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Saken  

Fastställande av sådan relevant produkt- och tjänstemarknad som enligt 8 kap. 
5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) har sådana särdrag 
att det kan vara motiverat att förhandsreglera den enligt samma lag; 
identifiering av företag med betydande inflytande enligt 8 kap. 6 § LEK samt 
fastställande av skyldigheter enligt 8 kap. 6 § LEK. 
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PTS avgörande 

 
Avgränsning av relevant marknad 

 

 

 

PTS avgränsar produktmarknaden för lokalt tillträde till kopparbaserad 

nätinfrastruktur till att omfatta följande: 

a) fysiskt (fullt och delat) tillträde till kopparbaserade accessnät, och 

b) virtuellt tillträde över kopparbaserade accessnät mellan slutkunden 

och en överlämningspunkt i, eller i omedelbar anslutning till, den 

accessnod slutkunden är ansluten till. 

 

PTS avgränsar den geografiska marknaden till att vara nationell. 

 

 

 

 
Fastställande av marknad som kan bli föremål för förhandsreglering 

 

 

PTS fastställer med stöd av 8 kap. 5 § LEK att den i detta beslut 

avgränsade marknaden för lokalt tillträde till kopparbaserad 

nätinfrastruktur har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa 

skyldigheter enligt LEK. 

 

 

 

 

 

 
Fastställande av företag med betydande inflytande 

 

 

PTS fastställer med stöd av 8 kap. 6 § LEK att Telia Company AB med 

berörda dotterbolag (Telia) har ett sådant betydande inflytande som avses i 

8 kap. 7 § LEK på den i detta beslut avgränsade grossistmarknaden för 

lokalt tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur. 
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1 Reglering för ökad konkurrens och 
harmonisering 

1.1 Förhandsreglering enligt LEK 

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (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. ramdirektivet1 med tillhörande särdirektiv.2 Direktiven 
fastställer uppgifter för nationella regleringsmyndigheter och inrättar en rad 
förfaranden för att säkerställa en harmoniserad tillämpning av regelverket inom 
hela gemenskapen.3  

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.4 Ett beslut om förhandsreglering omfattar därför att: 

 fastställa vilka produkt- och tjänstemarknader som har sådana särdrag 
att det kan vara motiverat att införa sektorsspecifik reglering,  

 identifiera företag med betydande inflytande, samt 

 meddela beslut om skyldigheter.5  

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 

                                                 
1 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. 
2 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). 
3 Artikel 1.1 ramdirektivet. 
4 4 kap. 4 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, fortsättningsvis benämnd LEK. 
5 8 kap. 5 och 6 §§ LEK, samt artikel 15.3 och 16 ramdirektivet. 
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som kan komma i fråga för förhandsreglering (nedan kallad 
Rekommendationen).6 

PTS har också att beakta de riktlinjer för marknadsanalys och bedömning av ett 
företags betydande inflytande på marknaden som kommissionen tagit fram 
(nedan kallade Riktlinjerna).7 

1.1.1 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.8 Rekommendationen är 
visserligen s.k. soft law, dvs. inte strikt bindande utan tillåter medlemsstaterna 
att göra anpassningar om de nationella förhållandena så kräver. Kommissionen 
har dock 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 identifierar om ett företag har ett betydande inflytande.9 
De nationella regleringsmyndigheterna ska enligt ramdirektivet beakta 
kommissionens rekommendationer i största möjliga mån.10 

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 gemenskapsrätten.11  

1.1.2 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 

                                                 
6 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. 
7 Kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande inom 
ramen för EUs regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (2018/C 
159/01), fortsättningsvis benämt Riktlinjerna. 
8 Se framförallt: artiklarna 7, 7a, 15 och 19  ramdirektivet.  
9 Artikel 7.5 ramdirektivet. 
10 Artikel 15.3 och 16.1 ramdirektivet. 
11 Artikel 7.4 ramdirektivet. 
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marknaden för elektronisk kommunikation genom att stärka gemenskaps-
mekanismen för regleringen av operatörer med betydande inflytande på de 
viktigaste marknaderna.12  

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.13 De nationella 
regleringsmyndigheterna ska, efter att ha underställt sitt förslag till beslut till 
kommissionen, Berec 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 praxis.14 Sådant nära 
samarbete ska även bedrivas om Berec och kommissionen hyser allvarliga tvivel 
om att en föreslagen åtgärd är förenlig med gemenskapslagstiftningen. 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 regleringsmyndigheten därpå inte 
ändrar eller drar tillbaka sitt förslag måste myndigheten ge en motiverad 
förklaring.15 

De nationella regleringsmyndigheterna ska normalt anmäla ett beslutsutkast till 
kommissionen inom tre år från antagandet av en tidigare åtgärd som avser den 
marknaden.16 

1.1.3 Samarbete inom Berec 

Även de nationella regleringsmyndigheterna inom EU har vissa befogenheter. 
Dessa agerar främst genom organisationen Berec.17 Syftet med 
regleringsmyndigheternas samverkan inom Berec är att säkerställa en 
konsekvent tillämpning av ramverket inom EU.18  

                                                 
12 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.  
13 Se artikel 7a.2 ramdirektivet. 
14 Artikel 7a ramdirektivet. 
15 Artikel 7a.7 ramdirektivet. 
16 Artikel 16.6(a) ramdirektivet, jämför med 8 kap. 11 a § LEK. 
17 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. 
18 Artikel 1.3 förordning 1211/2009.  
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1.2 Tidigare fattat beslut för marknaden för lokalt 

tillträde till nätinfrastruktur 

PTS fastställde den 19 februari 2015, med stöd av LEK, att marknaden för 
lokalt tillträde till nätinfrastruktur hade sådana särdrag att det var motiverat att 
införa förhandsreglering. Myndigheten identifierade Telia Company AB, då 
Telia Sonera AB, med berörda dotterbolag (nedan kallat Telia) som ett företag 
med betydande inflytande på marknaden och ålade företaget skyldigheter.19 

1.3 Regleringen av marknaden syftar till att öka 

valmöjligheterna för slutkunderna 

Den reglering som idag finns på marknaden för nätinfrastrukturtillträde 
möjliggör för flera nya operatörer att kunna erbjuda slutkunder 
bredbandstjänster20 vilket ger slutkunderna ökade valmöjligheter. Genom 
regleringen har nya operatörer möjlighet att träda in på marknaden utan att 
behöva anlägga egen nätinfrastruktur. Operatörerna har genom regleringen 
getts möjlighet att köpa produkter och tjänster på konkurrenskraftiga villkor 
från Telia. 

1.4 Huvuddragen i PTS prövning 
1.4.1 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.21 

Detta beslut avser den av kommissionen definierade grossistmarknaden för 
lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a i Rekommendationen). 
Grossistmarknaden härrör från slutkundsmarknaden för bredbandstjänster via 
en fast anslutningspunkt till privatkunder och små företag, vilken utgör 
slutkundsmarknad för såväl lokalt som centralt tillträde till nätinfrastruktur 
(marknad 3a och b i Rekommendationen).22 PTS prövar hur slutkunds- 
respektive grossistmarknaden ska avgränsas utifrån de förhållanden som råder i 
Sverige. Här beaktar PTS Rekommendationen samt Riktlinjerna. 

                                                 
19 PTS, Beslut om fastställande av företag med betydande marknadsinflytande på marknaden för lokalt 
tillträde till nätinfrastruktur (dnr: 11-9306). 
20 Med ”bredbandstjänster” avses elektroniska kommunikationstjänster riktade till slutkunder som bl.a. ger 
anslutning till internet och tillgång till alla de nätanslutna tjänster som erbjuds via det nätet. Detta är den 
definition som PTS använder sig av. 
21 Rekommendationen, p. 7-10 och Riktlinjerna p. 15-20.  
22 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 Förklaringsdokumentet, s. 34. 
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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. 

1.4.2 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. PTS har att utgå från kommissionens presumtion att 
marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur uppfyller de tre kriterierna och 
att förhandsreglering av marknaden kan vara motiverad.23 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.24 

1.4.3 Fastställande av operatör med betydande inflytande 

Därefter följer PTS prövning av om något företag har ett betydande inflytande 
på grossistmarknaden. Det innebär att PTS prövar om det finns ett företag med 
en sådan ställning att det i betydande omfattning kan uppträda oberoende av 
sina konkurrenter, sina kunder och i sista hand av konsumenterna. Om det 
konstateras att något företag har en sådan ställning på marknaden, ska företaget 
åläggas skyldigheter enligt LEK.25 

I bedömningen av marknadsinflytande följer PTS konkurrensrättslig praxis och 
beaktar de indikatorer som anges i Riktlinjerna.26   

                                                 
23 Rekommendationen, p. 19. 
24 Rekommendationen, p. 20. 
25 8 kap. 6 § LEK och artikel 16.4 ramdirektivet.  
26 Jfr 8 kap. 6 § LEK; Riktlinjerna, p. 58; se även: prop. 2002/2003:110, s. 276 och 404. 
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2 Marknadsavgränsning  

2.1 Den rättsliga ramen för 

marknadsavgränsningen 

PTS ska enligt 8 kap. 5 § LEK fortlöpande fastställa vilka produktmarknader 
som har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter för en 
operatör med betydande inflytande på marknaden i fråga. Även marknadens 
geografiska omfattning ska därvid definieras.  

Vid fastställandet av sådana marknader ska PTS beakta Rekommendationen 
och Riktlinjerna i största möjliga utsträckning.27  

2.2 Metod för produktmarknadsavgränsning 

Denna analys avser marknaden för lokalt tillträde via en fast anslutningspunkt, 
vilken är marknad nummer 3a i Rekommendationen. Utgångspunkten för PTS 
analys är därför kommissionens definition av marknaden.  

Avgränsningen av relevanta marknader ska ske med tillämpning av 
konkurrensrättslig metod och stå i överensstämmelse med rättspraxis inom 
konkurrensområdet.28 Enligt konkurrensrättslig praxis utgörs en 
produktmarknad av alla varor respektive tjänster som i tillfredsställande mån på 
grund av sina egenskaper, sitt pris och sin tilltänkta användning kan betraktas 
som utbytbara, eller med ett annat ord, substituerbara.29 Två slag av utbytbarhet 
ska beaktas vid avgränsningen av den relevanta marknaden: 1) substitution från 
efterfrågesidan och 2) substitution från utbudssidan.30 

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.31 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 saluföra den aktuella produkten eller tjänsten om det inte 

                                                 
27 8 kap 5 § LEK, artikel 15.3 ramdirektivet. 
28 Se Riktlinjerna, p. 9. Se även artikel 15.3 ramdirektivet. Riktlinjerna är följdaktligen baserade bl.a. på EU-
rättslig praxis och kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (EGT C 372, 9. 12. 97, s. 5), nedan kallat kommissionens tillkännagivande.  
29 Se kommissionens tillkännagivande, p. 7. Se även EU-domstolens dom den 21 februari 1973 i mål 6/72 
Europemballage Corporation and Continental Can Company Inc. mot kommissionen (Continental Cans) p. 32-33 och 
EU-domstolens dom den 14 februari 1978 i mål 27/76 United Brands Company och United Brands Continentaal 
BV mot kommissionen (United Brands) p. 22ff samt Tribunalens dom i mål T-321/05, AztraZeneca, p. 31.  
30 Riktlinjerna, p. 27. 
31 Kommissionens tillkännagivande, p. 13. 
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skulle medföra några större extrakostnader.32 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”.33 

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.34 
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.35 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.36  

Vid marknadsanalyser enligt LEK är utgångspunkten emellertid inte, som vid 
tillämpningen av konkurrensrätten, förekomsten av ett avtal, en koncentration 
eller ett påstått missbruk, utan en allmän framåtblickande bedömning av 
marknadens struktur och funktion.37 Kommissionen utgår i 
Rekommendationen från definitionen av slutkundsmarknader ur ett 
framtidsorienterat perspektiv och definierar därefter relevanta 
grossistmarknader.38 

2.3 Avgränsning av slutkundsmarknaden för 
bredbandstjänster via en fast anslutningspunkt 

till privatkunder och små företag  

Marknaden för lokalt tillträde via en fast anslutningspunkt (marknad 3a i 
Rekommendationen) är en grossistmarknad där leverantörer riktar sig till 
grossistkunder som sedan producerar slutkundstjänster med stöd av insatsvaran 
på grossistmarknaden. Målet med förhandsreglering är dock att skapa fördelar 
för slutanvändarna genom att på ett hållbart sätt göra slutkundsmarknaderna 
konkurrensutsatta. 39 Utgångspunkten för identifiering av grossistmarknader 
som kan komma ifråga för förhandsreglering är därför analysen av motsvarande 

                                                 
32 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. 
33 Kommissionens tillkännagivande, p. 20. 
34 Se exempelvis Tribunalen (då Förstainstansrätten) i mål T-25/99 Roberts och Roberts mot Kommissionen 
REG 2001 s II-1881, p. 37-40. 
35 Se regeringens proposition 1992/93:56, Ny konkurrenslagstiftning, s. 85. 
36 Riktlinjerna, p. 33. 
37 Förklaringsdokumentet, s. 8 och Riktlinjerna, p. 12-13 och 26. 
38 Förklaringsdokumentet, s. 7-8. 
39 Rekommendationen, p. 2 i skälen. 
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slutkundsmarknad.40 Om det inte råder effektiv konkurrens på 
slutkundsmarknaden (ur ett framtidsorienterat perspektiv) bör behovet av 
förhandsreglering på den motsvarande grossistmarknaden bedömas.41 

2.3.1 Kommissionens beskrivning av slutkundsmarknaden 

Kommissionen framhöll i Förklaringsdokumentet att det finns en rad 
olika möjligheter för slutkunder att få tillgång till fast bredband, via olika typer 
av nät och med olika tekniker.42 Enligt kommissionen kan i normalfallet 
bredbandstjänster levereras över kopparbaserat accessnät (xDSL-teknik43), 
fiberbaserat accessnät eller koaxialkabel i kabel-tv-nät (kabel-tv-nät). 
Kommissionen anger också att medlemsländernas nationella 
regleringsmyndigheter bör undersöka trådlösa bredbandstjänster, i synnerhet 
mot bakgrund av den snabba utvecklingen av LTE-näten, i den mån dessa 
tjänster kan uppfylla slutkundernas behov.44 
 
Kommissionen har i Förklaringsdokumentet definierat två slutkundsmarknader 
för tillträde till fasta generiska datatjänster (särskilt tillhandahållandet av 
internettjänster) på slutkundsnivå, en för privatpersoner och små företag 
(tjänster till massmarknaden, best effort tjänster) och en andra för medelstora 
och stora företag (marknaden för högkvalitativa tjänster). Kommissionen har 
därvid utgått från att det finns en avsevärd skillnad i efterfrågan från å ena sidan 
privatpersoner och små företag och å andra sidan medelstora och stora 
företag.45 Skillnaderna kan visa sig i form av t.ex. efterfrågad kapacitet, 
tillgänglighet, överbokning, tjänstekvalitet och företagsspecifika 
produktegenskaper. Regleringsmyndigheterna har därför att undersöka 
utbytbarheten mellan produkter avsedda för privatpersoner och små företag – 
som kommissionen i Rekommendationen benämner ”massmarknadsprodukter” 
– och produkter avsedda för större företag.46 
 
PTS undersöker nedan de faktorer som definierar slutkundernas behov av 
bredbandstjänster för att kunna urskilja vilka tjänster som ska ställas emot 
varandra i en utbytbarhetsanalys samt huruvida privatpersoners och små 
företags respektive stora företags efterfrågan skiljer sig åt. 
 

                                                 
40 Rekommendationen, p. 7 i skälen; Riktlinjerna, p. 15. 
41 Rekommendationen, p. 10 i skälen; Riktlinjerna, p. 26. 
42 Förklaringsdokumentet, s. 35. 
43 Fortsättningsvis används i detta beslut termerna xDSL och koppar som utbytbara med varandra, 
exempelvis används termen xDSL-nät i vissa fall trots att den tekniskt korrekta termen för den 
underliggande nätinfrastrukturen är kopparaccessnät. 
44 Förklaringsdokumentet, s. 35-36. 
45 Med medelstora företag avses enligt kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2003/361/EG) företag med mer än 50, 
men färre än 250 anställda, och med stora företag avses företag med mer än 250 anställda. Inom dessa två 
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. 
46 Förklaringsdokumentet, s. 34. 
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PTS definierar ”bredbandstjänster” som elektroniska kommunikationstjänster 
riktade till slutkunder som bl.a. ger anslutning till internet och tillgång till alla de 
nätanslutna tjänster som erbjuds över bredbandsanslutningen såsom ip-tv och 
ip-telefoni. Detta är således utgångspunkten för analysen nedan. 
 
2.3.2 Avgränsning mot slutkundsmarknaden för telefoni, internet 

och företagsintern kommunikation med högkvalitativ fast 

anslutning 

PTS beslutade 2017 att inte reglera marknaden för högkvalitativt tillträde i 
grossistledet via en fast anslutningspunkt (marknad 4).47 Den motsvarande 
relevanta slutkundsmarknaden omfattar bl.a. högkvalitativa fasta 
bredbandsanslutningar.48 Högkvalitativa fasta bredbandsanslutningar är 
anslutningar som ställer stora krav på kvalitet, tillgänglighet och servicenivå och 
som i huvudsak säljs till stora och medelstora företag.  

PTS följer kommissionens beskrivning av små företag, dvs. företag med mindre 
än 50 anställda. Det förekommer naturligtvis företag med under 50 anställda 
som har behov av bredbandskapacitet i paritet med medelstora och stora 
företag. PTS bedömer dock att kommissionens beskrivning fortfarande är den 
mest ändamålsenliga för att avgränsa den aktuella slutkundsmarknaden.  
 
En fungerande datakommunikationslösning är verksamhetskritisk för 
medelstora och stora företag. Kommunikationsbehoven avser bl.a. 
affärssystem, logistikfunktioner, telefonitrafik och betalkortstransaktioner. Det 
ställs höga krav på datanätets kvalitet, kapacitet och tillgänglighet för att företag 
ska kunna arbeta i en gemensam IT-miljö och över internet. Verksamhetsställen 
hos medelstora och stora företag är ofta utrustade med ett LAN, Local Area 
Network, dvs. ett nätverk för datakommunikation begränsat till en byggnad 
eller grupp av byggnader på samma ort. Detta LAN är i sin tur anslutet till 
omvärlden med någon form av bredbandsförbindelse. Företag som har fler än 
ett geografiskt verksamhetsställe måste koppla ihop dessa med ett gemensamt 
företagsnät. Ett Wide Area Network, WAN, 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 säkerhetsnivåer.  

Högkvalitativa fasta bredbandsanslutningar som säljs till stora och medelstora 
företag ingår inte i slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster till 
privatpersoner och små företag. Detta eftersom den senare 
slutkundsmarknaden endast omfattar bredbandsanslutningar som erbjuds till 

                                                 
47 PTS beslut den 2017-02-20, 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).  
48 PTS beslut med dnr: 15-2816, s. 16f. 
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best effort och inte ställer lika höga krav på överföringshastighet, tillgänglighet 
osv.49        

2.3.3 PTS tidigare definition av slutkundsmarknaden 

Inom ramen för 2015 års beslut fann PTS att slutkundsmarknaden 
sammanfattningsvis omfattade fasta bredbandstjänster till hushåll och små 
företag som levereras över xDSL- och fiberbaserade accessnät, kabel-tv-nät 
eller radiobaserade accessnät, med symmetrisk eller asymmetrisk överföring, 
oavsett överföringshastighet, som separat tjänst eller sampaketerade med fast 
telefoni och tv och utan garantier beträffande överföringshastighet eller 
tillgänglighet. Mobila bredbandstjänster bedömdes inte ingå i 
slutkundsmarknaden. 

2.3.4 Slutkundernas behov av fasta bredbandstjänster 

Nedan ska slutkundernas behov beskrivas, för att kunna fastställa vilka tjänster 
som ska jämföras i en utbytbarhetsanalys. 

 
Slutkunderna är i dagsläget generellt mer intresserade av prestandan på de 
tjänster som tillhandahålls via en viss anslutningsteknik än anslutningstekniken i 
sig. PTS måste därför undersöka vilka egenskaper som kännetecknar de tjänster 
som efterfrågas av slutkunder i Sverige, och utifrån dessa egenskaper definiera 
den relevanta slutkundsmarknaden med hänsyn till svenska förhållanden. PTS 
gör detta genom att undersöka slutkundernas behov av bl.a. viss kapacitet och 
huruvida dessa behov kan vara kopplade till uppgradering av underliggande 
teknik. Utgångspunkten för undersökningen är hur användandet av 
bredbandstjänster ser ut i dagsläget. PTS ska därefter göra en framåtblickande 
analys av slutkundernas behov. 

 Användning och behov av kapacitet 

Internetanvändandets utveckling 

Tillgången till bredband är i dag en förutsättning för i stort sett all verksamhet, 
såväl inom näringsliv och offentlig sektor som i det privata livet, och en allt 
större del av människors vardagsliv utspelar sig på internet. För tio år sedan 
användes bredbandsanslutningen huvudsakligen till webbsurfande och e-post, 
men ökad efterfrågan på kapacitetskrävande tjänster, som till exempel till 
exempel streaming och video, samtidig användning av fler tjänster och bättre 
kvalitet leder till ökat kapacitetsbehov hos privatpersoner.50 

År 2013 markerades ett trendskifte när traditionell tv för första gången 
upplevde stagnerande intäkter och webb-tv ensam agerade tillväxtmotor. År 
2016 uppnådde det traditionella tv-tittandet den lägsta uppmätta nivån sedan 
2005. Tillväxten för webbsidor med streaming av film och tv fortsätter, och 
användningen av tidsbunden tablå-tv minskar i Sverige. Trenden är att webb-tv-

                                                 
49 PTS beslut med dnr: 15-2816, s. 17.  
50 PTS, PM ”Ingår bredband levererat via fiber respektive koppar på samma slutkundsmarknad?”, 2015-
06-26, s. 12. 
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tjänster blir alltmer avancerade och kapacitetskrävande. Allt fler i hushållet vill 
använda olika webb-tv-tjänster samtidigt, och allt bättre bildkvalitet efterfrågas. 
Det leder till att många användare redan idag behöver mer bredbandskapacitet. 

Webb-tv-tjänsterna spelar en betydande roll för de stigande kapacitetsbehoven, 
men det finns även många andra faktorer som är kopplade till användande och 
förändrade beteendemönster som nu och framåt kommer att ställa allt högre 
krav på kapacitet ned- och/eller uppströms och på kvalitet i tjänsten: 

1. Samhällskritiska tjänster ställer ökande krav på kapacitet, säkerhet och 
robusthet. Exempelvis kan e-hälsa ses som nödvändigt för att klara vård 
och omsorg av äldre och funktionshindrade på sikt.51  

 
2. Ökad användning av molntjänster när allt mer data lagras på webben av 

enskilda och företag bidrar till ökad efterfrågan på 
höghastighetsbredband eftersom de är kapacitetskrävande både vad 
gäller hastigheten upp- och nedströms. 
 

3. Utvecklingen av ”sakernas internet” (Internet of Things) är en 
hårdvarutrend som ställer krav på kapacitet och kvalitet. Exempel på 
fenomenet är uppkopplade konsumentprodukter, så som 
aktivitetsarmband och smarta klockor.52 

Nästan hälften (47 procent) av Sveriges befolkning har tillgång till minst ett 
abonnemang för streamingtjänster (film och serier) och 46 procent av 
internetabonnenter tittar på Netflix. 13 procent använder tjänsten varje dag och 
ytterligare 18 procent tittar varje vecka. Youtube tittar över 80 procent av 
internetabonnenter på, och mer än en av fyra (27 procent) tittar dagligen.53 

                                                 
51 PTS, PM ”Ingår bredband levererat via fiber respektive koppar på samma slutkundsmarknad?”, 2015-
06-26, s. 13. 
52 PTS, PM ”Ingår bredband levererat via fiber respektive koppar på samma slutkundsmarknad?”, 2015-
06-26, s. 13. 
53 IIS, Svenskarna och internet 2017. 
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Figur 1: Andel av befolkningen som använder streaming av tv-tjänster. Källa: IIS, 2017. 

 

En streamingtjänst i upplösningen full HD kräver cirka 5 Mbit/s bandbredd 
medan en video i ultraHD (4K) upplösning kräver cirka 20 Mbit/s. Med detta 
menas tillgänglig bandbredd per enhet som använder sig av tjänsten. Det är 
därför tydligt att konsumenter som använder sig av dessa tjänster och ser på 
innehåll i hög upplösning på flera enheter samtidigt behöver bredband med en 
högre bandbredd än vad som är tillgängligt över xDSL. Då försäljningen av 
TV-apparater med mycket hög upplösning fortsätter att öka är det rimligt att 
anta att kunders efterfrågan av streamingtjänster som stöder dessa höga 
upplösningar kommer att fortsätta öka. 

Den ökade användningen av molntjänster där såväl individer som företag lagrar 
allt mer data på nätet av bidrar till ökad efterfrågan av höghastighetsbredband 
eftersom det är en kapacitetskrävande tjänst som ställer höga krav på 
anslutningens bandbredd både uppströms och nedströms. Sverige har den 
högsta användningen av molnlagring inom OECD.  

Figur 2: Användning av molntjänster. Källa: OECD, 2017. 
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Från datoranslutning till routeranslutning 

Det är inte längre vanligt att det i hushållen endast finns en dator som alla 
samsas om, utan det har blivit allt vanligare med flera terminaler i hushållet, 
såsom surfplattor, smarta mobiltelefoner och datorer (såväl stationära som 
bärbara). Denna trend kommer sannolikt också hålla i sig och förstärkas. Idag 
har en övervägande majoritet (88 procent) av befolkningen tillgång till mer än 
en terminal varav 62 procent har tillgång till både dator, smartmobil och 
surfplatta54. Det genomsnittliga antalet datorer i svenska hushåll är 2 och 2017 
hade ett svenskt hushåll i genomsnitt 1,2 surfplattor. 

Det är också allt vanligare att olika typer av utrustning i hemmet ansluts till 
internet via bredbandsuppkopplingen, via en fast eller en trådlös uppkoppling. 
Det kan vara s.k. smart-TV, strömbrytare, hemlarm eller vitvaror som ansluts 
på detta sätt. Enligt Telias beräkningar hade svenska hushåll år 2017 i 
genomsnitt 12,7 internetanslutna enheter såsom datorer, mobiltelefoner och 
surfplattor, men även TV apparater, högtalare, väderstationer och larm.55 

Användandet av internet går också allt längre ner i åldrarna. Till exempel 
använder idag tre fjärdedelar av tvååringarna internet. 2013 använde 16 procent 
av treåringarna internet dagligen. Under 2017 hade denna andel växt till 49 
procent.56 

Den här utvecklingen har i många hushåll medfört att den dator som tidigare 
var ansluten till bredbandsuttaget, som alla i familjen fick samsas om, nu har 
ersatts av en eller flera trådlösa routrar som försörjer ett eller flera trådlösa 
nätverk. Detta innebär att den fasta bredbandsanslutningen nu måste betjäna 
flera användare eller uppkopplade enheter samtidigt, vilket ställer högre krav på 
anslutningens kapacitet, tillgänglighet och kvalitet. 

                                                 
54 IIS (Internetstiftelsen i Sverige), Svenskarna och internet 2017, s. 16. 
55 Pressmeddelande från Telia, dnr: 15-7200-387. 
56 IIS, Svenskarna och internet 2017, s. 24. 
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Figur 3: Andel av befolkningen som har tillgång till dator, surfplatta, smart mobiltelefon 
samt bredband. Källa: IIS, 2017. 

 

De flesta användare vill ha höga hastigheter och stora volymer 

Att kunna surfa på webben och skicka e-post kan fortfarande anses utgöra 
basbehovet, vilket uppfylls av de lägsta överföringshastigheterna. Med en 
överföringshastighet på 10 Mbit/s kan slutkunden betala räkningar online, 
använda myndigheters e-tjänster, ta emot streamad musik och tv och dela 
anslutningen mellan flera datorer. Utvecklingen under 2010-talet visar dock på 
en tydlig inriktning i konsumenternas behov och användning av 
bredbandstjänster mot allt högre krav på överföringskapacitet.  

93%

95%

91%

69%

85%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dator Internet Bredband Surfplatta Smart mobil



  

Post- och telestyrelsen 22 

 

  

Figur 4: Fördelning av hastighet för nedladdning av data – fasta bredbandsabonnemang 
2007-2017. Källa: Svensk Telekommarknad 2017. 

 

Som beskrivits ovan kan efterfrågan på allt högre hastigheter förväntas fortsätta 
att öka i takt med att tekniken utvecklas och antalet kapacitetskrävande tjänster 
ökar.  

Genom att använda information från undersökningen Svensk Telekommarknad 
om utvecklingen av bredbandshastigheter kan en enkel, linjär prognos över hur 
efterfrågan kan tänkas se ut framöver göras. Prognosen visar att efterfrågan på 
höga hastigheter kommer att öka, år 2022 kommer sannolikt över 80 procent av 
internetabonnemangen i Sverige ha en nedladdningshastighet på över 100 
Mbit/s. 

Sammantaget talar användarmönstret för en fortsatt stigande efterfrågan på 
bredbandskapacitet. 

Som nämnts ovan utgår PTS från att små företags behov kan anses innefattas 
av behoven hos privatpersoner och hushåll. Ett sådant kapacitetsbehov kan 
exempelvis tänkas räcka för små företags hantering av betalterminaler, 
inventeringsverktyg, inköpssystem, faktureringssystem m.m. 

 Efterfrågan på fasta bredbandstjänster via olika nätinfrastrukturer 

Beroende på olika användarmönster har användarna behov av abonnemang 
som erbjuder olika hastigheter och prestanda. Det finns flera nätinfrastrukturer 
som kan leverera fasta bredbandstjänster. Nätinfrastrukturens tekniska 
möjligheter påverkar prestandan på den slutkundstjänst som slutkunderna 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

≥1000 Mbit/s 100 Mbit/s - <1000 Mbit/s 30 Mbit/s - <100 Mbit/s

10 Mbit/s - <30 Mbit/s 2 Mbit/s - <10 Mbit/s <2 Mbit/s



  

Post- och telestyrelsen 23 

 

erhåller. Därutöver hänger den anslutningsteknik som slutkunderna väljer 
samman med vilken typ av nät som slutkunden har tillgång till. 

I Sverige levereras fasta bredbandstjänster över fiberbaserade accessnät, över 
kabel-tv-nät och över kopparaccessnätet för traditionell fast telefoni (xDSL). 
De olika näten har olika egenskaper och det finns därför vissa skillnader i de 
bredbandstjänsterna.  

Bredbandstjänster tillhandahålls även över de mobila teknikerna LTE och 
HSPA,57 fasta radiobaserade nät och satellitanslutningar.  

Figur 5: Antal abonnemang (tusental) per accessform 2010-2017. Källa: Svensk 
Telekommarknad 2017. 

 

 

Trots en snabb teknisk utveckling inom den fasta radiotekniken och ett ökat 
antal marknadsaktörer på området bedömer PTS att det förhållandevis låga 
antalet abonnemang, samt avsaknaden av tillväxt, för bredbandstjänster via fast 
radio (ca. 10 000 stycken) medför att dessa inte kommer att utgöra en 
betydande andel av slutkundsabonnemangen under kommande 
regleringsperiod, och att de därmed inte kan utgöra något konkurrenstryck på 
övriga tekniker. Detsamma gäller satellitanslutningar (ca. 200 stycken). Dessa 
tekniker kommer därför inte att behandlas ytterligare i analysen. 

Däremot har PTS gjort bedömningen att det, liksom under föregående 
regleringsperiod, finns skäl att utreda om mobila bredbandsanslutningar via 
LTE-näten kan vara utbytbara mot fasta bredbandsanslutningar. Detta mot 

                                                 
57 LTE benämns ofta som 4G och HSPA benämns ofta som 3G. 
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bakgrund av den stora kundbasen samt att den kommersiella och tekniska 
utvecklingen av LTE-näten 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 innevarande avsnitt om 
slutkundernas behov av fasta bredbandstjänster. 

PTS kommer dock endast att beskriva mobilt bredband som fristående datatjänst59 
dvs. den produkt som operatörerna marknadsför och säljer till slutkunderna 
som ”mobilt bredband”, för att sedan bedöma dess utbytbarhet med fasta 
bredbandsanslutningar. Mobilt bredband som fristående tjänst innefattar 
bredbandsabonnemang där slutkunden ansluter till LTE-nätet via router, USB-
modem, sim-kort i surfplatta etc. PTS kommer däremot inte att undersöka om 
mobilt bredband som tilläggstjänst i ett mobiltelefonabonnemang är utbytbart 
mot fasta bredbandstjänster.60 Enligt PTS bedömning är mobilt bredband som 
tilläggstjänst en produkt som utifrån egenskaper, prissättning och användning 
(exempelvis vad gäller multiterminalanvändning) skiljer sig så mycket från fasta 
bredbandstjänster att det inte finns anledning att undersöka utbytbarheten 
mellan dessa två produkter närmare. 

Bredband över fiberbaserade accessnät 

I oktober 2017 hade 72 procent av Sveriges hushåll och 67 procent av 
arbetsställena i landet tillgång till bredband via fiber. Vid samma tidpunkt 
uppgick andelen hushåll i absolut närhet till redan fiberansluten byggnad till 84 
procent.61 Vad gäller tillgång är fiber är den näst vanligaste trådbundna 
accesstekniken.62  

Som illustreras av grafen nedan är andelen fiberabonnemang per invånare i 
Sverige hög i förhållande till andra OECD-länder. 

                                                 
58 PTS, Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2018 (PTS-ER-2018:9), s. 35ff. 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. 34). Se även: PTS 
mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 (PTS-ER-2018:7).  
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 i mobiltelefonabonnemang skiljer sig så mycket från 
fasta bredbandstjänster att det inte finns anledning att undersöka utbytbarheten mellan dessa två 
produkter närmare. 
60 Det är möjligt att använda en mobiltelefon med datatjänst som ett mobilt modem (en s.k. hot-spot). 
Detta förefaller dock vara tämligen ovanligt: PTS Individundersökning 2015, s. 14.   
61 Med ”absolut närhet” menas här ett avstånd på maximalt 50 meter, PTS mobiltäcknings- och 
bredbandskartläggning 2017 (PTS-ER-2018:7), s. 18. 
62 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 (PTS-ER-2018:7), s. 27-30. 
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Figur 6: Andel fasta bredbandsabonnemang över fiber. Källa: OECD, 2017. 

 

I Sverige erbjuds huvudsakligen bredbandsabonnemang med följande 
hastigheter över fiber:63 
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Fiberbaserade bredbandstjänster är typiskt sett mer stabila och har generellt sett 
lägre grad av paketförlust och fördröjning (i genomsnitt 13 millisekunder) än 
xDSL-bredband (39 millisekunder), vilket kan vara särskilt viktigt för online-
spel och videosamtalstjänster. 

                                                 
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 kapacitetskrävande applikationer och för att 
leverera flera simultana bredbandstjänster över samma anslutning (exempelvis 
höghastighetsabonnemang för internetsurf och högupplöst ip-tv). I dagsläget 
karaktäriseras bredband via fiber av högre teoretisk överföringshastighet än 
övriga trådbundna accesstekniker. Överföringshastigheten minskar inte heller 
med avståndet till noden. De fiberabonnemang med högst hastighet som var 
vanligt förekommande hos de största tjänsteleverantörerna levererade i 
genomsnitt ca. 99 Mbit/s under 2017.64 Vidare är det för fiber vanligt att 
abonnemang erbjuds med både symmetrisk och asymmetrisk 
överföringshastighet. Symmetrisk överföringshastighet, som ger samma 
hastigheter vid upplänk som vid nedlänk, är viktigt för användare med stora 
behov av att skicka data, exempelvis företag med egna servrar eller användare 
av lagringstjänster på internet.65 

År 2010 levererades 10 procent av bredbandsabonnemangen över fiber med en 
hastighet på under 10 Mbit/s. Motsvarande andel 2017 var 1 procent. Samtidigt 
har andelen abonnemang på hastigheter från 10 och upp till 99 Mbit/s minskat 
från 43 procent 2010 till 15 procent 2017 och andelen bredband som levereras 
med en hastighet på 100 Mbit/s och över har ökat från 47 till 84 procent under 
samma period.66 

Sett till antalet abonnemang har efterfrågan på fiber ökat kraftigt de senaste 
åren, se Figur 5. Att det totala antalet abonnemang har ökat samtidigt som det 
skett en minskning av antalet låghastighetsabonnemang över fiber beror dels på 
att slutkunderna uppgraderat sina abonnemang, dels på att operatörerna inte 
längre erbjuder de lägsta hastigheterna. 

Bredband över kabel-tv-nät 

S.k. returaktivering har gjort det möjligt att erbjuda bredband via kabel-tv-nät. 
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 3.0, som medger högre hastigheter, 
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. Bredbandstjänster över kabel-tv-nät erbjuds till både 
privatpersoner och företag, och det är vanligt att fler än en tjänst levereras över 
samma bredbandsanslutning – exempelvis både tv- och internetabonnemang.  

Följande bredbandshastigheter över kabel-tv-nät är vanligt förekommande på 
den svenska marknaden:67 

                                                 
64 IIS, Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2017, s. 16. Bredbandskollen är ett konsumentverktyg 
som hjälper bredbandskunder att utvärdera sin bredbandsuppkoppling. Med hjälp av verktyget kan 
konsumenten få ett mätvärde och en rekommendation hur väl detta mätvärde stämmer överens med den 
förväntade kapaciteten på internetanslutningen. 
65 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 (PTS-ER-2018:7), s. 26. 
66 PTS, Svensk Telekommarknad 2017 (PTS-ER-2018:16). 
67 Erbjudanden från Com Hem, dnr: 15-7200-385. 
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I dagsläget karaktäriseras bredband via kabel-tv-nät av överföringshastigheter 
som är högre än via xDSL och i många fall i nivå med fiber. Det 
bredbandsabonnemang med högst hastighet via kabel-tv-nät som var vanligt 
förekommande under 2017 levererade i genomsnitt ca. 99 Mbit/s nedströms.68 
Hastigheterna som kabel-tv-nätet levererar har typiskt sett asymmetrisk 
överföringshastighet vilket gör att det går snabbare att ta emot än att skicka filer 
(abonnemang med symmetrisk överföringshastighet erbjuds dock också via 
kabel-tv-nät). Andelen abonnemang med nedladdningshastigheter 100 Mbit/s 
eller mer har ökat från 34 procent 2014 till 67 procent 2017.69 Under samma 
period har kabel-tv-näten uppgraderats, vilket gör att många hushåll som 
tidigare inte hade möjlighet att uppnå höga nedladdningshastigheter via kabel-
tv-nät nu kan det. 

Överföringshastigheter avtar med avståndet till närmaste nod. Eftersom kabel-
tv-nät företrädesvis finns i tätbebyggda områden är dock noden i de flesta fall 
så nära slutanvändarna att överföringshastigheten inte påverkas negativt i någon 
större utsträckning.70 

Kabel-tv-baserade bredbandstjänster har liknande tekniska egenskaper och 
prestanda vad avser överföringshastighet, paketförlust (bit error rate) och 
fördröjning, som motsvarande bredbandstjänster över fiber. 

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

Bredband över det xDSL-baserade accessnätet 

För fast bredband via trådbunden accessteknik är xDSL den teknik som ger 
störst andel hushåll och arbetsställen i landet tillgång till bredband. I oktober 
2017 hade 89 procent av Sveriges hushåll och 86 procent av arbetsställena i 
landet tillgång till bredband via xDSL.71 Det har skett en minskning med ca. 9 
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.  

                                                 
68 IIS, Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2017, s. 16. 
69 PTS, Svensk Telekommarknad 2017 (PTS-ER-2018:16). 
70 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 (PTS-ER-2018:7), s. 29. 
71 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 (PTS-ER-2018:7), s. 30. 
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Tekniken 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 en faktisk 
överföringshastighet på 1 Mbit/s uppskattas till 5 kilometers kabellängd.  

Jämfört med kabel-tv-nät och fibernät har xDSL lägre överföringshastighet (det 
bredbandsabonnemang med högst hastighet via xDSL som var vanligt 
förekommande under 2017 levererade i genomsnitt ca. 15 Mbit/s72). Med 
uppgradering av telestationen till VDSL möjliggörs dock högre hastigheter (det 
bredbandsabonnemang med högst hastighet via VDSL som var vanligt 
förekommande under 2017 levererade i genomsnitt 27,5 Mbit/s73). Maximalt 
avstånd för att anses ha tillgång till VDSL är 500 meter fågelvägen från 
telestationen74. Det är därför uppskattningsvis endast 20 procent av 
befolkningen som har möjlighet att skaffa bredband levererat över VDSL.75 

På den svenska marknaden erbjuds xDSL-bredband med i huvudsak följande 
nedladdningshastigheter76: 
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 24 Mbit/s 

 30 Mbit/s 

 60 Mbit/s 

Sett till antal abonnemang har efterfrågan på xDSL sjunkit, se Fel! Hittar inte 
referenskälla.. År 2014 fanns ca. 1,2 miljoner abonnemang jämfört med ca. 
777 000 abonnemang år 2017.77 

Ingen planerad uppgradering av kopparnätet 

Med den senaste generationens xDSL-teknik (G.fast) kan höghastighetstjänster 
på upp till 500 Mbit/s uppnås i befintlig kopparinfrastruktur. Sveriges ur ett 
europeiskt perspektiv mycket välutbyggda fibernät agerar dock som en 
motverkande faktor mot betydande investeringar i uppgraderingar av 
kopparnätet. Stora europeiska operatörer som British Telecom, Swisscom, 
Deutsche Telekom och Proximus har redan notifierat marknaden om att 
utrullning av G.fast är en del av deras framtidsplan, men det finns ingen 
indikation på att denna typ av teknik är på väg ut på den svenska marknaden. 
Vidare är Sverige ett glesbefolkat land där de flesta hushåll som fortfarande inte 

                                                 
72 IIS, Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2017, s. 16.  
73 IIS, Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2017, s. 33. 
74 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 (PTS-ER-2018:7) s. 30. 
75  PTS Byggnadsdatabas, se beskrivning i dnr: 17-7015-1. 
76 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. 
77 PTS, Svensk Telekommarknad 2017 (PTS-ER-2018:16). 
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har tillgång till fiber bor för långt från sin lokala telestation för G.fast ska kunna 
betraktas som ett alternativ till fiber. 

Bredband via mobilnätet 

Bredband via de ovan nämnda infrastrukturerna fibernät, kabel-tv-nät och 
xDSL-nät utgör fasta bredbandstjänster. Det är endast mobilt bredband som 
kan erbjuda just egenskapen mobilitet. Det finns dock som sagt skäl att utreda 
om mobila bredbandsanslutningar, som fristående datatjänster, kan vara 
utbytbara mot fasta bredbandsanslutningar. 

I de trådlösa accessteknikerna ingår HSPA (3G) och LTE (4G) som sinsemellan 
har olika egenskaper. LTE är en mer modern teknik som möjliggör bättre 
överföringskapacitet och högre överföringshastigheter78. Alla Sveriges hushåll 
har tillgång till bredband via LTE-näten.79  

Överföringshastigheten för mobilt bredband påverkas av den bandbredd som 
finns tillgänglig i den basstation som täcker området. I städer och större tätorter 
använder operatörerna ofta fler och högre frekvensband vilket möjliggör högre 
bandbredder, och därmed ofta högre prestanda. 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 höga 
överföringshastigheter i de lägre frekvensbanden som används i glesbygd.80 En 
framtida tilldelning av frekvensband i 700 MHz-bandet för mobilt bredband 
skulle kunna 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  

Sett till antal abonnemang har efterfrågan på mobilt bredband avtagit något de 
senaste åren, se Figur 5.  

Slutkundernas preferenser 

Respondenterna i PTS Individundersökning år 2011, 2013 och 2015 har ställts 
inför frågan varför man valt den anslutningsform som man huvudsakligen 
använder.  

                                                 
78 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 (PTS-ER-2018:7), s. 32. 
79 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 (PTS-ER-2018:7), s. 32. 
80 PTS, Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017 (PTS-ER-2017:6), s. 38f.  
81 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 och Telia, dnr: 15-7200-383. 
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Tabell 1. Anledning att välja nuvarande anslutningsform. Källa: PTS 
Individundersökning år 2011, 2013 och 2015.83 

 

Slutkunder med mobil anslutning har framförallt angivit att de gjort sitt val 
utifrån att de vill kunna vara mobila i och utanför hemmet samt att de vill ha ett 
lägre pris. Som framgår av Fel! Hittar inte referenskälla. är möjligheten till 
mobilitet för vissa användare en avgörande egenskap i valet av teknik. 
Användandet av tjänster som kräver högre hastigheter kan få slutkunder att 
avstå från att använda mobilt bredband. 

I dagsläget har slutkunderna som har bredbandsanslutning via fiber framförallt 
valt denna anslutningsform för att de använder tjänster som kräver högre 
hastigheter, inte vill att överföringshastigheten ska begränsas eller för att de har 
fått paketerbjudanden med tillhörande internetanslutning. Marknadsstatistiken 
visar också att de som ansluter sig till fibernät i större utsträckning väljer 
abonnemang med högre hastigheter. Av gruppen som väljer fiberinfrastruktur 
har 83 procent en nedladdningshastighet på 100 Mbit/s eller över.84 

 Överlapp mellan olika tekniker 

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

PTS Byggnadsdatabas85 visar på överlappet mellan olika tekniker i Sverige, 
approximerat utifrån uppgifter om vilka byggnader i Sverige som är anslutna 

                                                 
83 Svaren redovisas utifrån huvudsaklig anslutningsform. Flera svar var möjliga, därav summerar 
kolumnerna till mer än 100. 
84 PTS, Svensk Telekommarknad 2017 (PTS-ER-2018:16). 
85 Se beskrivning i dnr: 17-7015-1. 
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med respektive teknik, och hur många lägenheter som finns i respektive 
byggnad. 

Andelen av fiberanslutna lägenheter som också kan nås av bredbandstjänster 
via kabel-tv-nät är 44 procent, och via xDSL 92 procent. Andelen kabel-tv-
nätanslutna lägenheter som också nås via fiber är 65 procent, och via xDSL 97 
procent. Den andel lägenheter som är anslutna till kopparaccessnätet som även 
kan nås via fiber är 52 procent, och via kabel-tv-nät 37 procent.     

Enfamiljshus och flerfamiljshus 

Tillgången till bredband levererat över flera olika tekniker skiljer sig åt mellan 
enfamiljshus och flerfamiljshus.86 Idag är en majoritet (72 procent) av hushållen 
boende i flerfamiljshus anslutna till fiber medan i storleksordningen 28 procent 
av hushållen i enfamiljshus är anslutna.87 Kabel-tv-nät finns nästan uteslutande i 
flerfamiljshus. 

 Efterfrågan på tillgänglighetsgarantier och kvalitet 

Fast bredband till privatpersoner och små företag tillhandahålls utan någon 
form av prioritering, s.k. best effort, och utan några garantier beträffande 
överföringshastighet eller tillgänglighet. I detta hänseende är det inte någon 
skillnad i avtalsvillkor mellan xDSL-, kabel-tv-nätbaserat, fiberbaserat eller 
mobilt bredband. För xDSL och mobilt bredband redovisar dock operatörerna 
oftast ett kapacitetsintervall, t.ex. 12-30 Mbit/s för ett abonnemang som 
maximalt kan uppnå 30 Mbit/s i överföringshastighet nedströms. Det är också 
vanligt att operatörerna förbehåller sig rätten att begränsa den enskilde 
slutkundens möjligheter att använda tjänsten samt friskriver sig från ansvar för 
begränsningar i tillgänglighet eller överföringshastighet. 
 
För LTE-nätet gäller liksom för de fasta bredbandsnäten att 
överföringshastigheten varierar beroende på hur många som använder nätet vid 
ett givet tillfälle. Generellt sett är LTE-näten mer känsliga för belastning än vad 
fasta bredbandsnät är.88 Operatörerna har dock investerat i och uppgraderat 
LTE-nätet, samt byggt ut fler basstationer.89  

För vissa tjänster, t.ex. spel online, är korta svarstider en relevant 
kvalitetsaspekt. Bredbandstjänster via kabel-tv-nät och fiber har generellt 
kortare genomsnittliga svarstider än vad xDSL och mobilt bredband har.  

                                                 
86 Med enfamiljshus avses i detta beslut bostadshus med en lägenhet. Resterande byggnader utgör 
flerfamiljshus. 
87 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 kombinerad med data från Lantmäteriets 
fastighetsregister och uppgifter om antal lägenheter från Statistiska Centralbyrån, approximerat utifrån 
uppgifter om vilka byggnader i Sverige som är anslutna med respektive teknik, och hur många lägenheter 
som finns i respektive byggnad, fortsättningsvis benämnd PTS Byggnadsdatabas, se beskrivning i dnr: 17-
7015-1. 
88 IIS, Mobil Surfhastighet i Sverige 2017, s. 11 och Ofcom, UK Home Broadband Performance – The 
performance of fixed-line broadband delivered to UK residential consumers (2017) s. 15.  
89 PTS, Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2018 (PTS-ER-2018:9), s. 35; PTS Mobiltäcknings- 
och bredbandskartläggning 2017, s. 43.  
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Figur 7: Svarstider för att skicka och ta emot data 2014-2016. Källa: IIS, Bredbandskollen 
Surfhastighet i Sverige 2008-2016 (2017). 

 

 Efterfrågan på sampaketerade abonnemang 

Sampaketering innebär att slutkunderna köper fasta bredbandstjänster i 
kombination med fast telefoni och/eller 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 
telefoni och fast bredband även om antalet sådana abonnemang har sjunkit 
sedan 2010, och sampaketering av bredband och tv har ökat under denna 
tidsperiod.  

Samtliga tjänsteleverantörer erbjuder även bredband som en fristående tjänst. 
Mobilt bredband erbjuds inte med sampaketeringar av andra tjänster.  
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Figur 8: Antal sampaketerade bredbandsabonnemang. Källa: Svensk Telekommarknad 
2017. 90 

 

 

Såväl fiber- och kabel-tv- som xDSL-näten kan tillhandahålla fast telefoni och 
tv.91 Bredbandstjänster baserade på xDSL är dock avståndsberoende, vilket 
medför dock att slutkunderna inte alltid kan få tillgång till tjänster som kräver 
högre överföringshastighet (t.ex. ip-tv).92 Användarupplevelsen kan också skilja 
sig då ip-tv tillhandahålls via xDSL, eftersom ip-tv-tjänsten tilldelas mellan 4 
och 13 Mbit/s av den tillgängliga kapaciteten, vilket innebär att det går 
långsammare att surfa på internet samtidigt som ip-tv-boxen är påslagen.93 
Denna fördröjning ökar ju fler tjänster som används samtidigt. 

Eftersom kabel-tv-näten ursprungligen byggdes för att tillhandahålla tv erbjuds 
även denna tjänst, dock inte som ip-tv via bredbandsanslutningen. I kabel-tv-
näten tillhandahålls däremot ip-telefoni via bredbandsanslutningen 

Vad gäller tv så ökade antalet ip-tv-abonnemang med 82 procent mellan åren 
2012 och 2017. Det är enbart försäljningen av ip-tv över fiber (inklusive fiber-

                                                 
90 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. 
91 Via xDSL-nätet tillhandahålls telefoni såväl via PSTN som i form av ip-telefoni. 
92 Även kopparnätets kondition kan påverka kapaciteten. 
93 Telias allmänna villkor för tjänster till konsumenter, p. 2.12, dnr: 15-7200-384. 
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LAN) som ökar, vilken är den vanligaste distributionsformen för ip-tv. Antalet 
abonnemang över xDSL har minskat under samma period.  

Figur 9: Antal ip-tv-abonnemang via bredband. Källa: Svensk Telekommarknad 2017. 

 

 

 Priser på fasta bredbandstjänster i Sverige per olika hastighetsgrupper 

Generellt kan konstateras att priser på xDSL-baserat bredband är något högre 
än priser på bredband via fiber och kabel-tv-nät för motsvarande hastigheter. 
De senare teknikerna har även ett antal erbjudanden med väsentligt högre 
hastigheter jämfört med xDSL. Priser på bredband via kabel-tv-nät och fiber 
motsvarar relativt väl varandra. I en jämförelse mellan de priser som 
analyserades i 2015 års beslut och nuvarande priser kan konstateras att priserna 
på abonnemang via xDSL-nät och kabel-tv-nät har höjts över hela 
hastighetsspektrumet, medan fiber har legat relativt stabilt. För mobila 
bredbandsabonnemang har det skett en generell prissänkning i relation till 
datavolym. 
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Tabell 2. Priser på nationella erbjudanden av fasta bredbandstjänster. Källa: PTS 
insamling från Telia, Telenor, Com Hem, Tele2, A3, NetAtOnce och 
Bahnhofs hemsidor, maj 2018.94 

Tidigare beslut (2014 års priser) 

 8-10 Mbit/s 24-30 Mbit/s 50-60 Mbit/s 100 Mbit/s 250 Mbit/s 

xDSL 239-309 269-389 389-439   

Kabel-tv   289 339 429 

Fiber 229-329   299-379 399-499 

Uppdaterad (2018 års priser) 

 8-10 Mbit/s 24-30 Mbit/s 50-60 Mbit/s 100 Mbit/s 250 Mbit/s 

xDSL 269-438 299-498 379-538   

Kabel-tv   369 389-399 419-499 

Fiber    289-399 309-499 

 

Figur 10: Genomsnittspriser för fasta bredbandsabonnemang per hastighet och teknik. 
Källa: PTS insamling från Telia, Telenor, Com Hem, Tele2, A3, 
NetAtOnce och Bahnhofs hemsidor, maj 2018.95 

 

                                                 
94 Dnr: 15-7200-370 till 15-7200-378, 15-7200-385. 
95 Dnr: 15-7200-370 till 15-7200-378, 15-7200-385. 
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 Priser på fasta bredbandstjänster i Sverige per teknik 

Fiber 

Genomsnittspriserna på fiberabonnemang med olika hastigheter har generellt 
sett gått ner under de senaste fyra åren (mellan 2-5 procent) med undantag för 
nedladdningshastigheten 100 Mbit/s där priset gått upp med 12 procent.  

De nedladdningshastigheter som återkommer oftast är 10 Mbit/s, 100 Mbit/s 
och 1000 Mbit/s. Abonnemang på 1000 Mbit/s är också de dyraste på 
marknaden och priset varierar mellan 999 kr/mån (Telia) och 899 kr/mån 
(Bredbandsbolaget).  

Figur 11: Fast bredband via fiber, prisutveckling över tid för olika hastigheter. Källa: 
Baserat på uppgifter från Strategy Analytics Teligen. 

 

xDSL 

Priser för abonnemang med hastigheter mellan 2-24 Mbit/s har samlats in 
sedan 2007.96 VDSL-abonnemang med hastigheter mellan 30-60 Mbit/s 
registreras först 2011/2012 men började säljas redan 2003/2004, se figuren 
nedan.  

Sammantaget har genomsnittspriserna för xDSL i intervallet 250-450 kr per 
månad legat stabilt över en tioårsperiod. Högre nedladdningshastigheter 
betingar högre priser med undantag från de sista två åren då genomsnittspriset 
på abonnemang med 30 Mbit/s i nedladdningshastighet var ca. åtta procent (30 
kr) billigare än abonnemang med hastighet på 24 Mbit/s. Abonnemangen med 
30 och 60 Mbit/s är de som sjunkit något i pris (7,5 respektive 6 procent) sedan 

                                                 
96 Av Strategy Analytics Teligen.  
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2012. Priserna på nedladdningshastigheter om 2-24 Mbit/s har ökat mellan 5-
10 procent under samma period. 

Figur 12: Fast bredband via xDSL, prisutveckling över tid för olika hastigheter. Källa: 
Baserat på uppgifter från Strategy Analytics Teligen. 

  

Kabel 

År 2009 fanns bredbandsabonnemang över kabel-tv-nätet med 
nedladdningshastigheter mellan 0,25-50 Mbit/s medan 
nedladdningshastigheterna år 2017 ligger mellan 50-500 Mbit/s. På sex år har 
alltså utbudet förändrats snabbt, mycket tack vare teknikutveckling.  

För bredband via kabel-tv-nätet finns abonnemang med ett stort antal 
hastigheter registrerade i prisdatabasen, se figuren nedan. Genomsnittspriserna 
på kabel-tv-nätabonnemang med högre hastigheter (upp till 100, 250, 500 och 
Mbit/s) har gått ner sedan 2014. 
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Figur 13: Fast bredband via kabel-tv-nät, prisutveckling över tid för olika hastigheter 
Källa: Baserat på uppgifter från Strategy Analytics Teligen. 

  

Mobila bredbandstjänster 

Till skillnad från fasta bredbandstjänster marknadsförs mobila 
bredbandsabonnemang 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. För mobila 
bredbandsabonnemang tillkommer normalt sett engångskostnader för 
bredbandsrouters. 
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Figur 14: Bredband via mobilnätet, prisutveckling över tid för olika datavolymer. Källa: 
Baserat på uppgifter från Strategy Analytics Teligen. 

  

 

  Olika affärsmodeller och avtalsformer för fasta bredbandstjänster till 
enfamiljs- och flerfamiljshus 

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 dessa 
åt är framförallt att avtalsparterna är olika i enfamiljshus och flerfamiljshus, att 
operatörerna i större utsträckning äger slutkundsaccessen i enfamiljshus, samt 
att möjligheten att välja mellan och förhandla med olika accessnätsoperatörer 
och kommunikationsoperatörer97 (KO) är större i flerfamiljshus.  

Då slutkunden befinner sig i ett flerfamiljshus är det fastighetsägaren som tecknar 
avtal med en operatör för slutkundstjänster eller KO-tjänster. Om 
fastighetsägarens avtal med operatören avser KO-tjänster tecknar slutkunden 
tjänsteavtal med de tjänsteleverantörer som finns tillgängliga i 
leveransportföljen hos den för viss tid valda KO:n. 

                                                 
97 Det finns flera varianter av den s.k. KO-modellen, men i princip innebär modellen att 
kommunikationsoperatören, extern eller i form av nätägaren själv, hyr nätet och investerar i egen aktiv 
nätutrustning. Med detta aktiva nät tillhandahåller kommunikationsoperatören virtuella accessförbindelser 
till tjänsteleverantörer, som i sin tur får erbjuda bredbandstjänster till slutkunder.  
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Då slutkunden å andra sidan befinner sig i ett enfamiljshus är den vanligaste 
avtalsformen att slutkunden tecknar ett avtal direkt med operatören för 
slutkunds- eller KO-tjänster.  

Därtill kan enfamiljshusområden delas in i olika mognadsfaser. Slutkunden i ett 
enfamiljshus har typiskt sett 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. De övergripande 
skillnaderna mellan de huvudsakliga affärsmodellerna för enfamiljs- respektive 
flerfamiljshus kvarstår dock och i följande beskrivningar görs därför i princip 
ingen skillnad mellan dessa olika mognadsfaser. 

Fastighetsnätet som förhandlingsmedel 

I flerfamiljshus äger fastighetsägaren ett fastighetsnät som är en nödvändig 
resurs mellan accessnätet och slutkundsaccessen för att tillhandahålla 
bredbandstjänster till slutkunderna. Fastighetsnätet i ett flerfamiljshus ger 
tillgång till en grupp av kunder, jämfört med enfamiljshuset som generellt sett 
endast utgör en slutkundsaccess. Den som råder över fastighetsnätet kan 
använda det som ett förhandlingsmedel gentemot accessnätsoperatörer, KO 
och tjänsteleverantörer. Vad gäller fastighetsägare i form av större hyresvärdar 
används detta förhandlingsmedel generellt sett för att generera intäkter (s.k. 
kick-backs) via de avgifter som tas ut av KO eller tjänsteleverantör. För 
fastighetsägare i form av bostadsrättsföreningar används förhandlingsmedlet 
generellt sett för att få ett så förmånligt pris som möjligt (liknande en 
grupprabatt) för föreningens medlemmar.  

En fastighetsägare i flerfamiljshus kan från tid till annan upphandla nya KO-
tjänster eller slutkundstjänster. Den möjligheten finns inte i samma utsträckning 
i enfamiljshus eftersom accessnätägaren oftast är KO i sitt eget nät.  

Följande exempel illustrerar hur en upphandling i ett flerfamiljshus kan gå till då 
en fastighetsägare ska upphandla en ny KO-tjänst. Den operatör, antingen en 
extern KO eller en vertikalt integrerad accessnätägare med KO-verksamhet 
som vinner upphandlingen, betalar framledes en hyra till fastighetsägaren (för 
användning av fastighetsnätet)98, och en hyra till accessnätsoperatören för 
användning av accessnätet (i det fallet att operatören är en extern KO) och KO 
får intäkter antingen från tjänsteleverantörerna eller direkt via slutkunderna.99 I 
de fall det finns flera accessnät att välja mellan är det inte heller ovanligt att den 
operatör som vinner fastighetsägarens upphandling av KO- eller 
slutkundstjänster väljer vilken accessnätsoperatör som ska leverera accessnät till 
byggnaden. På så sätt kan accessnätsoperatören upphandlas med samma 
regelbundenhet som den operatör som levererar KO- eller slutkundstjänster.  

                                                 
98 Skrivelse från Tele2, 2018-01-29, dnr: 15-7200-323, s. 2, skrivelse från Com Hem, 2018-01-29, dnr: 15-
7200-322, s. 4. 
99 Skrivelse från Tele2, 2018-01-29, dnr: 15-7200-323, s. 2. 
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I affärsmodellen som vanligtvis tillämpas till enfamiljshus saknar slutkunden 
vanligtvis den förhandlingsposition som fastighetsägaren i 
flerfamiljshusmodellen har via det s.k. fastighetsnätet och det stora 
kundunderlaget för att kunna påverka priset på slutkundstjänsten och 
upphandla KO och slutkundstjänster med jämna mellanrum. I 
enfamiljshusmodellen, i vart fall för enskilda hushåll, kan slutkunden i många 
fall inte påverka valet av accessnätsoperatör eller KO, utan kan enbart byta de 
tjänsteleverantörer som finns att välja i kommunikationoperatörens 
leveransportfölj.100 

Priser på fasta bredbandstjänster till enfamiljshus och flerfamiljshus 
Flerfamiljshus 

Det vanligaste syftet med att teckna gruppavtal är att teckna bredband (och 
andra tjänster som ip-tv och ip-telefoni) till lägre priser än vad en enskild 
konsument kan köpa. Priset för bredband via gruppanslutningar är ofta 
betydligt lägre än operatörernas listpriser.101 Vid gruppanslutningar krävs ofta att 
ett visst antal abonnenter ansluter sig och avtalen kan ha relativt långa 
bindningstider. 2017 fanns 720 000 gruppanslutna abonnemang på fast 
bredband i Sverige, vilket motsvarar ca. 19 procent av alla fasta 
bredbandsabonnemang.102 

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 kan föregås av förhandling som 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 aktörer på den svenska marknaden, uppgick den 
genomsnittliga gruppavtalsrabatten för slutkunder med abonnemang på 100 
Mbit/s till 45 procent, och slutkunder med abonnemang på 250 Mbit/s till 54 
procent. 

Enfamiljshus 

För att kunna använda en bredbandstjänst via fibernät i enfamiljshus måste 
hushållen utöver det månatliga priset för användning av tjänsten betala en 
anslutningsavgift om fiberaccessnät inte redan finns till byggnaden och 
anläggning av infrastrukturen därmed behövs. Det finns en fortsatt stor 
betalningsvilja hos slutkunderna som accepterar en typisk anslutningsavgift på 
17 445 kronor år 2017.103  

                                                 
100 Skrivelse från Tele2, 2018-01-29, dnr: 15-7200-323, s. 2. 
101 PTS, Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband (PTS-ER-2017:21) s. 22. 
102 PTS, Svensk telekommarknad 2017 (PTS-ER-2018:16) s. 30f. 
103 PTS, Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband (PTS-ER-2017:21), s. 27.  
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Det förekommer att KO fakturerar en nätavgift utöver månadsavgiften för 
bredbandstjänsterna. Nätavgifter faktureras i dagsläget av ca. tolv nätägare. Fem 
av dessa nät verkar differentiera sina grundläggande nätavgifter mellan 
slutkunder som bor i enfamiljshus och sådana som bor i flerfamiljshus, och i 
alla dessa fall är nätavgiften högre för enfamiljshus. Skillnaden för en och 
samma hastighet kan vara så låg som 20 SEK per månad, eller så hög som 129 
SEK per månad. I de fall där KO tar ut högre nätavgift från slutkunder i 
enfamiljhus kan KO få en högre ARPU (average revenue per user) i 
enfamiljshus än i flerfamiljshus, och kan i princip hålla samma priser till 
tjänsteleverantörer i enfamiljshus och flerfamiljshus.  

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 villasegmentet. Detta kan vara en 
indikation på att utbyggnadsfasens prisåterhållande effekt håller på att minska. 
Samtidigt sker de flesta prishöjningarna i nät som i utgångsläge har eller hade 
låga priser jämfört med resten av marknaden och det är därför i nuläget inte 
möjligt att prognosticera en allmän dynamik uppåt.  

2.3.5 Utbytbarhet från efterfrågesidan 

Med anledning av att fast bredband tillhandahålls och efterfrågas med viss 
differentiering av produktegenskaperna finns anledning att undersöka huruvida 
slutkundsmarknaden är homogen eller om det till följd av variationer i 
slutkundernas efterfrågan snarare rör sig om flera slutkundsmarknader som 
tillgodoser olika behov. Detta görs genom en utbytbarhetsanalys utifrån ovan 
beskrivna behov och produkter. 

 Privatpersoner och små företag respektive stora företag 

Genomgången av slutkundernas behov av fasta bredbandstjänster visar att 
privatpersoner och små företag i huvudsak efterfrågar standardiserade 
bredbandsabonnemang. Dessa ska ge möjlighet för slutkunden att bl.a. betala 
räkningar online, använda myndigheters e-tjänster, ta emot streamad musik och 
tv, dela anslutningen mellan flera datorer, 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 till best 
effort på marknaden för privatpersoner och mindre företag.  

En separat slutkundsmarknad måste därför avgränsas för bredbandstjänster till 
medelstora och större företag. Utbytbarhetsanalysen nedan rör alltså endast 
privatpersoners och små företags behov. 
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 Fiber som utgångspunkt för utbytbarhetsanalys 

Enligt konkurrensrättsliga principer utgår i normalfallet 
produktmarknadsavgränsningen från en kärnprodukt,104 dvs. en produkt som är 
det huvudsakliga fokusområdet för utredning (t.ex. att ett dominerade företag 
missbrukar sin marknadsmakt genom att vägra leverera en produkt). Syftet med 
att ha en kärnprodukt i marknadsavgränsningen är att göra det möjligt för en 
konkurrensmyndighet eller regleringsmyndighet att kunna pröva utbytbarheten 
mot andra produkter för att eventuellt vidga den relevanta marknaden.105 Vid 
marknadsavgränsningen av slutkundsmarknaden för bredbandstjänster är det ur 
ett historiskt perspektiv naturligt att utgå från bredbandstjänster över xDSL-
anslutningar som kärnprodukt eftersom SMP-regelverket initialt till stor del 
handlade om att öppna upp de tidigare nationella monopolisternas xDSL-
nätverk för konkurrens.106  

Utredningen av marknadsförhållandena i Sverige visar dock att antalet 
abonnemang för bredbandstjänster över fiberanslutningar med god marginal 
överstiger antalet abonnemang levererade över xDSL-nätet. Det finns sedan 
flera år tillbaka en generell trend där antalet xDSL-abonnemang minskar i takt 
med att fiberabonnemangen ökar.107 PTS har gjort bedömningen att över 90 
procent av hushållen och de små företagen kommer att ha tillgång till 
fiberanslutningar senast 2020.108 Vid valet av kärnprodukt för 
marknadsavgränsningen är det därför lämpligt att PTS, utifrån rådande 
marknadsförhållanden, utgår från bredbandstjänster till slutkunder levererade 
över fiberanslutningar. 

 Utbytbarhet från efterfrågesidan mellan bredband levererat över 
fiberbaserat accessnät och xDSL-baserat accessnät 

Efter fibernät är xDSL-nät den näst största fasta anslutningsformen. 
Substitutionsanalysen tar därför sin utgångspunkt i utbytbarheten mellan 
bredband levererat över fibernät och bredband levererat över xDSL-nät. 

Egenskaper 

Fiber är den accessteknik som ger högst prestanda och är lämplig för 
mycket kapacitetskrävande applikationer samt för att leverera flera 
simultana bredbandstjänster över samma access (exempelvis 
höghastighetsabonnemang på internet, ip-telefoni och högupplöst tv). 
Fibertekniken kan leverera symmetriska överföringshastigheter vilket ger 

                                                 
104 Eng: focal product. 
105 Riktlinjerna, p. 30; kommissionens tillkännagivande p. 16.  
106 Future electronic communications markets subject to ex-ante regulation (2013), report commissioned 
by the European Commission (DG Connect) s. 112. 
107 51,6 procent av alla fasta bredbandsanslutningar går via fiber, att jämföra med 29,5 procent för 
anslutningar via xDSL, PTS, Svensk Telekommarknad 2017 (PTS-ER-2018:16). 
108 PTS, Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2018 (PTS-ER-2018:9), s. 39; Att hushållen och 
små företagen har tillgång till fiberanslutningar betyder inte per automatik att de kommer att byta till 
bredbandstjänster över fiberabonnemang. 
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samma hastigheter vid upplänk som vid nedlänk, samt har generellt sett 
kortare svarstider jämfört med xDSL. 

xDSL-tekniken baseras på det traditionella kopparaccessnätet för fast telefoni, 
och karaktäriseras av asymmetrisk överföringshastighet. 
Överföringshastigheterna avtar med avståndet till den telestation som 
abonnenten är ansluten till och jämfört med fiber har xDSL lägre möjliga 
topphastigheter.  
 
Via såväl fibernätet som xDSL-nätet kan tilläggstjänster som ip-telefoni och ip-
tv tillhandahållas. Via xDSL-nätet tillhandahålls telefoni antingen via det 
publika telefonnätet som i form av ip-telefoni. Att bredbandstjänsten är 
avståndsberoende innebär att slutkunder som har bredband via xDSL-nätet inte 
alltid kan få tillgång till ip-tjänster som kräver högre överföringskapacitet. Detta 
kan även bero på xDSL-nätets kondition. Därutöver minskar även 
användningen av ip-tv över xDSL-nätet den tillgängliga kapaciteten för samtidig 
internetanvändning.  

Användarmönster 

Eftersom den absoluta majoriteten av Sveriges befolkning har tillgång till 
bredband via xDSL säljs bredband via fiber i normalfallet till hushåll som 
också skulle kunna välja bredband via xDSL. Andelen fiberanslutna 
lägenheter som också nås av bredbandstjänster via xDSL är 92 procent. 
Andel xDSL-anslutna lägenheter som kan nås via fiber är 52 procent.109 
2017 utgjorde fiberbaserade abonnemang 62 procent av marknaden för 
fast bredband samtidigt som xDSL-abonnemangen utgjorde 20 procent.110 
PTS bedömer att andelen fiberabonnemang kommer att ligga runt 75 
procent år 2022.111 

Användandet av bredband har förändrats mycket de senaste åren och är alltjämt 
i förändring. 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. 
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 xDSL pga. 
användande av tjänster som kräver högre kapacitet och att slutkunden inte vill 
att överföringshastigheten ska begränsas. Därtill är funktionen bättre vid 
samtidig användning av sampaketerade tjänster levererade över fiber jämfört 
med xDSL. 

Pris 

Som beskrivits ovan under avsnitten om slutkundernas behov kan det 
generellt konstateras att priser på xDSL-baserat bredband är något högre 

                                                 
109 PTS Byggnadsdatabas, se beskrivning i dnr: 17-7015-1. 
110 PTS, Svensk Telekommarknad 2017 (PTS-ER-2018:16) s. 30. 
111 Enkel, linjär prognos baserad på information från undersökningen Svensk Telekommarknad.  
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än priser på bredband via fibernät för motsvarande hastigheter. Bredband 
via fibernät har även ett antal erbjudanden med väsentligt högre 
hastigheter jämfört med xDSL. Vid en jämförelsen mellan 2014 och 2017 
års priser kan konstateras att priserna på xDSL har höjts över hela 
hastighetsspektrumet, medan fiber har legat relativt stabilt. 

Ett sätt att undersöka konsumenters benägenhet att byta mellan produkter är 
att analysera korspriselasticiteten mellan dem.112 Under hösten 2016 
genomförde PTS en studie av korspriselasticiteter mellan fiber-, xDSL- och 
kabel-tv-nätbaserade bredbandsanslutningar.113 Den enkätbaserade studien 
undersökte huruvida ett representativt urval av Sveriges konsumenter skulle 
välja en annan teknik, och i sådant fall vilken, vid tio procents prisökning.    

Studien visade att tio procents prisökning på fiberbaserat bredband inte gav 
någon signifikant skillnad i antalet som väljer xDSL-baserade bredband. En 
likadan prisökning på bredband via xDSL-nätet gav heller ingen signifikant 
skillnad i antalet som väljer en fibernätbaserad tjänst. Detta talar emot 
utbytbarhet. 

Givet de observerade slutkundspriserna är det osannolikt att en hypotetisk 
svensk fiber/kabel-monopolist skulle vara begränsad från att markant höja sina 
priser från en konkurrenskraftig nivå på grund av konkurrerande xDSL-
erbjudanden. 
 
Priser från Telia, den största tjänsteleverantören över xDSL, och en av de 
största över fiber och kabel, synliggör ett prissättningsmönster som indikerar att 
priset på fiberbaserade bredbandstjänster är satt utan hänsyn till priset på 
bredbandstjänster över xDSL. Det finns en stor mängd erbjudanden över fiber- 
och kabelnät med betydligt högre hastigheter än xDSL, som inte prissätts på en 
betydligt högre nivå än xDSL-bredband med låga hastigheter. 

Priserna för bredband över fiber och xDSL med låg överföringshastighet (8-10 
Mbit/s) kan betraktas som inom ramen för en möjlig substitution, detta gäller 
även för hastighetsintervallet 50-60 Mbit/s. Den grupp av abonnenter som 
efterfrågar dessa hastigheter utgör emellertid en mycket liten andel av den totala 
fasta bredbandsmarknaden, vilket visas i tabellerna nedan. Följaktligen är denna 
möjliga substituerbarhet inte i sig tillräckligt betydande för att inkludera fiber 
och xDSL på samma produktmarknad. 

Avbrott i substitutionskedjan  

Bredband säljs idag vanligen med hastigheter från 2-1000 Mbit/s. Antalet 
kunder som väljer tjänster i intervallet 30-99 Mbit/s är emellertid lågt. En 

                                                 
112 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. 
113 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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majoritet av slutanvändare som använder bredband över xDSL väljer 
låghastighetstjänster under 30 Mbit/s, medan fiber- och kabelabonnenter 
generellt väljer tjänster med 100 Mbit/s och uppåt.  

Tabell 3: Bredbandsabonnemang per hastighet och teknik (tusental). Källa: Svensk 
Telekommarknad 2017. 

  xDSL Kabel-tv-nät Fibernät 

Total 777 683 2 389 

< 2 Mbit/s 2 1 4 

2 Mbit/s - 9 Mbit/s 330 5 21 

10 Mbit/s - 29 Mbit/s 299 25 272 

30 Mbit/s -99 Mbit/s 146 73 77 

100 Mbit/s - 249 
Mbit/s 

  426 1 580 

250 Mbit/s - 499 
Mbit/s 

  116 276 

500 Mbit/s – 999 
Mbit/s 

  38 64 

≥ 1000 Mbit/s     96 

 

Detta avbrott i efterfrågan gör det svårt att på ett tillfredsställande sätt 
argumentera för att det skulle finnas en substitutionskedja mellan låg- och 
höghastighetsbredbandstjänster, där låghastighetstjänsterna främst erbjuds över 
xDSL och höghastighetsbredbandstjänster endast erbjuds över fiber och 
kabelnät.114 

Avsaknad av konkurrenstryck från xDSL 

I fastigheter som är anslutna till ett fibernät verkar konkurrensen mellan xDSL 
och fiber vara obefintlig då en bredbandstjänst över fiber är både billigare och 
snabbare än över xDSL. Med tanke på prissättningen och funktionaliteten hos 
fiberbaserade höghastighetstjänster är det mycket osannolikt att xDSL-baserade 
tjänster skulle betraktas som ett substitut för befintliga fiberkunder och 
därigenom utgöra en begränsning av prissättningen för fibertjänster. För 
fastigheter som ännu inte har anslutits till ett fibernät, vilket är fallet för 28 
procent av hushållen i Sverige, kan konkurrensen från xDSL på fiber se 
annorlunda ut på grund av effekten av anslutningsavgiften till fibernätet. 
 
När marknadens aktörer försöker få husägare att ansluta sin bostad till ett 
fibernät är de viktigaste frågorna anslutningsavgiften samt kostnaden för 
tjänster i nätet. Allt annat lika, ju lägre förväntad kostnad för fiberbaserade 

                                                 
114 Det åligger PTS att på ett tillfredsställande sätt visa att det finns en subsitutionskedja, se Riktlinjerna, p. 
43. 
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tjänster, desto mer benägna är slutanvändare att välja fiber över xDSL. Den del 
av svenska slutkunder som ännu inte är anslutna till ett fibernät är dock som 
sagt ovan liten och minskar varje år. Den prisbegränsande effekt denna grupp 
har utövat på fibernätägare historiskt är mindre än någonsin och kommer 
fortsättningsvis att avta. Den höga 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 måste betala för en 
fiberanslutning är 18 900 SEK.115 Trots denna relativt stora kostnad har 
utbyggnaden av fiber till villor gått snabbt de senaste åren och en majoritet av 
hushållen väljer att ansluta sin villa till fiber när de får ett erbjudande. En 
fiberanslutning bedöms öka värdet på fastigheten och anslutningsavgiften är 
avdragsgill. Detta visar tydligt att tillgång till xDSL inte avhåller konsumenter 
från att investera i en anslutning till fiberbaserat bredband, eftersom efterfrågan 
på höghastighetsinternet inte kan tillgodoses av tjänster över xDSL. 

Prognos 

Från 2008 och framåt har fiberabonnemangen fortsatt att öka medan xDSL-
abonnemangen har minskat i motsvarande omfattning. Första halvåret 2014 
blev antalet fasta bredbandsabonnemang över fiber lika många som över xDSL.  

Genom att använda information från undersökningen Svensk Telekommarknad 
kan en enkel, linjär prognos över den framtida fördelningen per teknik av fasta 
bredbandsabonnemang göras. En sådan prognos talar för att andelen 
fiberbaserade bredbandsabonnemang om tre till fyra år kommer att 
representera ca. 75 procent av det totala antalet fasta bredbandsabonnemang, 
till skillnad från xDSL-baserat bredband som kommer att ligga omkring 7 
procent. 

Sammanfattande analys 

Majoriteteten av slutkunderna efterfrågar hastigheter och 
dataöverföringskapacitet av det slag som fibernät men inte xDSL-nät kan 
erbjuda. Det segment av slutkunder som inte efterfrågar hög 
överföringshastighet har minskat över tid och kommer troligen att 
fortsätta att göra det. Marknadsaktörerna anpassar sig därför i ett 
framåtblickande perspektiv till behoven hos den större gruppen av 
slutkunder som efterfrågar högre hastigheter. Bredband levererat över 
fiber- respektive xDSL-nät 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 xDSL-nät följs 
inte längre åt, vilket har lett till olika prisnivåer för bredbandsabonnemang 
med motsvarande hastigheter, beroende på om den underliggande 
infrastruktur bredbandsabonnemangen levereras över fiber eller xDSL. 
Det är inte heller möjligt att på ett tillfredsställande sätt argumentera för att 
                                                 
115 PTS Prisrapport 2017, Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband, PTS-ER-2017:21, s. 25f. 
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det skulle finnas en substitutionskedja mellan låg- och 
höghastighetsbredbandstjänster. 

Sammantaget visar ovanstående analys av utbytbarheten mellan 
bredbandsabonnemang levererade över fiber- respektive xDSL-nät att dessa 
utgör två separata produktmarknader på slutkundsnivå.  

 Utbytbarhet från efterfrågesidan mellan bredband levererat över 
fiberbaserat accessnät och kabel-tv-nät 

Nästa steg 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.  

Egenskaper  

Bredband levererat över såväl fiber- som kabel-tv-nät levererar idag hastigheter 
upp till 1000 Mbit/s. Svarstider i fiber- och kabel-tv-nätet ligger på jämförbara 
nivåer. Båda anslutningsformerna kan erbjuda tv som tilläggstjänst. 
 

Hastigheterna som kabel-tv-nätet levererar har typiskt sett asymmetriska 
överföringshastigheter vilket gör att det går snabbare att ta emot än att skicka 
filer (även abonnemang med symmetrisk överföringshastighet erbjuds dock via 
kabel-tv-nät). Överföringshastigheter för bredband över kabel-tv-nät avtar med 
avståndet till närmaste nod. Eftersom kabel-tv-nät företrädesvis finns i 
tätbebyggda områden är dock noden i de flesta fall så nära slutanvändarna att 
överföringshastigheten inte påverkas negativt i någon större utsträckning.116 

De kabel-tv-nätabonnemang som erbjuds på marknaden finns i tätort och 
därmed har en mindre andel hushåll tillgång till kabel-tv-nät jämfört med 
fibernät. År 2017 hade 38 procent av hushållen och 22 procent av arbetsställena 
tillgång till kabel-tv-nät. Andelen fiberanslutna lägenheter som också kan nås av 
bredband via kabel-tv-nät är 44 procent. Tillgång till bredband via kabel-tv-nät 
med DOCSIS 3.0, som medger högre hastigheter, uppgick till 36 procent av 
hushållen och 21 procent av arbetsställena. Gruppanslutningar är vanligt 
förekommande både för fiber- och kabel-tv-nättjänster.  

Användarmönster  

Antalet kabel-tv-nätabonnemang under 2017 uppgick till 683 000. 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 
2017 ca. 18 procent av det totala antalet fasta bredbandsabonnemang. 

Pris 

Priserna för abonnemang över fiber- och kabel-tv-nät följs åt relativt väl. 
Resultaten från PTS korspriselasticitetstudie visar att tio procents prisökning på 

                                                 
116 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 (PTS-ER-2018:7), s. 29. 
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bredband via fibernätet innebär att andelen som väljer ett bredbandsalternativ 
via kabel-tv-nät ökar, vilket talar för utbytbarhet.117 

Sammanfattande analys 

Sammantaget visar analysen att det finns vissa skillnader i egenskaper vad gäller 
bredband levererat över fiberbaserat accessnät och kabel-tv-nät. Däremot 
erbjuder fiber- respektive kabel-tv-baserade bredbandstjänster i princip samma 
kapacitet och hastigheter till likartade priser, vilket talar för att dessa ska 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 sammanfattningsvis således bedömningen att bredbandstjänster över 
fiberbaserade accessnät och kabel-tv-nät ingår på samma relevanta 
produktmarknad på slutkundsnivå.  

 Utbytbarhet från efterfrågesidan mellan bredband levererat över kabel-
tv-nät och xDSL-baserat accessnät  

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 xDSL-nät inte är det.  

Frågan blir härnäst om bredbandstjänster levererade över kabel-tv-nätbaserat 
accessnät och xDSL-baserat accessnät är utbytbara med varandra. 

Egenskaper 

Liksom för bredbandstjänster levererade över fibernät och xDSL-nät finns 
stora skillnad i vilka hastigheter och vilken kapacitet som kabel-tv-nätbaserade 
tjänster erbjuder i förhållande till xDSL-baserade. Bredband levererat över 
kabel-tv-nät erbjuder idag hastigheter upp till 1000 Mbit/s medan bredband 
levererat över xDSL-nät som uppgraderats till VDSL 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 xDSL-nät. 

Användarmönster  

Utvecklingen av antalet abonnemang levererade över kabel-tv-nätet har varit 
stabil under den senaste tioårsperioden med en genomsnittlig ökning på 2 
procent årligen. Under samma period har antalet xDSL-abonnemang minskat 
markant till att numera enbart utgöra ca. en fjärdedel av andelen fasta 
abonnemang. 

De kabel-tv-nätabonnemang som erbjuds på marknaden finns i tätort och 
därmed har en mindre andel hushåll tillgång till kabel-tv-nät jämfört med 

                                                 
117 PTS korspriselasticitetstudie, s. 11. 
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xDSL-nät. Andelen kabel-tv-nät-anslutna lägenheter som också nås av xDSL 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 slutkunder som har bredband via xDSL-nätet inte alltid kan få tillgång 
till tjänster som kräver högre överföringshastigheter eller kapacitet på grund av 
xDSL-nätets kondition samt längre avstånd till den telestationen abonnenten är 
ansluten till.118 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 över 
kabel-tv-nät, vilket är fallet för xDSL-nät.  

Pris 

Priserna för xDSL-abonnemang jämfört med abonnemang över kabel-tv-nät är 
förhållandevis höga i förhållande till hastighet. En jämförelse av den 
prisutveckling som skett mellan år 2015 och 2017 visar att priserna på xDSL-
abonnemang har höjts över hela hastighetsspektrumet, medan priserna på 
kabel-tv-nätabonnemang med högre hastigheter har gått ner.  

Resultaten från den korspriselasticitetsstudie som utförts av PTS visar att tio 
procents prisökning på bredbandstjänster över kabel-tv-nät inte ger någon 
signifikant skillnad i antalet som väljer de xDSL-baserade alternativen. 
Detsamma gäller en prishöjning på xDSL-abonnemang, vilket talar emot 
utbytbarhet. 

Sammanfattande analys  

Sammantaget visar en analys av utbytbarheten mellan bredbandsabonnemang 
levererade över kabel-tv- och xDSL-nät 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-nätbaserade accessnät utgör en separat produktmarknad, 
skild från marknaden för xDSL-baserade accessnät. 

 Utbytbarhet från efterfrågesidan mellan bredband levererat över xDSL-
baserat accessnät och mobilt bredband 

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

Egenskaper  

De genomsnittliga överföringshastigheterna nedströms och uppströms är 
jämförbara för xDSL och mobilt bredband, liksom svarstiderna. Gällande hur 
anslutningarna påverkas av geografiska förutsättningar är mobilt bredband på 

                                                 
118 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 (PTS-ER-2017:7), s. 29. 
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många sätt jämförbart med xDSL. Båda anslutningsformerna fungerar sämre ju 
längre från tele- eller basstationen slutkunden befinner sig.  

Överföringshastigheten för användare av mobilt bredband påverkas 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 möjligt att garantera en hastighet för mobilt bredband 
eftersom den kan påverkas av många olika faktorer.119  

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

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 LTE-näten. Motsvarande siffra för xDSL-näten är 89,05 
procent.120 Sammantaget har både mobilt bredband och bredband via xDSL-
nätet hög täckningsgrad. 

En väsentlig skillnad mellan anslutningsformerna är att mobilt bredband säljs 
med begränsningar i hur mycket data som användare kan ladda ned och upp, 
s.k. datavolymtak. Även om det i ett framåtblickande perspektiv är möjligt att 
datavolymtaken kommer att höjas för mobilt bredband så kommer detta 
alltjämt att ha en begränsande effekt på möjligheten att höja hastigheterna för 
samtliga slutanvändare.  

Pris  

Månadsavgifterna för mobilt bredband är jämförbara eller billigare än xDSL-
abonnemang, med antagandet att datavolymer på 40-200 GB/månad är 
tillräckliga för en xDSL-kund. xDSL-kunderna förefaller dock inte ha reagerat 
på höjningen av xDSL-priserna genom att byta till mobilt bredband. För den 
grupp xDSL-kunder som framförallt blir aktuell för utbytbarhet – dvs. xDSL-
kunderna med abonnemang med en överföringshastigheter om 10 Mbit/s eller 
mindre – har priserna under perioden 2014-2018 ökat med 13-41 procent. 
Detta är över de prishöjningar på 5-10 procent som används i ett hypotetiskt 
monopolisttest.121 Under motsvarande period finns det emellertid inget 
statistiskt underlag som pekar på att denna prisökning lett till att kunder med 
xDSL-abonnemang med överföringshastigheter på 10 Mbit/s eller mindre 
faktiskt har bytt till mobilt bredband. Istället har antalet abonnemang för mobilt 
bredband under perioden 2014-2017 sjunkit från 2,2 miljoner till 1,86 miljoner. 

                                                 
119 Däremot anger mobiloperatörerna ofta intervall för normalhastigheter i näten. 
120 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 (PTS-ER-2018:7) s. 30 och 32. 
121 Kommissionens tillkännagivande, p. 17. 
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Sammanfattande analys  

Sammantaget är mobilt bredband och bredbandstjänster via xDSL-nätet till viss 
del jämförbara sett till egenskaper och månadskostnader för abonnemang. 
xDSL-kunderna har dock inte reagerat på höjningen av xDSL-priserna genom 
att byta till mobilt bredband. Istället har antalet abonnemang för mobilt 
bredband under perioden 2014-2017 sjunkit från 2,2 miljoner till 1,86 miljoner. 
Det konkurrenstryck som mobilt bredband utövar på bredband via xDSL-nätet 
förefaller därför vara lågt.  

Sammantaget gör därför PTS bedömningen att mobilt bredband och bredband 
via xDSL-nätet i nuläget, eller under kommande regleringsperiod, inte kan anses 
ingå på samma relevanta produktmarknad på slutkundsnivå. 

 Utbytbarhet från efterfrågesidan mellan singeltjänster och sampaketerade 

tjänster levererade över xDSL-baserat accessnät  

Kommissionen ser inte att sampaketering bör utgöra en egen produktmarknad, 
även om det i vissa medlemsstater kan finnas anledning att avgränsa en sådan.122 
Med singeltjänst avses i detta sammanhang endast bredbandsabonnemang för 
data utan ip-tv eller ip-telefoni.  

Leverantörerna av xDSL-baserade bredband erbjuder i de flesta fall både 
bredband som separat tjänst och sampaketerat med andra tjänster. Slutkunden 
kan således välja mellan att enbart köpa en fast bredbandstjänst eller att köpa 
bredbandstjänsten sampaketerad med andra tjänster.  

Användaren kan uppleva att det går långsammare att surfa på internet om 
bredbandsanslutningen samtidigt används för ip-tv, eftersom den kapacitet som 
krävs för att se ip-tv prioriteras i nätet. Antalet sampaketerade abonnemang 
över xDSL har minskat något de senaste åren vad gäller ip-tv men ligger i stort 
sett stabilt. En liten men märkbar prishöjning på antingen bredband som 
singeltjänst, eller på ett paket med tjänster, torde leda till att slutkunderna i hög 
grad väljer att köpa den andra varianten av abonnemang. 

Sammanfattningsvis föreligger inte tillräckliga skäl för att avgränsa en egen 
marknad för sampaketerade tjänster levererade över xDSL-baserat nät. I 
produktmarknaden för fasta bredbandstjänster levererade över xDSL-nät ingår 
alltså såväl singel- som sampaketerade tjänster, dvs. ip-telefoni och ip-tv. 

 Utbytbarhet från efterfrågesidan mellan bredband levererat över xDSL-
baserat accessnät till enfamiljshus respektive flerfamiljshus  

Som konstaterats i avsnittet om slutkundernas behov föreligger skillnader 
mellan enfamiljshus och flerfamiljshus. Dessa skillnader innebär att 
produktmarknaden för fiber- och kabel-tv-baserat accessnät är ytterligare 
uppdelad i två slutkundsmarknader för leverans av bredbandstjänster till 
enfamiljshus respektive till flerfamiljshus. 

                                                 
122 Förklaringsdokumentet, s. 35. 
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Denna uppdelning beror 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 xDSL inte förekommer blir en 
motsvarande bedömning för xDSL-abonnenterna inte aktuell. 

2.3.6 Utbytbarhet från utbudssidan  

En analys av utbudssubstitution mäter i vilken omfattning det finns 
producenter på närliggande marknader som omedelbart eller på kort sikt kan 
ställa om sin produktion eller börja saluföra den aktuella produkten eller 
tjänsten utan att det skulle medföra några större extrakostnader.123 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”.124 

PTS bedömer att utbudssubstitutionen på slutkundsmarknaderna är av mindre 
betydelse för SMP-bedömningen i nätägarledet. I den mån 
marknadsavgränsningen på slutkundsmarknaden syftar till att bättre förstå 
marknadsmakten i nätägarledet är analysen av efterfrågesubstitution det mest 
avgörande bidraget. Det är slutanvändarnas möjlighet att köpa tjänster från 
alternativa nät eller accessformer som indirekt bestämmer vilka priser som 
nätägaren kan sätta på sina grossistprodukter. Det innebär med stor sannolikhet 
att marknadsavgränsningen i grossistledet inte påverkas av om 
slutkundsmarknader vidgas (eller inte vidgas) med hjälp av utbytbarhet på 
utbudssidan. 

Vad gäller xDSL är Telia i princip ensamt om att förfoga över ett rikstäckande 
kopparaccessnät, och det är inte självklart att Telia skulle tillhandahålla tillträde i 
en oreglerad värld. På denna marknad finns heller ingen motsvarighet till den 
KO-lösning som är vanligt förekommande på fiber- och kabelmarknaden. 
Detta talar för att utbudssubstitution inte kan anses sannolikt på xDSL-
marknaden. 

PTS finner att det saknas stöd för att med hjälp av utbudssubstitution tillföra 
fler produkter till marknaden än de produkter som är substitut i 
konsumenternas ögon. 

                                                 
123 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. 
124 Kommissionens tillkännagivande, p. 20. 
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2.3.7 Slutsatser av den produktmässiga avgränsningen av 
slutkundsmarknaden för bredband levererat över xDSL-baserat 
accessnät  

Slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster till privatpersoner och 
småföretag utgörs i första ledet av två relevanta produktmarknader; fasta 
bredbandstjänster levererade över fiberbaserade accessnät och kabel-tv-nät, och 
fasta bredbandstjänster levererade över xDSL-baserade accessnät. 

På slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster till privatpersoner och 
småföretag levererade över xDSL-baserade accessnät tillhandahålls i dagsläget 
typiskt sett bredbandsanslutningar med en överföringshastighet nedströms från 
2 Mbit/s upp till 60 Mbit/s. 

De fasta bredbandstjänsterna som levereras över xDSL-baserat accessnät kan 
tillhandhållas som en separat tjänst eller sampaketerade med ip-telefoni 
och/eller ip-tv. Mobila bredbandstjänster och tjänster levererade över 
radiobaserade accessnät ingår inte på någon av slutkundsmarknaderna.  

Den fortsatta beskrivningen av konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden 
rör endast slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster levererade över 
xDSL-baserade accessnät. 

2.4 Konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden 
för bredband levererat över xDSL-baserat 

accessnät 

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

2.4.1 Aktörer som levererar bredbandstjänster över xDSL-nät  

År 2017 fanns det 777 000 aktiva bredbandsabonnemang via xDSL-access till 
privatpersoner och företag i Sverige. Det var en minskning med 19 procent 
jämfört med året innan.  

På slutkundsmarknaden för xDSL agerade 67 operatörer i december 2017. Telia 
var den i särklass största operatören med en marknadsandel på 75 procent. 
Telenor Sverige AB (Telenor) var den näst största operatören med en 
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marknadsandel på 13 procent och Tele2 AB (Tele 2) hade en marknadsandel på 
5 procent. Övriga operatörer hade en marknadsandel under 2 procent. 

Figur 15: Marknadsandelar xDSL. Källa: Svensk Telekommarknad 2017. 

 

2.4.2 Regleringens betydelse för konkurrensen  

Tillträde till Telias lokala nätinfrastruktur är enligt PTS beslut från 2015 reglerat 
och regleringen ska maximera nyttan för slutkunderna.125 Detta blir möjligt 
genom att operatörer får tillträde till Telias nätinfrastruktur på en så oförädlad 
nivå som möjligt utan att behöva anlägga egen nätinfrastruktur.  

Konkurrensen för tillhandahållandet av bredbandstjänster kan främjas genom 
att bredbandsleverantörer kan köpa någon form av grossisttjänst av en operatör 
som har tillgång till accessnät. Eftersom Telia är ensam ägare av det 
kopparbaserade accessnätet i Sverige är samtliga erbjudanden från alternativa 
operatörer på slutkundsmarknaden baserade på ett tillträde till Telias kopparnät. 

2.4.3 Geografiska skillnader i konkurrensvillkor  

Enligt kommissionen ska situationen på slutkundsmarknaden vara 
utgångspunkten även vid den geografiska avgränsningen av grossistmarknaden. 
En s.k. modifierad Greenfield-analys av slutkundsmarknaden kan leda till 
slutsatsen att konkurrenstrycket skiljer sig åt i olika delar av landet.126 Om 
slutkundsmarknaden visar tecken på fungerande konkurrens i ett avgränsat 

                                                 
125 1 kap. 1 § LEK; Artikel 5.1 tillträdesdirektivet; Mål C-28/15, Koninklijke KPN m.fl. mot ACM (2016) p. 
57.  
126 En modifierad Greenfield-analys innebär att man tänker sig den aktuella marknaden utan reglering, 
men med annan reglering på plats: Förklaringsdokumentet, s. 19. 
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geografiskt område kan det innebära att grossistreglering inte längre behövs i 
detta område.127 

Även om den geografiska definitionen av grossistmarknaderna är viktigast, 
eftersom dominansprövning ska göras på dessa, är alltså utgångspunkten för 
den geografiska analysen konkurrensförhållandena på slutkundsmarknaden. 
PTS behöver därför analysera om det finns indikationer på sådana geografiska 
skillnader i konkurrensvillkor i slutkundsledet, i form av lokala prisskillnader, 
kommersiella erbjudanden och marknadsföringsstrategier, att regleringsbehovet 
kan variera i olika delar av landet. Denna analys behöver inte vara lika utförlig 
som den geografiska avgränsningen av grossistmarknaden, utan ska alltså utgöra 
en utgångspunkt för den vidare analysen. 

För den enskilde konsumenten är marknaden i högsta grad lokal, eftersom man 
måste förhålla sig till vilka erbjudanden som är tillgängliga på den aktuella 
adressen.  

De största tjänsteleverantörerna av bredband över xDSL (Telia, 
Bredbandsbolaget, Tele2 och A3 som har en sammanlagd marknadsandel om 
95 procent) har alla nationell prissättning. Enligt uppgifter i Svensk 
Telekommarknad förekommer dessutom inga gruppanslutningar i 
privatkundssegmentet för xDSL. Det faktum att den största delen av 
försäljningen på dessa marknader utförs av tjänsteleverantörer med nationell 
utbredning talar för att konkurrensen mellan tjänsteleverantörer utspelas på en 
nationell arena.  

Sammanfattningsvis finner PTS att den relevanta geografiska marknaden för 
produktmarknaden för bredband till privatpersoner och små företag över 
xDSL-nät omfattar Sverige, dvs. är nationell. 

2.4.4 Sammanfattande bedömning av konkurrenssituationen på 
slutkundsmarknaden   

Som ovan nämnts finns flera leverantörer för fasta bredbandstjänster via 
xDSL-nät. Slutkunderna har möjlighet att välja differentierade produkter 
och mellan flera operatörer och en annan operatör än Telia. Även om det 
finns flera operatörer på slutkundsmarknaden kan konstateras att de 
största operatörerna dominerar marknaden. 

En sammantagen bedömning mot denna bakgrund tyder på att regleringen av 
marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur har haft en positiv påverkan 
på konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden. Telia är ensam ägare av det 
kopparbaserade accessnätet i Sverige och regleringen har gett de alternativa 
operatörerna en möjlighet att konkurrera med Telia om slutkundsmarknaden 
och slutkunderna möjligheter att välja mellan operatörerna. Dessutom har 

                                                 
127 Förklaringsdokumentet, avsnitt 13 och 45. 
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regleringen medfört att alternativa operatörer har kunnat utöka och 
differentiera sina tjänsteutbud för att tillfredsställa slutkundernas behov.  

Utan befintlig reglering av marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur 
hade det sannolikt funnits konkurrensproblem. Grossistprodukter på 
marknaden för fasta bredbandsanslutningar har karaktären av att utgöra 
flaskhalsresurser. Det är svårt att agera på marknaden utan tillgång till nät 
samtidigt som det inte lönsamt att bygga parallella kopparnät med en annan 
nätägare. Telias grossistprodukt som erbjuds till operatörer som i sin tur vill 
erbjuda bredbandsabonnemang till slutkunder har således varit viktig för inträde 
på marknaden. Det är inte säkert att andra operatörer skulle ha haft samma 
möjlighet att träda in i detta marknadssegment om tillträde till nätinfrastruktur 
inte hade varit reglerat. PTS drar därför slutsatsen att regleringen av lokalt 
tillträde på grossistnivå har haft en avgörande betydelse för den konkurrens 
som finns på slutkundsmarknaden för xDSL-baserade slutkundstjänster, och 
finner därför anledning att analysera grossistmarknaden för lokalt tillträde och 
behovet av reglering på denna.  
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2.5 Produktmässig avgränsning av den relevanta 

grossistmarknaden för lokalt tillträde till 

kopparbaserade accessnät 

Nedan beskrivs inledningsvis de olika sätt på vilka en bredbandsleverantör kan 
få tillgång till nätinfrastruktur för att tillhandahålla slutkundstjänster. Därefter 
undersöker PTS, med utgångspunkt i den av kommissionen rekommenderade 
grossistmarknaden, hur den svenska grossistmarknaden för lokalt tillträde till 
kopparbaserade accessnät bör definieras med hänsyn till utbud och efterfrågan 
och mot bakgrund av den slutkundsmarknad som definierats. 

2.5.1 Olika sätt för operatörer att producera bredband 

En bredbandsleverantör som vill tillhandahålla bredbandstjänster till 
konsumenter och företag på de beskrivna slutkundsmarknaderna behöver 
tillgång till nätinfrastruktur. Den bredbandsleverantör som inte kan nå fram till 
slutkunden med sitt eget nät kan antingen anlägga ny infrastruktur för accessnät 
eller få tillgång till accessförbindelser genom att köpa grossisttjänst av en 
operatör som har tillgång till accessnätsinfrastruktur.  
 
Grossisttjänster kan tillhandahållas med olika förädlingsgrad avseende teknisk 
funktionalitet. Generellt gäller att ju lägre teknisk förädlingsgrad 
accessförbindelsen har, desto närmare slutkunden måste tillträdet ske och desto 
större investeringar måste bredbandsleverantören göra i eget nät för att kunna 
tillhandahålla tjänster. En bredbandsleverantörs möjlighet att kontrollera och 
utforma slutkundstjänsten ökar ju större del av vidareförädlingen som 
operatören själv ansvarar för. På motsvarande sätt minskar möjligheten att 
differentiera slutkundstjänsten om bredbandsleverantören köper en mer 
förädlad grossisttjänst. 

 Bredbandsleverantörer kan producera bredband på olika funktionella 
nivåer 

Figuren nedan beskriver accessförbindelser på olika funktionella nivåer. 

Figur 16: Accessförbindelser på olika funktionella nivåer 
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 Eget accessnät och kanalisation 

En bredbandsleverantör kan välja att anlägga ett eget accessnät, vilket kräver 
investeringar. Ett eget accessnät ger bredbandsleverantören frihet i 
utformningen av slutkundstjänsterna samt kontroll över produktionen. 

 Fysiskt tillträde 

Fysiskt tillträde till nätinfrastruktur innebär att grossistkunden hyr fysiska 
förbindelser (kopparpar, enkelfiber eller fiberpar) på ledningsnivå mellan 
grossistkundens nät och slutkunden. Grossistkunden ansluter sedan sin egen 
ändutrustning i den fysiska förbindelsens båda ändar för att upprätta en 
bredbandsanslutning till slutkunden. Tillträde till en fysisk accessförbindelse 
erhålls lokalt, nära slutkunden. Ett fysiskt tillträde ger grossistkunden kontroll 
över vidareförädlingen av slutkundstjänsten. 

 Virtuellt tillträde 

Virtuellt (icke-fysiskt) tillträde innebär att grossistkunden hyr en 
transmissionsförbindelse mellan slutkunden och en överlämningspunkt i 
leverantörens nät. Virtuellt tillträde kan överlämnas på olika funktionella nivåer 
i leverantörens nät, och med olika kvalitet och grad av förädling.  
 
Figur 17: Överlämningspunkter för lokala och centrala tillträden. 

 

 

Lokalt virtuellt tillträde 

Virtuellt tillträde som överlämnas lokalt i anslutning till den accessnod 
slutkunden är ansluten till, s.k. VULA, kan överlämnas till grossistkunden med 
dedikerad kapacitet för vidare transport och förädling i grossistkundens eget 
nät. Lokalt virtuellt tillträde ger motsvarande kontroll över vidareförädlingen 
som ett fysiskt tillträde. 
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Centralt virtuellt tillträde 

Virtuellt tillträde som överlämnas centralt i leverantörens näthierarki 
tillhandahålls som en transmissionsförbindelse med ”best effort”-kvalitet, med 
delad bandbredd. Tillträdet kan överlämnas switchat eller routat.  

Virtuellt tillträde med högre kvalitet, t.ex. med garanterad bandbredd, kan också 
tillhandahållas på olika nivåer i leverantörens nät. Ett sådant tillträde på en 
högre nätnivå används huvudsakligen för att tillhandahålla tjänster till företag. 

 Återförsäljartjänster 

Rent tekniskt kan en grossisttjänst vara en färdig slutkundstjänst, där 
bredbandsleverantören enbart ombesörjer själva försäljningen av tjänsten. En 
sådan tjänst kan marknadsföras och säljas under bredbandsleverantörens eget 
varumärke. En sådan grossisttjänst brukar kallas för en återförsäljartjänst.  
Återförsäljartjänster kan även vara förädlade administrativt, exempelvis 
avseende funktioner som felhantering, kundsupport och fakturering.  
  
Den som producerar återförsäljartjänsten kontrollerar de tekniska parametrarna 
och därmed i princip slutkundstjänstens utformning. För en 
bredbandsleverantör som köper en återförsäljartjänst är möjligheterna att 
differentiera slutkundstjänsten begränsade. I gengäld behöver 
bredbandsleverantören vanligtvis bara investera i ett autentiseringssystem som 
genererar användarkonton och som identifierar kunderna vid inloggning samt 
hantera marknadsföring, administration och fakturering.  
 
2.5.2 Kommissionens beskrivning av grossistmarknaden för lokalt 

tillträde 

Kommissionen har definierat marknad 3 a enligt följande: Lokalt tillträde i 
grossistledet via en fast anslutningspunkt. 

I Förklaringsdokumentet, avsnitt 4.2.2.1, konstaterade kommissionen att 
marknaden för lokalt grossisttillträde huvudsakligen består av fysiskt (passivt) 
tillträde som medger överföring av internet och därtill hörande datatjänster. 
Den vanligaste fysiska tillträdesformen inom EU är fortfarande tillträde till det 
kopparbaserade accessnätet, vilket skiljer sig från svenska förhållanden. 
Kommissionen såg inga tecken på avbrott i substitutionskedjan mellan fiber- 
och kopparbaserat bredband och rekommenderade därför att den relevanta 
marknaden ska inkludera även fysiskt tillträde till accessnät med FttB/FttH-
arkitektur som är uppbyggda som punkt-till-punktnät eller punkt-till-
multipunktnät samt FttC/VDSL-struktur. 

Mot bakgrund av bl.a. svårigheten att erbjuda fysiskt tillträde till fiberbaserade 
accessnät med s.k. PON-struktur128 framhåller kommissionen att det är lämpligt 
att inkludera även sådana icke-fysiska eller virtuella tillträdesprodukter som har 

                                                 
128 Passive optical network. 
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samma eller jämförbara egenskaper som fysiskt tillträde vid avgränsningen av 
den relevanta marknaden. 

Sådana icke-fysiska eller virtuella tillträdesprodukter ska enligt kommissionen 
förutsättas utgöra en del av marknaden för lokalt tillträde när samtliga följande 
förutsättningar är uppfyllda, dvs. när produktegenskaperna motsvarar 
egenskaperna hos fysiskt tillträde till det kopparbaserade accessnätet, 
beträffande de parametrar som är relevanta för grossistkunden: 

 Tillträdet sker lokalt, dvs. typiskt sett i – eller i omedelbar närhet av – 
telestation/korskoppling/ODF129 eller i kopplingsskåp. Trafiken 
överlämnas således betydligt närmare slutkunden än på regional eller 
nationell nivå, vilket normalt är fallet för t.ex. centralt tillträde. 

 Även om den virtuella tillträdesprodukten ska efterlikna fysiskt tillträde 
till det kopparbaserade accessnätet, är det inte nödvändigt att antalet 
tillträdespunkter är detsamma. 

 Tillträdet är generiskt och förser grossistkunden med en 
tjänsteoberoende transmissionskapacitet som inte är överbokad, dvs. 
tillträdet ger en garanterad bandbredd som svarar mot grossistkundens 
behov. En begäran om tillträde ska vara proportionerlig, och ska 
normalt inte leda till att SMP-operatören måste etablera ny fysisk 
infrastruktur. 

 Att tillträdet inte är överbokat medför i princip att en dedikerad logisk 
anslutning etableras mellan slutkunden och grossistkundens 
tillträdespunkt. 

 Anslutningens tekniska egenskaper ska bara begränsas av egenskaperna 
hos den accessnätsteknik som anlagts, och ska medge sådana tjänster 
som kan tillhandahållas genom tillträde till det kopparbaserade 
accessnätet. 

 Grossistkunden behöver tillräcklig kontroll över transmissionsnätet för 
att kunna betrakta ett sådant tillträde som ett funktionellt substitut till 
tillträde till det kopparbaserade accessnätet, och för att möjligheterna till 
produktdifferentiering och produktutveckling ska motsvara de som kan 
erhållas med kopparaccesstillträde. Grossistkundens kontroll över 
kärnnät (corenät), nätverksfunktioner, drift- och affärsprocesser såväl 
som tillhörande tjänster och system (t.ex. utrustning hos slutkunden) 
ska medge en tillräcklig kontroll över slutkundsproduktens egenskaper 
och kvalitet (t.ex. varierande kvalitetsparametrar). 

2.5.3 Tidigare avgränsning av den svenska grossistmarknaden för 
lokalt tillträde till nätinfrastruktur 

I beslut år 2015130 avgränsade PTS den relevanta produktmarknaden till att 
omfatta: 

                                                 
129 Optical distribution frame (fiberteknik). 
130 Dnr 11-9306. 
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 fysiskt (fullt och delat) tillträde till kopparbaserade accessnät, 

 fysiskt tillträde till fiberbaserade accessnät, mellan slutkundens fasta 
anslutningspunkt, fastighetsanslutningspunkten, eller motsvarande 
nätanslutningspunkt och den nätägande operatörens 
anslutningspunktför aktiv transmissionsutrustning i närmast följande 
nod, eller motsvarande anslutningspunkt, samt 

 virtuellt tillträde över koppar- eller fiberbaserade accessnät mellan 
slutkunden och en överlämningspunkt i, eller i omedelbar anslutning till, 
SMP-operatörens telestation. 

PTS avgränsade marknaden till att vara nationell. 

2.5.4 Grossistkundernas behov av lokalt tillträde för att kunna 

leverera fasta bredbandstjänster över kopparnät 

PTS har definierat tre slutkundsmarknader för fasta bredbandstjänster till 
hushåll och småföretag: fasta bredbandstjänster levererade över fiberbaserade 
accessnät och kabel-tv-nät till enfamiljshus respektive flerfamiljshus samt fasta 
bredbandstjänster över kopparbaserade accessnät (xDSL). Bredbandstjänsterna 
kan på samtliga delmarknader tillhandahållas som separat tjänst eller 
sampaketerade med ip-telefoni och/eller ip-tv. Denna analys avser den 
grossistmarknad som tillgodoser behoven på marknaden för fasta 
bredbandstjänster levererade över xDSL. 

Grossistmarknaden för lokalt tillträde består enligt kommissionen primärt av 
fysiska, passiva, tillträdesprodukter. Ett lokalt tillträde kan även vara virtuellt, i 
den mån ett sådant tillträde har egenskaper som motsvarar ett lokalt fysiskt 
tillträde. Att tillträdet är lokalt innebär att grossistkunden ansluter sig nära 
slutkundens bostad eller arbetsställe, i en lokal nod där 
transmissionsutrustningen kan placeras. 

Det lokala tillträdet måste också möjliggöra ett kostnadseffektivt tillträde, för att 
grossistkunden ska ha möjlighet att producera och leverera de aktuella 
slutkundstjänsterna. 

2.5.5 Utbytbarhet från efterfrågesidan mellan lokalt tillträde till 
fiber- och kabel-tv-nät respektive kopparnät 

Detta beslut avser de former av lokalt tillträde som kan användas av en 
grossistkund för att leverera fasta bredbandstjänster över xDSL.  

Eftersom slutkunderna inte anser att fiber- och kabel-tv-baserat bredband är 
substituerbart med xDSL-baserat bredband, kan inte heller grossistkunderna 
välja att producera sin bredbandstjänst över en annan underliggande 
infrastruktur för att tillgodose viss slutkunds efterfrågan. Lokalt fysiskt tillträde 
till kopparnät ingår därför inte i samma produktmarknad som lokalt tillträde till 
fiber- och kabel-tv-nät. 

Den fortsatta analysen avser därför endast tillträde till kopparbaserat accessnät. 
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2.5.6 Utbytbarhet från efterfrågesidan mellan lokalt fysiskt och 
lokalt virtuellt tillträde till kopparaccessnät 

 Lokalt fysiskt tillträde kan tillhandahållas till kopparaccessnät 

Det lokala tillträdet ger grossistkunden tillgång till en dedikerad anslutning och 
möjlighet att differentiera den tjänst som tillhandahålls till slutkund. Ett fysiskt 
tillträde med anslutning av egen transmissionsutrustning till oförädlad 
nätinfrastruktur ger typiskt sett grossistkunden en hög grad av teknisk och 
ekonomisk kontroll. Vid fysiskt tillträde till det kopparbaserade accessnätet blir 
det upprättade transmissionssystemet av typen punkt-till-punkt, varför hela 
transmissionskapaciteten blir dedikerad för den enskilde slutkunden. 
Grossistkunden får således kontroll över förbindelsen och därigenom goda 
möjligheter att differentiera de bredbandstjänster som produceras, för att möta 
slutkundernas krav på exempelvis bandbredd. 

Fysiskt tillträde till Telias kopparaccessnät började tillhandahållas till externa 
grossistkunder redan år 2000. Det kopparbaserade accessnätet är av typen 
punkt-till-punkt med en tvinnad parkabel av koppar till varje enskild slutkund. 
Grossistkunden kan erhålla fysiskt tillträde till det kopparbaserade accessnätet 
för att ansluta egen aktiv xDSL-utrustning till de båda ändarna på parkabeln. 
Tillträde kan ske i korskoppling i telestation, eller närmare slutkunden i 
kopplingsskåp. Fysiskt tillträde till det kopparbaserade accessnätet kan 
tillhandahållas som helt eller delat tillträde, även benämnt hel och delad ledning. 
Vid delat tillträde tillhandahålls en kretskopplad fast telefonitjänst via samma 
kopparpar som bredbandstjänsten använder. Detta påverkar inte 
bredbandstjänstens funktion, utan funktionaliteten är densamma för fullt och 
delat tillträde. 

 Lokalt virtuellt tillträde kan tillhandahållas till kopparaccessnät 

Lokalt virtuellt tillträde är ett alternativ då den lokala accessnoden inte har 
tillräckligt stora utrymmen för att medge samlokalisering av flera operatörers 
ändutrustningar eller då den nätbyggnadsteknik som tillämpas i accessnätet inte 
gör det praktiskt möjligt att tillhandahålla fysiskt tillträde. 

Med virtuellt lokalt tillträde till kopparaccessnätet avser PTS en icke-fysisk 
grossistprodukt som tillhandahålls i form av dedikerad transmissionskapacitet 
med garanterad bandbredd mellan slutkunden och en lokal överlämningspunkt. 
Överlämningspunkten finns i närheten av leverantörens egen aktiva utrustning 
för abonnentanslutning, vilken i regel är placerad i den lokala accessnoden. Vid 
virtuella abonnentförbindelser kan den konkurrerande operatören, på samma 
sätt som vid fysiska abonnentförbindelser, själv kontrollera stamnätförbindelsen 
(backhaul) till sitt eget nät.  

I praktiken består ett lokalt virtuellt tillträde till kopparbaserade accessnät av 
följande beståndsdelar: 

 Det fysiska överföringsmediet i form av kopparaccessnät. 
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 Ändutrustning hos slutkunden enligt leverantörens tekniska 
specifikation. 

 Ändutrustning i lokal accessnod i form av DSLAM131. 

 Backhaul från leverantörens DSLAM till grossistkundens lokala 
anslutningspunkt. 

Med hjälp av fysiskt överföringsmedium och ändutrustning skapas en dedikerad 
datatransmissionsförbindelse med garanterad bandbredd. Överlämning sker 
med Ethernet-gränssnitt till grossistkunden i, eller i omedelbar närhet av den 
lokala accessnoden utan att ytterligare förädling ägt rum. 

 Lokalt virtuellt tillträde är utbytbart med lokalt fysiskt tillträde till 
kopparaccessnät 

Det som skiljer det virtuella tillträdet från det fysiska är att ändutrustningen i 
den lokala accessnoden tillhör och underhålls av leverantören. 
Datatransmissionsförbindelsen är densamma som vid fysiskt tillträde, och ger 
grossistkunden samma möjligheter till kontroll och produktdifferentiering som 
om denne anslutit sin egen ändutrustning.  

På en konkurrensutsatt marknad skulle virtuellt tillträde till kopparaccessnät 
också vara prismässigt jämförbart med fysiskt tillträde. Virtuellt tillträde 
inkluderar förädling i form av att leverantören etablerar 
transmissionsförbindelsen till slutkunden, vilket motiverar ett högre pris än för 
fysiskt tillträde. Det högre priset uppvägs dock av att grossistkunden slipper 
investera i och etablera egen ändutrustning. Kostnaden vid operatörsbyte är 
också väsentligt lägre med virtuellt tillträde, eftersom någon fysisk omkoppling 
inte behöver ske i den lokala accessnoden. Sammantaget blir grossistkundens 
kostnad för att upprätta en förbindelse till slutkunden likartad oavsett om det 
sker med fysiskt eller virtuellt tillträde. 

Sammantaget bedömer PTS således att såväl fysiskt som virtuellt tillträde ingår 
på marknaden för lokalt tillträde till kopparaccessnät. 

2.5.7 Utbytbarhet från utbudssidan 

För att ställa om sin produktion och börja tillhandahålla utbytbara produkter på 
marknaden för lokalt tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur måste ett 
företag ha tillgång till kopparaccessnät. PTS bedömer inte att det finns några 
företag som snabbt och utan avsevärda kostnader och kommersiella risker kan 
börja tillhandahålla lokalt tillträde till kopparaccessnät. Därmed saknas sådan 
utbytbarhet från utbudssidan som utövar konkurrenstryck på befintliga aktörer. 

                                                 
131 Digital Subscriber Line Access Multiplexer. 
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2.5.8 Sammanfattande bedömning av den produktmässiga 
avgränsningen av grossistmarknaden 

PTS avgränsar marknaden för lokalt tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur 
till att omfatta följande. 

 Fysiskt (fullt och delat) tillträde till kopparbaserade accessnät, samt 
 Virtuellt tillträde över kopparbaserade accessnät mellan slutkunden och 

en överlämningspunkt, i eller i omedelbar anslutning till, den nätägande 
operatörens närmaste nod. 

 

2.6 Geografisk avgränsning av den relevanta 
grossistmarknaden för lokalt tillträde till 

kopparbaserad nätinfrastruktur 

2.6.1 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.132 Grundprinciperna vid den 
geografiska avgränsningen är desamma som vid produktavgränsningen, 
nämligen principerna om efterfråge- och utbudssubstitution.133 

Mot bakgrund av att det inom sektorn för elektronisk kommunikation 
traditionellt har funnits en ägare av infrastruktur som haft ett nät med nationell 
täckning har marknaderna ofta befunnits vara nationella. Förekomsten av 
alternativ infrastruktur i vissa områden kan dock leda till varierande 
konkurrenstryck i olika delar av landet.134  

Lokala eller regionala delmarknader ska endast definieras om märkbart och 
objektivt skilda konkurrensförhållanden klart kan identifieras av 
regleringsmyndigheten.135 Analysen av den geografiska marknaden syftar till att 
undersöka huruvida någon eller några delar av landet präglas av en högre eller 
lägre grad av konkurrens än övriga delar. En högre grad av konkurrens innebär 
en begränsning av SMP-operatörens förmåga att utöva betydande 
marknadsinflytande, dvs. förmågan att agera oberoende på marknaden och 
exempelvis höja priserna, sänka tjänsternas kvalitet eller begränsa utbudet. 

                                                 
132 Riktlinjerna, p. 48. Se också prop. 2002/03:110, s. 273. 
133 Jfr Riktlinjerna, p. 47. 
134 Förklaringsdokumentet, avsnitt 2.5. 
135 Förklaringsdokumentet, avsnitt 2.5.  
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2.6.2 Tidigare geografisk avgränsning av den svenska 
grossistmarknaden för lokalt tillträde 

 Telia är ensam aktör 

Telia äger det kopparbaserade accessnätet och är därför ensam leverantör på 
marknaden för lokalt tillträde med möjlighet att erbjuda tillträde i hela Sverige.136 
Telia har en särställning på marknaden, till följd av sin tidigare 
monopolställning, sitt rikstäckande kopparnät, sin befintliga kanalisation samt 
sin totala storlek och ekonomiska ställning.  

Täckningsgraden för Telias kopparnät varierar över landet; sämst är täckningen 
i norrländska kommuner. Även om denna täckningsgrad varierar har alltså Telia 
som ensam nätägare ändå nästan 100 procents marknadsandel överallt i Sverige. 

 Inträdeshinder 

Telia och dess föregångare Televerket byggde ut det rikstäckande telefonnätet 
och tillhörande kopparaccessnät under mer än 100 år. Utbyggnaden gjordes inte 
på kommersiella grunder, utan var ett led i statens utbyggnad av den nationella 
kommunikationsinfrastrukturen. Ur ett nätutbyggnadsperspektiv är det inte 
längre aktuellt med kopparbaserade nät, och nybyggnation av sådan 
infrastruktur har inte ägt rum på åtskilliga år. Det saknas därför förutsättningar 
för etablering av konkurrerande kopparaccessnät. 

PTS bedömer inte att det finns skillnader i olika delar av Sverige vad gäller 
inträdeshinder, exempelvis till följd av kostnadsskillnader, ekonomiska 
incitament eller kommuners agerande, som skulle kunna det leder till att 
konkurrensvillkoren märkbart skulle skilja sig mellan olika delar av Sverige. 

 Prissättning 

Telia bedriver all slutkunds- och grossistverksamhet nationellt, och erbjuder 
med få undantag samma utbud och villkor i hela landet. Telias utbud av tillträde 
till det kopparbaserade accessnätet har genom beslut av PTS varit föremål för 
prisreglering sedan år 2001 och tillhandahålls till samma pris i hela landet. Nu 
gällande prisreglering innefattar inga hinder för Telia att tillämpa differentierade 
priser utifrån väsentliga kostnadsskillnader i olika geografiska 
anslutningsområden. Telia har trots detta valt att tillämpa nationella priser för 
tillträde till det kopparbaserade accessnätet. 

2.6.3 Sammanfattande bedömning av den geografiska 
avgränsningen av marknaden 

Telia är ensam aktör på marknaden för lokalt tillträde till kopparbaserad 
nätinfrastruktur i Sverige med ett kopparnät som täcker stora delar av landet. 
Telia har ett nationellt enhetligt produktutbud och tillämpar nationell 
prissättning.  

                                                 
136 89 procent av Sveriges hushåll har tillgång till bredband via xDSL, Telia är ägare till 99,93 procent av 
slutkundsaccesserna, Svensk Telekommarknad 2017. 
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Mot denna bakgrund finner PTS att den geografiska analysen av ovanstående 
parametrar sammantaget indikerar att marknaden för lokalt tillträde är nationell. 
PTS bedömer inte att det finns tillräckligt starka skäl att avgränsa geografiska 
delmarknader där konkurrensvillkoren är märkbart annorlunda än i 
angränsande områden. Marknaden för lokalt tillträde är således nationell. 
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3 Trekriterietest 

3.1 Tre kriterier för att förhandsreglering ska vara 

motiverad 

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. Rekommendation listar tre kumulativa kriterier för att 
bedöma om en marknad har egenskaper som kan motivera förhandsreglering:137 

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.  

Dessa tre kriterier, det s.k. trekriterietestet, har kommissionen använt för att 
identifiera de marknader som kan komma i fråga för förhandsreglering enligt 
Rekommendationen.138 Marknaden för lokalt tillträde i grossistledet via en fast 
anslutningspunkt finns med som marknad nummer 3a i rekommendationen.139 
Utgångspunkten är därför att de tre kriterierna är uppfyllda på den aktuella 
marknaden, om inte förhållandena på den svenska marknaden visar att det finns 
anledning att göra en annan bedömning.140 

3.2 Inträdeshinder 

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.141 

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. 

                                                 
137 Rekommendationen, p. 11ff i skälen. 
138 Rekommendationen , p. 19 i skälen. 
139 Bilaga till Rekommendationen . 
140 Rekommendationen , p. 19 f i skälen. 
141 Rekommendationen , p. 12 i skälen. 
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På marknaden för lokalt tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur i 
grossistledet finns det oftast en huvudsaklig infrastruktur som gör det möjligt 
att erbjuda tillträde på lokal nivå. I ett genomsnittligt europeiskt perspektiv är 
denna infrastruktur normalt sett det nationella kopparnätet. Eftersom det är 
förenat med höga sunk costs och kräver mycket tid att replikera infrastrukturen 
i kopparnätet är utgångspunkten, enligt kommissionen vägledning, att 
inträdeshindren på marknaden för lokalt tillträde i grossistledet via en fast 
anslutningspunkt är höga och varaktiga.142 

För att kunna träda in på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur av 
koppar måste ett företag ha tillgång till accessnätet av koppar. Ett företag som 
inte självt har sådan tillgång måste anlägga ny nätinfrastruktur. Att nyanlägga 
accessnät är förenat med höga fasta kostnader och såväl strukturella som 
rättsliga hinder. För anläggning av nytt kopparnät är dessutom kostnaderna 
relativt sett högre, jämfört med anläggning av motsvarande ny infrastruktur av 
fiber. Detta beror bland annat på att materialkostnaderna för koppar är högre.  

En operatör som vill anlägga ny nätinfrastruktur i ett område ansluta ett 
tillräckligt stort antal kunder för att få täckning för sina anläggningskostnader 
och uppnå lönsamhet. I dagsläget finns det inte en tillräckligt stark efterfrågan 
bland slutkunderna som gör det lönsamt att anlägga nya accessnät av koppar. 
Tvärtom så avvecklar Telia företagets kopparnät till förmån för nätinfrastruktur 
av fiber, och i vissa fall mobilt bredband. Det är, enligt PTS uppfattning, 
osannolikt att något annat företag, eller för den delen Telia självt, kommer att 
börja anlägga nya kopparnät på grund av svårigheterna att uppnå lönsamhet. 
Detta innebär att det finns strukturella hinder på marknaden för lokalt tillträde 
till kopparbaserad nätinfrastruktur som är mycket höga eller rentav 
oöverstigliga.  

Enligt PTS bedömning finns det ingenting som talar för att efterfrågan på 
nätinfrastruktur av koppar kommer att öka i ett framåtblickande perspektiv. De 
höga inträdeshinder som präglar marknaden kommer alltså att bestå eller rentav 
öka under den kommande regleringsperioden. Det första kriteriet för att 
marknaden för lokalt tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur ska kunna bli 
föremål för förhandsreglering är därför enligt PTS bedömning uppfyllt. 

3.3 Marknadsdynamik 

Även om det finns höga och bestående hinder mot inträde på marknaden kan 
marknaden bakom inträdeshindren utvecklas mot en effektiv konkurrens. PTS 
har att ta ställning till om marknadens struktur är sådan att den 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 göra det efter den 

                                                 
142 Förklaringsdokumentet, s. 44. 
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perioden under förutsättning att tydliga belägg för en positiv dynamik finns 
inom regleringsperioden.143 

Enligt kommissionen medför den begränsade geografiska räckvidden för 
utbyggnad av annan accessinfrastruktur än kopparnät att marknadsdynamiken, 
på ett generellt plan, troligen inte kommer att förändra sig under den närmaste 
framtiden. Som utgångspunkt anser därför kommissionen att bristen på direkt 
konkurrenstryck från annan nätinfrastruktur än koppar bör medföra att 
regleringsmyndigheterna inte kan förvänta sig effektiv konkurrens i frånvaron 
av förhandsreglering.144 

I Sverige skiljer sig situationen något från den som kommissionen beskriver i 
sin vägledning eftersom den relevanta grossistmarknaden endast omfattar 
tillträde till kopparbaserade accessnät. På marknaden för lokalt tillträde till 
kopparbaserad nätinfrastruktur är det i princip endast Telia som äger accessnät. 
Telia har därför ett monopol på marknaden för lokalt tillträde till 
kopparbaserad nätinfrastruktur. För att dynamiken på marknaden ska förändras 
krävs att något annat företag än Telia träder in på marknaden och anlägger ny 
nätinfrastruktur eller köper sådan av Telia. PTS uppfattning är att det är 
osannolikt att detta kommer ske. Tvärtom är PTS bedömning att den 
nuvarande marknadssituationen, med Telia som ensam nätägare på den aktuella 
marknaden, kommer att bestå även under den kommande regleringsperioden.   

Enligt PTS bedömning finns det alltså inga förutsättningar för att marknaden 
för lokalt tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur, i frånvaron av reglering, 
ska utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens under den kommande 
regleringsperioden. Det andra kriteriet, för att den aktuella marknaden ska 
kunna bli föremål för reglering, är därmed uppfyllt. 

3.4 Konkurrenslagstiftningen är inte 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 reglerade förhandsskyldigheter därför 
inte införas.145  

Den allmänna konkurrenslagstiftningen kan i flera fall vara mindre effektiv än 
LEK när det handlar om att skapa bättre konkurrensförutsättningar på en 
marknad för elektronisk kommunikation som kännetecknas av strukturella 
problem. Om åtgärdandet av konkurrensproblemen medför omfattande krav på 

                                                 
143 Rekommendationen, p. 15 i skälen. 
144 Förklaringsdokumentet, s. 44. 
145 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk 
för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektivet) (EGT L 108, 24.4.2002, 
s. 33) p. 27 i skälen. 
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efterlevnad eller regelbundet ingripande anses förhandsreglering vara ett 
lämpligt komplement till konkurrenslagstiftningen. I vissa fall kan lämpliga 
skyldigheter inte åläggas med stöd av allmän konkurrenslagstiftning. Dessutom 
kan förhandsreglering skapa ökad förutsägbarhet på marknaden, vilket kan vara 
väsentligt för att skapa långsiktiga förutsättningar för en effektiv konkurrens. 

På marknaden för lokalt tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur föreligger 
såväl inträdeshinder som bristande dynamik i en inte obetydlig utsträckning  

Sammantaget bedömer PTS därför att den generella konkurrenslagstiftningen, 
inte ensam är tillräcklig för att nå de resultat som kan uppås genom en 
förhandsreglering av marknaden. PTS bedömning är därför att även det tredje 
kriteriet för att marknaden ska kunna bli föremål för förhandsreglering är 
uppfyllt.  

3.5 Slutsats trekriterietest 

PTS konstaterar att det på marknaden för lokalt tillträde till kopparbaserad 
nätinfrastruktur finns betydande inträdeshinder. PTS konstaterar vidare att 
marknaden saknar dynamik och att den inte har förutsättningar att utvecklas i 
riktning mot effektiv konkurrens under kommande regleringsperioden. 
Slutligen bedömer PTS att den generella konkurrenslagstiftningen i sig inte är 
tillräcklig för att omhänderta de konkurrensproblem som kan uppstå på 
marknaden och de övriga målsättningar som följer av LEK. 

PTS fastställer därför att marknaden för lokalt tillträde till kopparbaserad 
nätinfrastruktur har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa 
regleringsskyldigheter, enligt 8 kap. 5 § LEK.  
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4 Fastställande av företag med 
betydande inflytande 

4.1 Den rättsliga utgångspunkten 

Av 8 kap. 6 § LEK följer att PTS fortlöpande ska analysera de relevanta 
marknader som kommissionen har beslutat och för varje marknad fastställa om 
det råder effektiv konkurrens. Om det konstateras att så inte är fallet, ska PTS 
identifiera företag med betydande inflytande på marknaden. Vid analysen ska 
PTS beakta Riktlinjerna, dvs. kommissionens riktlinjer för marknadsanalys och 
bedömning av ett företags betydande inflytande på marknaden.  

PTS har funnit att marknaden för lokalt tillträde till kopparbaserad 
nätinfrastruktur i Sverige har sådana särdrag att det kan vara motiverat att 
införa förhandsreglering. PTS ska därför, enligt 8 kap. 6 § LEK, bedöma om 
det råder effektiv konkurrens på den aktuella marknaden, eller om det finns ett 
eller flera företag med betydande inflytande på marknaden.   

Ett företag har, enligt 8 kap. 7 § LEK, ett betydande inflytande på en fastställd 
marknad om det, antingen enskilt eller tillsammans med andra, har en ställning 
av sådan ekonomisk styrka att det i betydande omfattning kan uppträda 
oberoende av sina konkurrenter, sina kunder och i sista hand av 
konsumenterna.146 Att ett företag har ett betydande marknadsinflytande 
utesluter inte att viss konkurrens förekommer, men gör det möjligt för det 
dominerande företaget att ha ett avsevärt inflytande på de villkor under vilka 
konkurrensen kan utveckla sig och i stor omfattning agera utan att behöva ta 
hänsyn till sina konkurrenter. 

Definitionen av begreppet betydande inflytande som ges i LEK 
överensstämmer med definitionen av dominerande ställning som finns i den 
generella konkurrensrätten. PTS ska därför vid bedömningen av ett företags 
ställning finna vägledning i den generella konkurrensrätten och ta hänsyn till 
den rättspraxis som finns på området.147 Vissa justeringar måste dock göras av 
den konkurrensrättsliga metoden, eftersom en förhandsbedömning enligt LEK 
skiljer sig på flera sätt från en bedömning av ett dominerande företags faktiska 
beteende.148  

Frågan om hur PTS ska göra sin bedömning av betydande marknadsinflytande 
utvecklas i kommissionens SMP-riktlinjer, vilka ska beaktas vid prövningen.149 
När PTS bedömer om ett eller flera företag har ett betydande inflytande på 

                                                 
146 Jfr EU-domstolens dom i mål 27/76 United Brands Company et United Brands Continental BV mot 
kommissionen, p. 65 samt art. 14.2 i ramdirektivet;  
147 Se prop. 2002/03:110 s. 276 och 404 samt Europeiska kommissionen, Kommissionens riktlinjer för 
marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i enlighet med gemenskapens regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (kommissionens SMP-riktlinjer) (EGT C 165, 11.07.2002, s. 6), 
avsnitt 1.3. 
148 Riktlinjerna, främst p. 11-12. 
149 8 kap 6 § LEK; art. 16.1, ramdirektivet. 
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marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur av koppar ska analysen ske i 
ett framåtblickande perspektiv där myndigheten gör en kontrafaktisk 
bedömning av den fortsatta marknadsutvecklingen i frånvaron av reglering. Om 
PTS drar slutsatsen att ett eller flera företag i frånvaron av reglering inte 
kommer att kunna agera oberoende av sina konkurrenter i en tillräckligt 
betydande omfattning ska PTS dra slutsatsen att företaget inte har ett 
betydande marknadsinflytande och därmed inte införa regleringsskyldigheter. 
Omvänt ska PTS reglera ett eller flera företag med betydande 
marknadsinflytande, om myndigheten bedömer att företaget kan utöva ett 
betydande marknadsinflytande i frånvaron av reglering. 

4.2 Företagsbegreppet 

4.2.1 Den ekonomiska enhetens princip 

Det rättssubjekt vars inflytande på en marknad PTS ska bedöma är enligt 8 kap. 
6 § 2 st. LEK ett företag.150 Begreppet företag omfattar en ekonomisk enhet som 
består av en enhetlig organisation med personal samt materiella och 
immateriella tillgångar, vilken på ett varaktigt sätt strävar efter att uppnå ett 
bestämt ekonomiskt mål.151 Ett moderbolag anses ingå i samma ekonomiska 
enhet som dotterbolagen när dotterbolagen inte självständigt bestämmer sina 
marknadsbeteenden utan endast verkställer moderbolagets instruktioner.152 
Detta benämns inom konkurrensrätten som den ekonomiska enhetens princip. 
I ett företag kan alltså flera juridiska personer ingå och samtliga av dessa 
juridiska personer behöver inte, i vart fall inte direkt, bedriva verksamhet på 
den marknad som är aktuell för reglering. Även verksamhet utanför marknaden 
för lokalt tillträde till nätinfrastruktur av koppar kan därför ha betydelse för 
företagets möjlighet att utöva ett betydande marknadsinflytande. 

4.2.2 Företaget Telia Company AB 

Som framgår ovan har Telia en marknadsandel på 99,93 procent. Telia är 
därmed det enda företaget på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur 
av koppar som kan bli föremål för förhandsreglering enligt LEK. 

                                                 
150 I artikel 2 c) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till 
och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektivet) 
(EGT L 108, 24.4.2002, s. 7) definieras en operatör som ett företag som tillhandahåller eller som har 
auktorisation för att tillhandahålla ett allmänt kommunikationsnät eller tillhörande facilitet. I 1 kap. 7 § 
LEK definieras en operatör som den som innehar eller på annat sätt råder över ett allmänt 
kommunikationsnät eller tillhörande installation. Definitionen av begreppet operatör i LEK innebär enligt 
förarbeten ett förtydligande i förhållande till definitionen i tillträdesdirektivet genom att det klargörs att det 
är innehavet eller rådigheten över ett allmänt kommunikationsnät eller tillhörande installation som gör att 
en aktör omfattas av operatörsbegreppet (se Lag om elektronisk kommunikation m.m. (prop. 2002/03:110) s. 
359). Enligt 4 kap. 4 § LEK ska en operatör som enligt 8 kap. 7 § LEK har bedömts ha ett betydande 
inflytande på en viss marknad åläggas skyldigheter.   
151 1 kap. 5 § KL samt artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. Vad avser praxis, se bl.a. Tribunalens dom 
dom i mål nr T-112/05, Akzo mot kommissionen (2007), p. 57. Avgörandet överklagades till EU-domstolen 
(mål nr. C-97/08 (2009)) som avslog överklagandet. 
152 Se bl.a. EU-domstolens dom i mål nr. C-73/95, Viho v kommissionen (1996) p. 16; Se även KamR:s dom 
i mål nr 6686-06 (2007).   
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Telia är tidigare monopolist i Sverige och företagets verksamhet för 
nätinfrastrukturtillträde är sedan tidigare reglerad genom PTS beslut den 19 
februari 2015.153 Telia har sin huvudsakliga verksamhet i Norden och Baltikum 
och är ett resultat av en sammanslagning av de två före detta statliga 
operatörerna i Sverige respektive Finland, Telia och Sonera.  

Telia finns representerat i ett tiotal länder, intressebolag inkluderade. Genom 
verksamhetsgrenen Telia Carrier produceras internationella nättjänster och 
överföring av digitaliserad information med en etablering i Europa, USA och 
Asien. Tjänsterna säljs på grossistnivå. Telias aktie är noterad på både 
Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen och största ägare är den svenska 
staten (37,3 procent ). 2018 meddelade den finska staten att man avyttrat sitt 
innehav i Telia, som var 3,2 procent år 2017. Ägandet utanför Sverige och 
Finland minskade från 32 procent till 29 procent under 2017.154 Telia har sitt 
säte i Stockholm. 

Telia är vertikalt integrerat och erbjuder också en rad olika tjänster på 
slutkundsmarknaden inom telefoni och bredband, såväl fasta som mobila 
anslutningar. Företagets kunder som har bredband via det fasta telefonnätet 
eller är anslutna till Telias fibernät, eller stadsnät, har även möjlighet att teckna 
avtal för ip-tv. Företagets tjänster på slutkundsmarknaden riktar sig till kunder 
på både privat- och företagsmarknaden. Inom mobiltelefonin har Telia ett 4G-
nät som inte delas med andra operatörer. Telia har sedan 2002 ett etablerat 
samarbete med Tele2 där infrastrukturföretaget Svenska UMTS-nät AB 
bildades, i syfte att bygga, äga och driva Telias och Tele2:s gemensamma 3G-
nät. 
 
Telia har organiserat verksamheten i ett flertal juridiska personer, framför allt i 
Sverige, men även utomlands, vilka tillsammans på ett eller annat sätt bidrar till 
produktionen av samtals- och bredbandstjänster och försäljning på slutkunds- 
och grossistmarknaderna: 
 

 Telia Company AB, org.nr 556103-4249, är moderbolag till de 
(helägda) dotterbolagen Telia Sverige AB, Telia Network Sales AB och 
Skanova AB. 

 Telia Sverige AB (org.nr 556430-0142) äger det fasta nätets aktiva 
tillgångar och förfogar över det svenska fasta nätets telestationer. 
Bolaget svarar i Sverige även för bland annat produktionsverksamheten 
för tjänster i fasta nät och för grossisttjänster som säljs genom Telia 
Network Sales AB. Bolaget svarar även för slutkundsförsäljning av 
fasta och mobila tjänster och köper nättjänster för sin verksamhet från 
Skanova AB. 

                                                 
153 Dnr: 11-9306. 
154 Utdrag från Telias hemsida den 6 juni 2018, dnr: 15-7200-388. 
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 Skanova AB (org. nr 556446-3734) äger de passiva tillgångarna i 
företagets svenska fasta nät (såväl accessnät som transportnät), dvs. 
bolaget äger bland annat ledningar av koppar, fiber, koaxialkabel samt 
stolpar, kanalisation och korskopplingar för teleledningar. Vidare 
erbjuder bolaget koppar- och fibertjänster i det svenska nätet till 
försäljning på grossistnivå till externa operatörer samt till Telia Sverige 
AB. Skanova AB erbjuder även samlokalisering och inplacering av 
utrustning. 

 Telia Network Sales AB (org.nr 556458-0040) erbjuder försäljning av 
oreglerade och reglerade fasta nättjänster såsom telefoniabonnemang 
och kapacitetstjänster till grossistkunder. Bolaget köper även mobil 
samtalsterminering och tillhandahåller samtrafik till andra operatörer. 

 
PTS finner att Telia Company AB, Telia Sverige AB, Telia Network Sales AB 
och Skanova AB är en ekonomisk enhet, dvs. ingår i ett och samma företag. 
Det är följaktligen Telia Company AB:s och berörda dotterbolags totala 
marknadsmakt som ska ligga till grund för bedömningen av företagets 
inflytande på marknaden. Detta företag äger den nätinfrastruktur från vilken 
grossistkunder kan erhålla tillträde för att kunna producera fasta 
bredbandstjänster till slutanvändare. 

4.3 Indikationer på betydande marknadsinflytande 

Ett företag med betydande inflytande på marknaden karaktäriseras av att det 
inte utsätts för ett effektivt konkurrenstryck. Marknadsinflytande definieras som 
förmågan att påverka priser, innovation, urvalet av varor och tjänster eller andra 
konkurrensparametrar under en betydande tidsperiod.155 Att ett företag innehar 
ett betydande inflytande utesluter inte att det kan finnas viss konkurrens på 
marknaden. Det innebär endast att det företag som har en sådan ställning kan 
bestämma eller i åtminstone i avsevärd omfattning påverka villkoren för hur 
konkurrensen kommer att utvecklas.156 

I Riktlinjerna anges ett antal kriterier som kan användas för att mäta huruvida 
ett företag har ett betydande inflytande på marknaden.  

Kommissionen konstaterar att marknadsandelar kan ge de nationella 
regleringsmyndigheterna en bra första indikation på marknadsstrukturen och 
den relativa vikten för olika aktörer som är verksamma på marknaden. 
Extremt stora marknadsandelar, som företag behåller över tid, är i sig själva 
tecken på att det föreligger dominerande ställning. Kommissionen kommer 
dock att tolka marknadsandelar i ljuset av de relevanta marknadsvillkoren och i 
synnerhet marknadsdynamiken och graden av differentiering hos 
produkterna.157  

                                                 
155 Europeiska kommissionen, DG Competition – Discussion Paper on the application of Article 82 of 
the Treaty to exclusionary abuses (2005) p. 23f. 
156 Jfr kommissionens tidigare SMP-riktlinjer från 2002, p. 72. 
157 Riktlinjerna, p. 54-55. 
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Bland de faktorer som kan vara intressanta för bedömningen utöver 
marknadsandelar nämner kommissionen följande.158 

 Hinder för marknadstillträde 

 Hinder för expansion 

 Företagets absoluta och relativa storlek 

 Kontroll över infrastruktur som är svår att replikera 

 Tekniska och kommersiella fördelar eller teknisk överlägsenhet 

 Avsaknad eller låg grad av motverkande marknadsinflytande 

 Lättillgängliga kapitalmarknader och finansiella resurser 

 Produkt- och tjänstediversifiering 

 Stordriftsfördelar 

 Fördelar till följd av produktionens spännvidd 

 Direkta eller indirekta nätverkseffekter 

 Vertikal integration 

 Välutvecklat distributions- och försäljningsnät 

 Långsiktiga och hållbara accessavtal som ingåtts 

 Avtalsförhållanden med andra marknadsaktörer som skulle kunna leda 
till avskärmning av marknaden 

 Avsaknad av potentiell konkurrens 
 
PTS kommer i det följande att analysera förekomsten av betydande inflytande 
på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur av koppar utifrån de 
kriterier, som följer av konkurrensrättslig praxis och Riktlinjerna, som PTS 
anser är av störst betydelse för myndighetens bedömning. Avslutningsvis gör 
PTS en samlad bedömning av förekomsten av företag med betydande 
inflytande på den aktuella marknaden. 

4.4 Fördelning av marknadsandelar 

4.4.1 Marknadsandelarna är den viktigaste indikatorn på 
marknadsinflytande 

Fördelningen av marknadsandelar är utgångspunkten vid bedömningen av 
aktörernas marknadspositioner. Enligt konkurrensrättslig praxis innebär en 
marknadsandel på över 50 procent i sig en presumtion för att företaget har ett 
betydande inflytande på marknaden.159 Det är också av betydelse om 
marknadsandelarna legat på en stadig nivå under längre tid.160  

Ett företags marknadsandelar måste ses i relation till konkurrenternas 
marknadsandelar. Ju mindre marknadsandelar konkurrenterna har, desto högre 
är risken att den större aktören ska anses dominerande.161 Marknadsandelarnas 

                                                 
158 Riktlinjerna, p. 58. 
159 Prop. 2002/03:110, s. 276. 
160 Se EU-domstolens dom i målet 85/76 Hoffman-La Roche mot kommissionen, p. 41. 
161 Se EU-domstolens dom i målet 85/76 Hoffman-La Roche mot kommissionen, p. 39 och 48 och Tribunalens 
(då Förstainstansrättens) dom i mål T-219/99 British Airways mot kommissionen, p. 210 
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storlek och fördelning måste vidare ses i ljuset av förekommande hinder mot 
inträde och expansion och företagets faktiska storlek162 samt graden av 
potentiell konkurrens och motverkande köparmakt. Marknadsandelarna kan 
dock ge de nationella regleringsmyndigheterna en bra första indikation på 
marknadsstrukturen och den relativa vikten för olika aktörer som är verksamma 
på marknaden.163 

4.4.2 Marknadsmått på marknaden för lokalt tillträde till 
kopparbaserad nätinfrastruktur 

Enligt Riktlinjerna bör de nationella regleringsmyndigheterna välja det mått på 
marknadsandelar som de bedömer ger det bästa uttrycket för marknadsstyrka 
på den aktuella marknaden. Beroende på egenskaperna hos den aktuella 
marknaden ger olika mått en mer eller mindre rättvisande bild av de olika 
aktörernas styrka och marknadsinflytande. Det är den nationella 
regleringsmyndigheten som ska avgöra vilka kriterier som är lämpligast för att 
mäta marknadsstyrka på den aktuella marknaden.164 

PTS har i följande avsnitt uppskattat marknadsandelar baserat på antalet 
slutkundsanslutningar. PTS gör bedömningen att detta mått bäst speglar 
marknadsaktörernas storlek och inflytande på marknaden för lokalt tillträde till 
kopparbaserad nätinfrastruktur. 

4.4.3 Telias marknadsandel 

Telia en marknadsandel på 99,93 procent. Telia äger i princip samtliga 
slutkundsanslutningar för bredband via det kopparbaserade accessnätet och 
företaget har därigenom ett monopol på marknaden för lokalt tillträde till 
nätinfrastruktur av koppar. Telia kontrollerar med andra ord all produktion av 
lokalt tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur och företaget är en nödvändig 
handelspartner för alla tjänsteleverantörer som vill köpa lokalt tillträde. PTS 
utgångspunkt är därför att Telia har ett betydande marknadsinflytande på den 
aktuella marknaden. 

4.5 Företagets storlek 

Ett företags storlek vad gäller exempelvis omsättning, antal anställda, 
produktutbud och tillgång till olika infrastrukturer har betydelse för hur 
företaget kan agera på en marknad. Större företag är mer uthålliga för 
konjunktursvängningar och marknadsförändringar, under förutsättning att de 
har en stark balansräkning som ger finansiell kapacitet, vilket kan ge en starkare 
ekonomisk ställning på marknaden. Ett större företag har dessutom resurser att 
tillhandahålla ett större utbud samt möjlighet att erbjuda både helhetslösningar 
och specifika produkter på flera marknader och till olika kundsegment. 

                                                 
162 DG Competition – Discussion Paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses, p. 28. 
163 Riktlinjerna, p. 54. 
164 Jfr kommissionens tidigare SMP-riktlinjer från 2002, p. 77. 
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En stor produktionsvolym och ett storskaligt och brett utbud kan göra ett 
företag till en viktig leverantör för många köpare. Att företaget bedriver 
verksamhet även på andra geografiska eller produktmässiga marknader kan 
innebära att företaget har unik kunskap och erfarenhet, samt viktiga 
förbindelser med köpare. Dessutom kan en stor omfattning på verksamheten 
ge möjlighet till stordriftsfördelar i flera avseenden.165 

Figur 18: Omsättning och antal anställda för de största operatörerna i Sverige 2017. 
Källa: Företagens årsredovisningar för 2017. 

Företag Nettoomsättning (mnkr) Antal anställda 

Telia Company AB 79 867 20 727 

Telia (Region Sverige) 36 825 6 736 

Telenor AB 12 938* 1 641 

Tele2 AB 15 896 2 624 

Com Hem AB 7 136 1 096 

AB Stokab 784 94 

IP-Only AB 363** 299** 

Com Hem + Tele2*** 23 032 3 720 

*Baserad på norska kronor 

**Baserad på uppgifter från 2016 årsredovisning 

*** Efter en eventuell sammanslagning. 

 

Som framgår av tabellen ovan så har Telia en betydande storlek i fråga om 
omsättning och antal anställda. Telia är också det enda företaget på marknaden 
som i dagsläget innehar och som i ett framåtblickande perspektiv förväntas 
inneha nätinfrastruktur av koppar. Telia är därför en nödvändig handelspartner 
för företag som vill köpa lokalt tillträde till nätinfrastruktur, och det enda 
företag som förväntas kunna generera intäkter på den aktuella marknaden. 

Telia har, i egenskap av tidigare monopolist på den svenska telekommarknaden, 
ett väl inarbetat varumärkare hos slutkunderna. Detta bidrar till Telias möjlighet 
att bibehålla sin stora marknadsandel på slutkundsmarknaden och, i frånvaron 
av reglering, överföra marknadsmakt till grossistledet. Telia har också ett brett 

                                                 
165 Jfr kommissionen i beslutet i ärenden nr. IV/34 073, IV/34 395 och IV/35 436 Van den Bergh Foods Ltd 
(1998) p. 260.  
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tjänstesortimentet på slutkundsnivå och företaget säljer även flera 
innehållstjänster,   

Sammantaget bidrar Telias storlek till företagets möjligheter att utöva ett 
betydande marknadsinflytande på marknaden för lokalt tillträde till 
nätinfrastruktur av koppar. I de följande avsnitten redogörs närmare för hur 
olika faktorer kopplade till Telias storlek gör det möjligt för företaget att i en 
betydande omfattning agera oberoende i förhållande till konkurrenterna.   

4.6 Kontroll över infrastruktur som är svår att 

replikera 

För att träda in på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur av koppar 
måste ett företag ha tillgång till ett kopparaccessnät. Om ett företag inte redan 
har anlagt sådan infrastruktur måste det självt anlägga infrastrukturen eller köpa 
ett kopparaccessnät från ett annat företag. Som beskrivits i tidigare avsnitt finns 
det betydande hinder för att träda in på marknaden för lokalt tillträde till 
nätinfrastruktur av koppar. Det kan därmed finnas stora möjligheter för ett 
företag som kontrollerar befintlig nätinfrastruktur och är tillräckligt stort att 
utöva ett betydande marknadsinflytande. 

Telia kontrollerar samtliga kopparaccessnät på den aktuella marknaden och 
behöver inte heller ta hänsyn till någon eventuell etablering av parallella 
accessnät av koppar som skulle ha en återhållande effekt på möjligheten att höja 
priserna. Telia är därmed en nödvändig handelspartner och skulle i frånvaro av 
reglering kunna agera oberoende i förhållande till sina konkurrenter och 
grossistkunder och exempelvis kunna gynna den egna slutkundsverksamheten 
genom att vägra ge tillträde till konkurrenterna. Vidare skulle Telia, oberoende 
av om företaget är aktivt i slutkundsledet eller inte, kunna ställa upp oskäliga 
villkor eller priser för tillträde.166 Telias innehav av det kopparbaserade 
accessnätet ger därför Telia goda möjligheter att utöva marknadsmakt.   

4.7 Stordrifts- och samproduktionsfördelar 

Stordriftsfördelar uppstår när genomsnittskostnaden per producerad enhet 
sjunker vid ökad produktion. Detta är utmärkande för produktion som baseras 
på en teknologi med relativt höga fasta kostnader och låga rörliga kostnader. 
Stordriftsfördelar kan både fungera som inträdeshinder för nya, potentiella 
operatörer och som konkurrensbegränsning och expansionshinder för 
etablerade konkurrenter på marknaden. 

Fördelar till följd av produktionens spännvidd, dvs. samproduktionsfördelar, 
innebär att kostnaderna för att producera en portfölj av produkter är lägre om 
produktionen samlas i en anläggning eller ett företag än om produktionen sker i 
olika anläggningar eller företag. Den genomsnittliga styckkostnaden för 
produktion sjunker därför. Precis som stordriftsfördelar kan 

                                                 
166 EUD, TeliaSonera (C-52/09) p. 28-31. 
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samproduktionsfördelar ge etablerade företag en konkurrensfördel och fungera 
som etableringshinder för nya, potentiella operatörer. 

4.7.1 Stordriftsfördelar 

Marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur av koppar kännetecknas av 
stora initiala investeringar i infrastruktur. När kostnaderna för de ursprungliga 
investeringarna väl är återbetalda blir kostnaden för att producera ytterligare en 
produkt betydligt lägre. För ett företag som ännu inte har anlagt 
accessnätinfrastruktur krävs att ett visst antal kunder inom ett 
etableringsområde kan anslutas för att det ska bli lönsamt att anlägga ny 
nätinfrastruktur.167 Det nya eller expanderande företaget behöver med andra ord 
kunna uppnå en tillräckligt stor produktionsvolym för att täcka sina fasta 
kostnader.168 

Som PTS redogjort för ovan finns det inte en tillräckligt stor efterfrågan på 
xDSL-anslutningar för att anlägga ny nätinfrastruktur av koppar. Det är därför 
osannolikt att något annat företag än Telia, eller för den delen företaget självt, 
skulle kunna uppnå tillräckligt stor lönsamhet vid anläggning av ny 
nätinfrastruktur.  

Telia har däremot fördelar av sitt befintliga innehav av nätinfrastruktur av 
koppar i förhållande till företagets konkurrenter. Detta eftersom nätdelarna i 
accessnäten av koppar i många fall är avskrivna, vilket innebär att den fortsatta 
driften är lönsam för Telia. Den accessnätinfrastruktur som pga. hög ålder eller 
andra faktorer är undermålig och har höga reparationskostnader är dock inte 
lika lönsam för Telia. Den nätinfrastruktur av koppar som inte är lönsam 
avvecklar dock Telia successivt,169 vilket innebär att merparten av Telias 
nätinnehav på den aktuella marknaden torde vara lönsam. Enligt PTS 
uppfattning är det inte möjligt att på ett lönsamt anlägga ny nätinfrastruktur av 
koppar. I nuläget och i ett framåtblickande perspektiv är det därför enbart Telia 
som kommer att ha stordriftsfördelar genom företagets innehav av 
nätinfrastruktur av koppar. 

4.7.2 Samproduktionsfördelar 

Vad beträffar Telias samproduktionsfördelar kan företaget, genom sin stora 
organisation, fördela kostnader för administration, stödsystem, drift, underhåll, 
produktionslokaler och nätdelar mellan olika produkter och verksamhetsgrenar. 
Inget annat företag på den aktuella marknaden torde ha lika goda möjligheter 
att dra nytta av samproduktionsfördelar. 

4.8 Vertikal integration 

Med ett vertikalt integrerat företag avses ett företag som har kontroll över 
insatsvaror- eller tjänster som krävs i produktion av distributionen av produkter 
                                                 
167 DG Comp Discussion Paper on the application of Article 82 of the Treaty to Exclusionary abuses, p. 
40. 
168 I ekonomiska termer benämns detta som minsta effektiva skala (minimum efficient scale). 
169 Dnr. 15-10072-2. 
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eller tjänster på en marknad nedströms, samtidigt som företaget är aktivt på 
nedströmsmarknaden. Vertikal integration ger möjlighet till besparingar genom 
bättre kapacitets- och resursutnyttjande och ger förutsättningar för 
stordriftsfördelar. Till följd av den vertikala integrationen kan ett företag också 
få möjlighet, och under vissa förutsättningar ha incitament, att motarbeta eller 
eliminera konkurrenter som inte är vertikalt integrerade. Vertikal integration i 
produktionsprocessen kan leda till att konkurrenters tillgång till insatsvaror 
begränsas eller att priset för dessa ökar, för det fall det vertikalt integrerade 
företaget har ett intresse av att förbehålla den egna nedströmsverksamheten 
tillgången till insatsvarorna som produceras. 

Telia är ett vertikalt integrerat företag som är verksamt både på 
grossistmarknader på högre nivåer i nätinfrastrukturen (från transport- och 
stamnät till accessnät) och på slutkundsmarknaden för bredbandstjänster över 
xDSL-anslutningar. Av 776 771 bredbandsabonnemang med xDSL-
anslutningar tillhandahåller Telia 74,9 procent.170 

Utöver kopparaccessnäten äger och kontrollerar Telia även annan 
nätinfrastruktur i en utsträckning som andra företag som konkurrerar på 
nationell nivå saknar. Telia innehar även ett nationellt stamnät, 
ortssammanbidande transportnät, områdesnät och som tillhandahåller 
backhaul-tjänster i hela landet. Telia är därmed det enda företaget som på en 
nationell nivå i huvudsak är självförsörjande när det gäller nätinfrastruktur som 
är nödvändig för att kunna tillhandahålla såväl grossisttjänster på accessnätsnivå 
som bredbandstjänster på slutkundsnivå. Detta ger Telia ett betydande mått av 
självständighet i förhållande till företagets konkurrenter, både vid produktionen 
av grossisttjänster på accessnivå och produktionen av slutkundstjänster.  

Telia är inte heller, i jämförelse med konkurrenter som endast säljer 
grossisttjänster på accessnätsnivå, beroende av extern försäljning. Telia blir 
också, genom företagets vertikala integration, i många fall en nödvändig 
handelspartner för konkurrerande företag, oberoende av om konkurrenterna 
befinner sig i grossist- eller slutkundsledet. 

I frånvaron av reglering skulle Telia ha stora möjligheter att påverka 
konkurrensvillkoren på en betydande del av såväl grossist- som 
slutkundsmarknaden för bredbandstjänster över kopparnät. Telia skulle 
exempelvis kunna höja priserna eller på annat sätt försämra villkoren för 
tillträde till företagets kopparaccessnät och därmed gynna företagets egen 
grossist- eller slutkundsverksamhet. Om Telia har marknadsmakt på det sättet 
beror på om det finns faktiska eller potentiella konkurrenter som också 
tillhandahåller grossisttjänster på accessnätsnivå parallellt med Telia. Några 
sådana återhållande effekter förekommer dock inte eftersom företaget 
kontrollerar i princip samtliga kopparaccessnät och behöver inte heller ta 

                                                 
170 Telias andel av bredbandsabonnemang med xDSL-anslutning per 2018-06-01, PTS, Svensk 
Telekommarknad 2017 (PTS-ER-2018:16). 
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hänsyn till någon eventuell etablering av parallella accessnät av koppar på den 
aktuella marknaden. 

4.9 Horisontell integration  

Med horisontell integration menas att ett företag har verksamhet på två eller 
flera marknaden som inte är vertikalt relaterade med varandra. Det kan handla 
om integration av funktioner, avdelningar eller länder, tvärs över värdekedjan. 
Resultatet av en horisontell integration kan vara både ökad marknadsmakt och 
en reducering av kostnader genom samproduktionsdriftsfördelar. Det är också 
möjligt att överföra marknadsinflytande mellan två grossistmarknader (t.ex. 
grossisttjänster över fiber- respektive kopparnätinfrastruktur) eller mellan en 
grossistmarknad och en slutkundsmarknad som inte är vertikalt relaterad (t.ex. 
slutkundsmarknaden för bredbandstjänster över kopparnätet). 

Som PTS redogör för i beslutsutkastet för lokalt tillträde till nätinfrastruktur av 
fiber så är Telia ett horisontellt integrerat företag, både på grossist- och 
slutkundsnivå och både för fast och mobilt bredband. Detta innebär bland 
annat att när Telia anlägger ny fiberinfrastruktur i områden där det endast finns 
xDSL-anslutningar, så behöver företaget ta liten hänsyn till konkurrenstrycket 
från slutkunderna med xDSL-abonnemang. Omvänt är Telias kundupptag av 
xDSL-kunder i viss mån skyddat från konkurrenter som anlägger 
nätinfrastruktur av fiber, dels eftersom Telia är det företag som i dagsläget 
anlägger mest infrastruktur av fiber,171 och dels eftersom Telia har ett 
informationsövertag genom att företaget kan välja tidpunkt för när de väljer att 
avveckla kopparnätet i ett givet geografiskt område.  

Att Telia är horisontellt integrerat är dock inte avgörande för företagets 
möjligheter att utöva ett betydande marknadsinflytande på marknaden för lokalt 
tillträde till nätinfrastruktur av koppar. Även om Telia har betydande fördelar 
genom sin höga andel av investeringar i nätinfrastruktur av fiber och företagets 
informationsövertag så är det inte omöjligt för konkurrenterna att ta kunder 
från Telia genom att anlägga nya fiberaccessnät i områden där det enbart finns 
xDSL-anslutningar, så länge det är möjligt att uppnå lönsamhet. Telias 
horisontella integration är därför inte en avgörande faktor för företagets 
betydande marknadsinflytande på marknaden för lokalt tillträde till 
nätinfrastruktur av koppar. 

4.10 Motverkande köparmakt 

Ett företags möjligheter att utöva marknadsinflytande begränsas inte bara av 
konkurrenstryck från faktiska eller potentiella konkurrenter, utan även av 
företagets kunder. Kunder med tillräcklig förhandlingsstyrka för att påverka 
företagets möjligheter att agera på marknaden benämns som motverkande 
köparmakt. Med motverkande köparmakt avses förhandlingsstyrkans tryck 
gentemot säljaren till följd av kundernas storlek, deras kommersiella betydelse 

                                                 
171 Uppföljningen till regeringens bredbandsstrategi 2018 (PTS-ER-2018:9). 
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för säljaren och deras förmåga att byta till alternativa leverantörer. 
Förhandlingsstyrkan beror på köparens förmåga att hjälpa nya leverantörer att 
komma in eller expandera på marknaden eller köparens egna möjligheter att 
integreras vertikalt och att hota leverantören på ett trovärdigt sätt.172 

Eftersom Telia ensamt kontrollerar den nätinfrastruktur som är nödvändig för 
att tillhandahålla bredbandstjänster till slutkunderna är graden av motverkande 
köparmakt på marknaden för lokalt tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur 
låg. I frånvaron av reglering skulle Telia därför i stor utsträckning kunna agera 
oberoende i förhållande till de kunder som är beroende av företagets 
nätinfrastruktur av koppar för att få tillgång till bredbandstjänster. 

4.11 Potentiell konkurrens 

Graden av potentiell konkurrens syftar till att bedöma om risken för att 
konkurrenter på medellång sikt träder in på den aktuella marknaden har en 
återhållande effekt på möjligheten för ett företag att utöva ett betydande 
marknadsinflytande. I detta avseende kan PTS konstatera att det i ett 
framåtblickande perspektiv inte finns några indikationer på att någon av Telias 
konkurrenter kommer att anlägga ny nätinfrastruktur av koppar eller köpa 
befintlig nätinfrastruktur av Telia.   

4.12 Indirekt konkurrenstryck från 

slutkundsmarknaden 

Konkurrenssituationen på de slutkundsmarknader som är relaterade till den 
relevanta grossistmarknaden kan påverka en vertikalt integrerad operatörs 
möjlighet att utöva marknadsmakt. I de fall där det finns en intensiv konkurrens 
på slutkundsmarknaden kan detta begränsa ett företags möjligheter att utnyttja 
sin marknadsmakt på grossistmarknaden. En förutsättning för detta är att det 
på slutkundsmarknaden finns andra företag som erbjuder produkter som är 
utbytbara mot de produkter som företaget med betydande marknadsinflytande 
erbjuder. Även om det dominerande företaget inte upplever ett direkt 
konkurrenstryck i grossistledet kan detta komma indirekt från företagets 
verksamhet på slutkundsmarknaden. 

Teoretiskt skulle det indirekta konkurrenstrycket från slutkundsmarknaderna 
för bredbandstjänster över fiber och kabel-tv-nät, respektive mobilt bredband, 
kunna ha en återhållande effekt på Telias möjlighet att utöva ett betydande 
marknadsinflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur av 
koppar. Detta tycks emellertid inte vara fallet på den aktuella marknaden.  

Som redogörs för ovan finns inte på slutkundsmarknaden ett sådant 
konkurrenstryck från bredbandstjänster över fiber- och kabel-tv-nät att dessa 
ska ingå i samma slutkundsmarknaden. Mot bakgrund av detta är det inte heller 
troligt att det skulle finnas ett sådant indirekt konkurrenstryck från dessa 

                                                 
172 Jfr Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på 
företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, (2009/C 45/02), p. 18. 
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accesstekniker att det skulle ha en återhållande effekt på Telias agerande på 
grossistnivå.  

4.13 Sammanfattande bedömning 

PTS bedömning om Telia har ett betydande inflytande på marknaden för lokalt 
tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur syftar till att avgöra om Telia, i 
frånvaron av reglering i ett framåtblickande perspektiv, på grund av sitt 
marknadsinflytande i omfattande utsträckning kan agera oberoende i 
förhållande till företagets konkurrenter, kunder och i sista hand konsumenter. 
Myndigheten ska bedöma i vilken utsträckning Telia har möjlighet att agera 
oberoende från sina konkurrenter. Bedömningen ska göras i ett 
framåtblickande perspektiv och utgå från en kontrafaktisk analys av hur 
situationen skulle se ut om Telia inte är föremål för reglering enligt LEK.  

Telia har monopol på marknaden för lokalt tillträde till kopparbaserad 
nätinfrastruktur. Det finns därför en presumtion om att Telia har ett betydande 
marknadsinflytande på den aktuella marknaden. Det finns inga indikationer på 
att det kommer ske en omfördelning av marknadsandelarna under den 
kommande regleringsperioden genom att konkurrerande företag anlägger eller 
köper Telias nätinfrastruktur av koppar. 

Telia har i egenskap av företagets storlek betydande marknadsstyrka, inte minst 
vad gäller stordrifts- och samproduktionsfördelar. Telia är också det enda 
företaget som kan uppnå lönsamhet på marknaden för lokalt tillträde till 
nätinfrastruktur av koppar, eftersom det inte är lönsamt att anlägga ny 
nätinfrastruktur av koppar.  

Genom att kontrollera alla accessnät av koppar skulle Telia, i frånvaron av 
reglering, kunna gynna den egna slutkundsverksamheten. Detta skulle kunna 
ske antingen genom att Telia vägrar ge tillträde till kopparaccessnät till 
företagets konkurrenter, eller genom att företaget säljer tillträdet till oskäliga 
villkor eller priser. 

Förekomsten av alternativa accessnät av fiber skulle i teorin kunna ha en viss 
återhållande effekt på Telias möjlighet att utöva ett betydande 
marknadsinflytande. Analysen av slutkundsmarknaden visar dock att det saknas 
konkurrenstryck från bredbandstjänster över fiberbaserade nät. Detta framgår 
inte minst av de prishöjningar på xDSL-abonnemangen som skett de senaste 
åren. 

Vid en samlad bedömning anser PTS att Telia har ett sådant betydande 
marknadsinflytande på marknaden för lokalt tillträde till kopparbaserad 
nätinfrastruktur som avses i 8 kap. 7 § LEK. PTS ska därmed enligt 8 kap. 6 § 2 
st. LEK meddela Telia om skyldigheter. 
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