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”Konsultation inför planerad tilldelning av 
frekvensutrymme i 2,3- och 3,5 GHz- banden samt 
tilldelning av frekvensutrymme för lokala tillstånd” 

Teknikföretagen lämnar härmed synpunkter på promemorian med diarienummer 
18–8496. Svaret avser endast frågan om tilldelning av lokala tillstånd. 

Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med 4 000 
medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export. 

Vårt uppdrag är - som det uttrycks i vår ändamålsparagraf - "att främja 
medlemmarnas internationella konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet". Det 
vill säga att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar. 

Trots Sveriges relativa litenhet är vi tack vare tekniskt kunnande och 
innovationskraft en betydande aktör på den internationella arenan. 
Teknikföretagens uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft, 
oavsett om de är mindre lokala eller större globala företag. 

För att fortsätta vara framgångsrika behöver vi i Sverige skapa bästa möjliga 
villkor för teknikföretag som vill utveckla ännu bättre produkter/tjänster och 
effektivare produktionsprocesser i en allt mer digitaliserad värld. Här är tillgång till 
en digital infrastruktur som möjliggör avancerad tillverkning och utveckling en 
avgörande faktor. Där tror vi att införandet av 5G-tekniken kommer att vara en 
viktig beståndsdel. 

Kan vi i Sverige inte erbjuda konkurrenskraftiga lösningar riskerar vi att 
företagens investeringar görs i andra delar av välden där bättre förutsättningar 
erbjuds.  Det handlar om att göra Sverige attraktivt för både befintlig verksamhet 
men även för nya investeringar. För detta krävs ett helhetsperspektiv samt en 
långsiktighet. 

Som nämns i promemorian anser EU Kommissionen att 5G-är en 
”revolutionerande teknik”. Teknikföretagen tror att rätt använd kommer den nya 
tekniken att kunna stärka företags konkurrenskraft, öka hastigheten i 
utvecklingen och införandet av digitala lösningar. Det är därför av yttersta vikt att 
företag i Sverige snabbt får tillgång till 5G på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. 
Detta sker också i många konkurrerande länder inom EU.  

Nedan följer våra ståndpunkter när det gäller tilldelningsform, tidplan och val av 
frekvensområde. 
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Tilldelningsform 

Vi stödjer förslaget om en fastighetsbaserad tilldelning som PTS har diskuterat. 
Det skulle troligtvis göra att kostnaderna för uppsättning och drift av ett 5G-nät 
skulle kunna hållas nere. Dessutom ger det större möjligheter för optimering för 
specifika kundkrav, såsom data-takt, latency, antalet uppkopplade enheter 
(connection density), positionering noggrannhet och säkerhetskrav. Våra 
medlemsföretag skulle också få en valfrihet när det gäller leverantör av 
utrustningen och dessutom för driften av nätet, antingen i egen regi eller av 
någon lämplig tredjepart. 

Tidplan för införande av lokala frekvenser 

För att inte de konkurrensfördelar vi ser ska gå om intet är det viktigt att ingen tid 
förloras. Vad vi förstår så kommer frekvenser för lokal användning att börja 
fördelas i stora industriländer som Tyskland och England inom kort. Det är därför 
viktigt att PTS arbete med fördelning av lokala frekvenser tidsmässigt 
synkroniseras med dessa länder. Det gäller även tilldelningen av landstäckande 
spektrum för 5G som bör ske så tidigt som möjligt för att svenskbaserade företag 
inte ska tappa konkurrensfördelar. Det är viktigt att tillgång till frekvenser blir så 
tidig som möjligt så att industrin kan förbereda sig redan nu. Detta skulle även 
kunna lösas genom temporära tilldelningar. Vår bedömning är att industrin 
successivt börjar använda 5G på industriell skala senast 2020. 
 

Val av frekvensområden för lokal tilldelning 

När det gäller val av frekvensområde (3,7 – 3,8 GHz, 3,8 – 4,2 GHz eller annan 
frekvens) för lokal tilldelning så anser Teknikföretagen att PTS ska verka för en 
europeisk harmonisering och helst även global harmonisering. Om detta inte är 
möjligt så bör valet falla på det frekvensband som är vanligast använt i vår 
omvärld. På detta sätt får vår medlemsföretag tillgång till all den utrustning som 
utvecklas för de stora marknaderna. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Peter Johansson 

Biträdande näringspolitisk chef 

Teknikföretagen 


