över kabel-tv-nät 
som möjliggör ip-tv-funktionalitet, även om det är tekniskt möjligt med Docsis 
3.1-standarden. Av denna anledning bedömer PTS att centralt tillträde till kabel-
                                                 
196 Information to the shareholders of Tele2 AB (publ) and Com Hem Holding AB (publ) regarding the 
merger of the companies (29.08.2018) s. 129. Tillgänglig: 
https://www.tele2.com/globalassets/documents/general-shareholders-meetings/2018-egm/tele2---com-
hem---merger-document-eng.pdf (2018-11-28); Pressmeddelande: Com Hem lanserar 1200 Mbit/s som 
högsta hastighet (15.08.2018). Tillgänglig (https://www.comhemgroup.se/sv/wp-
content/uploads/sites/3/2018/07/comhem-com-hem-lanserar-1200-mbits-som-hogsta-hastighet-
180815.pdf) (2018-11-28).  
197 WIK-Consult, Study into the current and future technological access options to all fixed 
telecommunication infrastructures in the Netherlands (30.06.2017, ref: 16.1056.64) s. 91. 
198 Ref: 16.1056.64, s. 84-85. 
199 Ref: 16.1056.64 s. 84. 
200 Ref: 16.1056.64 s. 90. 
201 Kommissionens beslut i ärendena NL/2018/2099 och NL/2018/2100: Marknaden för tillträde via en 
fast anslutningspunkt i Nederländerna (C(2018) 5848 final) s. 6-7; ”Ziggo to digitalize its entire TV 
offering”. Tillgänglig: https://www.vodafoneziggo.nl/en/509/ziggo-to-digitalize-its-entire-tv-offering 
(20.03.2019).   

https://www.tele2.com/globalassets/documents/general-shareholders-meetings/2018-egm/tele2---com-hem---merger-document-eng.pdf
https://www.tele2.com/globalassets/documents/general-shareholders-meetings/2018-egm/tele2---com-hem---merger-document-eng.pdf
https://www.comhemgroup.se/sv/wp-content/uploads/sites/3/2018/07/comhem-com-hem-lanserar-1200-mbits-som-hogsta-hastighet-180815.pdf
https://www.comhemgroup.se/sv/wp-content/uploads/sites/3/2018/07/comhem-com-hem-lanserar-1200-mbits-som-hogsta-hastighet-180815.pdf
https://www.comhemgroup.se/sv/wp-content/uploads/sites/3/2018/07/comhem-com-hem-lanserar-1200-mbits-som-hogsta-hastighet-180815.pdf
https://www.vodafoneziggo.nl/en/509/ziggo-to-digitalize-its-entire-tv-offering
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tv-nät i dagsläget inte utövar ett direkt konkurrenstryck på motsvarande 
tillträdesprodukter som ansluter till fibernät. PTS bedömer vidare att centralt 
tillträde till kabel-tv-nät inte heller i ett framåtblickande perspektiv kommer att 
utöva ett direkt konkurrenstryck. 

Som framgår i nästkommande delavsnitt så anser PTS dock att centralt tillträde 
över kabel-tv-nät fortsatt ska ingå på den relevanta produktmarknaden. Detta 
beror på indirekt konkurrenstryck från slutkundsmarknaden för 
bredbandstjänster via kabel-tv-nät, vilket PTS redogör för i nästa delavsnitt.  

Indirekt konkurrenstryck 
Konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden kan begränsa en operatörs 
möjlighet att utnyttja sin marknadsmakt på grossistmarknaden. Detta innebär 
att även om en hypotetisk monopolist inte upplever ett direkt konkurrenstryck i 
grossistledet, så kan monopolistens möjlighet att höja sina priser begränsas av 
indirekt konkurrenstryck från slutkundsmarknaden.  

I Förklaringsdokumentet från 2014 anger kommissionen tre kriterier som ska 
vara uppfyllda för att en produkt ska kunna ingå på grossistmarknaden på 
grund av indirekt konkurrenstryck från slutkundsmarknaden: 

i. Vid en hypotetisk prishöjning i grossistledet av en hypotetisk vertikalt 
integrerad monopolist skulle grossistkunderna föra vidare denna 
prishöjning till slutanvändarna, något som avgörs av kvoten mellan 
grossistpris och slutkundspris,  

ii. Slutkundsmarknaden kännetecknas av tillräckligt stor utbytbarhet på 
efterfrågesidan för att göra en hypotetisk prishöjning på grossistnivån 
olönsam, och,  

iii. Slutanvändarna skulle inte byta till slutkundstjänster från den vertikalt 
integrerade monopolisten vid en prishöjning, förutsatt att inte också 
monopolisten höjer slutkundspriset.202  

Det första kriteriet i testet ställer frågan om grossistkunderna skulle behöva 
höja slutkundspriset om priset på centralt tillträde skulle höjas. Eftersom 
grossistpriset för centralt virtuellt tillträde utgör en så pass stor del av kostnaden 
för att producera en bredbandstjänst till en slutanvändare,203 samt mot 
antagandet att tjänsteleverantörerna har låga marginaler till följd av 
konkurrensen på slutkundsmarknaden, så kommer en tjänsteleverantör inte 
kunna absorbera en märkbar prishöjning från en grossistleverantör som 
tillhandahåller centralt tillträde. Tjänsteleverantören skulle istället bli tvungen att 
föra över eventuella prishöjningar i grossistledet i sin helhet till 

                                                 
202 2014 års Förklaringsdokument, s. 46-47. 
203 # Slutlig referens inkluderas i slutligt beslut. 
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slutanvändarna.204 Det första kriteriet är därmed, enligt PTS bedömning, 
uppfyllt på marknaden för centralt tillträde. 

Det andra kriteriet avser i hur stor utsträckning slutkonsumenterna skulle byta 
till en konkurrerande produkt vid en eventuell prishöjning, och därmed om 
prishöjningar i grossistledet skulle kunna leda till olönsamma prishöjningar på 
slutkundsmarknaden. Eftersom bredbandsabonnemang via fiber- respektive 
kabel-tv-nät ingår på samma slutkundsmarknad finns det, enligt PTS 
uppfattning, en tillräckligt stark utbytbarhet på efterfrågesidan för att göra en 
prishöjning på mellan 5-10 procent i slutkundsledet olönsam. För att undersöka 
hur detta påverkar grossistmarknaden måste slutkundsledets andel av 
prishöjningen beräknas.  

Kostnaderna i grossistledet utgör omkring 50-70 procent av priset som en 
slutkund betalar för en bredbandstjänst.205 En prishöjning i grossistledet på 10 
procent skulle, givet kvoten mellan grossist- och slutkundspris, innebära en 
prishöjning i slutkundsledet på mellan 4,5-7 procent. Detta ligger inom ramen 
för vad som kan anses vara en olönsam prisökning på en konkurrensutsatt 
slutkundsmarknad och därmed anser PTS att även det andra kriteriet är 
uppfyllt. 

Det tredje kriteriet avser hur många slutanvändare som istället för att gå över 
till den konkurrerande bredbandstjänsten väljer att stanna hos den hypotetiske 
monopolistens egen bredbandstjänst (förutsatt att monopolisten säljer 
bredbandstjänster). En sådan situation förutsätter att den hypotetiske 
monopolisten har möjlighet att prisdifferentiera mellan externa grossistkunder 
och sin egen slutkundsverksamhet. Det skulle potentiellt kunna vara möjligt för 
den hypotetiske monopolisten att behålla sina tidigare slutkundspriser, samtidigt 
som priserna för grossistköpare höjs. Enligt PTS uppfattning innebär dock det 
faktum att bredbandstjänster via kabel-tv-nät är utbytbara mot 
bredbandstjänster via fibernät att ett tillräckligt stort antal slutkonsumenter 
skulle byta till kabelleverantörens tjänster för att prishöjningen i grossistledet 
skulle bli olönsam. 

Mot denna bakgrund bedömer PTS att en prishöjning av en hypotetisk 
monopolist som säljer centralt tillträde till fibernät sannolikt skulle överföras i 
sin helhet av monopolistens grossistkunder till slutanvändarna. Prishöjningen 
skulle enligt PTS bedömning vara så pass stor att en tillräckligt stor andel av 
slutanvändarna byter till en tjänsteleverantör som levererar bredbandstjänster 
via kabel-tv-nät för att höjningen skulle bli olönsam. Detta resonemang bygger 
på hur relationen ser ut mellan grossistköparnas marginaler och 
slutanvändarnas efterfrågan. Teoretiskt sett bör denna relation även föreligga i 
högre led i värdekedjan, d.v.s. att nätägaren förlorar tillräckligt stor andel 
intäkter på grund av vikande efterfrågan från grossistköparna för att 
                                                 
204 Jfr. PTS, Kommunikationsoperatörens roll och effekt på bredbandsmarknaden (KO-rapporten) (dnr. 
15-7200-525) s. 30. 
205 # Slutlig referens inkluderas i slutligt beslut. 
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prishöjningen ska bli olönsam. Centralt tillträde till kabel-tv-nät ska därför ingå 
på den relevanta produktmarknaden, på grund av indirekt konkurrenstryck från 
slutkundsmarknaden. 

Sammanfattande bedömning 
Sammantaget bedömer PTS att det inte föreligger något direkt konkurrenstryck 
på försäljningen av centralt tillträde till fibernät från centralt tillträde till kabel-
tv-nät. PTS bedömer dock att centralt tillträde till kabel-tv-nät ändå ska ingå på 
den aktuella grossistmarknaden, på grund av indirekt konkurrenstryck från 
slutkundsmarknaden. PTS ser ingen anledning att göra en annorlunda 
bedömning på grund av att merparten av produktionen av centralt tillträde till 
kabel-tv-nät är avsedd för intern slutkundsverksamhet.206 

4.5.1.5 Centralt tillträde till flerfamiljshus respektive enfamiljshus ingår på 
samma grossistmarknad 

På slutkundsmarknaden för bredbandstjänster via fiber- och kabel-tv-nät har 
PTS dragit slutsatsen att bredbandstjänster levererade till en- respektive 
flerfamiljshus utgör olika produktmarknader. Frågan uppstår då om PTS också 
bör dela upp den motsvarande grossistmarknaden för centralt tillträde.  

För att kunna producera centralt tillträde till fiber- eller kabel-tv-nät behöver en 
grossistleverantör ha tillgång till passiv nätinfrastruktur, antingen i egenskap av 
nätägare eller i egenskap av kommunikationsoperatör. Så länge 
grossistleverantören har tillgång till passiv nätinfrastruktur kan 
grossistleverantören leverera centralt tillträde med samma egenskaper till både 
en- och flerfamiljshus. Grossistkunden å sin sida köper normalt sett tillträde till 
en hel nod. Tjänsteleverantören kan därefter ansluta samtliga slutanvändare 
som är anslutna till noden, oberoende av vilken typ av fastighet slutanvändarna 
befinner sig i.  

När det gäller prissättning så prissätter merparten av grossistleverantörerna sina 
centrala tillträdesprodukter lika, oavsett om det gäller anslutningar till en- eller 
flerfamiljshus. Det är endast c:a en femtedel av de grossistleverantörer som PTS 
tillfrågat som prisdifferentierar sina centrala tillträdestjänster, beroende på om 
grossistkunderna vill ansluta slutanvändare i en- eller flerfamiljshus.207  

Sammantaget bedömer PTS därför att det råder ett stort mått av utbytbarhet 
mellan centralt tillträde till en- respektive flerfamiljshus. PTS anser därför att 
det inte finns anledning att avgränsa separata marknader för centralt nättillträde, 
beroende på om tillträdet avser anslutningar till en- respektive flerfamiljshus.  

                                                 
206 Enligt kommissionens uppfattning kan det vara lämpligt att också inkludera produktion för egen 
slutkundsverksamhet, om de aktuella slutkundstjänsterna – i detta fall bredbandstjänster via fiber- 
respektive kabel-tv-nät – producerade över olika nät eller av olika operatörer är utbytbara. Se: 2018 års 
Förklaringsdokument, s. 16f. 
207 PM: KO-Prisinsamling (dnr 15-7200-585). 
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4.5.2 Utbytbarhet från utbudssidan för centralt tillträde över fibernät 
För att ställa om produktionen och börja tillhandahålla produkter på den 
aktuella grossistmarknaden måste ett företag ha tillgång till fiber- eller kabel-tv-
nät samt möjlighet att erbjuda virtuella transmissionsförbindelser över nätet 
med överlämningspunkter på regional eller nationell nivå. En potentiell 
grossistleverantör som inte äger ett eget nät kan antingen köpa fysiskt tillträde 
eller få förfogande över ett nät genom att träda in som 
kommunikationsoperatör. När grossistleverantören väl har fått tillgång till 
nödvändig passiv nätinfrastruktur måste denna sedan ansluta nödvändig aktiv 
utrustning för att kunna producera centrala tillträdestjänster till 
tjänsteleverantörer.  

Oavsett om en operatör äger ett eget nät, köper tillträde eller träder in som 
kommunikationsoperatör så kan i normalfallet ett inträde på marknaden, enligt 
PTS bedömning, inte ske inom en tidsrymd med en sådan omedelbarhet som 
krävs inom ramen för utbytbarheten på efterfrågesidan.208 Enligt PTS 
uppfattning finns det därför inte skäl att vidga den relevanta produktmarknaden 
på grund av utbytbarheten på utbudssidan.  

4.5.3 Sammanfattande bedömning av den produktmässiga 
avgränsningen av marknaden för centralt nättillträde 

PTS avgränsar, med stöd av 8 kap. 5 § LEK, den relevanta produktmarknaden 
till att omfatta följande: 

Den relevanta marknaden är tillträde till fiber- eller kabel-tv-nät som ger tillgång 
till en virtuell transmissionsförbindelse som kan användas för produktion av 
bredbandstjänster och medger dubbelriktad överföring av data mellan 
slutanvändarens fasta anslutningspunkt och en överlämningspunkt på regional 
eller nationell nivå i grossistleverantörens nät.  

Den relevanta marknaden omfattar transmissionsförbindelser som ger 
grossistkunden begränsande möjligheter att differentiera sina bredbandstjänster, 
till följd av begränsad kontroll över transmissionsnätet, men medger att 
grossistkunden kan producera internetanslutningar med symmetriska eller 
asymmetriska överföringshastigheter mellan 10 Mbit/s – 1 Gbit/s. Förutom 
internetanslutning gör transmissionsförbindelsen det möjligt för grossistkunden 
att producera ip-telefoni- eller ip-tv-tjänster. 

4.6 Geografisk avgränsning av den relevanta 
grossistmarknaden för centralt nättillträde 

I följande delavsnitt avgränsar PTS den geografiska marknaden för centralt 
tillträde till fibernät. 

                                                 
208 Riktlinjerna, p. 28. 
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4.6.1 Metod för geografisk marknadsavgränsning 
Den relevanta geografiska marknaden definieras som det område där de 
aktuella företagen deltar i utbudet och efterfrågan av de aktuella produkterna, 
och där konkurrensvillkoren är likartade eller tillräckligt enhetliga och som 
därför kan särskiljas från angränsande områden där de rådande 
konkurrensvillkoren är märkbart annorlunda.209 Grundprinciperna vid den 
geografiska avgränsningen är desamma som vid produktavgränsningen, 
nämligen principerna om efterfråge- och utbudssubstitution.210 Utgångspunkten 
för avgränsningen av den geografiska marknaden är lämpliga geografiska 
enheter.211 

Mot bakgrund av att det inom sektorn för elektronisk kommunikation i många 
medlemsländer bara har funnits en ägare av infrastruktur som haft ett nät med 
nationell täckning har marknaderna ofta bedömts vara nationella. Förekomsten 
av alternativ infrastruktur i vissa områden kan dock leda till varierande 
konkurrenstryck i olika delar av landet.212 Det är inte i sig tillräckligt att det finns 
flera leverantörer närvarande inom ett visst geografiskt område, utan ytterligare 
bevisning om strukturella och beteendemässiga aspekter krävs för att påvisa 
sådana skillnader i konkurrensvillkor att området ska anses utgöra en separat 
geografisk marknad.213 Enligt EU-kommissionen ska hänsyn tas till bl.a. 
följande parametrar för att bedöma eventuella skillnader i 
konkurrensförhållanden mellan olika områden:  

 Aktörernas storlek och antal. 
 Marknadsandelarnas fördelning. 
 Prisskillnader. 
 Efterfrågekaraktäristik. 
 Skillnader i produktfunktionalitet eller marknadsföringsstrategier, samt, 
 Skillnader i förekomsten av inträdeshinder.214 

Analysen av den geografiska marknaden syftar till att undersöka om någon eller 
några delar av landet präglas av en högre eller lägre grad av konkurrens än 
övriga delar landet. En högre grad av konkurrens innebär en begränsning av 
förmågan att utöva betydande marknadsinflytande, dvs. förmågan att agera 
oberoende på marknaden och exempelvis höja priserna, sänka tjänsternas 
kvalitet eller begränsa utbudet. 

                                                 
209 Riktlinjerna, p. 48; Se också: prop. 2002/03:110, s. 273. 
210 Jfr. Riktlinjerna, p. 47. 
211 De geografiska enheterna ska vara av en lämplig storlek, motsvara täckningsgraden för samtliga 
relevanta operatörer samt ha tillräckligt tydliga och stabila gränser över tid, se: 2014 års 
förklaringsdokument, s. 48, fotnot 60. 
212 2014 års förklaringsdokument, avsnitt 2.5. 
213 2018 års förklaringsdokument, s. 20; Berec:s gemensamma ståndpunkt om geografisk 
marknadsavgränsning, p. 132. 
214 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2014, avsnitt 2.5 och Förstainstansrättens dom i 
förenade målen T-346/02 och 347/02, Cableuropa m.fl. mot kommissionen (2003) p. 115 ff. 
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Skillnaderna i konkurrensvillkor ska vara tillräckligt etablerade och varaktiga.215 
Det är därför viktigt att de enheter som ligger till grund för den geografiska 
analysen uppfyller vissa kriterier: 

 Områdena ska vara tillräckligt små för att konkurrensförhållandena inte 
ska variera märkbart inom området, men samtidigt stora nog för att 
insamlande och analys av marknadsdata inte blir onödigt betungande för 
operatörer och regleringsmyndigheten. 

 Områdena ska täcka samtliga operatörers nätstrukturer. 
 Områdena ska ha tydliga och varaktiga gränser.216  

 
Delmarknader med liknande konkurrensvillkor bör grupperas tillsammans och 
avgränsas som en relevant geografisk marknad, eftersom resultatet av 
marknadsanalysen kommer att bli detsamma som om varje enskild delmarknad 
bedömts för sig.217 Om en nationell regleringsmyndighet inte finner märkbart 
och objektivt skilda konkurrensförhållanden mellan olika geografiska områden i 
avgränsningens av den relevanta marknaden, så är det möjligt för 
regleringsmyndigheterna att istället ta den geografiska dimensionen i beaktande 
vid åläggandet av skyldigheter.218  

4.6.2 Kommissionens beskrivning av den geografiska avgränsningen 
av marknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur 

Kommissionen anser att konkurrens från olika typer av nät och från reglerat 
lokalt tillträde kan medföra att den relevanta marknaden för centralt tillträde 
helt eller delvis kan avregleras. Enligt kommissionen så ska 
regleringsmyndigheterna, med utgångspunkt från analysen av 
slutkundsmarknaden, göra en bedömning av om konkurrens mellan eller inom 
olika typer av nät är tillräcklig för att reglera eller inte reglera marknaden.  

Regleringsmyndigheterna ska analysera försäljningen av lokalt tillträde till nät. 
Även om försäljningen kan vara likartad på nationell nivå så kan försäljningen 
variera i olika delar av landet, liksom täckningsgraden av olika nät. Betydande 
skillnader i detta avseende kan innebära att regleringsmyndigheterna ska 
avgränsa geografiska delmarknader och bedöma om regleringen kan upphävas i 
vissa områden.219 

Om det förekommer stark konkurrens mellan olika typer av nät, exempelvis på 
grund av tillträdesreglering, så kan upptagningsområdet för lokala accessnät 
vara en lämplig enhet för avgränsningen av marknaden. Vid förekomsten av 
stark infrastrukturkonkurrens kan det dock vara lämpligare att utgå från olika 
operatörers nättopologi eller administrativa områden, så länge 

                                                 
215 Se Kommissionens ärende: (AT/2008/0757) Wholesale broadband access in Austria och 
Kommissionens ärende (UK/2007/0733) Wholesale broadband access in the UK. 
216 2014 års förklaringsdokument, s. 14. 
217 Berec:s gemensamma ståndpunkt om geografisk marknadsavgränsning, s. 129-130.  
218 2014 års förklaringsdokument, avsnitt 2.5.  
219 2014 års förklaringsdokument, s. 47-48. 
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regleringsmyndigheterna kan visa att konkurrensförhållandena är tillräckligt 
enhetliga inom det aktuella området, samt annorlunda utanför området.220    

4.6.3 Tidigare geografisk avgränsning av den svenska 
grossistmarknaden för centralt tillträde 

I 2015 års 3b-beslut bedömde PTS att den geografiska marknaden för centralt 
tillträde var nationell. 

4.6.4 Operatörernas utbredning och antal 
I Sverige äger eller förfogar c:a 180 operatörer över aktiv utrustning.221 Dessa 
operatörer kan därmed teoretiskt sett tillhandahålla tjänster på marknaden för 
centralt nättillträde. Av de 163 operatörerna har 28 operatörer rapporterat in till 
PTS att de säljer virtuella transmissionsförbindelser.222  

Fyra operatörer, med märkbart större marknadsandelar än resterande 
operatörer, säljer centralt tillträde via egna eller andra operatörers fibernät på 
nationell nivå,223 bland annat som kommunikationsoperatörer i vissa 
kommunala fibernät.224  

Vidare finns det kabel-tv-nät som är aktiverat för tillhandhållande av 
bredbandstjänster i de flesta tätorter. Kabel-tv-näten når omkring 37 procent av 
de svenska hushållen och 21 procent av arbetsställena.225 Över kabel-tv-näten 
sker dock främst interna leveranser av centralt tillträde för egna 
slutkundstjänster och extern försäljning sker enbart i marginell utsträckning.  

Det finns vissa lokala variationer i kommunikationsoperatörernas utbredning, 
vilket bland annat beror på skillnader mellan om de kommunala stadsnäten 
bedriver egen kommunikationsoperatörsverksamhet eller om de upphandlar 
verksamheten.226 

4.6.5 Marknadsandelarnas fördelning 
Som PTS konstaterat ovan så ingår både extern och intern produktion av 
virtuella anslutningar med centralt tillträde över fiber- och kabel-tv-nät på den 
relevanta marknaden.227 För att beräkna marknadsandelar har PTS utgått från 
den sammanställning av produktionssiffror som myndigheten årligen samlar in 
inom ramen för undersökningen Svensk telekommarknad.228  

                                                 
220 2014 års förklaringsdokument, s. 48. 
221 KO-rapporten, s. 20. 
222 PTS Svensk telekommarknad 2017, Tabell 73 (Bredbandsaccesser - Antal virtuella accessförbindelser). 
223 Se avsnitt 4.6.5 nedan. 
224 I en enkätundersökning som PTS genomfört uppgav 33 % av de svarande stadsnäten att 
kommunikationsnivån helt utförs av externa operatörer. Se: KO-rapporten, s. 23. PTS noterar i 
sammanhanget att det finns variationer i vilka funktioner som dessa kommunikationsoperatörer utför, se 
KO-rapporten s. 16-18.  
225 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017, s. 29. 
226 Se vidare avsnitt 4.6.7. 
227 Se s. 18 samt avsnitt 4.5.3. 
228 https://statistik.pts.se/svensk-telekommarknad/. 

https://statistik.pts.se/svensk-telekommarknad/
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Enligt PTS uppfattning utgör produktionssiffrorna av virtuella 
transmissionsförbindelser, det vill säga kundanslutningar som skapas med aktiv 
nätutrustning, det bästa marknadsmåttet för marknaden för centralt 
nättillträde.229 Detta eftersom den operatör som producerar dessa 
transmissionsförbindelser kommer att kunna hämta hem förtjänster, oavsett om 
produktionen sker i operatörens egna nät eller i någon annan operatörs nät.230 
Detsamma gäller också oavsett om operatören producerar 
transmissionsförbindelser för egen slutkundsverksamhet eller för andra 
tjänsteleverantörer som köper centralt virtuellt tillträde.  

Ett uteslutande av produktion av centralt tillträde för egen slutkundsverksamhet 
skulle, enligt PTS bedömning, riskera att ge en missvisande bild av 
operatörernas faktiska marknadsmakt. Ett marknadsmått som inkluderar såväl 
intern som extern försäljning av centralt tillträde är därför, enligt PTS 
bedömning, mest rättvisande för att beräkna marknadsandelar på den aktuella 
marknaden.        

Figur 22: Produktion av virtuella transmissionsförbindelser (både för egen 
slutkundsverksamhet och extern försäljning) för åren 2015-2018. 

 

Källa: PTS, Svensk Telekommarknad 2018, Tabell 73.231 

En sammanställning av produktionen av virtuella transmissionsförbindelser 
visar att tre operatörer producerar ungefär 84 procent av det totala antalet 
transmissionsförbindelser på marknaden. 

                                                 
229 2018 års förklaringsdokument, s. 25. 
230 PTS, Instruktioner till frågeformuläret Svensk telekommarknad 2017 med mera (dnr. 17-11418) s. 31. 
231 PTS Svensk telekommarknad 2017, Tabell 73 (Bredbandsaccesser - Antal virtuella accessförbindelser). 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4

2015 2016 2017 2018



  

Post- och telestyrelsen 99 
 

4.6.6 Prissättning  
PTS har gjort en insamling av de relationsavgifter som tjänsteleverantörer 
betalar för att ansluta sig till kommunikationsoperatörernas nät.232 
Genomgången visar att ungefär hälften av kommunikationsoperatörernas 
relationsavgifter ligger inom ett prisspann mellan 165 och 235 kronor per 
anslutning och månad.233 Relationsavgifterna för de fyra största 
kommunikationsoperatörerna på marknaden, som också bedriver verksamhet 
nationellt, ligger inom ett spann från 169 till 235 kronor. Därutöver finns det 
vissa variationer i prissättningen bland mindre lokala aktörer. Med ett breddat 
spann som inkluderar 80 % av kommunikationsoperatörerna hamnar därför 
relationsavgifterna i ett spann mellan 165 och 261 kronor.234  

4.6.7 Inträdeshinder 
För att kunna tillhandahålla centralt tillträde till fiber- eller kabel-tv-nät krävs att 
en operatör etablerar transmissionsutrustning i ett eget nät, i en annan 
operatörs nät efter att ha köpt lokalt tillträde, eller träder in som extern 
kommunikationsoperatör efter en upphandling av nätägaren.  

Lokalt tillträde till Telias fibernät är reglerat sedan år 2010, senast genom 2015 
års 3a-beslut.235 Genom att köpa lokalt tillträde av Telia kan operatörerna 
producera centralt tillträde i de delar av landet där Telia är aktiva, vilket 
omfattar c:a 37 % av det totala antalet anslutningar i hela landet.236 

Flera kommunala stadsnät tillhandahåller också centralt tillträde via 
upphandlade kommunikationsoperatörer. På detta sätt kan operatörerna, 
genom upphandlingskonkurrens, ta över driften av 
kommunikationsoperatörsverksamheten helt eller delvis i en stor del av 
stadsnäten. 

Därutöver har flera operatörer, såväl privata företag som kommunala stadsnät, 
egna nät som operatörerna använder för att själva bedriva 
kommunikationsoperatörsverksamhet. I dessa områden kan möjligheterna för 
marknadsinträde vara något lägre, beroende på i vilken utsträckning det är 
möjligt att köpa tillträde till nätet eller inte. 

                                                 
232 Förfrågan om priser för kommunikationsoperatörstjänster (dnr. 15-7200-443) samt Enkät om 
kommunikationsoperatörspriser (dnr. 15-7200-444). 
233 Vid beräkningen har PTS justerat relationsavgifterna och räknat in de nätavgifter som vissa ägare av 
den passiva nätinfrastrukturen tar ut av slutanvändaren vid sidan av den relationsavgift som 
kommunikationsoperatören tar ut av tjänsteleverantören.  
234 Det fullständiga spannet för de relationsavgifter som PTS samlat in sträcker sig från som lägst 90 
kronor till som högst 349 kronor per månad. Det är dock väldigt få kommunikationsoperatörer som har 
relationsavgifter som är så låga eller höga. Jfr: PM: KO-prisinsamling (dnr. 15-7200-585). 
235 PTS, Beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till 
nätinfrastruktur (marknad 3a) (dnr 11-9306). 
236 Utkast till beslut om marknaden för lokalt tillträde till fibernät enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation (dnr. 15-7200-XX) avsnitt 5.4.3. 
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4.6.8 Sammanfattande bedömning av den geografiska 
avgränsningen av marknaden 

Vid en sammantagen bedömning konstaterar PTS att konkurrensförhållandena 
på marknaden för centralt nättillträde förefaller vara likartade i hela landet, även 
om möjligheten att träda in på marknaden inte alltid är identiska i hela landet. 
PTS noterar också att det finns variationer i prissättningen för centrala 
tillträdesprodukter i olika områden. Enligt PTS bedömning talar dock inte 
skillnaderna i priser och möjligheten att träda in på marknaden för att det skulle 
föreligga märkbart skilda konkurrensförhållanden i olika delar av landet.  

Sammantaget bedömer PTS därför att marknaden för centralt nättillträde ska 
vara nationellt avgränsad.   

4.7 Avgränsning av den relevanta marknaden för 
centralt nättillträde 

PTS avgränsar, med stöd av 8 kap. 5 § LEK att den relevanta marknaden för 
centralt nättillträde omfattar följande: 

Den relevanta marknaden är tillträde till fiber- eller kabel-tv-nät som ger tillgång 
till en virtuell transmissionsförbindelse som kan användas för produktion av 
bredbandstjänster och medger dubbelriktad överföring av data mellan 
slutanvändarens fasta anslutningspunkt och en överlämningspunkt på regional 
eller nationell nivå i grossistleverantörens nät.  

Den relevanta marknaden omfattar transmissionsförbindelser som ger 
grossistkunden begränsande möjligheter att differentiera sina bredbandstjänster, 
till följd av begränsad kontroll över transmissionsnätet, men medger att 
grossistkunden kan producera internetanslutningar med symmetriska eller 
asymmetriska överföringshastigheter mellan 10 Mbit/s – 1 Gbit/s. Förutom 
internetanslutning gör transmissionsförbindelsen det möjligt för grossistkunden 
att producera ip-telefoni- eller ip-tv-tjänster. 

Den geografiska avgränsningen av den relevanta marknaden är nationell.  
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5 Trekriterietest 

I följande avsnitt fastställer PTS om marknaden för centralt nättillträde har 
sådana särdrag som motiverar att myndigheten inför regleringsskyldigheter. 

5.1 Metod för trekriterietestet 
Enligt 8 kap. 5 § LEK ska PTS fastställa vilka marknader för elektronisk 
kommunikation som har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa 
regleringsskyldigheter. Kommissionens rekommendation listar i sin tur tre 
kumulativa kriterier som bör vara uppfyllda för att de nationella 
regleringsmyndigheterna ska kunna dra slutsatsen att den aktuella marknaden 
har sådana särdrag som motiverar reglering: 

1. Det måste finnas höga och bestående tillträdeshinder på marknaden. Det 
kan röra sig om strukturella såväl som rättsliga eller regleringsbaserade 
hinder. 
 

2. Marknadens struktur ska vara sådan att den inte utvecklas i riktning mot 
effektiv konkurrens inom en relevant tidsram, dvs. det ska saknas en 
positiv dynamik på marknaden. 
 

3. Att enbart tillämpa den generella konkurrenslagstiftningen kan inte i 
tillräcklig grad avhjälpa de marknadsbrister som konstaterats. 237 

Bedömningen enligt dessa tre kriterier, det s.k. ”trekriterietestet”, har 
kommissionen använt för att identifiera de marknader som kan komma i fråga 
för förhandsreglering enligt Rekommendationen.238 

5.2 Tidigare bedömning och behovet för PTS att 
utvärdera marknaden enligt trekriterietestet 

2015 bedömde PTS att regleringen av marknaden för lokalt tillträde till 
nätinfrastruktur var tillräcklig för att främja konkurrensen på 
slutkundsmarknaden och att trekriterietestet inte var uppfyllt. Eftersom 
presumtionen enligt kommissionens rekommendation är att marknaderna för 
centralt tillträde uppvisar sådana särdrag som motiverar reglering måste PTS nu 
på nytt ta ställning till om de tre kriterierna är uppfyllda eller inte. Om PTS 
konstaterar att marknaden för centralt tillträde inte uppvisar sådana särdrag som 
motiverar reglering, ska myndigheten inte gå vidare och analysera förekomsten 
av en operatör med betydande marknadsinflytande.239     

                                                 
237 Rekommendationen, p. 11ff i skälen. 
238 Rekommendationen, p. 19 i skälen. 
239 8 kap. 5 § LEK. 
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5.3 Inträdeshinder på marknaden för centralt 
nättillträde 

Höga och bestående hinder mot inträde på marknaden kan hindra eller hämma 
uppkomsten av en fungerande konkurrens. På marknaderna för elektronisk 
kommunikation är två slags hinder av betydelse: strukturella hinder och rättsliga 
eller regleringsbaserade hinder.240 

Strukturella hinder leder till följd av ursprungliga investeringskostnader eller 
efterfrågeförhållanden till obalans mellan företag som redan är på marknaden 
och nytillkomna företag. Obalansen hämmar eller hindrar helt de senare 
företagens tillträde till marknaden. 

Rättsliga hinder eller regleringshinder är en följd av lagstiftningsåtgärder, 
myndighetsåtgärder eller andra åtgärder som direkt påverkar villkoren för 
aktörers tillträde till en marknad och deras positionering där. 

5.3.1 Tillgång till nät 
Som PTS redogjort för ovan så krävs det att en grossistleverantör som vill sälja 
transmissionstjänster på marknaden för centralt nättillträde har tillgång till 
passiv nätinfrastruktur samt installerar eller förfogar över aktiv 
transmissionsutrustning.  

Att anlägga nya nät är en svår och kostsam väg för att träda in eller expandera 
på marknaden för centralt tillträde i stor skala. Detta beror bl.a. på 
svårigheterna att få markåtkomst, höga fasta kostnader, inlåsningseffekter för 
fastighetsägare i enfamiljshus samt förekomsten av stordriftsfördelar vid 
anläggning av nya nät.241  

För en operatör som saknar eget nät finns emellertid alternativet att använda en 
annan operatörs nät, exempelvis genom lokalt tillträde. Genom att operatören 
ansluter egen aktiv transmissionsutrustning i accessnät nära slutanvändarna, 
samt i en överlämningspunkt i sitt eget nät, kan operatören producera virtuella 
anslutningar som kan säljas vidare eller användas för egen slutkundsverksamhet. 
Detta är ett betydligt mindre kostsamt och riskfyllt sätt att träda in på 
marknaden, jämfört med att anlägga nya nät.242  

Det är möjligt att köpa lokalt tillträde till Telias fibernät och då sker 
försäljningen i enlighet med PTS reglering. Genom tillträde till Telias nät kan 
grossistleverantörer på marknaden för centralt tillträde nå uppskattningsvis 37 
procent av det totala antalet lägenheter och arbetsställen som är anslutna till 
fibernät.243 Det är också möjligt att köpa lokalt tillträde till andra operatörers 

                                                 
240 Rekommendationen, p. 12 i skälen. 
241 PTS, Beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till 
nätinfrastruktur (marknad 3a) (dnr 11-9306) avsnitt 4.2. 
242 Jfr avsnitt 4.6.7 ovan. 
243 Utkast till beslut om marknaden för lokalt tillträde till fibernät enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation (dnr. 15-7200-XX) avsnitt 5.4.3.  
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nät. Genom tillträde till operatören med näststörst innehav av fibernät kan 
operatörerna nå ytterligare c:a 11,6 procent av det totala antalet lägenheter som 
är anslutna till fibernät.244 Utöver möjligheten att köpa lokalt tillträde till nät så 
kan operatörer även träda in på marknaden i egenskap av upphandlade 
kommunikationsoperatörer i de kommunala stadsnäten.  

Enligt PTS uppfattning ger möjligheten för operatörerna att köpa lokalt tillträde 
till nät eller att agera som externa kommunikationsoperatörer goda 
förutsättningar att träda in på marknaden. I detta sammanhang noterar PTS att 
det finns vissa variationer att träda in på marknaden, antingen på grund av att 
lokalt tillträde inte finns tillgängligt i samtliga nät eller att 
kommunikationsoperatörsverksamheten sköts av nätägaren själv. 

Sammantaget menar dock PTS att tillgången till nät troligen inte skapar höga 
och bestående hinder för att träda in på marknaden. I detta avseende är det 
också möjligt att det i ett framåtblickande perspektiv kommer att bli lättare att 
träda in på marknaden, om de kommunala stadsnäten framgångsrikt 
implementerar Ssnf:s standardiserade produkt för svartfibertillträde till 
enfamiljshushåll.245  

5.3.2 Investeringskostnader 
Om en operatör träder in på marknaden för centralt tillträde eller inte beror på 
operatörens möjligheter att uppnå lönsamhet. Ju större investeringar som krävs 
i samband med inträde, desto högre blir kraven på intäkter. Stora 
investeringsbehov kan därför skapa hinder mot att träda in på en marknad. 

Inträde på marknaden för centralt tillträde förutsätter i vissa fall investeringar i 
aktiv transmissionsutrustning för att kunna producera virtuella 
transmissionsförbindelser. För att inträdet ska löna sig krävs att det finns ett 
tillräckligt kundunderlag som täcker kostnaderna för utrustningen.  

En operatör som träder in på marknaden för centralt tillträde genom att agera 
kommunikationsoperatör i en annan operatörs nät får ensam sköta driften av 
nätet och producera samtliga anslutningar till de slutanvändare som är anslutna 
till det nätet. I normalfallet kan operatörerna träda in på marknaden genom 
upphandlingar. Om det följer av upphandlingsavtalet att 
kommunikationsoperatören måste investera i aktiv utrustning kan dessa 
investeringar utgöra inträdeshinder om kundunderlaget inte är tillräckligt stort 
för att motivera investeringarna. Detsamma gäller för en grossistoperatör som 
köper eller får lokalt tillträde för att producera centralt tillträde för försäljning 
till andra tjänsteleverantörer, utanför ramen för upphandlingen av en 
kommunikationsoperatör. 

                                                 
244 Utkast till beslut om marknaden för lokalt tillträde till fibernät enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation (dnr. 15-7200-XX) avsnitt 5.4.3.. 
245 Godkänd tjänsteanteckning från möte med Svenska Stadsnätsföreningen, 8 oktober 2018 (dnr. 15-
7200-449). 



  

Post- och telestyrelsen 104 
 

Om en kommunikationsoperatör inte behöver göra några investeringar i aktiv 
utrustning spelar det mindre roll hur stort kundunderlaget är och verksamheten 
kan vid behov skalas både upp eller ned. Även i dessa fall är det dock 
nödvändigt för kommunikationsoperatören att uppnå en viss skala för att 
uppnå lönsamhet.246  

Det lokala kundunderlaget kan alltså i viss mån påverka 
investeringsincitamenten och skapa hinder för operatörer som vill träda in eller 
expandera på marknaden. Enligt PTS bedömning skapar dock dessa 
begränsningar inte höga och bestående hinder för marknadsinträde eller 
expansion. 

5.3.3 Det saknas höga och bestående hinder för inträde på 
marknaden för centralt nättillträde 

PTS noterar att det finns vissa hinder för inträde på marknaden för centralt 
nättillträde. Hindren består dels i möjligheten att få tillträde till fibernät och dels 
behovet av att uppnå ett tillräckligt stort kundunderlag för att motivera 
investeringar i transmissionsutrustning.  

Enligt PTS har dock nätägande en begränsad betydelse för att träda in på 
marknaden. Istället har möjligheten att köpa lokalt tillträde till fibernät, inte 
minst reglerat tillträde, samt utvecklingen av kommunikationsoperatörs-
modellen sänkt trösklarna för att träda in på marknaden.  

Även om det kommer att vara enklare för större operatörer att uppnå 
skalfördelar och ta kommersiella risker, så är det tydligt att även mindre 
operatörer kan träda in på marknaden utan alltför betungande investeringar.  

Sammantaget bedömer PTS därför att det första kriteriet – att det finns höga 
och bestående inträdeshinder – för att marknaden ska bli föremål för 
förhandsreglering troligen inte är uppfyllt. Eftersom det finns viss osäkerhet i 
detta avseende är det enligt PTS uppfattning därmed lämpligt att också 
undersöka resterande kriterier, för att myndigheten ska kunna bedöma om 
trekriterietestet är uppfyllt eller inte.  

5.4 Marknadsdynamik på marknaden för centralt 
nättillträde 

Även marknader med höga och bestående hinder mot inträde kan utvecklas 
mot en effektiv konkurrens. I detta avseende ska PTS ta ställning till om 
marknadens struktur är sådan att den präglas av effektiv konkurrens alternativt 
att marknaden tenderar att utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens, dvs. 
om det finns en positiv marknadsdynamik. En tendens till effektiv konkurrens 
innebär att marknaden antingen kommer att nå status som en marknad med 
effektiv konkurrens under den kommande regleringsperioden, eller kommer att 

                                                 
246 KO-rapporten, s. 25-26. 
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göra det efter perioden, under förutsättning att tydliga belägg för en positiv 
dynamik finns inom den aktuella regleringsperioden.247 

5.4.1 Operatörer på marknaden 
Av de c:a 180 operatörer som har rapporterat in att de förfogar över aktiv 
utrustning säljer 28 operatörer virtuella transmissionsförbindelser över 
fibernät.248 Fyra operatörer, med märkbart större marknadsandelar än resterande 
operatörer, säljer centralt tillträde via egna eller andra operatörers fibernät på 
nationell nivå,249 bland annat som kommunikationsoperatörer i vissa 
kommunala fibernät.250  

Bland de nätägare som tillhandahåller centralt tillträde helt eller delvis över egen 
egna nät finns både privata företag, som Telia och IP-Only AB, samt ett stort 
antal kommunala stadsnät. Därutöver finns det ett stort antal operatörer som 
främst bedriver verksamhet i andra operatörers nät i egenskap av 
kommunikationsoperatörer, såsom Itux AB (Com Hem AB), Open Universe 
(Telenor AB) och ViaEuropa AB. Även Telia Öppen Fiber, Zitius och Svenska 
stadsnät (Telia) bedriver kommunikationsoperatörsverksamhet i kommunala 
stadsnät. 

Slutligen finns det även företag som inte tillhandahåller centralt tillträde till 
externa grossistkunder i egna nät, t.ex. Com Hem:s kabel-tv-nät, men som 
istället producerar centralt tillträde för egen slutkundsverksamhet. 

                                                 
247 Rekommendationen, p. 15 i skälen. 
248 PTS Svensk telekommarknad 2017, Tabell 73 (Bredbandsaccesser - Antal virtuella accessförbindelser). 
249 Se avsnitt 4.6.5. 
250 Enligt en enkätundersökning som PTS genomfört utförs kommunikationsnivån i 33 % av stadsnäten 
helt av externa operatörer. Se: KO-rapporten, s. 23. PTS noterar i sammanhanget att det finns variationer i 
vilka funktioner som dessa kommunikationsoperatörer utför, se KO-rapporten s. 16-18.  
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Figur 22: Produktion av virtuella transmissionsförbindelser (både för egen 
slutkundsverksamhet och extern försäljning) för åren 2015-201 

 

Källa: PTS, Svensk Telekommarknad 2018, Tabell 73.  

2017 hade de tre största operatörerna på marknaden 84 procent av den totala 
marknaden tillsammans. Eftersom de är relativt jämnstora finns det goda 
förutsättningar för konkurrens mellan dessa operatörer. Vid sidan om dessa 
finns det ett antal mindre privata operatörer och ett flertal kommunala stadsnät 
som säljer centralt tillträde. Tillsammans utgör de kommunala stadsnäten 
omkring 10 procent av den totala marknaden för centralt tillträde och inget 
stadsnät har en enskild marknadsandel som överstiger 2 procent. 

5.4.2 Marknadens tillväxt och förändringar över tid 
Den datainhämtning som PTS gör inom ramen för Svensk telekommarknad 
visar att det skett en kraftig tillväxt på marknaden under de senaste åren. Den 
totala produktionen av bredbandstjänster via fiber- eller kabel-tv-nät, som skett 
via ett centralt tillträde, har under åren 2015 till 2017 ökat med ca 36 procent. 
Den externa försäljningen har under samma period ökat med omkring 5 
procent.251 

Den sammantagna bilden av marknadens utveckling tyder på att det rör sig om 
en marknad som ännu inte stagnerat i sin struktur utan fortfarande växer. 
Utbyggnaden av stadsnäten och framväxten av kommunikationsoperatörs-
modellen har gjort det möjligt för såväl nya inträden som expansion på 
marknaden. Fördelningen av enskilda operatörers marknadsandelar har 
förändrats över tid, liksom i vilken del av värdekedjan som operatörerna är 
aktiva. Framförallt har dock kommunikationsoperatörerna både en större 
försäljning och högre marknadsandelar än tidigare. Detta har skett på 
bekostnad av de kommunala stadsnätens egen försäljning, till följd av att 

                                                 
251 PTS Svensk telekommarknad 2017, Tabell 73 (Bredbandsaccesser - Antal virtuella accessförbindelser). 
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stadsnät i ökande utsträckning överlåter sin verksamhet till externa 
kommunikationsoperatörer. Genom att stadsnäten återkommande upphandlar 
kommunikationsoperatörsfunktionen blir det möjligt för anda operatörer att på 
en regelbunden basis träda in eller expandera på olika delar av marknaden. 

Under senare år har det skett en konsolidering på marknaden och det totala 
antalet operatörer har minskat.252 Detta tyder på att fortsatt finns rörlighet och 
överskottskapacitet hos de befintliga operatörerna och möjligheter för fortsatt 
tillväxt på marknaden. Enligt PTS bedömning bör tillväxtmöjligheterna ha en 
återhållande effekt på möjligheten för enskilda operatörer att utöva 
marknadsmakt och agera oberoende av sina konkurrenter och kunder. 

När det gäller prisutvecklingen på marknaden så har utvecklingen gått åt olika 
håll. Vissa kommunikationsoperatörer har sänkt sina relationsavgifter från 2015 
till 2018 medan andra har höjt relationsavgifterna. Medianen för 
relationsavgifterna har ökat marginellt, från 206,5 kronor 2015 till 208 kronor 
2018. En viktad beräkning av de fem kommunikationsoperatörerna med störst 
andel slutanvändare anslutna till sina nät visar emellertid en genomsnittligt 
något större prisökning – från 209 kronor 2015 till 216 kronor 2018.253   

5.4.3 Marknaden för centralt nättillträde är präglad av positiv 
marknadsdynamik 

Enligt PTS uppfattning visar fördelningen av marknadsandelar och den 
generella prisutvecklingen att det finns en fungerande marknadsdynamik på 
marknaden för centralt nättillträde. Nya operatörer har kunnat träda in på 
marknaden och befintliga operatörer har kunnat ta marknadsandelar ifrån 
varandra. Den dynamiska situationen beror, så vitt PTS kan bedöma, på att 
marknaden under de senaste åren fortsatt varit föremål för tillväxt och såväl 
teknisk som kommersiell utveckling, inte minst genom framväxten av 
kommunikationsoperatörsmodellen.  

Det faktum att det skett konsolideringar på marknaden påverkar inte PTS 
bedömning av den överlag positiva marknadsdynamiken.  

Sammantaget anser PTS därför att marknaden för centralt nättillträde är präglad 
av positiv marknadsdynamik. Det andra kriteriet för att den aktuella marknaden 
ska kunna bli föremål för reglering enligt LEK är därmed inte uppfyllt.    

5.5 Konkurrenslagstiftningen är tillräcklig för att 
åtgärda konkurrensproblemen på marknaden 

Förhandsreglering med stöd av LEK utgör ett komplement till den allmänna 
konkurrenslagstiftningen på området för elektronisk kommunikation. I den 
mån den generella konkurrenslagstiftningen är tillräcklig för att åtgärda 
konkurrensproblemen på marknaden ska PTS inte införa reglerade 

                                                 
252 KO-rapporten, s. 10-11. 
253 PTS, PM: KO-Prisinsamling (dnr. 15-7200-585). 
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skyldigheter.254 PTS ska alltså bedöma om förbudet mot missbruk av 
dominerande ställning enligt 2 kap. 7 § konkurrenslagen (KL)255 eller artikel 102 
EUF,256 är tillräckligt för att hantera konkurrensproblemen på marknaden för 
centralt nättillträde.  

För att utesluta förhandsreglering enligt LEK är det inte tillräckligt att 
konstatera att den generella konkurrenslagstiftningen i enskilda fall kan vara 
tillämplig på ett identifierat konkurrensproblem.257 Den fråga som PTS måste 
besvara vid bedömningen av tredje kriteriet är istället om det utöver de 
generella konkurrensreglerna finns ett behov av kompletterande sektorsspecifik 
reglering. Om åtgärdandet av konkurrensproblemen medför omfattande krav 
på efterlevnad eller regelbundet ingripande är förhandsreglering ett lämpligt 
komplement till konkurrenslagstiftningen.258 

PTS har bedömt att det finns vissa inträdeshinder på marknaden för centralt 
nättillträde. PTS har dock också bedömt att marknaden är präglad av en positiv 
marknadsdynamik. Enligt PTS uppfattning finns det därför inte sådana 
strukturella problem på marknaden som typiskt sett kräver åtgärder genom 
reglering. För de konkurrensproblem som finns, eller kan komma att uppstå på 
marknaden, torde Konkurrensverkets – eller i förekommande fall 
Kommissionens – tillsyn vara tillräcklig.  

PTS bedömer därför att den generella konkurrenslagstiftningen är tillräcklig för 
att åtgärda de eventuella konkurrensproblem som finns eller kan uppstå på 
marknaden. 

5.6 Slutsats trekriterietest på marknaden för centralt 
nättillträde 

På marknaden för centralt nättillträde finns det vissa inträdeshinder i form av 
svårigheter att få tillgång till fibernät samt behovet av att uppnå skalfördelar i 
vissa områden. Dessa inträdeshinder är dock troligen inte tillräckligt höga och 
bestående för att i någon större utsträckning avskräcka marknadsinträden för 
nya operatörer eller expansion av befintliga operatörer. 

Vidare bedömer PTS att marknaden är präglad av en positiv marknadsdynamik 
och till följd av förväntade tillväxtmöjligheter fortsatt kommer att vara präglad 
av en positiv marknadsdynamik också i ett framåtblickande perspektiv.  

                                                 
254 Ramdirektivet, p. 27 i skälen. 
255 Konkurrenslagen (2008:579). 
256 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) (EUT C 326, 
26.10.2012, s. 47). Artikel 102 EUF blir tillämplig om missbruk av ett dominerande företag påverkar 
samhandeln inom EES. 
257 EU-domstolens dom i mål C‑280/08 P, Deutsche Telekom (2010) p. 83-91; Riktlinjerna, p. 30. 
258 Kommissionens rekommendation 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 (2007/879/EG) p. 13. 
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Slutligen bedömer PTS att den generella konkurrenslagstiftningen bör vara 
tillräcklig för att åtgärda de eventuella konkurrensproblem som finns eller kan 
uppstå på marknaden. 

Sammanfattningsvis bedömer PTS därför att marknaden för centralt nättillträde 
inte har sådana särdrag, enligt 8 kap. 5 § LEK, som medför att PTS bör införa 
reglerade skyldigheter på marknaden. PTS anser därför att marknaden för 
centralt nättillträde fortsatt ska vara oreglerad. 
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6 Hur beslutet ska gälla 

Av 8 kap. 22 § LEK framgår att ett beslut enligt LEK ska gälla omedelbart, om 
inte annat har bestämts. PTS finner inte skäl att bestämma annat än att detta 
beslut ska gälla omedelbart. Från och med dagen för detta beslut upphäver 
också PTS beslutet av den 19 februari 2015 i ärende med dnr. 11-9313. 

 

 

 

Beslutet har fattats av PTS styrelse. Föredragande har varit […]. I ärendets 
slutliga handläggning har även […] och […] deltagit. 
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7 Underrättelse om överklagande 

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 
49 Stockholm, alternativt till pts@pts.se.  

Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. 
Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha.  

Brevet med överklagandet ska innehålla: ert person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. 
Adress och telefonnummer till er arbetsplats ska också anges samt eventuell 
annan adress där ni kan nås för delgivning. Om ni anlitar ett ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och 
mobiltelefonnummer anges.  

PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av 
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. 

PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning. 

Om något är oklart kan ni vända er till PTS. 
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