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Post- och Telestyrelsen 
Att: Anne Ronkainen 
Box 5398 
102 49 Stockholm 

 
Insänt via e-post till adress:  
smp@pts.se 

 
 
 

 
Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät 
 
Com Hem AB (”Com Hem”) har tagit del av den av Post- och telestyrelsen (”PTS”) remitterade 
rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (”Rapporten”). Inom ramen för det första 
samrådet får Com Hem härmed lämna följande yttrande.  
 

1. Inledning 
Com Hem är en av Sveriges ledande tillhandahållare av prisvärda, högkvalitativa och kompletta 
konsumenttjänster för tv, telefoni och höghastighetsbredband. Med cirka 1,76 miljoner anslutna 
hushåll är Com Hem idag en av Sveriges främsta tv-distributörer. Genom att tillhandahålla 200 
Mbit/s-tjänster till cirka 1,5 miljoner hushåll – motsvarande omkring 30 procent av hushållen i 
Sverige – lämnar Com Hem också ett betydelsefullt bidrag till uppfyllelsen av regeringens 
bredbandsmål om att 40 procent av de svenska hushållen och företagen bör ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s år 2015.  
 
Com Hem är därtill en av de största infrastrukturbaserade utmanarna till Telia Sonera AB 
(”TeliaSonera”) och investerar årligen omkring 800 miljoner kronor i utvecklingen av nät och 
tjänster. Därmed bidrar Com Hem till den infrastrukturbaserade konkurrensen, som långsiktigt 
skapar förutsättning för hård prispress och snabb tjänsteutveckling på både tv-, telefoni- och 
bredbandsmarknaderna till förmån för såväl konsumenter som samhälle.  

 

2. Övergripande synpunkter och sammanfattning 
Com Hem välkomnar möjligheten att inom ramen för det första samrådet lämna synpunkter på 
PTS:s analys av grossistmarknaden för fri-tv via marknät, i vilken PTS föreslår ett antal 
skyldigheter för Teracom AB (”Teracom”). Med utgångspunkt i PTS:s missiv har Com Hem valt 
att i yttrandet fokusera på fråga 2 (Motverkande köparmakt) och fråga 3 (Tv-marknadens 
utveckling).  
 
I det följande utgår Com Hem från den definition av den relevanta marknaden som PTS gör i 
Rapporten, det vill säga grossistmarknaden för fri-tv via marknät. Det betyder emellertid inte att 
Com Hem tillstyrker PTS:s definition av den relevanta marknaden.      
 
Com Hems överväganden och synpunkter sammanfattas nedan och utvecklas i större detalj i 
avsnitt 3.            
 



 Stockholm 2012-04-02                                                     
 

2 

 

 
 
 
 

A. Motverkande köparmakt 
 Com Hem uppmärksammar att motverkande köparmakt enligt Kommissionens 

riktlinjer inte endast beror på en köpares förmåga att byta till alternativa 
leverantörer, utan också på köparens storlek och kommersiella betydelse för 
säljaren. Com Hem noterar att PTS i Rapporten uteslutande har fokuserat på 
programbolagens förmåga att på grossistmarknaden för fri-tv via marknät välja en 
annan leverantör än Teracom av utsändningstjänsten. 
    

 Com Hem konstaterar att såväl TV4-Gruppen som Viasat har stor kommersiell 
betydelse för Teracom. Enligt Com Hem är det rimligt att anta att den eventuella 
förhandlingsstyrka som Teracom anses ha gentemot programbolagen på fri-tv-
marknaden till stora delar vägs upp av programbolagens förhandlingsstyrka 
gentemot Teracom på betal-tv-marknaden. Detta torde väsentligt öka 
programbolagens köparmakt på grossistmarknaden för fri-tv via marknät.  

 
 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av TV4-Gruppens och Viasats köparmakt. 

 
 Com Hem föreslår att PTS närmare utreder konsekvenserna för TV4-Gruppens 

och Viasats köparmakt av programbolagens kommersiella betydelse för Teracom.  
 

B. Tv-marknadens utveckling 
 Com Hem gör den övergripande bedömningen att följande mekanismer och 

processer kommer att ha stor påverkan på tv-marknadens utveckling under de 
kommande tre åren: 
 

 Förändrad kundefterfrågan, framför allt i form av digitalisering, ökade krav på 
interaktivitet, ökade krav på flexibilitet samt konvergens mellan 
åtkomstkontrollerat och allmänt tillgängligt programinnehåll. 

 
 Fortsatt ökad plattformskonkurrens, framför allt som resultat av fortsatt utbyggnad 

av LAN-fastighetsnät, fortsatt utbyggnad av fiberaccessnät, utveckling av xDSL-
infrastrukturen, förbättrade möjligheter för tv-distribution via mobilnät samt av 
Over The Top-distributionens utveckling i tablå- och kanalliknande riktning. 
 

 Förbättrade styrkepositioner för både köpare av tv-tjänster och programbolag, 
framför allt i form av ökad köparmakt för såväl konsumenter som fastighetsägare 
och programbolag. Dessa förändringar följer av ovanstående mekanismer och 
processer. 

 
 Com Hem konstaterar att de av Com Hem beskrivna förändringsmekanismerna 

kommer att ytterligare minska riskerna för att Teracom ska kunna agera 
oberoende av sina grossistkunder på fri-tv-marknaden. Förändrings-
mekanismerna minskar således behovet av förhandsreglering av 
grossistmarknaden för marksänd fri-tv.     
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3. Detaljerade synpunkter 
 
3.1 Motverkande köparmakt 
Avseende frågan om motverkande köparmakt anför PTS i Rapporten att det saknas sådan 
köparmakt som skulle kunna bryta presumtionen att Teracom har ett betydande inflytande. PTS:s 
grund för denna slutsats är, avseende TV4-gruppen och Viasat, att Teracom har en mycket stark 
position eftersom programbolagen skulle riskera att drabbas av stora intäktsbortfall i form av 
minskade reklamintäkter om de bytte affärsmodell, det säga avstod från att köpa 
utsändningstjänsten för fri-tv från Teracom.

1
 

 
Enligt Com Hem är PTS:s analys av Teracoms förhandlingsstyrka i förhållande till TV4-Gruppen 
och Viasat ofullständig, vilket i Com Hems mening i sin tur beror på en alltför enkel analys av tv-
marknadens funktionssätt och affärslogik.          
 
3.1.1 Grunder för bedömning av köparmakt 
I de riktlinjer som EU-kommissionen (”Kommissionen”) har tagit fram för marknadsanalyser och 
bedömning av betydande marknadsinflytande på marknaderna för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster anges ett antal kriterier som ska användas för att 
mäta ett företags inflytande på en marknad. Ett av dessa kriterier är ”avsaknad eller låg grad av 
motverkande marknadsinflytande”.

2
  

 
Såsom Kommissionen vidare konstaterar i riktlinjerna för bedömning av horisontella 
koncentrationer är det inte endast ett företags konkurrenter som kan ha motverkande 
marknadsinflytande och utöva ett konkurrenstryck på företaget. Det kan även företagets kunder, 
förutsatt att de har så kallad motverkande köparmakt. En köpare kan enligt Kommissionen ha 
motverkande köparmakt genom att uppfylla något eller några av följande kriterier: 
 

i. Storlek; 
ii. kommersiell betydelse för säljaren; 
iii. förmåga att byta till alternativa leverantörer.

3
 

 
I analysen av TV4-Gruppens och Viasats köparmakt tycks PTS enkom ha utgått från det sista 
kriteriet – programbolagens möjlighet att byta till alternativa leverantörer eller – som i detta fall – 
programbolagens möjlighet att avstå från att köpa utsändningstjänsten. PTS har inte i någon del 
analyserat effekterna av programbolagens storlek eller deras kommersiella betydelse för säljaren. 
Att ta i beaktande det senare kriteriet är i Com Hems mening särskilt viktigt för att göra en korrekt 
bedömning av styrkeförhållandena mellan operatörer och programbolag på tv-marknaden. 
 
3.1.2 TV4-Gruppens och Viasats kommersiella betydelse för Teracom  
En grundläggande utgångspunkt för bedömningen av TV4-Gruppens och Viasats motverkande 
köparmakt gentemot Teracom, vilken förbises av PTS i Rapporten, är programbolagens 
kommersiella betydelse för Teracom i kraft av säljare av programinnehåll (för betal-tv i 
marknätet).  
 
 

                                                      
1
 PTS, Grossistmarknaden för fri-tv via marknät, första samråd, dnr 11-9384, 2012, s. 50. 

2
 Kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i enlighet 

med gemenskapens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (2002/C 165/03), 

p. 78.   
3
 Kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll 

av företagskoncentrationer (2004/C 31/03), p. 64.  



 Stockholm 2012-04-02                                                     
 

4 

 

 
 
 
 
Programbolagen såväl som Teracom har dubbla roller i förhållande till varandra – 
programbolagen är både köpare av utsändningstjänster (för fri-tv) och säljare av programinnehåll 
(för betal-tv), medan Teracom är både säljare av utsändningstjänster (för fri-tv) och köpare av 
programinnehåll (för betal-tv).   
 
Härvidlag måste för det första konstateras att det inte tycks meningsfullt att i analysen av 
Teracoms marknadsinflytande skilja på Teracom Sweden, som är det rörelsedrivande bolag som 
i Sverige tillhandahåller utsändningstjänsten i marknätet, och Boxer Sweden, som är det 
rörelsedrivande bolag som i Sverige tillhandahåller betal-tv-abonnemang till slutkonsumenter via 
marknätet. Såsom framkommer i Teracoms årsredovisning för år 2010 arbetar Teracom-
koncernen sedan 2010 med en ny koncernstruktur med syfte att bland annat ”öka effektiviteten 
genom fördjupad samverkan mellan koncernens olika delar”. Enligt samma årsredovisning ska 
Teracom ”utnyttja effektiviteten i en gemensam värdekedja mellan nät och betal-tv”. Samtliga 
bolag i koncernen arbetar efter en koncerngemensam strategi.

4
  

 
Mot bakgrund av denna sammanhållna koncernstruktur och den gemensamma koncernstrategin 
tycks det rimligt att utgå ifrån att Teracoms agerande som säljare av utsändningstjänster på fri-tv-
marknaden (genom Teracom Sweden) är fullt ut samordnat med Teracoms agerande som köpare 
av programinnehåll på betal-tv-marknaden (genom Boxer Sweden). Det tycks också rimligt att 
utgå ifrån att de för samrådet relevanta programbolagen ser Teracom Sweden och Boxer 
Sweden som en förhandlingspart. Det är således en och samma förhandlingspart från vilken 
programbolagen köper utsändning av fri-tv och till vilken programbolagen säljer programinnehåll 
för betal-tv. Härefter avses med Teracom därför såväl Teracom Sweden som Boxer Sweden. 
 
För det andra betonar Com Hem att den svenska betal-tv-marknaden karaktäriseras av hård 
infrastrukturbaserad konkurrens.

5
 Såsom konstateras i den av Konkurrensverket (”KKV”) och 

förutvarande Radio- och TV-verket (nuvarande Myndigheten för radio och tv, ”MRTV”) beställda 
rapporten Från TV till rörlig bild, har de flesta svenska hushållen åtminstone tre olika tv-
infrastrukturer att välja på och något fler operatörer.

6
 Med undantag för marknätet

7
 har PTS 

sedan 2005 konsekvent ansett att det på betal-tv-marknaden saknas behov av förhandsreglering 
till följd av hård konkurrens, marknadsdynamik och avsaknad av inträdeshinder.

8
  

 
Avseende avsaknaden av inträdeshinder på betal-tv-marknaden kan det bland annat konstateras 
att ett flertal nya operatörer – såväl stora (såsom TeliaSonera och Sappa) som små (såsom IP 
Sweden och Disatra) – har trätt in på marknaden under de senaste åren och börjat distribuera tv-
tjänster via kabel-tv-, xDSL- och fiber-LAN-nät. 
 
För det tredje påminner Com Hem om att programbolagens förhandlingsstyrka i fråga om betal-tv 
är stor. Det är allmänt vedertaget att operatörerna är beroende av tillgång till attraktivt 
programinnehåll för att kunna lämna konkurrenskraftiga erbjudanden (d.v.s. digital-tv-paket) till 
abonnenter och för att kunna hävda sig i den ovan nämnda infrastrukturbaserade konkurrensen.

9
  

 

                                                      
4
 Teracom Group, Årsredovisning för 2010, s. 1-3. 

5
 Se bland annat PTS, Remissvar avseende rapporten Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd från 

Myndigheten för radio och tv, dnr 11-10214, 2012, s. 2. 
6
 Konkurrensverket & Radio-och TV-verket, Från TV till rörlig bild, 2009, s. 102. 

7
 Teracom ansågs ha ett betydande marknadsinflytande på marknaden för utsändningstjänster avseende digital-tv 

via marknät (både fri- och betal-tv) mellan 2005 och 2009, då regleringen avseende betal-tv togs bort medan 

regleringen avseende fri-tv bibehölls.  
8
 Se PTS, Beslut dnr 05-8675/23, 2005; PTS, Skyldigheter för Teracom på grossistmarknaden 

för fri-tv via marknät, 2009; PTS, Marknadsutvecklingen för trådbunden tv, PTS-ER-2010-21, 2010. 
9
 Se bland annat Konkurrensverket & Radio-och TV-verket, Från TV till rörlig bild, 2009, s. 103. 
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I linje med detta konstaterade PTS, i beslutet att ta bort förhandsregleringen på marknaden för 
utsändning av betal-tv via marknätet, det följande: 
 

”Eftersom ett attraktivt utbud av kanaler är avgörande för marknätets konkurrenskraft 
gentemot slutkunderna ökar programbolagens förhandlingsstyrka.”

10
 

 
I det ovanstående citatet syftar PTS specifikt på förhållandena på marknätet, men samma 
slutsats är självfallet giltig för samtliga konkurrerande betal-tv-operatörer på samtliga 
konkurrerande distributionsplattformar.  
   
I sitt beslut avseende TV4/C-More-Group kom KKV fram till en liknande slutsats: 
 

” […] marknaden för tillhandahållandet av tv-kanaler karaktäriseras av starka säljare 
liksom av starka köpare. Det finns […] ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan 
programbolagen och distributörerna”

11
 

 
Com Hem vill härvidlag betona att den starka förhandlingsposition som programbolagen har på 
betal-tv-marknaden inte endast beror på den hårda och tilltagande konkurrensen mellan 
infrastrukturer och operatörer, utan också på den förändringstakt som präglar produkt-
utvecklingen. Såsom bland annat konstateras av PTS i rapporten Marknadsutvecklingen för 
trådbunden tv ökar antalet olika tv-tjänster som operatörerna vill kunna erbjuda kunderna för att 
stärka sin konkurrenskraft.

12
 HDTV tillhandahålls idag av operatörer på samtliga plattformar; On 

Demand och time-shift-funktionalitet erbjuds av marknäts-, kabel-tv-, xDSL- och fiber-LAN-
operatörer.

13
 Internationellt går utvecklingen mot så kallad TV Everywhere eller TV 2.0, som 

innebär att tv-operatörerna vill kunna tillgängliggöra innehållet för abonnenterna oberoende av 
kundutrustning (t ex TV-apparat, mobiltelefon eller surfplatta) och plats.

14
  

 
Tv-operatörerna är således inte endast beroende av programbolagen i fråga om attraktivt 
programinnehåll, utan också i fråga om attraktiva sätt att tillgängliggöra innehållet. Varje nytt 
tillgängliggörandesätt (till exempel HDTV eller On Demand) kräver programbolagets (eller annan 
rättighetshavares) godkännande. Att sätten på vilka programinnehåll tillgängliggörs för tittarna blir 
fler stärker således också programbolagens förhandlingsstyrka gentemot tv-operatörerna.  
 
Samtidigt som TV4-Gruppen och Viasat köper utsändningstjänster av Teracom för 
programbolagens fri-tv-kanaler, tillhandahåller både TV4-Gruppen och Viasat programinnehåll till 
Teracoms betal-tv-paket, såväl i SD- som HD-format. Flera av TV4-Gruppens kanaler är i 
dagsläget därtill tillgängliga i Teracoms On Demand-erbjudande.

15
 Det innehåll och de betal-tv-

kanaler som TV4-Gruppen och Viasat tillhandahåller är mycket populära. Mätt i tittarandel är 
TV4-Gruppen och Viasat det näst största respektive tredje största programbolaget i Sverige.

16
   

 
Mot bakgrund av det ovanstående drar Com Hem slutsatsen att såväl TV4-Gruppen som Viasat 
har stor kommersiell betydelse för Teracom.  
 

                                                      
10

 PTS, Skyldigheter för Teracom på grossistmarknaden för fri-tv via marknät, 2009, s. 61.  
11

 KKV, TV4/C More Group, dnr 413/2008, punkt 81. 
12

 PTS, Marknadsutvecklingen för trådbunden tv, PTS-ER-2010-21, 2010, s. 57. 
13

 Se bland annat PTS, Grossistmarknaden för fri-tv via marknät, första samråd, dnr 11-9384, 2012, s. 31. Notera 

att Teracom (genom Boxer Sweden) erbjuder On Demand. För tillfället har Teracom emellertid stoppas 

försäljningen av On Demand-boxar. Se http://www.boxer.se/vart-utbud/ondemand/ondemand/.    
14

 Se exempelvis http://www.lgi.com/pdf/09-08-Horizon-release.pdf  
15

 Se http://www.boxer.se/vart-utbud/ondemand/ondemand/ 
16

 MRTV, Medieutveckling 2011, 2011, s. 22. 
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Enligt Com Hem är det rimligt att anta att den eventuella förhandlingsstyrka som Teracom anses 
ha gentemot programbolagen på fri-tv-marknaden till stora delar vägs upp av programbolagens 
förhandlingsstyrka gentemot Teracom på betal-tv-marknaden. På betal-tv-marknaden är de 
tjänster som programbolagen tillhandahåller – och då inte minst de tjänster som tillhandahålls av 
ledande programbolag som TV4-Gruppen och Viasat – enligt PTS:s egen beskrivning avgörande 
för Teracoms konkurrenskraft.

17
  

 
Eventuella initiativ från Teracoms sida att ”överprissätta utsändningstjänsten”

18
 torde därmed få 

direkta negativa konsekvenser för Teracoms förhandlingar med programbolagen om villkoren för 
programbolagens tillhandahållande av betal-tv-innehåll.  
 
Mot bakgrund av TV4-Gruppens och Viasats popularitet bland tittarna, och givet att tillgången till 
attraktivt programinnehåll är ett av Teracoms koncerngemensamma strategiska fokusområden

19
 

samt att intäkterna från betal-tv-verksamheten är flera gånger större än intäkterna från 
utsändningen av fri-tv-kanaler

20
, är det enligt Com Hem högst osannolikt att Teracom skulle 

kunna agera oberoende av vare sig TV4-Gruppen eller Viasat på grossistmarknaden för fri-tv via 
marknät. Såväl TV4-Gruppen som Viasat måste därmed anses ha betydande köparmakt på 
grossistmarknaden för fri-tv via marknät. 
 
Avslutningsvis vill Com Hem uppmärksamma att marknadsandelar enligt Kommissionens riktlinjer 
”anger första nyttiga indikationer” på marknadsstrukturen. Marknadsandelar ska tolkas ”i ljuset av 
sannolika marknadsförhållanden, till exempel om marknaden har en stark dynamisk karaktär och 
om marknadsstrukturen är instabil på grund av innovation eller tillväxt”.

21
 Givet den dynamik och 

innovation som har konstaterats prägla betal-tv-marknaden (se ytterligare indikationer på detta 
nedan), och mot bakgrund av hur programbolagens köparmakt på grossistmarknaden för fri-tv 
relaterar till programbolagens säljarmakt på grossistmarknaden för betal-tv, ifrågasätter Com 
Hem den avgörande betydelse som PTS skänker Teracoms marknadsandel på 
grossistmarknaden för fri-tv vid analysen av Teracoms marknadsposition.       
 
Com Hem avstyrker därmed PTS:s bedömning av TV4-Gruppens och Viasats köparmakt.  
 
Com Hem föreslår att PTS närmare utreder konsekvenserna för TV4-Gruppens och Viasats 
köparmakt av programbolagens kommersiella betydelse för Teracom.  
 

3.2 Tv-marknadens utveckling 
Enligt remissmissivet önskar PTS få synpunkter på hur remissrespondenterna bedömer hur tv-
landskapet kommer att utvecklas under de kommande tre åren. I nedanstående synpunkter 
fokuserar Com Hem på fråga 3.a och 3.c i remissmissivet, det vill säga vilka förändrings-
mekanismer som kan förväntas vara mest framträdande samt vilka effekter som utvecklingen kan 
förväntas få på marknaden för fri-tv via marknät.

22
 

 
 

                                                      
17

 Se PTS, Skyldigheter för Teracom på grossistmarknaden för fri-tv via marknät, 2009, s. 61. 
18

 Se PTS, Grossistmarknaden för fri-tv via marknät, första samråd, dnr 11-9384, 2012, s. 51. 
19

 Teracom Group, Årsredovisning för 2010, s. 7. 
20

 I publikt tillgängliga årsredovisningar särredovisar Teracom inte intäkterna från utsändningen av fri-tv-kanaler 

i Sverige. I årsredovisningen för 2010 framkommer dock att Segment Betal-tv stod för 72 procent av koncernens 

totala externa intäkter 2010, medan Segment Tv och Radio, i vilket utsändningen av fri-tv-kanaler ingår, svarade 

för 18 procent av koncernens totala externa intäkter 2010. Se Teracom Group, Årsredovisning för 2010, s. 41.   
21

 Kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll 

av företagskoncentrationer (2004/C 31/03), p. 14-15. 
22

 PTS, Missiv, dnr 11-9384, 2012, s. 2. 
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3.2.1 Framträdande förändringsmekanismer 
Frågan om vilka förändringsmekanismer som kommer att vara mest framträdande på tv-
marknaden under de kommande tre åren är mycket komplex och måste adresseras med ett stort 
mått av försiktighet. Tv-marknaden är stadd i snabb utveckling, såväl avseende teknik, 
distributionsplattformar, kundefterfrågan och affärsmodeller.  
 
I nuläget gör Com Hem den övergripande bedömningen att följande mekanismer och processer 
kommer att ha stor påverkan på tv-marknadens utveckling under de kommande tre åren: 
 

1. Förändrad kundefterfrågan 
Förutom att efterfråga prisvärda tv-kanaler och kanalpaket med ett brett och varierat 
utbud och med hög distributionssäkerhet, blir såväl konsumenters som fastighetsägares

23
 

krav på tv-tjänsterna allt mer mångfacetterade, både i fråga om kvalitet och om 
användbarhet. Användarnas förändrade krav och förväntningar på tv-operatörerna utgör 
en grundläggande drivkraft bakom tv-marknadens utveckling.   
 
Inom konsumentsegmentet bedömer Com Hem att digitaliseringen kommer att fortsätta i 
hög takt under de kommande tre åren. Digitaliseringen drivs framåt av framför allt 
kundernas efterfrågan på bättre bildkvalitet, större innehållsutbud och bättre möjligheter 
till interaktivitet och flexibilitet (se nedan). 
 
Både konsumenter och fastighetsägare ställer allt högre krav på tv-tjänsternas 
interaktivitet. För konsumenter handlar det bland annat om att själv kunna välja när och 
hur ett programinnehåll ska konsumeras.  

 
För konsumenter handlar det också om att kunna kommentera och kommunicera parallellt 
med att programinnehåll konsumeras och om att lätt kunna hitta det programinnehåll som 
kunden efterfrågar för stunden. För fastighetsägare relaterar interaktiviteten bland annat 
till att kunna använda tv-skärmen som en kommunikationskanal och tjänsteplattform för 
de boende och till att i större utsträckning utnyttja de underliggande distributions-
plattformarna för fastighetsdrift och fastighetsskötsel.

24
 Com Hem bedömer att kraven på 

interaktivitet kommer att öka under de kommande tre åren.  
 
Konsumenter ställer också i allt högre grad krav på flexibilitet, då framför allt i fråga om 
vilka terminaler som kan användas för att konsumera programinnehåll och på vilka platser 
som programinnehållet kan konsumeras. Com Hem förväntar sig att efterfrågan på 
abonnemang som ger konsumenter tillgång till programinnehåll på så många 
kundterminaler som möjligt (t ex tv-skärm, mobiltelefon och surfplatta) oberoende av 
geografisk plats kommer att öka under de närmaste tre åren.        
 
En övergripande förändring som under de kommande tre åren kan förväntas prägla 
förändringarna i kundefterfrågan är också konvergensen mellan åtkomstkontrollerat och 
allmänt tillgängligt programinnehåll. Com Hem bedömer att kunder i allt större 
utsträckning kommer att efterfråga möjligheten att via ett enkelt, sammanhållet och 
intuitivt kundgränssnitt hitta, välja och med hög kvalitet konsumera både sådant 
programinnehåll som omfattas av tv-operatörernas åtkomstkontroll och sådant 
programinnehåll som finns allmänt tillgängligt på det publika internet.          
 
 

                                                      
23

 Med fastighetsägare avses både privata och kommunala fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och 

samfälligheter. 
24

 Se bland annat SABO-rapporten BOIT, 2011.  
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2. Fortsatt ökad plattformskonkurrens 

Com Hem framhåller att den hårda plattformskonkurrens som redan idag har konstaterats 
föreligga

25
 kan förväntas öka ytterligare under de kommande tre åren. Denna 

förväntansbild delas av bland andra PTS.
26

 Viktiga drivkrafter bakom 
infrastrukturkonkurrensens fortsatta utveckling är enligt Com Hem bland annat de 
följande: 
 
För det första prognostiseras en fortsatt utbyggnad av LAN-fastighetsnät. Bland annat 
förväntar sig de kommunala bostadsbolagens samarbetsorganisation SABO att närmast 
samtliga SABO-hushåll kommer att ha tillgång till ett LAN-fastighetsnät år 2015. Mot 
bakgrund av att de kommunala bostadsbolagen i Stockholm, som inte är medlemmar i 
SABO, redan har byggt ut LAN-fastighetsnät parallellt med kabel-tv- och xDSL-nät i sina 
fastigheter, kan omkring 850 000 kommunalägda lägenheter förväntas ha tillgång till LAN-
fastighetsnät år 2015, vilket motsvarar cirka 34 procent av alla lägenheter i 
flerbostadshus.

27
  

 
Därtill ska läggas de privata villaägare, privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar 
och samfälligheter som redan har eller kommer att installera LAN-fastighetsnät i sina 
fastigheter. Andelen hushåll som därmed kommer att ha åtminstone tre trådbundna tv-
infrastrukturer att välja mellan kommer således att fortsätta öka de närmaste åren.     
 
För det andra prognostiseras en fortsatt utbyggnad av fiberaccessnät, vilket i sin tur såväl 
underlättar utbyggnaden av både LAN-fastighetsnät och mobilnät med hög kapacitet (se 
nedan) som ökar konkurrensen om tillträdet till befintliga fastighetsnät. PTS:s senaste 
bredbandskartläggning ger vid handen att 60 procent av hushållen och företagen i 
Sverige bor i, eller i närheten av, en fastighet som är ansluten till ett fibernät.

28
 Givet de 

utbyggnadsplaner som presenterats av bland andra Skanova
29

, Stokab
30

 och 
stadsnäten

31
 kan det konstateras att denna andel kan förväntas öka under de kommande 

tre åren. 
 
För det tredje kan xDSL-plattformen, som av PTS beräknas kunna tillhandahålla tv-
tjänster till cirka 70 procent av hushållen i Sverige

32
, förväntas utvecklas till en än mer 

konkurrenskraftig tv-plattform under de kommande tre åren. TeliaSonera aviserade 2011 
att företaget fram till 2013 skulle uppgradera kopparbaserade anslutningarna till 800 000 
hushåll med VDSL2-teknik, just i syfte att ytterligare förbättra möjligheterna för HDTV- och 
On Demand-konsumtion via xDSL-plattformen.

33
 

 
För det fjärde kan det förväntas att både marknätets och satellitplattformens praktiska 
räckvidd kommer att öka inom områden i vilka dessa plattformar hittills har ansetts vara 
begränsade.  

                                                      
25

 Se exempelvis PTS, Remissvar avseende rapporten Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd från 

Myndigheten för radio och tv, dnr 11-10214, 2012, s. 2; Konkurrensverket & Radio-och TV-verket, Från TV till 

rörlig bild, 2009, s. 102.  
26

 PTS, Marknadsutvecklingen för trådbunden tv, PTS-ER-2010-21, 2010, s. 64-65; PTS,  
27

 Basen utgörs av SCB:s beräkning av antalet lägenheter i flerbostadshus år 2010.   
28

 PTS, Bredbandskartläggning 2011., s. 57.  
29

 Se Skanovas webbplats där företaget sätter upp målet att ansluta 50 procent av de svenska hushållen med fiber 

fram till år 2014.  
30

 Se Stokabs årsredovisning för år 2010, s. 4.  
31

 Svenska stadsnätsföreningen, Marknadsrapport, juli 2010.  
32

 PTS, Grossistmarknaden för fri-tv via marknät, första samråd, dnr 11-9384, 2012, s. 27. 
33

 Se pressmeddelande från Telia 2011-04-06.  
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För marknätets del grundar sig detta framför allt på tekniska förbättringar av digital-tv-
mottagarna, som gör att mottagningen av marknätssignaler underlättas i områden med 
flerfamiljshus.

34
 De begränsningar av satellitplattformens praktiska räckvidd i områden 

med flerfamiljshus som tidigare har ansett föreligga på grund av fastighetsägares 
restriktiva tillståndsgivning kan till följd av rättsutvecklingen förväntas minska framgent.

35
 

 
För det femte kan det förväntas att mobilnätens betydelse som plattformar för tv-
distribution kommer att öka under kommande år. Såsom PTS självt noterar i en rapport 
om täckningskraven för SVT kommer planerade frekvenstilldelningar i närtid och 
implementeringen av ny utsändningsteknik att skapa ”förbättrade möjligheter för tv-
distribution” via mobilnät.

36
 

 
För det sjätte konstaterar Com Hem att det redan idag finns flera indikationer på att så 
kallad Over The Top-distribution (”OTT”) kommer att likna den tv-distribution som idag 
sker via IPTV-nät, kabel-tv-nät, marknät och satellit i allt större utsträckning under de 
kommande åren. En trolig effekt av detta är att OTT-operatörer i allt högre grad kommer 
att utsätta tv-operatörerna på de redan befintliga distributionsteknikerna för 
infrastrukturliknande konkurrens.  

 
En viktig indikator på detta är att OTT, från att framför allt ha utgjort en plattform för 
programbolagens Play-tjänster, nu utvecklas mot allt större inslag av tablå- och 
kanalliknande tjänster. Bland annat har Google rapporterats planera en omstrukturering 
av YouTube under 2012 till att omfatta ett antal områdes- och intressefokuserade linjära 
kanaler med det uttalade syftet att konkurrera med bland annat kabel-tv- och 
marknätoperatörer.

37
  

 
Ytterligare ett tecken på att OTT närmar sig ”traditionell tv” är att flera programbolag 
paketerar abonnemang som ger kunden tillgång till såväl tablålagda sändningar (såsom 
”livesport” och ”livenyheter”) som Play-tjänster och som utifrån kundperspektiv i stor 
utsträckning liknar de kanalpaket som tv-operatörerna tillhandahåller.

38
   

 
Enligt Com Hem finns det därmed anledning för PTS att nyansera den bedömning av 
skillnaderna mellan OTT och ”traditionell tv” som myndigheten gör i Rapporten och som 
ligger till grund för PTS:s ståndpunkt att OTT ännu inte kan anses utgöra ett substitut till 
”traditionell tv” .

39
                      

 
3. Förbättrade styrkepositioner för både köpare av tv-tjänster och programbolag 

Till följd av de mekanismer som beskrivits ovan kommer såväl tv-köparnas (både 
konsumenter och fastighetsägare) som programbolagens positioner att förändras och 
deras styrkeförhållanden gentemot tv-operatörerna kommer sannolikt att fortsatt 
förbättras. 
 
Den stora valfrihet och utbytbarhet mellan både tv-distributörer och plattformar som 
hushåll och fastighetsägare redan idag kan dra nytta av (se ovan i avsnitt 3.1.3) kommer 
mot bakgrund av den förstärka plattformskonkurrensen att öka.  
 

                                                      
34

 Konkurrensverket & Radio-och TV-verket, Från TV till rörlig bild, 2009, s. 102. 
35

 Se SABO, Paraboler – till glädje för alla?, andra upplagan, 2009. 
36

 PTS, Underlag till MRTV:s rapport om SVT:s täckningskrav i marknätet, 2012, s. 20.  
37

 Se bland annat artikel i Wall Street Journal, YouTube Recasts for New Viewers, 7 april 2011.  
38

 Se exempelvis TV4 Play Premium.  
39

 PTS, Grossistmarknaden för fri-tv via marknät, första samråd, dnr 11-9384, 2012, s. 33. 



 Stockholm 2012-04-02                                                     
 

10 

 

 
 
 
 
Förmåga att byta till alternativa leverantörer och/eller förmåga att trovärdigt hota med att 
vidta åtgärder för att underlätta för andra leverantörer att tillhandahålla alternativ är enligt 
Kommissionens riktlinjer exempel på förhållanden som ligger till grund för kundernas 
köparmakt.

40
 Com Hem drar därför slutsatsen att kundernas redan betydande köparmakt 

kan förväntas öka ytterligare under de närmaste åren. 
 
Med utgångspunkt i PTS:s slutsatser om programbolagens avgörande betydelse för tv-
operatörerna på den hårt konkurrensutsatta betal-tv-marknaden kan den ökade 
plattformskonkurrensen på motsvarande sätt förväntas ytterligare stärka 
programbolagens styrkeförhållande gentemot tv-operatörerna. Logiken i PTS:s 
resonemang är att ju hårdare konkurrensen blir, desto viktigare blir det för tv-operatörerna 
med attraktivt innehåll och desto större blir programbolagens kommersiella betydelse för 
tv-operatörerna. 

 
Härvidlag är det därtill viktigt att notera att OTT-operatörerna inte bara kan förväntas 
utsätta tv-operatörerna på de befintliga tv-plattformarna för ett allt mer infrastruktur-
liknande konkurrenstryck. Programbolagen kan via OTT också bidra till att kund-
beteenden uppstår som tv-operatörerna endast kan bemöta genom att i ökad utsträckning 
från programbolagen efterfråga programinnehåll som kan tillgängliggöras för kunderna på 
ett antal olika sätt. Även detta ökar i sin tur programbolagens kommersiella betydelse för 
tv-operatörerna. Annorlunda uttryckt kan det något förenklat sägas att OTT minskar 
programbolagens beroende av tv-operatörerna samtidigt som tv-operatörernas beroende 
av programbolagen ökar.                    

 
3.2.2 Konsekvenser för grossistmarknaden för marksänd fri-tv 
Den utveckling som Com Hem har beskrivit ovan kommer att få tydliga effekter på 
grossistmarknaden för marksänd fri-tv. Med hänvisningar till Com Hems ovanstående ståndpunkt 
om att programbolagens stora kommersiella betydelse för Teracom på betal-tv-marknaden 
minimerar risken för konkurrenshämmande beteenden från Teracoms sida på fri-tv-marknaden, 
kan det konstateras att den ur Com Hems perspektiv troliga utvecklingen av tv-marknaden 
ytterligare kommer att stärka programbolagens motverkande köparmakt och därmed minska 
möjligheterna för Teracom att agera oberoende av sina grossistkunder på fri-tv-marknaden. Tv-
marknadens utveckling kan således förväntas minska behovet av förhandsreglering av 
grossistmarknaden för marksänd fri-tv.      
 

 

* * * 
 
 
Kontaktperson på Com Hem: 
Carl-Johan Rydén 
Manager Public & Regulatory Affairs 
Avdelningen för strategisk utveckling och public affairs 

                                                      
40

 Europeiska kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådet förordning av 

företagskoncentrationer, EUT C 31, 5.2.2004, p.64-65.  


