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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 
(samråd II) 
 
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 andra 
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 (”Telia”) 
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 andra samrådet lämna synpunkter på 
PTS:s analys av grossistmarknaden för fri-tv via marknät. Inledningsvis vill Com Hem påminna 
om och hänvisa till sitt yttrande över PTS:s första beslutsutkast (samråd I), som tillställdes PTS 
den 2 april 2012. Com Hem vidhåller de synpunkter som däri anfördes i fråga om program-
bolagens motverkande köparmakt och tv-marknadens utveckling.  
 
Såsom i yttrandet över PTS:s första beslutsutkast (samråd I) utgår Com Hem i det följande från 
den definition av den relevanta marknaden som PTS gör i Rapporten, det vill säga grossist-
marknaden för fri-tv via marknät. Det betyder emellertid inte att Com Hem tillstyrker PTS:s 
definition av den relevanta marknaden.      
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Com Hems överväganden och synpunkter sammanfattas nedan och utvecklas i större detalj i 
avsnitt 3. Såsom i yttrandet över PTS:s första beslutsutkast (samråd I) fokuserar Com Hem på 
fråga (2) och (3) i PTS:s missiv, det vill säga på frågorna om motverkande köparmakt och om tv-
marknadens utveckling.            
 

A. Motverkande köparmakt 
 Com Hem upprepar 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 välkomnar att PTS i sin analys av programbolagens motverkande 
köparmakt har tagit hänsyn till TV4-Gruppens och Viasats storlek och till den 
populäritet som programbolagens kanaler åtnjuter. 
    

 Com Hem uppmärksammar samtidigt att PTS inte förklarar på vilka grunder som 
myndigheten – vid den samlade bedömningen av TV4-Gruppens och Viasats 
motverkande köparmakt – lägger större vikt vid programbolagens förmåga att 
byta till alternativa leverantörer än vid dess storlek och kommersiella betydelse för 
säljaren.      

 
 Com Hem konstaterar att PTS inte i tillräcklig utsträckning tagit i beaktande det 

faktum att TV4-Grupppen och Viasat – vis à vis Teracom – samtidigt är både 
köpare av utsändningstjänster (för fri-tv) och säljare av programinnehåll (för betal-
tv) och att programbolagens förhandlingsstyrka i fråga om betal-tv anses vara 
betydande. Mot bakgrund av betal-tv-verksamhetens affärsmässiga betydelse för 
Teracom är det osannolikt att Teracom skulle kunna agera oberoende av TV4-
Gruppen eller Viasat vid affärsförhandlingar avseende utsändning av fri-tv via 
marknät. Det tycks därför rimligt att anta att den eventuella förhandlingsstyrka 
som Teracom anses ha gentemot TV4-Gruppen och Viasat på fri-tv-marknaden 
till stora delar vägs upp av programbolagens förhandlingsstyrka gentemot 
Teracom på betal-tv-marknaden. 

 
 Com Hem konstaterar därmed att både TV4-Gruppen och Viasat har 

motverkande köparmakt gentemot Teracom på grossistmarknaden för fri-tv via 
marknät. 
                 

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

B. Tv-marknadens utveckling 
 Com Hem hänvisar till företagets yttrande över PTS:s första beslutsutkast 

(samråd I) och till beskrivningen av de mekanismer och processer som däri 
bedömdes ha stor påverkan på tv-marknadens utveckling under de kommande tre 
åren. 
 

 Com Hem uppmärksammar, i fråga om OTT-utvecklingen och dess påverkan på 
konkurrens- och styrkeförhållanden på tv-marknaden, att den amerikanska 
internettjänsteleverantören Netflix, som anses vara en av världens största 
tillhandahållare av filmer och tv-program via internet, har aviserat att företaget ska 
träda in på den svenska marknaden under hösten 2012. 

 
 Com Hem uppmärksammar, i fråga om vertikal integration och dess påverkan på 

konkurrens- och styrkeförhållanden på tv-marknaden, att MTG förvärvade 
kommunikationsoperatören Zitius under sommaren 2012.  
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 Com Hem uppmanar PTS att vid bedömningen av bland annat dynamiken på tv-
marknaden noga överväga de sannolika effekterna av den senast OTT-
utvecklingen samt av integrationen mellan programbolags-, tjänsteleverantörs- 
och operatörsverksamheter.                       

 

3. Detaljerade synpunkter 
 
3.1 Motverkande köparmakt 
PTS anför i Rapporten att grossistmarknaden för fri-tv karakteriseras av låg grad av motverkande 
köparmakt. 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 vill säga avstod 
från att köpa utsändningstjänsten för fri-tv från Teracom.

1
  

 
PTS konstaterar samtidigt att både TV4-Gruppen och MTG (såväl som SVT) är stora bolag och 
att vart och ett av programbolagen har stor kommersiell betydelse för Teracom.

2
 Eftersom 

programbolagen enligt PTS inte kan byta till en annan leverantör av utsändningstjänsten för fri-tv 
vidhåller PTS emellertid sin övergripande bedömning att Teracom inte möter ”någon högre grad 
av motverkande köparmakt”.

3
 

 
Com Hem konstaterar att PTS:s analys av Teracoms förhandlingsstyrka i förhållande till TV4-
Gruppen och Viasat i det andra beslutsutkastet (samråd II) inte är fullständig. PTS förklarar inte 
på vilka grunder som myndigheten värderar de olika faktorerna som enligt Kommissionen kan ge 
upphov till motverkande köparmakt. I Com Hems mening tar PTS inte heller i tillräcklig 
utsträckning i beaktande den förhandlingsstyrka som TV4-Gruppen och Viasat allmänt anses ha 
på betal-tv-marknaden och hur denna förhandlingsstyrka kan antas påverka de parallella 
förhandlingarna på grossistmarknaden för utsändning av fri-tv. Detta utvecklas närmare nedan.        
 
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 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”.

4
  

 
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.

5
 

                                                      
1 PTS, Grossistmarknaden för fri-tv via marknät, samråd II, dnr 11-9384, 2012, s. 52. 
2 Ibid. 
3 Ibid., s. 55. 
4 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.   
5 Kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll 

av företagskoncentrationer (2004/C 31/03), p. 64.  
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3.1.2 PTS:s värdering av de faktorer som kan ge upphov till motverkande köparmakt 
I sin analys av TV4-Gruppens och Viasats motverkande köparmakt tycks PTS lägga väsentligt 
större vikt vid det tredje kriteriet (förmåga att byta leverantör) än vi de två förstnämnda kriterierna 
(storlek och kommersiell betydelse) – både enskilt och tillsammans. PTS konstaterar att TV4-
Gruppen och Viasat både är stora och har kommersiell betydelse för Teracom. Den motverkande 
köparmakten bedöms trots detta vara låg, eftersom det enligt PTS saknas alternativa fri-tv-
distributörer.

6
 

 
Någon grund för PTS:s värdering av de av Kommissionen anförda faktorer som kan ge upphov till 
motverkande köparmakt presenteras emellertid inte. Förutom att anföra att TV4-Gruppen och 
Viasat inte kan byta till en annan leverantör av utsändningstjänsten för fri-tv förklarar PTS inte 
varför programbolagen, vid affärsförhandlingarna med Teracom avseende distribution av såväl 
fri-tv som betal-tv, inte skulle kunna utnyttja sin storlek och kommersiella betydelse för Teracom.  
 
Com Hem konstaterar att PTS:s analys av TV-Gruppens och Viasats motverkande köparmakt i 
avsaknad av en sådan redogörelse måste anses ofullständig. 
 
3.1.3 Samma parter förhandlar om såväl fri- som betal-tv   
I tillägg till det ovanstående vill Com Hem upprepa och betona det som framfördes i Com Hems 
yttrande över PTS:s första beslutsutkast (samråd I), särskilt det faktum att programbolagen såväl 
som Teracom har dubbla roller i förhållande till varandra. TV4-Gruppen och Viasat 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). Det är således en och samma förhandlingspart från vilken TV4-Gruppen och Viasat 
köper utsändning av fri-tv och till vilken programbolagen säljer programinnehåll för betal-tv.  
 
Såsom anfördes av Com Hem i yttrandet över PTS:s första beslutsutkast (samråd I) anses 
programbolagens förhandlingsstyrka i fråga om betal-tv vara stor. Det är allmänt vedertaget att 
operatörerna är beroende av tillgång till attraktivt programinnehåll för att kunna lämna 
konkurrenskraftiga erbjudanden

7
 (d.v.s. digital-tv-paket) till abonnenter och för att kunna hävda 

sig i den hårda infrastrukturbaserade konkurrens som präglar den svenska tv-marknaden.
8
 Ett 

attraktivt utbud av kanaler anses vara avgörande för marknätet konkurrenskraft, vilket i sin tur 
ökar programbolagens förhandlingsstyrka.

9
 

 
I fråga om Viasats förhandlingsstyrka på betal-tv-marknaden – och därmed, enligt nedanstående 
resonemang, på fri-tv-marknaden – bör det noteras att Viasat är vertikalt integrerad och agerar 
som satellitoperatör i konkurrens med såväl Teracom som andra satellit- och trådnätoperatörer, 
såsom Com Hem och Telia.

10
 Under sommaren 2012 förvärvade därtill MTG den svenska 

kommunikationsoperatören Zitius, som i dagsläget har cirka 150 000 trådanslutna hushåll (se 
ytterligare reflektioner kring vertikal integration nedan).

11
 Att Viasat, på betal-tv-marknaden, inte 

endast kan förhandla med flera olika tv-distributörer som agerar på olika plattformar och för vilkas 
konkurrenskraft ett attraktivt programutbud anses avgörande, utan också själv agerar som 
satellit- och trådnätoperatör i konkurrens med samma förhandlingspartners måste anses 
ytterligare stärka Viasats förhandlingsstyrka.          

                                                      
6 PTS, Grossistmarknaden för fri-tv via marknät, samråd II, dnr 11-9384, 2012, s. 52. 
7 Se bland annat Konkurrensverket & Radio-och TV-verket, Från TV till rörlig bild, 2009, s. 103. 
8 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. 
9 PTS, Skyldigheter för Teracom på grossistmarknaden för fri-tv via marknät, 2009, s. 61. 
10 Se bland annat MRTV, Medieutveckling 2012, s. 67. 
11 Se pressmeddelande från MTG 30/7 2012, http://www.mtg.se/sv/medier/pressmeddelanden/mtg-forvarvar-

svensk-kommunikationsoperator/ 
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Samtidigt som TV4-Gruppen och Viasat köper utsändningstjänster av Teracom för 
programbolagens fri-tv-kanaler, tillhandahåller således både TV4-Gruppen och Viasat 
programinnehåll till Teracoms betal-tv-paket, såväl i SD- som HD-format och i form av On 
Demand-innehåll. Härvidlag vill Com Hem påminna om att det innehåll som tillhandahålls av 
ledande programbolag som TV4-Gruppen och Viasat enligt PTS:s egen bedömning är avgörande 
för Teracoms konkurrenskraft på betal-tv-marknaden.  
 
Eftersom det är samma förhandlingsparter till vilka Teracom säljer utsändningstjänsten för fri-tv 
som från vilka Teracom köper programinnehåll för betal-tv, tycks det rimligt att anta att eventuella 
initiativ från Teracoms sida att ”överprissätta utsändningstjänsten”

12
 skulle få negativa 

konsekvenser för Teracoms förhandlingar med programbolagen om betal-tv-innehåll. Härvidlag 
tycks det viktigt att återigen betona att Teracoms intäkter från betal-tv-verksamheten är flera 
gånger större än företagets intäkter från utsändningen av fri-tv-kanaler.

13
 

 
Den eventuella förhandlingsstyrka som Teracom anses ha gentemot programbolagen på fri-tv-
marknaden torde därför till stora delar vägas upp av programbolagens förhandlingsstyrka 
gentemot Teracom på betal-tv-marknaden. Com Hem drar därmed slutsatsen att TV4-Gruppen 
och Viasat har motverkande köparmakt gentemot Teracom på grossistmarknaden för utsändning 
av fri-tv via marknät.  
 
Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av TV4-Gruppens och Viasats köparmakt.  
 

3.2 Tv-marknadens utveckling 
I Com Hems yttrande över PTS:s första beslutsutkast (samråd I) redogjorde företaget för ett antal 
förändringsmekanismer som enligt Com Hem skulle ha stor påverkan på marknadens utveckling 
under de kommande tre åren. De faktorer som Com Hem lyfte fram var (i) förändrad 
kundefterfrågan, (ii) fortsatt ökad plattformskonkurrens och (iii) förbättrade styrkepositioner för 
såväl köpare av tv-tjänster som innehållsleverantörer och programbolag. 
 
En viktig drivkraft för såväl plattformskonkurrensen som för de fortsatt förbättrade styrke-
positionerna för både köpare av tv-tjänster och programbolag ansågs vara utvecklingen inom så 
kallad Over The Top (”OTT”).  
 
Som anfördes i yttrandet finns flera tecken på att OTT-operatörer i allt högre grad kommer att 
utsätta tv-operatörerna på de redan befintliga distributionsteknikerna för infrastrukturliknande 
konkurrens.  
 
Dessutom påpekade Com Hem att innehållsleverantörer och programbolag via OTT kan bidra till 
att kundbeteenden uppstår som tv-operatörerna endast kan bemöta genom att i ökad 
utsträckning från innehållsleverantörer och programbolagen efterfråga innehåll som kan 
tillgängliggöras för kunderna på ett antal olika sätt, och att detta i sin tur ökar 
innehållsleverantörernas och programbolagens kommersiella betydelse för tv-operatörerna.  
 
Något förenklat sammanfattade Com Hem det som att OTT minskar innehållsleverantörernas och 
programbolagens beroende av tv-operatörerna samtidigt som tv-operatörernas beroende av 
innehållsleverantörer och programbolagen ökar. 
 

                                                      
12PTS, Grossistmarknaden för fri-tv via marknät, samråd II, dnr 11-9384, 2012, s. 53.  
13 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. 
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Ett aktuellt exempel på den fortsatta OTT-utvecklingen i Sverige är den amerikanska internet-
tjänsteleverantören Netflix aviserade inträde på den svenska marknaden.  
 
Enligt Netflix kommer företaget att börja tillhandahålla tjänster i Sverige under hösten 2012

14
 och 

svenska konsumenter kan redan idag anmäla sitt intresse på Netflix webbplats.
15

 Med fler än 27 
miljoner abonnenter i USA, Kanada, Latinamerika, Storbritannien och Irland är Netflix en av 
världens ledande tjänsteleverantör av Internetbaserade abonnemang för att titta på filmer och tv-
program.

16
 Beräkningar indikerar att Netflix är den enskilt största källan till internettrafik i 

Nordamerika och att Netflix står för nära 30 procent av nedströmsinternettrafiken vid 
maxbelastning (eng. peak hour).

17
  

 
Genom att ha möjlighet att i stor skala tillhandahålla såväl tv-program som filmer via det publika 
internet kan det antas att Netflix kommer att utsätta de befintliga tv-operatörerna för hård 
konkurrens, och därmed påverka tv-marknadens utveckling under de kommande tre åren. 
 
Ytterligare en utveckling som påverkar såväl plattformskonkurrensen som styrkepositionerna för 
innehålls- och tjänsteleverantörer och programbolag är integrationen mellan programbolag och 
tjänsteleverantörer å ena sidan och operatörer å den andra. Viktigt att notera i detta 
sammanhang är integrationens riktning, på så sätt att det är programbolag och 
tjänsteleverantörer som utvidgar sin verksamhet till att även omfatta operatörsverksamhet. 
 
Under sommaren 2012 förvärvade, som nämnts ovan, MTG den svenska kommunikations-
operatören Zitius, vilket kan antas stärka Viasats förhandlingsstyrka gentemot tv-operatörerna (se 
resonemang ovan). 
 
Från ett internationellt perspektiv bör det också uppmärksammas att internettjänsteleverantören 
Google numera anlägger egna fibernätverk och agerar som såväl internetaccessleverantör som 
IPTV-distributör på den amerikanska marknaden.

18
    

 
Com Hem uppmanar PTS att vid bedömningen av bland annat dynamiken på tv-marknaden noga 
överväga de sannolika effekterna av den senaste OTT-utvecklingen samt av integrationen mellan 
programbolags-, tjänsteleverantörs- och operatörsverksamheter.                       

 
 

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

                                                      
14 Se pressmeddelande på https://signup.netflix.com/MediaCenter/Press 
15 https://signup.netflix.com/global 
16 https://signup.netflix.com/MediaCenter  
17 http://www.sandvine.com/news/pr_detail.asp?ID=312 
18 https://fiber.google.com/about/ 


