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SAMMANFATTNING

Titel: Tillgänglig kapacitet på mobila nätverk

Författare Catrin Meland & Jacob Jungbeck

Handledare Anders Hederstierna

Nivå Magisteruppsats, 10 poäng i företagsekonomi

Problem Telelagen §23a har skrivits i syfte att öka konkurrensen på den mobila
tjänstemarknaden. Lagen innebär att tjänstetillhandahållare utan egna nätresurser
kan inträda marknaden när det finns kapacitet tillgänglig. Lagen ger dock ingen
utförlig definition av begreppet ”tillgänglig kapacitet”. Avsaknad av en gemensam
definition i samband med att synsättet på tillgänglig kapacitet skiljer sig  gör lagen
svår att applicera.

Syfte Rapporten skall, utifrån ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv, belysa en
definition av tillgänglig kapacitet på mobila telenät i Sverige.

Metod Utifrån vårt syfte har en hypotes framställts, vilken i sin tur resulterat i tre
frågeställningar som har besvarats av nätoperatörer och tjänstetillhandahållare.
Undersökningen har genomförts med hjälp av enkät samt intervjuer.

Slutsats Teoretisk betraktat kan tillgänglig kapacitet definieras på två sätt, dels som en
generell tillgänglig kapacitet och dels som en tillgänglig kapacitet som återfinns i
begränsade intervall beroende av tid och rum. I praktiken finns tillgänglig
kapacitet endast i vissa tidsintervall och inom vissa regioner. Efterfrågan på
regional kapacitet är stor medan efterfrågan på kapacitet inom vissa tidsintervall är
mycket liten. Denna kapacitet är även teknisk möjlig att tillgodose från
operatörens perspektiv och är därmed att betrakta som tillgänglig. Dock blir
denna svår att nyttja eftersom den även är begränsad till ett kortare tidsperspektiv.
Kortare kontrakt kommer kräva stora resurser i förhållande till den begränsade
tiden och därmed kommer denna kapacitet troligen att bli för dyr för
tjänstetillhandahållarna. Vad som ytterligare komplicerar den tillgängliga
kapaciteten är att tjänstetillhandahållarna har fler krav på denna, dessa berör bland
annat fakturering, tekniska plattformar, kvalitet samt att operatören inte får gynna
sina egna marknadsbolag.

Av ovan nämnda problematik kan vi uttyda att lagstiftningen kommer bli svår att
få någon hjälp av för tjänstetillhandahållare som vill inträda marknaden. Trots att
de avtal som slutits under senare tid endast inneburit komplement till de befintliga
operatörerna, kommer konkurrensen öka då aktörerna som släppts in i större
utsträckning konkurrerar mellan näten.



ABSTRACT

Title: Excess capacity on mobile networks

Authors: Catrin Meland & Jacob Jungbeck

Tutor: Anders Hederstierna

Level: Master Thesis in Business Administration at Blekinge institute of technology

Problem: A new section of the Swedish telecommunication’s act has been written in order
to increase the competition in the market of mobile services in Sweden. The
section means that service providers without network resources of their own get a
possibility to enter the market when there is excess capacity. The law however
does not give a thorough definition of the term excess capacity. The lack of a
common definition of excess capacity in combination with the fact that the
perspectives differ makes the law hard to apply.

Purpose: The report will, from a theoretical as well as a practical perspective, highlight a
definition of excess capacity on mobile networks in Sweden.

Method: A hypothesis has been formulated that origin from our purpose. The hypothesis
resulted in three questions that have been answered by network operators and
service providers. The survey was made with the help of questionnaires and
interviews.

Conclusions: From a theoretical approach excess capacity can be defined in two ways. Either as
a general excess capacity or as a capacity limited by time and place. From a
practical approach the excess capacity can only be find in certain periods of time
and certain regions. The demand of regional capacity is substantial while the
demand of capacity in certain periods of time is marginal. This limited capacity is
also technically feasible to sell from a network operator’s point of view. However,
this will be hard to use because it is also limited by a shorter period of time.
Shorter contracts will demand significant resources in contrast to the limited time,
and thereby this capacity will probably be too expensive for service providers.
What further complicates the excess capacity is that service providers have more
requirements, which involves billing, technical platforms, quality, and
requirements regarding operators’ ability to benefit subsidiaries.

The above mentioned complex of problems indicates that the new regulation will
be very difficult for service providers to use in order to enter the market. Even
though the agreements that have been closed during the last year only constitute
complements to the existing operators, the competition will increase because the
actors of the market in a greater extent compete between the networks.
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DISPOSITION

Detta kapitel skall ge en översiktlig beskrivning av strukturen på uppsatsen. Varje kapitel presenteras enskilt
nedan och nästföljande sida utgörs av en synopsis för att tydliggöra strukturen ytterligare.

Kapitel 1
Problemdiskussionen skall ge en djupare förståelse för det problem som vi utgått från i denna
uppsats. Här presenteras även de frågeställningar som slutligen mynnar ut i vårt primära syfte.

Kapitel 2
Metodavsnittet beskriver de metodval vi gjort vid utförandet av undersökningen och motiven
bakom dessa.

Kapitel 3
Mobila telenät presenterar en översiktlig teknisk beskrivning av näten och dess utveckling.

Kapitel 4
Marknadskapitlet definierar de aktörer som verkar på den aktuella marknaden och presenterar de
avtal som slutits samt hur handeln har fortlöpt.

Kapitel 5
Tillgänglig kapacitet består av tre huvudavsnitt. De första utreder hur kapacitetstaket förhåller sig till
utnyttjandet. Det andra utreder huruvida tillgänglig kapacitet finns på de ställen där nätoperatören
själv har lågt nyttjande. Det tredje beskriver ytterligare krav som tjänstetillhandahållarna
efterfrågar på den tillgängliga kapaciteten.

Kapitel 6
Handel med nätkapacitet presenteras marknadsaktörernas åsikter om lagstiftningen och hur denna
kan tänkas inverka på marknaden.

Kapitel 7
Slutsatsen presenterar de mest relevanta slutsatserna från uppsatsen. Här ges även riktlinjer för
fortsatta studier.
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PROBLEMDISKUSSION

Detta kapitel skall behandla bakgrunden till det problem som vi utgått från. Här presenteras även våra primära
frågeställningar och vårt syfte med uppsatsen.

1.1  PROBLEMBAKGRUND

Betydelsen av mobil kommunikation ökar markant i Sverige där vi idag ser en penetration av
marknaden på ca 75%1. I Sverige finns för närvarande endast tre verksamma mobilteleoperatörer;
Telia, Tele2 samt Europolitan. En av anledningarna till att marknaden domineras av ett fåtal
aktörer är bristen på frekvensutrymme som finns tillgängligt.

De tre ovan nämnda teleoperatörerna som innehar tillstånd att tillhandahålla mobila teletjänster är
även ägare till den infrastruktur vilken de baserar sina tjänster på. De agerar följaktligen som både
tjänsteleverantörer samt nätägare. Den vertikala integreringen innebär i princip att de operatörer
som äger näten är de som fastställer möjligheten att erbjuda mobila teletjänster.
Oligopolmarknaden som uppstått, orsakad av bristen på frekvensutrymme, riskerar nu att
överföras till den allt viktigare tjänstemarknaden.

I takt med att marknaden för mobil kommunikation ökar ytterligare i omfattning och betydelse,
samt med hänsyn till utbyggnaden av tredje generationens nät, riskerar konkurrenssituationen att
förvärras. Ett botemedel mot rådande situation är att släppa in utomstående företag på
marknaden för att tillhandahålla mobila teletjänster. Dessa företag besitter inga egna nätresurser
utan utnyttjar andras nät för att sälja sina tjänster. Trots att en del avtal om upplåtelse av kapacitet
slutits på marknaden under senare tid är de fortfarande ett fåtal i förhållande till hur många som
vill in.

1.1.1  PTS LAGFÖRSLAG

Mot denna bakgrund skrev Post och Telestyrelsen2 (PTS) ett förslag till regeringen för att
förbättra konkurrenssituationen på den svenska telemarknaden. Förslaget innebar att
leveransplikt av nätkapacitet skulle föreligga för de nätoperatörer som tar frekvensutrymme i
anspråk (dvs licensinnehavarna för NMT, GSM och UMTS). Leveransplikten innebar att
tjänstetillhandahållarna skulle ha förtur gentemot nätoperatörerna gällande nätkapacitet. Detta
förslag skulle således tvinga nätoperatörerna att göra en avvägning om de skall investera i egen
nätkapacitet eller ej. En trolig utveckling vid ett genomförande av förslaget skulle vara att
nätoperatörerna separerades från tjänstemarknaden, det vill säga att de upphörde med vertikal
integrering av sin affärsverksamhet och endast ägnade sig åt tillhandahållande av nätkapacitet.
Förslaget var helt revolutionerande för mobiltelemarknaden.

                                                
1 Affärsvärlden, 20010131
2 Förslag till förändring av telelagen (1993:597), PTS 1999
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1.1.2  TELELAGEN §23A

En ny lag antogs av Riksdagen den 1 Maj år 2000. Denna liknar PTS förslag till lagändring, men
är betydligt mer restriktiv i utformningen. Detta då den nätkapacitet som nätoperatörerna själva
använder inte betraktas som tillgänglig, varav en vertikal separation som PTS antydde i sitt
lagförslag ej kommer att ske. Lagen lyder enligt följande:

“Den som innehar ett telenät för mobila teletjänster och som har tillstånd att tillhandahålla mobila teletjänster
eller nätkapacitet skall tillgodose en begäran om att på marknadsmässiga villkor upplåta nätkapacitet i näten för
tillhandahållande av mobila teletjänster inom ett allmänt tillgängligt telenät. En sådan skyldighet föreligger dock
endast i den mån det finns tillgänglig kapacitet i nätet och om det kan ske utan att nätet eller dess användare
skadas eller att nätets drift störs. Skyldigheten gäller inte i förhållande till andra tillståndshavare som innehar
telenät för mobila teletjänster. Framställs begäran av flera och det inte finns tillgänglig kapacitet för samtliga, avgör
tillståndshavaren vems eller vilkas begäran som skall tillgodoses.

Upplåtelse enligt första stycket skall ske på villkor som är icke-diskriminerande i förhållande till vad
tillståndsinnehavaren tillämpar för sin egen verksamhet och, om upplåtelsen sker till flera, är konkurrensneutrala i
förhållandet mellan dessa.”

Det primära syftet med lagen är dock detsamma som PTS förslag till lagändring. Genom att tillåta
fler aktörer på marknaden försvåras nuvarande priskoordinering3.

1.2  PROBLEMET

Då lagen är relativt ny existerar det en hel del frågetecken kring den praktiska tillämpningen.
Problemet är att lagen inte ger någon utförlig definition av begreppet ”tillgänglig kapacitet”.
Avsaknad av en gemensam definition i samband med att synsättet på tillgänglig kapacitet skiljer
sig utifrån det intresse vederbörande har i frågan gör lagen svår att applicera. Ett gemensamt
synsätt samt en gemensam definition är därför en förutsättning för att samtliga inblandade parter
skall kunna arbeta efter den nya lagen.

1.2.1  HYPOTES

Vissa remissinstanser i regeringens lagrådsremiss, bland annat Tele2 och Banverket,  har ifrågasatt
om det överhuvudtaget finns någon tillgänglig kapacitet4. Vi håller dock fast vid samma
antagande som regeringen har gjort och menar att nätet inte rimligen kan utnyttjas fullt ut, utan
utnyttjandegraden varierar över tid och rum.  Sannolikt har det, sedan lagens tillkomst, funnits
tillgänglig kapacitet då ett antal avtal slutits om upplåtelse av nätkapacitet. Frågan är i hur stor
grad som den tillgängliga kapaciteten har reducerats genom dessa avtal.

                                                
3 Hultkrantz, 1999

4 Lagrådsremiss, Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden (19991209)
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Följande bild illustrerar hur kapaciteten begränsas ytterst av kapacitetstaket (1). Bilden visar två
sorters tillgänglig kapacitet. En som är utan begränsningar och liknar nätoperatörens egen
kapacitet (2). Den andra typen av tillgänglig kapacitet återfinns i vissa begränsade utrymmen som
uppstår av operatörens variationer i utnyttjandet (3). Dessa kan finnas både i vissa tidsintervall,
som på bilden, och i vissa regioner.

1.2.2  FORSKNINGSFRÅGOR

För att närma oss en definition av tillgänglig kapacitet ställer vi oss följande frågor:

• Hur är mobila nät uppbyggda?
• Hur ser den marknad ut där tillgänglig kapacitet ska/kan utgöra en vara?
• Hur ser en teoretisk definition av tillgänglig kapacitet ut?
• Finns det någon tillgänglig kapacitet utan begränsningar (se bild ovan)?
• Är kapacitet i vissa tidsintervall eller regioner (se bild ovan) att anse som tillgänglig? Hur

länge skall denna kapaciteten vara tillgänglig?
• Finns det ytterligare faktorer som efterfrågas vad gäller tillgänglig kapacitet?
• Hur ser de olika aktörerna på lagen om tillgänglig kapacitet?

 

 

 1.2.3  SYFTE
 
Rapporten skall, utifrån ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv, belysa en definition av
tillgänglig kapacitet på mobila telenät i Sverige.
 
 
 

 
 

1

2

3

Utnyttjande

Tid
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  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
 
 
 

 
 Detta kapitel skall ge en bild av det tillvägagångssätt vi valt, samt de metodval vi gjort. Syftet är att ge läsaren en
förståelse för hur undersökningen fortlöpt samt att denne kan skapa sig en egen uppfattning om innehållet och de
slutsatser vi senare kommer dra i rapporten.
 

 2.1  ÖVERGRIPANDE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
 
 Vi har utgått från en deduktiv ansats. Vi har således först tillgodogjort oss den sekundärdata som
finns på området i form av artiklar, böcker samt rapporter. Utifrån denna har vi sedan plockat
fram en ansats som fick bli vår utgångspunkt vid insamlingen av empirin. Empirin resulterar i
reflektioner kring en  definition av tillgänglig kapacitet. Nedan visar vi grafiskt hur detta kan
tolkas.
 
 
 
 
 

 

 2.2  PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
 

 2.2.1  INSAMLING AV EMPIRI
 
 För att nå målet med uppsatsen, att definiera tillgänglig kapacitet, vände vi oss till tre typer av
aktörer på marknaden för tillgänglig kapacitet; nätoperatörer, tjänstetillhandahållare med avtal samt
tjänstetillhandahållare utan avtal. Dessa har gemensamt att de samtliga är i behov av att nyttja
nätkapacitet för sin affärsverksamhet och utgör således samtliga intressenter på marknaden. Vi
vände oss till dessa för att undersöka vad deras inställning till begreppet var. Parterna skulle
utifrån vår förutbestämda ansats uttala sig om hur de såg på tillgänglig kapacitet.
 
 Undersökningen baseras på enkät och intervjuer. På nästföljande sida presenteras de aktörer som
medverkat i undersökningen, hur de har valts ut samt motiven bakom valen. Hela
undersökningen har genomförts anonymt, det vill säga inga namn har nämnts i uppsatsen, då
informationen som efterfrågats har varit relativt känslig. Samtliga medverkande företag är dock
listade
 
 
 

Sekundär data Empiri Definition av
tillgänglig
kapacitet

Ansats:
Tillgänglig
kapacitet
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 2.2.1.1 INTERVJU
 
 Intervjuerna har genomförts med nätoperatörer och tjänstetillhandahållare med avtal. Dessa
genomfördes på rekommendation av uppdragsgivaren. Namn på aktuella personer på företagen
har erhållits av PTS, dessa personer har sedan väglett oss till den person på företaget som var
mest insatt i problematiken. Majoriteten av intervjuerna har genomförts på respondentens
arbetsplats, två intervjuer har genomförts över telefon. De flesta intervjuer har genomförts på
ungefär en timme. En diktafon har används vid samtliga intervjuer för att underlätta
databehandlingen. Följande har intervjuats:
 
 Nätoperatörerna
 De företag som innehar tillstånd för NMT, GSM- samt UMTS-nät.
 
 Antal licensinnehavare  Bortfall  Antal intervjuer
 5  0  5
 
 
 Tjänstetillhandahållare med avtal
 Tjänstetillhandahållare som slutit avtal om köp av nätkapacitet med någon av operatörerna.
 
 Antal tjänstetillhandahållare med avtal  Urval  Bortfall  Antal intervjuade
 10  5  1  4
 
 
 2.2.1.2 ENKÄT
 
 En enkät skickades ut till den tredje typen av aktörer, tjänstetillhandahållare utan avtal. Valet att
genomföra en del av undersökningen med hjälp av en enkät berodde framförallt på antalet
företag i samband med vår tidsbegränsning. Enkäten återfinns som bilaga 2.
 
 Tjänstetillhandahållare utan avtal
 För att nå tjänstetillhandahållare som ännu inte slutit avtal med någon operatör om köp av
kapacitet sammanställdes ett antal företag. Dessa härstammade från: PTS lista över samtliga
anmälningspliktiga (§5, Telelagen), omtalade företag berörda i nyhetsartiklar samt större tidningar.
En majoritet av de kontaktade företagen föll bort på grund av att de inte hade intresse av att köpa
nätkapacitet. Många som i framtiden vill tillhandahålla tjänster kommer att erbjuda sina varor på
Internet och är därmed inte intresserade av kapaciteten. Dessa företag är så kallade
innehållsleverantörer (content providers) och kommer ej beröras närmare i denna uppsats.
 
 Företagen kontaktades via telefon för att enkäten skulle hamna hos rätt person. Enkäten
skickades ut två gånger: ett första utskick och ett påminelseutskick. Observera att uppsatsen inte
är av statistisk karaktär och därmed ej beroende av en hög svarsfrekvensen. Syftet med enkäten
var att få en förståelse för företagens åsikt rörande det aktuella ämnet, vilket vi anser att vi fått av
de svar som inkommit.
 
 
 Antal utskickade enkäter  Bortfall  Antal inkomna enkäter
 27  13  14
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 2.2.2 BEARBETNING AV MATERIALET
 
 När all empiri var insamlad sammanställdes materialet. Enkätsvaren behandlades med hjälp av ett
statistiskt dataprogram medan intervjuerna skrevs ner på papper och gicks igenom för hand. I
kapitel fem presenteras de svar vi erhöll rörande begreppet tillgänglig kapacitet. Materialet
härstammar från intervjuer med operatörerna och enkätsvar från tjänstetillhandahållarna. Detta
sammanställdes utifrån den ansats som vi utgått och presenteras i tre separata frågeställningar. I
kapitel sex har de svar som erhölls från samtliga tillfrågade rörande lagen, marknaden och
framtiden sammanställts.
 

 2.3  VALIDITET
 
 Validitet är mätinstrumentets förmåga att mäta det som man avser att mäta5, med andra ord
undersökningens giltighet. Vi anser att vi i denna rapport har uppnått vårt syfte med uppsatsen;
att belysa en teoretisk och praktisk definition av tillgänglig kapacitet. Respondenterna har fått
uttrycka företagets åsikt i antingen en enkät eller en intervju.
 
 Enkäten verkar ha fångat upp de rätta kriterierna för nätkapacitet då väldigt få frågor har lämnats
därhän utan svar. Dessutom fick respondenterna fylla i ytterligare krav de hade på tillgänglig
kapacitet och här framhölls endast ett ytterligare entydigt krav. En test av enkäten genomfördes
även för att eliminera eventuella oklarheter.
 
 Intervjuerna har dessutom gett uttömmande svar inom det berörda ämnet. Dessa utfördes efter
det att enkäten inkommit vilket bidrog till en djupare förståelse i ämnet innan intervjuerna
genomfördes. Dessa har baserats på samma kriterier som enkäterna vilket gett två parters syn på
tillgänglig kapacitet.
 

 2.4  RELIABILITET
 
 Reliabilitet innebär att undersökning är tillförlitlig, det vill säga att samma svar skulle erhållas om
någon annan genomförde undersökningen. Undersökningen håller hög reliabilitet då samtliga
intressenter har fått uttalat sig i frågan. Dessutom har samma frågor ställts till samtliga
respondenter och inga mellanhänder har nyttjats vilket minskar risken för feltolkningar.
 
 Vad som kan inverka negativt på reliabiliteten är de tillfrågades färgade intressen i frågan. Då
arbetet utförts på uppdrag av en regulativ instans (PTS) vill de olika representanterna för de olika
aktörerna självklart skydda sina specifika intressen och kan därmed ge en del missvisande svar.
Nätoperatörerna har ett starkt motiv att inte upplåta sin egna nätkapacitet till konkurrenter då
dessa kan tänkas överta operatörens kunder. På grund av detta finns det risk att nätoperatörerna
överdriver sina påståenden om att de ej besitter tillgänglig kapacitet. Likväl finns det risk att
tjänstetillhandahållare utan avtal överdriver sin underlägsna position i hopp om att starkare
lagstiftning skall införas.
 

                                                
 5 Ericsson & Wiedersheim, 1991, s.38
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 INTRODUKTION TILL
MOBILA TELENÄT

 
 
 

 
 Detta kapitel ger en översiktlig beskrivning av ett GSM-näts infrastruktur för att läsaren skall få en uppfattning
av vad ett mobilt nät är. Här beskrivs även varför endast ett begränsat antal operatörer kan bygga nät. Dessutom
beskrivs kortfattat utvecklingen av GSM till GPRS och UMTS.
 

 3.1 HUVUD KOMPONENTER I ETT GSM-NÄT
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 Ett mobilt nätverk kan ses som en förlängning av det fasta nätverket, eller som ett separat
nätverk. Nedan följer en kortfattad beskrivning6 av de viktigaste komponenterna i ett GSM-nät.
 
 Den mobila enheten (1) är i stort sett en kombinerad radiomottagare och radiosändare. För att
kunna använda den mobila enheten krävs ett simkort, ”Subsciber Identification Module”.
Simkortet innehåller telefonnumret man ringer samt nummer som nätverket kräver för att känna
igen och verifiera abonnenten.
 
 Samtalen till och från den mobila enheten skickas digitalt som radiovågor mellan mobiltelefonen
och en fast monterad basstation (2).  Området som sändaren på en basstation täcker in kallas för
en cell (3). En basstation kan ha flera sändare och därmed flera celler. Varje cell innehåller minst
en kanal som kan hantera sju samtal (plus styrsignaler).
 
 Basstationen är en del av ett system vars andra komponent är en kontrollenhet BSC, Base Station
Controller (4). En BSC kan kontrollera flera basstationer. Denna har främst två uppgifter: Dels att
lämna över samtalet till en annan basstation när abonnenten förflyttar sig och dels att
                                                
 6 Avsnittet bygger på: Att Förstå Telekommunikation 2, 1997

 GMC  BSC4 8
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vidarebefordra samtalet genom att koppla upp radiokanaler för tal och signalering till en slags
växel MSC, Mobile Switching Centre (5).
 
 MSC:n är en kopplingsnod (växel) med de specialfunktioner som krävs för att stödja mobilitet,
främst för basbyte mellan MSC:er och mellan mobilnät. Ett mobilnät kan ha en eller flera MSC:er
beroende på nätets storlek och antal abonnenter. Det område MSC:n täcker in kallas MSC-
serviceområde.
 
 Varje abonnent måste vara registrerad någonstans. I fasta nät tillhör varje abonnent en
lokalstation; en mobilabonnent tillhör nätet. Därför finns en databas i MSC:n som kallas HLR,
Home Location Register där abonnentdata lagras för att hålla reda på i vilket service område eller i
vilket annat mobilnät abonnenten befinner sig i (6).
 
 I MSC:n finns ytterligare en databas, VLR, Visitor Location Register (7). Här registreras bara
tillfälliga abonnenter som befinner sig utanför sitt eget service område. På så sätt fungerar även
abonnemanget i utlandet. Detta kallas roaming.
 
 Slutligen går samtalet via en GMSC, Gateway Mobile Service center (8). GMSC:n är en MSC som
fungerar som ett gränssnitt mot andra nät. En GMSC behöver inte hantera abonnentdata, men
måste istället kunna hantera olika signalstandards för kommunikation med andra nät. Taxering
och avräkning hör också till GMSC:s uppgift. En GMSC representerar ett mobilnät gentemot
andra nät.
 
 3.1.1 RADIOFREKVENSER EN BRISTVARA
 
 Radiofrekvenser är en ändlig resurs vilket medför att endast begränsade frekvenser kan användas
till just mobila telenät. Att resursen är begränsad medför även att endast ett fåtal operatörer kan
tilldelas frekvenser.
 
 Tilldelat frekvensområde begränsar även varje operatörs kapacitetsmax. Detta förklaras genom att
varje kanal i en cell kräver 200Khz i frekvensutrymme. Eftersom en kanal maximalt kan överföra
sju stycken samtal samtidigt kan man använda fler kanaler i cellen för att öka kapaciteten. Varje
ny kanal medför att ytterligare åtta samtal kan överföras. Begränsningen ligger i att samma
kanalfrekvens inte kan användas i celler som ligger nära varandra, eftersom kanalerna då skulle
störa varandra. Det innebär att man inte kan använda alltför många kanaler i en och samma cell7.

                                                
 7 www.dtek.cjalmers.se
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 3.2 UTVECKLINGEN GSM, GPRS, UMTS
 
 Utvecklingen på mobiltelemarknaden karaktäriseras av en kraftig tillväxt. 1990 introducerades
digitala GSM900-nät och det fanns då ungefär 460 000 abonnenter i Sverige8. Idag har siffran
stigit till 6 157 000 abonnenter och Sverige är ett av världens mest mobiltätaste länder.
 
 GSM-näten har en överföringshastighet för data på 9,6kbit/s. 96% av trafiken utgörs av tal,
resterande del utgörs av datakommunikation, en siffra som stadigt ökar. Då hastigheten på GSM-
nät begränsar datatrafiken pågår ett intensivt arbete för att utveckla nya typer av nät. Nedan
nämnda tekniker är samtliga baserade på en utveckling av GSM-nätet:
 
 GPRS: innebär ett mer effektivt utnyttjande av radioresurser där flera användare kan dela på en
tidlucka. Detta är en paketförmedlad teknik som erbjuder överföringshastigheter på upp till
115kbit/s.  Många menar att med införandet av GPRS så kommer marknaden expandera, detta
då det ges möjlighet att nyttja datatjänster till rimliga kostnader. GPRS använder samma
frekvensutrymme som GSM.
 
 UMTS: är också baserat på GSM-näten, dock har tekniken ett eget frekvensområde. Det har som
avsikt att på sikt ersätta de tidigare mobiltelesystemen. UMTS kombinerar användning av
markbundna fasta och mobila komponenter samt satellitkomponenter. Terminalen anpassar sig
automatiskt till den mest lämpliga radiokommunikationstekniken. Överföringshasigheter på upp
till 2Mbit/s skall realiseras. Tekniken kommer möjliggöra trådlös överföring av
multimediatjänster, tjänster som tillhandahålls över Internet och andra tjänster som baseras på IP-
protokollet.
 
 
 
 
 
 

                                                
 8 Lagrådsremiss, Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden (19991209)
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 MARKNADEN
 

 - FÖR TILLGÄNGLIG KAPACITET -
 
 
 

 
 Detta kapitel skall skapa en djupare förståelse för de aktörer som verkar på marknaden där tillgänglig kapacitet
kan utgöra en vara. Här presenteras även de handelsförfaranden som existerar på marknaden samt de avtal som
slutits.
 

 4.1  MARKNADSAKTÖRERNA
 
 Två typer av aktörer finns, som tidigare nämnts, på marknaden för tillgänglig kapacitet. Dessa är
nätoperatörer (säljare) och tjänstetillhandahållare (köpare) vilka presenteras nedan.
 

 4.1.1 NÄTOPERATÖRERNA
 
 Nätoperatörerna (NO) är de företag som innehar tillstånd att etablera och bedriva NMT-, GSM-
och/eller UMTS-nät.
 
 GSM-operatörerna
 Beroende på bristen av frekvensutrymme har det fram till idag endast funnits tre9 GSM-
operatörer på den svenska marknaden. De tre operatörerna är Telia, Tele2 och Europolitan. Telia
har något mer frekvensutrymme än de övriga och har också störst marknadsandel10:
 
 Operatör Abonnenter* Marknadsandel
 
 Telia 3 076 000 50%
 Tele2 2 087 000 34%
 Europolitan       994 000 16%
 *GSM
 
 Samtliga dessa aktörer gör stora vinster på den svenska marknaden. Gällande intäkt per kund är
Europolitan i topp med en månadsintäkt per abonnent på 518 kr. Motsvarande intäkt för Telia är
308 kr och för Tele2 218 kr. Anledningen till att Europolitan tjänar mest per abonnent är att de i
huvudsak vänder sig till företagskunder, vilka ringer mer under dagen då priset är högre. Telia och
Tele2 inriktar sig mer mot privatpersoner som i större utsträckning använder kontantkort som ger
mindre intäkt. Tele2 har procentuellt störst andel kontantkortskunder och således lägst intäkt per
abonnent11.
 

                                                
 9 Telenordias licens drogs tillbaka då de aldrig byggde något nät

 10 Göteborgs-posten, 20010221

 11 Göteborgs-posten, 20010221
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 Ytterligare två stycken tillstånd skall ges ut på marknaden. Beslut om dessa ges inom ett år. Tolv
företag har sökt och däribland återfinns de tre existerande GSM-operatörerna som gärna vill
utöka sina befintliga nät.
 
 UMTS-operatörerna
 Fyra företag erhöll tillstånd att bygga nät för tredje generationens mobiltelefoni: Tele2,
Europolitan, Hi3G samt Orange. För att sänka de höga investeringskostnaderna har vissa
samarbeten inletts. HI3G och Europolitan har beslutat att bygga ett gemensamt nät som når 70%
av befolkningen. Även Tele2 har valt att ingå samarbete och då valt Telia som partner. Notabelt
är att Telia och Tele2 tillsammans har en marknadsandel på 84% när de inleder samarbetet inom
tredje generationens mobilnät12. En potentiell utveckling är även att Orange ingår samarbete,
kanske med finska Sonera och Telenordia13.
 

 4.1.2  TJÄNSTETILLHANDAHÅLLARE
 
 Tjänstetillhandahållare (SP) representeras av företag som vill sälja mobila teletjänster som ej har
egna nätresurser. Dessa säljer ofta nätägarens befintliga produkter under eget namn, men har
möjlighet att själv utforma prissättning, paketering samt marknadsföring.
 
 Virtuella nätverksoperatörer (VNO), är en sorts tjänstetillhandahållare som innehar större egna
nätresurser än en vanlig tjänstetillhandahållare, dock ej radioaccessnät. Företagen utvecklar egna
tjänster och ställer ofta ut utrustning i nätet samt kopplar in egna databaser.
 
 Någon särskiljning av dessa två kommer inte göras i denna rapporten, detta då båda har ett
liknande behov av att köpa nätkapacitet. För läsaren bör beaktas att aktörerna på marknaden ofta
hänvisar till tjänstetillhandahållarna som “Service Providers” (SP).
 
 Som vi ser det är det framförallt två grupper som är intresserade av att köpa kapacitet:

• Företag som har egna abonnenter, i form av  maskiner eller människor.
• Företag vars tjänster är i behov av specifik information från nätverket.

                                                
 12 Göteborgs-posten, 20010221

 13 DN, 20010124
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 4.2 HANDELSFÖRFARANDE
 
 Bilaterala förhandlingar versus marknad
 
 Idag genomförs handel med nätkapacitet mellan operatör och tjänstetillhandahållare i form av
bilaterala förhandlingar. Kostnaden för dessa är höga. Förhandlingar, dimensioneringar, switching
och test tar ofta upp till 2-3 månader, därför tror vissa forskare istället på att skapa en marknad
för handel med tillgänglig kapacitet.14 En jämförelse kan göras med elmarknaden där ”Nordpool”
skapats, denna utgör en marknadsplats för handel med el. Jämförelsen mellan elmarknaden och
mobilmarknaden görs för att påvisa hur relevant marknadens struktur är för rådande
handelsbruk.
 
 Mobilmarknaden versus Elmarknaden
 
 Nätverksindustrier benämns som vertikala industrier och har tre nyckelelement: uppströms
produktion, en infrastruktur och nedströms tjänster.15

 
 Elmarknaden symboliseras av vertikal separation och är uppdelad i tre segment: produktion,
transmission samt distribution och leverans. Svenska Kraftnät som äger infrastrukturen bedriver
varken verksamhet uppströms eller nedströms. Då infrastrukturen är vertikalt separerad från de
potentiellt konkurrerande verksamheterna (produktion och leverans) har en väl fungerande
marknad utvecklats, där el kan säljas vidare till leverantörerna på icke-diskriminerande villkor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mobilmarknaden i sin tur kan illustreras som en konkurrens baserad på infrastruktur där vertikalt
integrerade företag utövar samtrafik. Mobilföretagen har hand om hela produktionen fram till
slutkundstjänst och äger därmed sina respektive mobilnät. Då infrastrukturen är dyr att bygga ut,
upptas kapaciteten främst för att tillgodose det egna behovet. Konkurrerande företag har då svårt
att inträda marknaden och ta del av kapaciteten.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 14 The Telecoms Trading Revolution, 2000

 15 Lars Bergman et al, 1999
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 Problem med en marknad
 
 Kapaciteten på de två marknaderna påminner om varandra. Detta då utnyttjandet fluktuerar
under dygnets timmar samt att överbliven kapacitet ej är lagringsbar.  Trots detta är det svårt att
dra paralleller huruvida det skulle kunna gå att skapa en marknad för tillgänglig kapacitet på
mobiltelemarknaden. Detta då strukturen på marknaderna som ovan påvisats skiljer sig markant
samt att “varan” el i större grad är standardiserad och därför lättare att handla med. Den
tillgängliga kapaciteten på mobila telenät ser olika ut för olika tjänstetillhandahållare vilket
försvårar ett marknadsförfarande.
 

 4.3  AVTAL PÅ MARKNADEN
 
 Följande avtal om upplåtelse av kapacitet har slutits på frivillig basis på marknaden;
 
 Företag Verksamhet Nätoperatör
 Tele1 Europé Tele/Bredbandsoperatör Telia
 Wireless Maingate Telematik Telia
 Sense Tele/Internetoperatör Telia/Europolitan
 Dial-n-Smile Teleoperatör Netcom
 Glocalnet Teleoperatör Europolitan
 Hemel Elbolag Europolitan
 Ica Matkoncern Europolitan
 M2M Telematik Europolitan
 Mobyson Spelutvecklare Europolitan
 Lunar Spel Europolitan
 
 Källa: PTS, 2001
 
 Hur de specifika avtalen ser ut är givetvis hemligt. Det finns inte mycket som tyder på att priset
varit någon väsentlig konkurrensfaktor, trots att de flesta diskuterat avtal med samtliga operatörer
innan avslut skett 16. Vi kommer i kapitel sex mer ingående att behandla avtalen och dess effekt på
marknaden.

                                                
 16 Affärsvärlden, 20010131
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 TILLGÄNGLIG KAPACITET
 
 
 
 

 
 I detta kapitel presenteras den största delen av vårt insamlade material. Efter inledningen följer ett avsnitt där vår
ansats presenteras. Påföljande tre avsnitt besvarar de tre frågeställningar som är ett resultat från vår ansats.
Problematiken sammanställs sedan i avsnittet reflektioner. Sist följer ett avsnitt där de svar som erhållits från
tjänstetillhandahållare med avtal presenteras.
 

INLEDNING
 
 Kapacitet enligt lagen
 I telelagens 1§ ges nätkapacitet en vid definition. Nätkapacitet är överföringskapacitet mellan
nätanslutningspunkter. Ingen distinktion har gjorts mellan det fasta och det mobila telenätet. I
förarbeten till lagen har en tydligare definition av tillgänglig kapacitet efterfrågats. Tanken är att
en vid definition i lagen skall ge utrymme för de avtalande parterna att förhandla om vad de
egentligen menar med tillgänglig kapacitet i det specifika fallet.
 
 Kapacitet i litteraturen
 Kapacitetsbegreppet är inte helt entydigt och har i litteraturen definierats på många olika sätt. En
vanlig förekommande definition på systemets kapacitet är det största antalet användare, som
systemet kan hantera17. Denna mätstock blir dock inaktuell när tjänster av olika storlek träder in
på marknaden. Hur mycket av en produkt eller tjänst som kan levereras på en specifik tidsperiod
blir därför ett bättre mått.
 
 Kapacitet i dagsläget
 Problemet blir dock ännu mer komplext i takt med att nya tekniskt avancerade tjänster utvecklas
på marknaden. De nya tjänsterna har olika krav på leveransmediet. Med andra ord ser kraven på
tillgänglig kapacitet olika ut för olika tjänstetillhandahållare beroende på vilken typ av tjänst som
skall tillhandahållas samt vilken målgrupp företaget riktar sig mot18.
 
 
 
 

                                                
 17 Ahlin et al, 1995

 18 Lagrådsremiss, Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden (19991209)
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5.1 ANSATS

För att närma oss en teoretisk definition av tillgänglig kapacitet har vi utgått från en ansats, denna beskrivs i
detta avsnitt.
 

5.1.1 TEORETISK ANSATS
 
 Kapacitet definieras ofta relativt simpelt om man väjer att bortse från tekniska aspekter. Om
tillgänglig läggs till begreppet så är det första antagandet att det innebär all den kapacitet som i
dagsläget inte används. Ses frågan istället från en som skall nyttja kapaciteten för att tillhandahålla
tjänster blir frågan genast mer komplex.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 För att närma oss begreppet tillgänglig kapacitet har vi valt att utgå från följande hypotes.
Kapacitetstaket är den yttersta begränsningen för hur mycket kapacitet som finns (1). Bilden
illustrerar egentligen två sorters tillgänglig kapacitet för tjänstetillhandahållare, utöver den
kapacitet som nätoperatören själv nyttjar. Den ena finns under alla dygnets timmar över hela
landet, under en längre tidsperiod och ser i princip likadan ut som den som nätoperatören nyttjar
(2). Den andra sortens tillgänglig kapacitet är mer begränsad och återfinns endast i vissa
tidsintervall där nätoperatören själv ej har fullt nyttjande (3). Dessa ”fickor” kan även uppstå
regionalt. Notera att begränsad kapacitet i tid och rum även är begränsade i ett långsiktigt
perspektiv då fickorna inte är konstanta.

1
2

3

Utnyttjande

Tid
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KAPITLETS UPPBYGGNAD

Då lagen inte ger några konkreta riktlinjer för hur den tillgängliga kapaciteten skall definieras har
vi valt att utreda tre frågeställningar med hänsyn till ovan nämnda resonemang. Dessa kommer att
presenteras i tre separata stycken framöver.

• FRÅGESTÄLLNING 1: Finns kapacitet tillgänglig för tjänstetillhandahållare generellt sett?
Vi undersöker hur nätoperatörerna dimensionerar sina nät och ställer oss frågan om deras eget
utnyttjande understiger nätens kapacitetstak. Om så är fallet kan tjänstetillhandahållare ges
tillträde till hela nätet under dygnets samtliga timmar. Syftet är att få reda på om tillgänglig
kapacitet finns utöver det som kan tänkas existera i tidsintervall eller regionalt.

• FRÅGESTÄLLNING 2: Är kapacitet i tidsintervall eller regionalt att betrakta som tillgänglig?
Vi undersöker om det finns ett intresse från tjänstetillhandahållarna att köpa tillgänglig kapacitet i
tidsintervall eller regionalt, dessutom försöker vi utröna hur långa dessa kontrakt måste vara. Vi
undersöker även ifall operatören ser det som ekonomiskt och tekniskt möjligt att upplåta
kapacitet i dessa. Syftet är att ta reda på om denna begränsade kapacitet kan anses som tillgänglig.

• FRÅGESTÄLLNING 3: Ytterligare krav som efterfrågas för att köpa tillgänglig kapacitet?
Slutligen undersöker vi om det finns ytterligare krav på kapaciteten för att denna skall efterfrågas
och därmed anses som tillgänglig ur en tjänstetillhandahållares perspektiv. Vi utreder även ifall
operatören ser dessa krav som möjliga att tillgodose. Detta är en relevant fråga då det kan finnas
ytterligare krav, utöver tillgänglig kapacitet, för att tjänstetillhandahållare skall kunna etablera
affärsverksamhet på marknaden för mobila tjänster.

För att besvara ovanstående frågor har vi valt att dels vända oss till tjänstetillhandahållare som är i
behov av tillgänglig kapacitet, och dels till de som besitter kapaciteten, det vill säga
nätoperatörerna. Vi har även granskat tjänstetillhandahållare med avtal, dock kommer dessa att
behandlas separat i slutet av kapitlet då det visat sig att de inte har avtalat om tillgänglig kapacitet.
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FRÅGESTÄLLNING 1:

5.2 FINNS TILLGÄNGLIG KAPACITET UTAN
BEGRÄNSNINGAR I TID OCH RUM?

Vi undersöker i detta stycke hur nätoperatörerna dimensionerar sina nät. Syftet är att ta reda på om tillgänglig
kapacitet finns utöver det som kan tänkas existera inom vissa tidsinterv all eller regioner, det vill säga om
”obegränsad” tillgänglig kapacitet finns. Nedan beskrivs hur kapacitetsutbyggnad av GSM-nätet sker, samt hur
en trolig kapacitetsutbyggnad av UMTS-nätet kommer att ske.

5.2.1 UTBYGGNAD AV GSM- NÄT

För att avgöra hur mycket kapacitet som går åt i näten gör operatören detaljerade mätningar av
den totala trafiken. Mätningar utförs på varje basstation, i varje cell, varje timme, varje dag, år ut
och år in. Nätet dimensioneras utefter bråd timme, det vill säga busy hour. Trafiknivån
sammanställs och matchas mot en önskad kvalitetsnivå. Denna utgörs av en säkerhetsmarginal
som mäts i antal spärrar per 100 samtal i busy hour och bör enligt en operatör ej överstiga 5.
Samtidigt görs prognoser för olika regioner runt om i landet, dessa grundar sig bland annat på
statistik som förs över landets historiska utveckling.

Här bör även tilläggas att operatören nu måste planera för roaming19 enligt §23b. En av
nätoperatörerna menade att ”Situationen är potentiellt besvärlig. Av konkurrensskäl får en operatör
knappast fråga om någon kommer att vilja utnyttja tvingande roaming men vi måste ändå planera kapacitet för
den. Volymerna kan bli mycket stora om någon väljer att bygga sin affär på tvingande roaming i stora delar av
landet.” Antagandet är berättigat då två av de operatörer som fått UMTS-licenser fortfarande
saknar tillstånd för GSM20.

Baserat på trafiknivån, önskad kvalitetsnivå och prognoserna fastställer operatören sedan sina
utbyggnadsplaner. En av operatörerna satte upp utbyggnadsplaner kvartalsvis, och menade att det
handlar om rullande planer för fem kvartal. Utifrån dessa byggs sedan nätet ut regelbundet. Att
bygga ut nätet är en kontinuerlig process som fortlöper alltjämt.

Rent praktiskt så tar utbyggnaden av nätet olika lång tid beroende på vad det är som måste göras.
Om en helt ny basstation behövs så kan det ta lång tid att fullgöra utbyggnaden. Det kan vara en
fråga om att få byggnadslov eller tillstånd från specifika fastighetsägare. Om kapaciteten skall
byggas ut och frekvenserna är slut får nätoperatören tänka på nya frekvensband att utnyttja.
Radiofrekvensen gör att man måste planera celler så att de ej orsakar störningar. Fungerar allt, det
vill säga att operatören kan utnyttja befintliga basstationer och att frekvenser finns, kan förloppet
gå mycket fortare. Avrop till leverantör sker i takt med utbyggnaden, vilket gör att operatören
aldrig sitter på något matriellager.

                                                
19 “Roaming innebär att två operatörer avtalar om att respektive operatörs kunder skall få möjlighet att nyttja den

andre operatörens nät när det egna nätet ej är tillgängligt” PTS, 1999

20 Kravet på nationell roaming är dock tidsbegränsat till 7 år.
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Då det mesta av utbyggnadsarbetet sker manuellt är det framförallt mantimmar som är den stora
kostnaden för utbyggnaden. Med andra ord finns det inga direkta stordriftsfördelar med att bygga
ut mycket kapacitet på en gång. Volymvinster, som en följd av stora beställningar från
leverantören, är minimala för operatören. Det skulle dessutom kosta mycket för företaget att
investera stora belopp i överkapacitet som inte inom en snar framtid kan generera några pengar.
Nätoperatörerna menar att de ser sig själva som vinstdrivande företag som agerar på en effektiv
marknad och har inte råd att ligga på dåliga investeringar.

Utbyggnadstrappa

Kapacitetsutbyggnaden i en specifik basstation i GSM kan illustreras med en trappa. Figuren visar
hur operatörerna hela tiden bygger ut i små etapper, varav ingen långvarig överkapacitet uppstår.

När operatören ser att en
basstation går utanför önskvärda
spärrnivåer bestämmer sig
operatören för att utöka denna. I
GSM har varje kanal åtta tidluckor
vilket innebär att utbyggnad måste
ske till en viss miniminivå. När
operatören utökar kapaciteten ser
han även till att titta på sina
prognoser så att denna kan klara
utnyttjandet fram tills nästa gång
utbyggnad skall ske. Lutningen på

trappan ser mycket olika ut beroende på var någonstans som basstationen befinner sig. På landet
blir trappstegen mycket stora i förhållande till utnyttjandet. I storstaden måste utbyggnad ske med
jämna mellanrum och i förhållande till utnyttjandet så ökas inte kapaciteten så mycket.

Operatören sätter upp ett mål i form av en siffra på trafikutnyttjande. Denna ligger enligt en
operatör på 80-90% (ville ej ange exakt siffra). Om operatören skulle ha för lågt utnyttjande i en
basstation pratar man om att rycka ut kanalenheten som sitter på en station och sätta upp den på
en annan. Detta innebär då att nätkapaciteten i denna station i realiteten reduceras. Operatörerna
har även pratat om mobila basstationer som kan förflyttas dit behovet av kapacitet finns.
Planerarna jobbar kontinuerligt efter dessa metoder och ser hela tiden till att nätet ej är
överutbyggt.

Ingen tillgänglig kapacitet

Samtliga operatörer hänvisar till trappan ovan och menar att någon generell tillgänglig kapacitet
inte existerar. Detta då utbyggnaden äts upp inom en snar framtid, kanske bara några få månader.
Operatörerna menar att: ”Vår strävan har alltid varit att ligga så nära taket som möjligt.” Dessutom
påvisar de hur väl deras prognoser faller in, en av operatörerna visade upp en reell prognos i
förhållande till utfall som visade hur väl dessa går hand i hand. En operatör menade: ”Man måste
ju kunna utöka nätet på ett minimalt sätt utan att råka ut för överkapacitet.” Det uppstår även problem
om en tjänstetillhandahållare skulle tvinga sig in med hjälp av lagen: ”När vi mäter trafiken i varje
basstation mäter vi den totala trafiken, det vill säga varken tjänstetillhandahållare med avtal, roamingkunder eller
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vanliga kunder skiljs ut. Om en tjänstetillhandahållare vill åt överkapaciteten måste vi sortera ut den trafik han
genererar. Det är ju inte tänkt att vi ska bygga ut för honom, då är det ju helt plötsligt inte överkapacitet han
köper.”

Vidare menar en operatörer att nätet inte kan byggas ut mer i Stockholm: ”Vi är fysiskt förhindrade
att bygga ut mer kapacitet, då måste vi ha mer frekvenser. Basstationerna står nu på 200 meters avstånd.” En
annan sa: ”Kapacitetstaket är mycket snart uppnått i storstäderna i Sverige.” En operatör menade dock att:
”Det beror ju på antal basstationer och vilken kvalitet som är önskvärd. Sen får man ju vara duktig på
cellplanering.”

Operatörerna fortsätter dock att bygga ut det rikstäckande nätet: ”Vi bygger just nu mer än vi någonsin
gjort.” En annan menade: ”Så länge efterfrågan finns på GSM kommer vi att fortsätta bygga ut.”

5.2.2 UTBYGGNAD AV UMTS

En utbyggnad av UMTS kommer att likna den på GSM. Visserligen har de fyra företag som
erhöll licenser för att bygga ut nätet också lovat att en 100%21 täckning skall finnas till år 2003.
Till detta behövs ca 10.000 basstationer enligt en operatör. Varje kanal i UMTS är 5 MHz och har
mycket stor kapacitet. Det operatörerna kan göra med UMTS är att inte investera i hårdvara för
att utnyttja hela kanalens kapacitet. Operatörerna har ju i sin ansökan inte utlovat hur mycket
kapacitet som skall finnas i näten. Därmed kan operatören precis som på GSM-näten
dimensionera nätet och bygga ut kapaciteten i takt med att efterfrågan ökar. En av operatörerna
menade dock att affärsplanen till viss del utlovar kapacitet.

Figuren visar att första
utbyggnadssteget för UMTS-
operatörerna kommer att bli
betydligt större än för GSM varav
överkapacitet bör uppstå,
åtminstone i inledningsskedet.
Vare sig operatörerna utlovat
kapacitet eller ej är det troligare att
tillgänglig kapacitet skulle kunna
finnas till en början på UMTS-
nätet. Detta då osäkerheten kring

efterfrågan är stor: ”Man vet ju ungefär hur mycket folk ringer, hur mycket data folk kommer skicka är desto
osäkrare.”. En operatör står då hellre med lite överkapacitet än att bli stämplad som den som har
sämst nät. Att det kan uppstå kapacitet förnekar inte heller operatörerna. ”Min uppfattning är att det
kommer att finnas ganska gott om kapacitet de första fyra till fem åren.” ”Det finns en stor osäkerhet om
kapacitet är ett problem eller ej – till en början blir det dock inte ett problem.” ”Vi kommer inte slå i taket vad
gäller kapaciteten på UMTS.”

                                                
21 Enligt PTS definition
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5.2.3 KAPACITET I FRAMTIDEN

Nätkapacitet kommer med mycket stor sannolikhet finnas tillgänglig i framtiden, oavsett hur de
existerande operatörerna dimensionerar sina GSM-nät idag. Bakgrunden till detta är att det i och
med UMTS-tillstånden och de två ytterligare GSM licenserna kommer att finnas hela nio mobila
nät i Sverige. Det utökande antalet nät kommer att skapa större konkurrens varav förflyttningar
av abonnenter kommer att ske mellan GSM och UMTS samt inbördes mellan GSM. Detta
innebär att några operatörer kommer att tappa marknadsandelar vilket i sin tur torde leda till att
tillgänglig kapacitet uppstår.

5.2.4 RESULTAT

Finns det någon ”obegränsad” tillgänglig kapacitet?
Enligt nätoperatörerna så finns det på idag ingen tillgänglig kapacitet på GSM-näten utöver den
som kan finnas i vissa begränsade tidsintervall och regioner. Detta eftersom de bygger ut näten
kontinuerligt med en strävan att aldrig sitta på någon överkapacitet. På UMTS-näten kommer
tillgänglig kapacitet säkerligen uppstå då efterfrågan inledningsvis är svår att förutspå.
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FRÅGESTÄLLNING 2:

5.3 ÄR KAPACITET BEGRÄNSAD AV TID OCH RUM
ATT ANSE SOM TILLGÄNGLIG?

I detta avsnitt undersöker vi om det finns ett intresse från tjänstetillhandahållarnas sida att köpa tillgänglig
kapacitet som är begränsad av tid och rum. Vi ifrågasätter även hur länge ett sådant kontrakt måste sträcka sig
och om operatören ser det som möjligt att upplåta kapacitet i dessa. Syftet är att ta reda på om kapaciteten i dessa
begränsade tidsintervall och regioner kan anses som tillgänglig.  Nedan presenteras följande tre avsnitt;
Nätkapacitet regionalt, Nätkapacitet i tidsintervall samt Nätkapacitet på kontrakt.

5.3.1 NÄTKAPACITET REGIONALT

Ett rimligt antagande är att kapacitetsutnyttjandet i näten varierar beroende på var någonstans i
landet man befinner sig. Med andra ord kan utnyttjandet i näten uppgå till kapacitetstaket i vissa
regioner medan det i andra finns gott om tillgänglig kapacitet. Det kan därför vara av intresse att
erbjuda en tjänst regionalt.

Att kapaciteten varierar regionalt beror bland annat på att Sveriges befolkning förflyttar sig
säsongsvis. Exempelvis finns det mycket kapacitet i svenska fjällen på somrarna och mycket
kapacitet i Stockholms skärgård på vintrarna. Att kapaciteten varierar regionalt beror även på att
en operatör måste bygga ut kapaciteten till en viss miniminivå. Det är därför troligt att en viss
överkapacitet skulle kunna finnas i mindre städer då färre personer delar på en basstations
kapacitet.

Ett exempel på en tidigare regional tjänst på GSM är minicall. GPRS och UMTS bör dock kunna
ge fler möjligheter till regionala tjänster. Detta då tekniken ger möjlighet att utveckla nya
skräddarsydda lösningar samt att data i större utsträckning kan skickas över nätet. Exempel på
regionala tjänster skulle då kunna bli lokal marknadsföring, lokala spel och nyheter, men även
lokala företagstjänster.

Vi undersöker om tjänsteleverantörerna ser kommersiella möjligheter i att endast sälja sin tjänst
regionalt. Om så är fallet är det även av relevans att veta hur stor den potentiella marknaden bör
vara för att det ska ses som lönsamt att köpa kapacitet för att inträda marknaden. Vi undersöker
därför följande frågor:

• Kan kapaciteten anses som tillgänglig om den enbart finns regionalt?
• Vilka sorts tjänster lämpar sig bäst för detta?
• Hur stor måste den potentiella marknaden minst vara i antal invånare?
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 AKTÖRERNAS SYN
 
 50% av de tillfrågade tjänstetillhandahållarna var intresserade av att köpa kapacitet regionalt. Av
dessa ansåg lite mindre än hälften (43%) att marknaden, i antal invånare, skulle vara minst 10.000.
Övriga ansåg att gränsen gick vid 50.000, 200.000 och 500.000 invånare. Företagen som var
intresserade av att erbjuda regionala tjänster sysslade med telematik, taltjänster, e-commerce och
e-mail.
 
 Majoriteten av operatörerna ansåg att det fanns kapacitet i vissa regioner, dock ansåg de att
kapaciteten ej fanns i storstäderna utan att den framförallt fanns i mindre orter: ”I Stockholm och
Göteborg har vi nästan slagit i kapacitetstaket så där finns ingen ledig kapacitet, i Gällivare finns massor.” ”I
vissa delar av landet har vi hur mycket kapacitet som helst.”
 
 Det har framkommit att försäljning av regional kapacitet är tekniskt genomförbart. Många av
operatörerna har diskuterat möjligheten internt och vid en första förfrågan var flertalet operatörer
positivt inställda till idén: ”Visst, vi skulle kunna tänka oss att släppa in SP regionalt”. När möjligheten
diskuterades vidare ansåg dock operatörerna att det fanns en del problem. Följande framhölls:
 
 “Det skulle vara möjligt rent teoretiskt men problemet är ju att samtliga basstationer i en region ej har
överkapacitet, ofta är det mer specifika områden, då måste man försöka samordna dessa på något vis.” Med
andra ord finns det ingen tillgänglig kapacitet så länge ett fåtal basstationer i regionen är fullt
belastade. Det krävs en viss utbyggnad för att kapaciteten i regionen skall bli tillgänglig.
 
 ”Erbjudandet av rena tjänster regionalt blir väldigt tekniskt trassligt.” Nätoperatörerna var eniga om att
regionala tjänster är tekniskt komplexa och medför en del extra jobb i nätverket.
 
 ”Vi har haft system med regionala abonnemang, detta var dock inte intressant, det fanns ingen efterfrågan så vi
tog bort det.” Flera av operatörerna trodde inte att det fanns någon efterfrågan på regionalt köp av
kapacitet. Detta motbevisas dock av tjänstetillhandahållarnas inställning ovan.
 
 En av operatörerna var inte alls intresserad av att erbjuda kapacitet regionalt: ”Är en abonnent väl
inne i vårt nät så skall hela nätet finnas till kundens förfogande. Tanken är ju faktiskt att det skall vara
mobilt.” Detta argument håller dock inte eftersom  tjänstetillhandahållare som köper kapacitet
oftast säljer tjänster i eget namn, vilket innebär att operatören inte drabbas av någon ”Badwill”.
 
 ÄR REGIONAL KAPACITET ATT BETRAKTA SOM TILLGÄNGLIG?
 
 Efterfrågan hos tjänstetillhandahållare för köp av tillgänglig kapacitet regionalt finns så länge
regionen överstiger 10.000 invånare. Detta innebär att regional kapacitet är att betrakta som
tillgänglig för dessa, dock med ovanstående begränsning.
 
 Hos nätoperatörerna kan man se en möjlighet för upplåtelse av regional kapacitet.
Nätoperatörerna avslöjade inte hur mycket kapacitet som fanns regionalt men gav en öppning för
försäljning utanför storstäder. Möjligheten kompliceras dock utav att det är problem att rent
tekniskt erbjuda regionala tjänster.
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5.3.2 NÄTKAPACITET I TIDSINTERVALL
 
 Ett nätverks kapacitet kan vara fullt utnyttjat delar av dagen (peak period), men endast delvis
utnyttjat under resten av dagen. För att kunna fördela trafiken på nätet över dagen jämnare (dvs
styra efterfrågan), bör operatören prissätta sina tjänster högre under den period där belastningen
är stor än under övrig tid på dygnet22.
 
 Enligt en rapport från PTS23 så har de tre GSM operatörerna i Sverige vid högtrafik (07.00-19.00)
en snarlik prisbild med priser ca 300% högre än vid lågtrafik. Det bör dock tilläggas att bara för
att priserna är högre under delar av dagen behöver det inte innebära att belastningen är nära
kapacitetstaket under det intervallet. Det senare kan bara vara ett argument från operatörerna för
att ta ut högre priser och således göra högre vinster.
 
 Om vi antar att prisbilden faktiskt speglar trafiken, så innebär det att det finns kapacitet i
nätverken ”åtminstone” under den period där operatörerna prissätter efter lågtrafik. Detta kan
illustreras med följande modell.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frågan man måste ställa sig är om tjänstetillhandahållare finner tillräckliga vinstmöjligheter för att
utnyttja denna kapacitet i kommersiella intressen. Om så är fallet kommer kapaciteten i framtiden
att finnas i än mer begränsade tidsintervall. Frågan är då vilket som är minsta möjliga tidsintervall
samt vilka intervall som överhuvudtaget är aktuella för att intresse att tillhandahålla en tjänst skall
finnas.
 
 Ett rimligt antagande är att tidsintervallet inte bör vara för kort. Anledningen är att ju kortare
intervallet är, desto högre blir belastningen av nätet om tjänsten blir populär, eftersom alla
användare då måste trängas på en gång. Vid kortare tidsintervall finns således hög risk för
köbildning, och som konsekvens av det kanske till och med driftstörning.

                                                
 22 Lafonte and Tirole, 2000

 23 Sund konkurrens på framtidens mobiltelefon marknad, PTS 1999
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• Kan kapaciteten anses som tillgänglig om den finns i specifika tidsintervall?
• Vilka tidsintervall är intressanta?
• Hur långa skall dessa minst vara?
 
 
 AKTÖRERNAS SYN
 
 Endast en av tjänstetillhandahållarna var intresserad av att köpa kapacitet under vissa tidsintervall.
Företaget i fråga tillhandahöll databaserade tjänster såsom video, SMS och web-browsing. Kravet
från tjänstetillhandahållarens sida var att kapaciteten skulle finnas tillgänglig minst 6 timmar i
sträck under intervallet 08.00-16.00. Med andra ord under samma tidsintervall som nätoperatören
har ”busy hour”. Samtliga resterande tjänstetillhandahållare ansåg att intervallet måste sträcka sig
över hela dygnet.
 
 Samtliga operatörer bekräftar att det faktiskt finns kapacitet tillgänglig inom vissa tidsintervall:
”Kapacitet kan finnas i vissa tidsintervall exempelvis nattetid, men man måste komma ihåg att det varierar även
veckovis och säsongsvis.” Operatörerna verkade relativt positivt inställda till att släppa in
tjänstetillhandahållare i de tidsintervaller som nätet inte utnyttjas fullt. Detta beroende på att de
vill ha ett så högt utnyttjande som möjligt i näten och är tacksamma om någon kan nyttja nätet på
tidpunkter där de själva har låg användning.
 
 De flesta operatörer såg dock en del begränsningar, de poängterade att tidsintervall under
högtrafik aldrig skulle bli aktuella: ”Mellan 9.00-17.00 finns ingen kapacitet i storstäderna. Finns det
någon som är intresserad av att komma in på tider när vi inte kan utnyttja nätet är vi tacksamma – så länge det
inte bidrar till att våra kunder får spärr.” De ifrågasatte även efterfrågan på de tidsintervall där
användningen är låg. ”Frågan är om nån är villig att abonnera på dessa.” Detta resonemang styrks
ytterligare av svaren från tjänstetillhandahållarna.
 
 Det har framkommit att försäljning av kapacitet i vissa tidsintervall också är tekniskt
genomförbart: ”Försäljning i tidsintervall kräver spärr eller prissättning, detta är tekniskt möjligt.” ” Allt får
ju ske på kommersiella villkor”
 
 En operatör menade att kunderna skulle misstycka: ”Det skulle kännas fel att stänga av en abonnent
under vissa tidsperioder” Detta är dock upp till den som köper kapaciteten att avgöra.
 
 ÄR KAPACITET I VISSA TIDSINTERVALL ATT ANSE SOM TILLGÄNGLIG?
 
 Tjänstetillhandahållarna visade ett mycket begränsat intresse av att köpa nätkapacitet inom
specifika tidsintervall. Endast en tjänstetillhandahållare var intresserad. Detta innebär dock att det
finns företag som ser möjligheter i att köpa kapacitet under delar av dygnet, varav denna trots allt
kan betraktas som tillgänglig.
 
 Det är svårt att dra några slutsatser, om varför ett så begränsat intresse finns för köp av
nätkapacitet inom vissa specifika tidsintervall. En förklaring skulle kunna vara att få
tjänstetillhandahållare vågar ta på sig stämpeln som mobiltelefonins ”galne Gunnar”, där kunden
endast har en begränsad tillgång till tjänsterna och dessutom riskerar att avbrytas under
användning.
 
 För telematiktjänster låter köp av nätkapacitet inom vissa tidsintervall vid en första anblick som
genomförbart. Dock faller det hela på att fel som skulle kunna uppstå under kommunikationen i
intervallet kanske inte går att korrigera förrän nästa tidsintervall vilket ger driftstopp.
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 Nätoperatörerna var intresserade av att upplåta nätkapaciteten som fanns i de tidsintervall där
de själva inte använde den, dessutom ansåg de att det är tekniskt genomförbart. Från
nätoperatörernas perspektiv är kapaciteten i begränsade tidsintervall med andra ord att betrakta
som tillgänglig.
 
 

5.3.3 NÄTKAPACITET PÅ KONTRAKT
 
 Att kapacitet i vissa regioner eller vissa tidsintervall är att anse som tillgänglig är nu konstaterat.
Denna begränsade kapacitet är dock ej konstant ur ett långsiktigt perspektiv då det är troligt att en
operatör strävar efter att utnyttja nätet fullt. Om en operatör exempelvis släpper in en
tjänstetillhandahållare på tider eller i regioner de själva ej nyttjar nätet fylls dessa och tillgänglig
kapacitet kan komma att uppstå på andra ställen. Följande bild illustrerar detta:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Det är med hänsyn till ovanstående resonemang ett faktum att variationerna är dynamiska på sikt
och det är därför av intresse att se hur länge kapaciteten bör finnas för att den ska kunna
definieras som tillgänglig. Det finns dock ytterligare aspekter på varför den tillgängliga kapaciteten
kan komma att tidsbegränsas.
 
 Användningen av mobila tjänster har ökat lavinartat de senaste åren. Osäkerheten över hur
mycket kapacitet trafiken i nätverken kommer att ta i anspråk kommer att öka i takt med att nya
tjänster lanseras på GPRS och sedan UMTS. Detta eftersom efterfrågan på de nya tjänsterna är
oviss. Osäkerheten kommer att medföra stora problem när man skall definiera hur lång tid ett
kontrakt på tillgänglig kapacitet skall sträcka sig. En trolig bedömning från nätoperatören är att de
bara kan skriva relativt kortsiktiga kontrakt då längre erfarenhet saknas för framtidens mer
dataintensiva tjänster.  Följande bild visar hur kontraktslängden är beroende av hur nätoperatören
prognostiserar efterfrågan:
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Kontraktslängd på tillgänglig kapacitet
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 Kontrakt på tillgänglig kapacitet beroende på hur snabbt efterfrågan äter upp överskottet. Tre
olika prognoser för efterfrågan ger  tre olika långa kontraktslängder (K1, K2 och K3)
 
 Ett annat antagande som ytterligare komplicerar frågan är om operatören bestämmer sig för att
lansera en ny tjänst inom en viss tidsperiod. Då måste operatören investera i nätkapacitet så att ett
införande av tjänsten inte bidrar till att kvalitén försämras på annan trafik. Samma sak bör ske om
operatören slutit avtal med en ny tjänstetillhandahållare. Antag att utbyggnaden löper över ett års
tid. Kan den överkapacitet som uppstår från det att nätet börjar byggas ut till det att tjänsten,
alternativt den nya tjänstetillhandahållaren lanseras, anses som tillgänglig? Eller kan operatören
hävda att denna faktiskt är uppbokad till annat om ett år?
 
 Med hänsyn till ovan nämnda resonemang är det av intresse att utreda hur långt ett kontrakt på
tillgänglig kapacitet minst måste sträcka sig mellan nätoperatören och tjänstetillhandahållaren för
att kapaciteten skall betraktas som tillgänglig
 

• Under hur lång tidsperiod måste nätkapaciteten vara ledig för att den skall anses som
tillgänglig?

 
 
 AKTÖRERNAS SYN
 

 42% av de tillfrågade
tjänstetillhandahållarna

kunde tänka sig att köpa
kapacitet i ett år eller under
en ännu kortare tidsperiod.
Ett par av de tillfrågade var
till och med intresserade av
att köpa kapacitet under
endast tre månader, dessa
företag tillhandahöll
tjänster som E-mail och

SMS. De som ansåg att ett kontrakt skulle vara i minst fyra år, tillhandahöll framförallt telematik-
och taltjänster.
 

    K1              K2
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TID
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 Nätoperatörerna var negativt inställda till korta kontrakt och menade att det skulle kosta dem
alldeles för mycket pengar att upplåta kapacitet i korta tidsperioder: ”Samma resursinvestering i form
av; tid, pengar, kapacitet, nya system och anpassning av existerande system krävs från vårt företag vare sig du
skall in tre månader eller fem år.” ”Finns det verkligen någon kommersiell förutsättning för en så kort period som
tre månader?”
 
 I samband med ovan nämnda resonemang ansåg operatörerna även att försäljning av kapacitet i
korta perioder inte rimligtvis kan bli lönsamt för tjänstetillhandahållaren: ”Att etablera, arbeta upp ett
kundunderlag och tjäna pengar på tre månader känns väldigt tight” ”Det är så oerhört mycket som skall klaffa,
spontant finns det nog mycket enklare lösningar, exempelvis att köpa specialdesignade simkort.”
 
 En annan operatör trodde att försäljning i mindre tidsintervall är något som först kan bli aktuellt i
framtiden; ”Vi har inte direkt förberett några ”paket” för hur länge ett avtal skall gälla. När standard avtal
börjar komma så kanske det blir möjligt att gå in under mindre tidsperioder. Nu tar det ju minst tre månader att
bara skapa ett avtal.”
 
 UNDER HUR LÅNG TID SKALL KAPACITETEN VARA TILLGÄNGLIG?
 
 Från tjänstetillhandahållarnas synvinkel kan nätkapacitet betraktas som tillgänglig vid en så
kort tidsperiod som  3 månader. Dock kan svaret komma av att tjänstetillhandahållaren kanske
nöjer sig med att komma in på nätverket och sedan kallt räknar med att få stanna beroende på de
investeringar som krävs från båda sidor.
 
 Nätoperatörer vill inte skriva kontrakt under korta tidsperioder eftersom detta kräver för stora
investeringar i form av tid och pengar. Detta skulle innebära att kapaciteten skulle bli mycket dyr.
 

5.3.4 RESULTAT
 
 Är kapaciteten i vissa tidsintervall eller regioner att anse som tillgänglig?
 Det finns intresse från tjänstetillhandahållarna att köpa tillgänglig kapacitet i vissa regioner. Ett
begränsat intresse finns även för att köpa kapacitet i vissa tidsintervall. Det har visat sig möjligt
för operatörerna att upplåta denna kapaciteten. Med andra ord är denna att anse som tillgänglig.
Vad som komplicerar det hela är dock att variationerna ej är konstanta, vilket gör att ett kontrakt
på tillgänglig kapacitet i tidsintervall eller regioner troligen måste tidsbegränsas. Operatörerna ser
dock mycket negativt på kortare kontrakt och menar att det i princip skulle vara omöjligt, då
priset blir för högt för tjänstetillhandahållaren. Detta bidrar till att denna tillgängliga kapaciteten i
praktiken blir svår att  upplåta.
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 FRÅGESTÄLLNING 3:

5.4 YTTERLIGARE KRAV FÖR ATT TILLGÄNGLIG
KAPACITET SKALL EFTERFRÅGAS?
 
 I detta avsnitt undersöker vi om det finns ytterligare krav på kapaciteten för att denna skall efterfrågas och därmed
anses som tillgänglig ur en tjänstetillhandahållares perspektiv. Vi ifrågasätter även ifall operatören ser dessa krav
som möjliga att tillgodose.
 
 Nedan redovisas ytterligare krav som tjänstetillhandahållare efterfrågar, här beskrivs även varför
de kan vara relevanta vid köp av kapacitet. Följande avsnitt presenteras i ordning: Nätkapacitetens
kvalitet, Nätkapacitet och fakturering, Nätkapacitet på en operatörs nät, samt Ytterligare krav på
nätkapaciteten.
 

5.4.1 NÄTKAPACITETENS KVALITET
 
 Då kvalitén på leveransmediet (dvs nätverket) har ett stort inflytande på tjänstens slutliga kvalitet,
har vi valt att närmare undersöka begreppet Quality of service (QoS). QoS brukar definieras som
en metod skapad för att ge prioriterad behandling av en viss särskild utskild andel av trafiken i ett
nätverk24. Anledningen till särbehandlingen är att man vill nå en ökad kvalitetsnivå gällande ett
eller flera kvalitetsmått för den speciellt utvalda trafiken. Den som utnyttjar (köper) nätkapacitet
vill med andra ord ha en förutsägbar kvalitet på det som önskas levereras över ett nätverk, samt
exempelvis veta att det sker inom vissa förutbestämda tidsramar25.
 
 Möjligheten att sätta prioritet på nättrafik innebär att införandet av QoS troligen ger nätkapacitet
en ny prisdimension, kvalitet. Priset på nätkapacitet kommer bero på vilken kvalitet som
tjänstetillhandahållaren efterfrågar, och prissättningen kan komma att liknas med den som idag
existerar på flyglinjer. Ett flygplans kapacitet kan liksom nätkapacitet inte sparas, och
prissättningen med ”business-class”, ”budget” och ”stand by” kan mycket väl appliceras på
nätkapacitet. Prissättningen kan då motsvaras av prioritetsordningen hög-, medel-, och låg.
 
 Effekter på nätkapacitet
 
 QoS skapar inte bandbredd, däremot ger det möjlighet att allokera överföringar så att den
befintliga nätkapaciteten utnyttjas mer effektivt26. Effektivitetsvinsterna kommer av att man
exempelvis kan minska belastningen på nätverket under högtrafik genom prioritetsordningen som
medför att paket med lägre prioritet fördröjs till tidpunkter då belastningen är mindre. Genom att
minska hastigheten ger man möjlighet för flera att göra överföringar på en gång eftersom
datamängderna inte koncentreras lika mycket på nätverket.
 
 Nätkapaciteten som kommer att finnas tillgänglig i framtiden, under förutsättning att QoS slår
igenom, kommer i allt större utsträckning bero på vilka kvalitetskrav tjänstetillhandahållarna
ställer på kapaciteten. Detta innebär att det kan finnas kapacitet tillgänglig även om
tjänstetillhandahållaren måste degradera sin tjänst för att få utrymme, det vill säga sänka den
ursprungliga prestandan. Nedan beskrivs vilka parametrar som bör vara möjliga att degradera.
                                                
 24 Ferguson, 1998

 25 www. Qos.com

 26 www.qosforum.com
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 Diskussion kring kvalitetsparametrar
 
 För att ta fram de kvalitetsparametrar som vi anser påverkar nätkapacitet, det vill säga de
parametrar som tjänstetillhandahållare kan tänkas degradera, har vi utgått från följande
resonemang;
 
 Kvalitetskrav på nätverk beror huvudsakligen på informationstypen, men också på användningen
av en informationsöverföring27. Tyvärr saknas det riktlinjer för nästan alla typer av
kvalitetsförsämringar. De kvalitetskrav som huvudsakligen nämns i anknytning till QoS på UMTS
är : Jitter, Pålitlighet, Hastighet, och Fördröjning28 Då UMTS och uppgraderingen av GSM i flera
avseenden liknar varann (bortsett från bland annat hastighet) anser vi att dessa
kvalitetsparametrarna är relevanta för båda näten. Vanligt förekommande parametrar i
nätverkslitteratur är även prioritet och åtkomlighet.
 
 Vi anser att alla parametrar som innebär att det blir fel i informationsöverföringen, det vill säga
att informationen på något sätt förvanskas av nätverket mellan sändare och mottagare är omöjliga
att degradera för en tjänstetillhandahållare. Anledningen är att man för data brukar anta att
informationen måste levereras helt korrekt29, toleransnivån borde alltså ligga nära noll. Detta
resonemang medför att vi kan eliminera två parametrar; Jitter och pålitlighet. Jitter är variationen i
fördröjningen och dessa variationer kan innebära en förlust av information. Pålitligheten i sin tur
brukar mätas i bitfel, vilket också innebär att informationen förvanskas.
 
 Degraderbara parametrar
 
 En degradering av de återstående fyra parametrarna (Prioritet, åtkomlighet, fördröjning och
hastighet) innebär inte att informationen förvanskas, och är således inte i samma utsträckning
kritiska för funktionaliteten. Med hänvisning till ovanstående resonemang anser vi således att det
bör finnas möjlighet för tjänstetillhandahållarna att degradera sina tjänster efter dessa parametrar.
En kort beskrivning av parametrarnas betydelse följer nedan;
 

                                                
 27 Karlsson 1997

28 www.qosforum.com

 29 Karlsson 1997
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 Prioritet: Utgångspunkten för att parametrarna skall vara aktuella att degradera är att
tjänstetillhandahållarna är beredda att sänka kriterierna för sin tjänst gällande prioriteten.
 
 Åtkomlighet: Med åtkomlighet menas möjligheten att tillgå en tjänst. För mobil telefoni brukar
åtkomligheten ligga på 95 % på nätverket under dagens mest belastade timme, vilket är lika med
att fem samtal av 100 får spärrsignal (upptaget ton).
 
 Fördröjning: Fördröjning är den tid det tar för den första biten i en överföring att nå destination.
Fördröjningar kan skapa större utnyttjandegrad då trafiken kan allokeras till de timmar på dagen
då nätkapaciteten inte utnyttjas optimalt.
 
 Hastighet : Hastigheten är tiden det tar att leverera en kvantitet av data mellan sändare och
mottagare (mäts vanligen i mobila nätverk i Kb/s). En sänkt hastighet ger möjlighet för flera
applikationer att utnyttja nätverket samtidigt eftersom de kan dela samma kanal.
 
 
• Vilken kvalitetsnivå efterfrågas av tjänstetillhandahållarna?
 
 
 AKTÖRERNAS SYN
 
 77% av tjänstetillhandahållarna vill erbjuda tjänster till samma kvalitet som nätoperatören
erbjuder till sina abonnenter. Endast ett begränsat antal av tjänstetillhandahållarna (23%) kunde
tänka sig att degradera sin tjänst kvalitetsmässigt, dock förutsatt att priset anpassas till
försämringen. Dessa tillhandahöll SMS och E-mail. Degraderingen av kvalitetsparametrarna
fördelades enligt följande:
 
 Tre stycken tjänstetillhandahållare kunde tänka sig att erbjuda sin tjänst till en lägre prioritet, detta
förutsatt att priset anpassas.
 
 Två stycken tjänstetillhandahållare kunde tänka sig att erbjuda sin tjänst till en lägre åtkomlighet,
detta förutsatt att priset anpassas.
 
 En tjänstetillhandahållare kunde tänka sig att erbjuda sin tjänst till en viss fördröjning, detta
förutsatt att priset anpassas.
 
 Tre stycken tjänstetillhandahållare kunde tänka sig att erbjuda sin tjänst till en lägre hastighet, detta
förutsatt att priset anpassas.
 
 Nätoperatörerna ansåg att det inte är aktuellt med prioriteringar i näten i dagsläget. Behovet har ej
uppstått då operatörerna menar: ”Har man mycket kapacitet behöver man ej prioritera.” Detta har dock
diskuterats hos samtliga, följande argument ges mot en sådan utveckling:
 
 ”Idag kan vi inte prioritera trafiken i nätet, det krävs att samtliga mobiler byts ut.”
 
 En operatör menade att lagen inte stödjer en eventuell prioritering i nätverken ”Vi har inga planer
på att prioritera trafiken i framtiden. Vi har tolkat lagen så att prioritering ej bör ske.” Detta anser vi ej
stämmer då det är upp till parterna att bestämma detta. Vill en tjänstetillhandahållare erbjuda en
tjänst till lägre kvalitet än operatören borde detta vara möjligt.
 
 Andra var mer osäkra: ”Vet ej om prioritering kommer användas” ”Vi har funderat i olika prioriteringar.”
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 En operatör menar att marknaden får bestämma villkoren i framtiden: ”Prioritering är teknisk
möjligt. Detta är ett föremål för kommersiella förhandlingar. Det är möjligt att SP är intresserade av lägre
prioritet till lägre pris om kvalitén håller sig inom vissa ramar.”
 
 
 VILKEN KVALITET EFTERFRÅGAS?
 
 En liten del av tjänstetillhandahållarna kunde tänka sig att degradera sina tjänster
kvalitetsmässigt. Kvalitetsparametrarna som de var villiga att degradera varierade dock från
företag till företag. Eftersom dessa företag visat intresse för en lägre kvalitetsnivå, innebär det att
efterfrågan finns från tjänstetillhandahållarens synvinkel även om kvalitén är lägre än den som
nätoperatören utnyttjar.
 
 Nätoperatörerna har idag inga planer på att prioritera trafik vilket gör att en differentiering av
nätkapacitet gällande kvalitet ej kommer att ske. Argumenten är att det dels är tekniskt
komplicerat och dels kostsamt.
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5.4.2 NÄTKAPACITET OCH FAKTURERING
 
 Faktureringen kommer att kompliceras mycket, jämfört med tidigare då övergången från tal till
data förändrar faktureringsbasen. Tid på nätverk kommer inte att vara den dominerande variabeln
eftersom GPRS tillåter att man är ständigt uppkopplad30. Vi kommer dock inte närmare gå in på
hur man skall fakturera, utan beskriver nedan oliks argument för och emot att fakturering kommer
efterfrågas vid köp av tillgänglig kapacitet.
 
 Economics of scale
 
 Kostnaden för fakturering beror i hög grad på hur många användare tjänstetillhandahållaren har,
ju fler kunder (kvantitet) desto lägre blir kostnaden för fakturering per kund31. Nätoperatörerna
som är vertikalt  integrerade har här en komparativ fördel eftersom de redan har en stor
kundgrupp. Nya tjänstetillhandahållare börjar däremot utan kundgrupp, dessutom kanske de har
en  nischad tjänst och aldrig når någon större skala av kunder. Detta innebär att kostnaderna för
uppbyggnaden av ett eget faktureringssystem kan bli ett stort  etableringshinder för nya
tjänstetillhandahållare, i synnerhet om deras kontrakt på nätkapacitet är tidsbegränsat och de
snabbt måste täcka sin investering.
 
 Möjlig maktfaktor för operatören
 
 Faktureringen kan komma att bli en maktfaktor för nätoperatören, med vilken de kan stänga ut
oönskade intressenter av nätkapacitet (de med konkurrerande produkter). Om fakturering inte
ingår i köp av tillgänglig kapacitet behöver inte nätoperatörerna sälja tjänsten till marknadsmässiga
priser. Förutsatt att nätoperatörerna byggt upp egna faktureringssystem, finns möjligheten att  de
sätter orimligt höga priser för fakturering av tjänstetillhandahållarens tjänster. Detta scenario
skulle kunna inträffa om nätoperatörerna inte blivit nöjda med avtal som slutits efter medling av
PTS, och då kompenserar för avtalet genom att ta ut höga priser för fakturering.
 
 Flexibilitet gentemot kund
 
 Det finns även argument för att fakturering inte bör bistås av operatören vid köp av tillgänglig
kapacitet. En tjänstetillhandahållare kan se sin faktureringstjänst som ett bra konkurrensmedel.
Genom att utforma denna själv kan den i större utsträckning anpassas gentemot slutkund och
enskilda lösningar kan tas fram. Dessutom får tjänstetillhandahållaren möjlighet att genom
utformningen profilera sitt företagsnamn i större utsträckning.
 

• Efterfrågas att fakturering bistås av operatören vid köp av tillgänglig kapacitet?
 
 
 AKTÖRERNAS SYN
 
 42% av tjänstetillhandahållarna ansåg att fakturering bör skötas av nätoperatören. Här återfanns
de tjänstetillhandahållare som kunde tänka sig att köpa nätkapacitet under en kortare tidsperiod.
Dessa tillhandahöll web-browsing, SMS, video samt E-mail. Resterande 58% ansåg att de ville
sköta faktureringen gentemot slutkund själva.
 

                                                
 30 www.portal.com

 31 Parkin King, 1995
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 Bland tjänstetillhandahållarna rådde det dock delade meningar, en tjänstetillhandahållare ansåg
följande ”Det är ett måste att sköta faktureringen själv eftersom det annars blir tekniskt omöjligt att ta betalt
för egna tilläggstjänster.”
 
 Medan en annan hade motsatt uppfattning: ”En förutsättning för att vi skall köpa nätkapacitet är att
operatören arrangerar end-user billing”
 
 De flesta nätoperatörerna ansåg att ett supportsystem som fakturering är något som kan ingå i
köpet av kapacitet om detta önskas. De menar att detta är något som är föremål för kommersiella
förhandlingar, men ligger utanför begreppet tillgänglig kapacitet.
 
 ”Vi kan stå för i princip alla typer av system. Med en standard kan vi även plocka fram faktureringssystem.
Desto mer vi skall göra desto mer kommer det att kosta.”
 
 ”Faktureringssytem är diskuterbart, alla supportsystem är dock väldigt teknisk komplicerade, det krävs väldigt
stora investeringar.”
 
 ”Billingsystem kan vi tänka oss att sälja som en mertjänst. Allting har ju ett pris. Vi kommer lyssna på vad det
är marknaden vill ha.”
 
 ”Vårt system kostade mer än hundra miljoner att utveckla, dessutom måste vi underhålla detta för ca 50 miljoner
per år. De stora investeringarna gör att vi är rätt rädda om systemet. Vi kommer inte att släppa in någon annan
där om det kan orsaka störningar. Ett faktureringssystem är det absolut sista som får krångla.”
 
 Endast en nätoperatör ansåg att detta låg utanför deras område: ”Fakturering är ej vår huvudsyssla,
detta kan företagen outsourca själva.”
 
 EFTERFRÅGAS FAKTURERING VID KÖP AV TILLGÄNGLIG KAPACITET?
 
 Framförallt de tjänstetillhandahållarna som var intresserade av att gå in på marknaden under
korta tidsperioder, var intresserade av att faktureringen skulle bistås av operatören. Det faktum
att nästan hälften av tjänstetillhandahållarna hade kravet att fakturering skulle ingå innebär att det
definitivt är något som påverkar köpet och därmed om kapaciteten efterfrågas eller ej.
 
 Nätoperatörerna var skeptiska och menade att fakturering definitivt låg utanför begreppet
tillgänglig kapacitet. Tekniskt komplicerat menade de flesta, dock var det hos vissa operatörer
möjligt att förhandla för att tillgå deras billingsystem.
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Tjänstetillhandahållarnas prioriteting av nät 
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5.4.3 NÄTKAPACITET PÅ EN OPERATÖRS NÄT
 
 Eventuellt skulle en tjänstetillhandahållare kunna vara intresserad av att endast komma in på ett
specifikt nät. Detta  beroende på att de har vissa speciella krav på kapaciteten som inte kan
uppfyllas av samtliga aktörer. Exempel på sådana krav skulle kunna vara att deras tjänst kräver en
viss täckningsnivå, en speciell teknisk standard som finns inbyggd i nätet eller att man inriktar sig
till en viss kundgrupp som endast finns på en av operatörernas nät.  Exempel på skillnader mellan
näten är Europolitans specificerade kundgrupp alternativt Telias täckningsgrad.
 
 Vi undersöker även vems nät som förefaller mest intressant att gå in på om
tjänstetillhandahållarna själva hade fått välja.
 

• Efterfrågas kapacitet i specifika nät?
• Vems nät är mest intressant?
 
 AKTÖRERNAS SYN
 
 Denna frågan har endast ställts till tjänstetillhandahållaren då det är ett specifikt krav som denne
kan ställa på den tillgängliga kapaciteten och som operatören ej kan påverka.
 
 Intresset för att gå in på samtliga nät finns hos alla tjänstetillhandahållare utom en. Denne anser
sig vara beroende av att gå in på en operatörs nät för att dess tjänst kräver en viss teknisk
plattform som endast en operatör innehar.
 

 De ca 80% av företagen som
valde att prioritera
nätoperatörerna hade, om de
haft möjlighet att välja nät,
prioriterat de olika näten enligt
följande: 55% vill helst sluta
avtal med Europolitan, 44%
helst med Telia och 11% helst
med Tele2. Hela 77% anser att
Tele2 är sista valet.
 

 Motiven bakom prioriteringarna var för Telias och Europolitans del framförallt deras täckning i
kombination med att de ansågs ha minst trafik i sina respektive nät. Båda fick dock kritik för sina
organisationer som ansågs vara tröga och långsamma. Tele2 fick framförallt beröm för att ha en
snabb organisation samt för att de ansågs ha den bästa kontakten/öppenheten. Dock ansågs de
ha för dålig täckning, vilket gjorde att de ändå hamnade längst ned på tjänstetillhandahållarnas
önskelista.
 
 EFTERFRÅGAS DEN TILLGÄNGLIGA KAPACITETEN PÅ ETT SPECIFIKT NÄT?
 
 En av tjänstetillhandahållarna var beroende av ett specifikt nät, vilket innebär att
nätkapaciteten som finns på de mobila näten, kan skilja sig och därmed inte betraktas som
tillgänglig för alla på allas nät.
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5.4.4 YTTERLIGARE KRITERIUM PÅ NÄTKAPACITET
 

• Finns det något ytterligare krav för att kapaciteten skall efterfrågas?

AKTÖRERNAS SYN

Denna frågan har endast ställts till tjänstetillhandahållaren, då vi efterfrågar ytterligare krav som
denne kan ställa på den tillgängliga kapaciteten.

Många tjänstetillhandahållare var ense om ett ytterligare krav på den tillgängliga kapaciteten. De
pekar då på att operatören inte får utnyttja sin dominerande ställning och därmed gynna egna
marknadsbolag. De vill inte bli utsatta för orimliga villkor vad gäller tillgång till tjänster
exempelvis på GPRS. Det får heller inte finnas begränsningar för tjänstetillhandahållaren att
utveckla och erbjuda egna tjänster till sina kunder. Vidare vill de kunna profilera sig med olika
add-on tjänster så att de har något att konkurrera med.

Sammanfattningsvis kan sägas att tjänstetillhandahållarna inte efterfrågar kapaciteten om de
missgynnas gentemot operatören vad gäller möjlighet att profilera sig på marknaden och utveckla
egna tjänster.

5.4.5 RESULTAT

Finns det fler faktorer som efterfrågas för att kapaciteten skall anses som tillgänglig?
Det som tjänstetillhandahållarna vidare efterfrågar ligger utanför begreppet tillgänglig kapacitet,
men bör dock beaktas då de ytterligare belyser problematiken för tjänstetillhandahållarna att
inträda marknaden. Följande faktorer ställs det olika krav på:

• Kvalitet: En del har ställt krav på hög kvalitet medan andra kan tänka sig att degradera sin
tjänst. Dock kommer ingen differentiering av kapacitet ske.

• Fakturering:  Tjänstetillhandahållarna har gett motstridiga svar huruvida nätoperatören skall
bistå fakturering. De flesta av nätoperatörerna anser att de kan bistå med fakturering, men
detta kommer kosta.

• En operatörs nät: Det finns tjänstetillhandahållare som bara ser kapacitet som tillgänglig om den
finns på en viss operatörs nät beroende på tekniska förutsättningar.

• Som ytterligare krav för att kapaciteten skall anses vara tillgänglig hävdar de flesta
tjänstetillhandahållarna att de skall ha möjlighet att utveckla egna tjänster samt att
nätoperatörerna inte skall ha möjlighet att gynna egna marknadsbolag.
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5.5 REFLEKTIONER

Som tidigare konstaterats så återfinns den tillgängliga kapaciteten på GSM-näten enbart i vissa
tidsintervall och regioner. Den dynamiska problematiken tillkommer dock, det vill säga att
variationerna i tid och rum ej är konstanta utan förändras i ett långsiktigt perspektiv och
kontrakten måste därför tidsbegränsas. Att upplåta denna kapacitet är inte helt problemfritt då
gränsdragningarna ej är självklara. Vi vill illustrera resonemanget med hjälp av två fall.

Det ena benämner vi det renodlade fallet där en tjänstetillhandahållare vill köpa tillgänglig kapacitet
som till 100% återfinns i tidsintervaller eller regioner. Fallet är relativt självklart, det vill säga
kapaciteten måste upplåtas.

Dock uppstår problem i ett blandat fall där en tjänstetillhandahållare vill köpa kapacitet till 85% i
tidsintervall eller regioner, resterande 15% vill tjänstetillhandahållaren nyttja då operatören inte
anser sig ha tillgänglig kapacitet. Vi ifrågasätter här var gränsen bör gå och vem som bör avgöra
detta.

En helt annan fråga som uppkommer är huruvida lagen kan påtvinga en operatör en
tjänstetillhandahållare som erbjuder oetiska tjänster och som operatören ej vill bli förknippad
med. Detta skulle kunna vara tjänstetillhandahållare som erbjuder sextjänster eller aktörer som
behandlar sina kunder oetiskt.
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5.6 TJÄNSTETILLHANDAHÅLLARE MED AVTAL

Tio avtal har slutits på marknaden om upplåtelse av kapacitet på frivillig basis. Vi vände oss till
tjänstetillhandahållare med avtal för att se vad det var de hade ”köpt”. Vad som framkom under
intervjuerna är att tjänstetillhandahållarna inte ser det som att de har köpt tillgänglig kapacitet. Det
är med andra ord inte överkapaciteten som de nyttjar, istället finns de med i den långsiktiga
kapacitetsutbyggnadsplanen som operatören gör. En av tjänstetillhandahållarna uttryckte det som:
“Ur vårt perspektiv är kapaciteten obegränsad och de är deras (operatörens) uppgift att se till att den räcker.”

Då kapaciteten de köpt inte kan anses som tillgänglig har vi valt att utesluta deras åsikter vid vårt
försök att definiera tillgänglig kapacitet.

Av intresse bad vi ändå respondenterna svara på hur deras avtal såg ut rörande de olika
faktorerna som tagits upp med de övriga aktörerna. Tilläggas bör att samtliga tillfrågade erbjuder
eller skall erbjuda taltjänster.

• Ingen av dem har resonerat kring köp av kapacitet regionalt
• Ingen av dem har resonerat kring köp av kapacitet i vissa tidsintervall
• Samtliga ser avtalen som långsiktiga
• Samtliga har avtalat om kvalitetsgarantier som reglerar att tjänstetillhandahållarens kunder ej

får sämre prioritet än nätoperatörens.
• Samtliga sköter fakturering själva
• Alla utom en visade i inledningsskedet intresse för samtliga operatörers nät

En mer detaljerad bild av tjänstetillhandahållarnas syn på de avtal som slutits finns i kapitel sex.
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 HANDEL MED
NÄTKAPACITET

I förra kapitlet redovisade vi aktörernas syn på tillgänglig kapacitet och konstaterade att denna endast återfinns i
begränsade utrymmen i tid och rum. I detta kapitel redovisas hur handeln med tillgänglig kapacitet kan tänkas
fortlöpa med hänsyn till parternas skilda inställning.

Inledningsvis redogörs för vad aktörerna anser om lagens potentiella genomslagskraft. Vi
resonerar kring om lagen har fått direkt eller indirekt effekt genom att presentera de avtal som
slutits på marknaden. Slutligen beskrivs hur konkurrenssituationen ser ut idag och hur den kan
tänkas ta form i framtiden. Kapitlets struktur kan illustreras med följande bild:

6.1 LAGSTIFTNINGEN

Sammantaget tror aktörerna på marknaden att lagen (§23a) i sig har relativt liten betydelse för vad
som kommer ske på marknaden i framtiden. Få tror att de kan utnyttja lagen för att få tillgång till
tillgänglig kapacitet och menar att detta är något som marknaden måste sköta själv. Ingen har i
dagsläget heller nyttjat lagen för att tillgå kapacitet. “Jag tror inte på lagen, avtal måste ske på
kommersiella villkor. Ofta är lagar som dessa svåra att verkligen få någon hjälp av. Principen är ju bra, en
operatör är dock allt för dominerande i sammanhanget.” En operatör menade att: “PTS kan ej reglera vad
priset skall vara eller när ett avtal skall ske. De kan aldrig i realiteten veta hur mycket kapacitet som finns. Att
plocka in siffror är alldeles för byråkratiskt. Låt marknaden sköta detta själv.”

De mer positivt inställda menade dock att: “Lagen är en puff i rätt riktning. Det kan stärka incitamenten
för den som funderar på att etablera sig.” En annan operatör menade att: ”Direkt eller indirekt har lagen
fått bra genomslagskraft och PTS borde vara nöjda.”

Aktörerna ger framförallt två orsaker till att lagen inte kommer få önskad genomslagskraft. Dessa
presenteras nedan:

Lagstiftningen Direkt eller
indirekt effekt?

Konkurrenssituation i
framtiden
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6.1.1 VAG UTFORMNING

Lagen är vagt utformat och relativt svår att driva igenom rent praktiskt. Då ingen definition av
tillgänglig kapacitet finns är det upp till de två parterna att på egen hand förhandla om vad som
skall gälla. Vederbörandes intressen avspeglar sig mycket tydligt i deras syn på definitionen och
det blir därmed näst intill omöjligt att komma överens.

Självfallet är det framförallt tjänstetillhandahållare som kritiserat den nya lagstiftningen. En av
dem menar: ”Telelagen ger inget tvång. Ingen av operatörerna är rädda för den. De skrattar faktiskt åt den (i
varje fall 2 av 3)” En annan skrev: ”§23a är tandlös enligt vår mening.”

En annan tjänstetillhandahållare skriver att: ”Telelagen borde utformats på det sätt som PTS föreslog till
regeringen. Med den nuvarande utformningen är det svårt att driva igenom mobiloperatörernas skyldighet att
tillhandahålla nätkapacitet.”

6.1.2 NÄTOPERATÖRENS DOMINERANDE STÄLLNING

Den andra faktorn som bidrar till att lagens genomslagskraft blir av mindre betydelse är de tre
nätoperatörernas dominerande ställning på marknaden. De mindre företagen kan få svårt att
hävda sin rätt till kapacitet då tidsödande rättsprocesser och uteblivna intäkter kan slå hårt på ett
företag av mindre skala.

En tjänstetillhandahållare skriver att “Operatörerna skulle inte släppa in någon förrän alla instanser har
bearbetats, det skulle med andra ord ta lång tid. Företaget som beslutat sig för att stämma nätoperatören skulle
bygga en inkörsport för alla spelare med ett prejudikat. Med andra ord skulle han få betala massor för juridik
som sedan framtida konkurrenter skulle utnyttja och få gratis. Det vill säga VÄRDELÖST och DYRT!”

En annan tjänstetillhandahållare menade att: “Som service provider förhandlar man inte, utan står med
mössan i hand och bockar och bugar när/om man får mycket dåliga offertförslag”

”Även om man skulle få till ett avtal på vanlig väg är det ju inget snack om vem som sitter på makten. Hur
skulle det då se ut om de blev påtvingade ett avtal, de skulle göra allt för att dra ut på processen.”

6.2 LAGENS DIREKT ELLER INDIREKTA EFFEKT

Sammantaget kan sägas att det är troligt att nätoperatörerna kände en viss osäkerhet när lagen
(§23a) infördes. Med risk för att bli påtvingade en tjänstetillhandahållare i sitt nät valde de att
istället släppa in de företag som bäst passade ihop med operatörens nätutnyttjande. Det vill säga
någon som i mindre utsträckning skulle utgöra konkurrens mot den egna verksamheten. En
tjänstetillhandahållare trodde att lagen hade den effekten och menade att: ”Telia och Tele2 hade
aldrig släppt in någon om de inte varit för lagen.” En annan tjänstetillhandahållare menade dock att:
“Den Svenska lagstiftningen spelade ingen som helst roll vid slutandet av vårt avtal.”

Huruvida slutna avtal är en effekt av lagen är svårt att veta. I Norge existerade en liknande
situation på marknaden, de tog dock beslutet att inte lagstifta om skyldigheten att upplåta
tillgänglig kapacitet. Trots att ingen lag finns på området har ca femton tjänstetillhandahållare
lyckats få till avtal med någon operatör i Norge.
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6.2.1 AVTAL SOM SLUTITS PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN

På Sveriges marknad har tio tjänstetillhandahållare hittills slutit avtal om köp av nätkapacitet. Fler
samarbeten väntas bli officiella inom kort. Nedan presenteras hur tjänstetillhandahållarna ser på
de slutna avtalen.

Vi ifrågasatte huruvida tjänstetillhandahållarna som slutit avtal om köp av nätkapacitet ansåg att
förhandlingen skett på lika villkor. Olika svar erhölls på frågan: “En förhandling är ofta på lika villkor
annars är det ingen förhandling.” “Fortfarande så har man inget val som tjänstetillhandahållare. Det är en
ganska ensidig förhandling.” En annan menade: “Ja, nej, jo, kan den bli på lika villkor när de sitter på
sådana resurser?” En tjänstetillhandahållare menade dock att det börjar luckras upp och bli bättre.

Tjänstetillhandahållare som får tillgång till kapacitet genom avtal slipper att lägga ut för de
enorma nätinvesteringar som operatören får stå för och de blir därmed mer lättrörliga på
marknaden. Relevant att belysa är dock att beroendet av den operatör de köper nätkapacitet av
blir stort och kan tänkas hämma deras möjligheter till viss del. Exempelvis blir de låsta av de
teknikstrategier och prissättningsmodeller som operatören tillämpar. Marginalen på
nätkapaciteten som köps in kanske inte alltid räcker till för subventioner som hittills varit ett
strategiskt vapen för kampen om kundernas gunst.32  Huruvida tjänstetillhandahållarna ansåg att
avtalen begränsat deras möjligheter svarade de olika på. Ju bättre förutsättningar de kunde
erbjuda nätoperatören desto bättre förhandlingsläge satt de självklart på.

Majoriteten av de tillfrågade ansåg dock att avtalen innebar en del begränsningar. Exempelvis sa
en av dem: “Varje ny tjänst måste vi avtala om, då specifik data från nätet krävs.” Detta tyder på att
situationen kan vara potentiellt besvärlig då tjänstetillhandahållaren får svårt att introducera nya
tjänster först. En nätoperatör lanserar  tjänsten, och först efter en tid ger de den till någon annan.
Vidare hade en tjänsteleverantör som krav att få behålla sina kunder som egna, det vill säga om
något skulle hända mellan parterna så behöll tjänstetillhandahållaren sina kunder, något som var
svårt att driva igenom. Ovanstående exempel talar för att operatörens dominerande ställning
sätter sina spår i avtalen.

Som vi har förstått det, finns det två sätt att lyckas få till ett avtal med en operatör. Det ena är att
nischa sina produkter så att de inte konkurrerar med operatörens, detta framhöll en respondent.
“Att ha en noggrant specificerad kundgrupp ser operatören som något positivt.” Då minskar risken att
konkurrens skall uppstå. Det andra är att besitta konkurrensfördelar på andra områden än
operatören. En respondent gav följande exempel: “en upparbetad kundbas eller lägre
marknadsföringskostnader”, detta kan bidra till att man kan ha ungefär samma priser.

                                                
32 ComputerSweden,20010214
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6.2.2 KOMPLEMENT EJ KONKURRENS

Flertalet av de intervjuade tjänstetillhandahållarna som slutit avtal med en operatör om köp av
kapacitet har vänt sig till samtliga tre operatörer för potentiell förhandling. När avtalet väl slutits
har det ofta handlat om att operatörens och tjänstetillhandahållarens kundgrupper matchar. Det
vill säga parterna har olika målgrupper som ringer på olika tider av dagen, operatörens nät blir
därmed optimalt utnyttjat. En tjänstetillhandahållare uttryckte det som att: “Syftet med avtalet var att
ha ett mindre inslag av intern konkurrens att brottas med.” En annan framhöll: ”Nätoperatörerna får
egentligen ingen konkurrens, vi blir komplement.”

Följande bild illustrerar hur upplåtandet av kapacitet till rätt tjänstetillhandahållare kan
komplettera nätoperatörens nyttjande av sina nätresurser.

För att få tjänstetillhandahållaren att nyttja nätet under de perioder då operatören själv ej har
högtrafik används prissättning. En tjänstetillhandahållare menade: “Vi får ha vilket pris vi vill
gentemot slutkund, men kostnaden för oss varierar över dygnet och blir dyrare mitt på dagen. Detta blir något vi
följaktligen debiterar våra kunder.”

Exempel på kompletterande avtal är Telias avtal med Wireless MainGate som tillhandahåller
mobil kommunikation mellan maskiner33. Detta företag kan utnyttja Telias nät främst under
nattetid så att Telias dagtidskunder knappt drabbas. Vidare har Europolitan, som är fokuserad på
företag, slutit avtal med Sense, som vänder sig till privatpersoner. Denna typ av avtal är självklart
positiva för marknaden, men det är dock fortfarande upp till operatören att enväldigt få
bestämma vem som skall få inträda marknaden. Detta strider till viss del mot lagstiftningens syfte
då oligopolet fortfarande styr marknaden.

                                                
33 Hultkrantz, 1999
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Trots att endast komplement släpps in på operatörernas nät kan en eventuell konkurrenssituation
uppstå. Troligen kommer konkurrensen inte att ske inbördes på samma nät, utan mellan
tjänstetillhandahållare som släppts in på de tre olika näten. Konkurrensen ökar beroende på att
det blir fler tjänstetillhandahållare som dels kommer att konkurrera med de tidigare
nätoperatörernas kunder och dels med varandra. Detta kan illustreras med bilden nedan.

SAMTLIGA AKTÖRER PÅ
EUROPOLITANS NÄT

SAMTLIGA AKTÖRER PÅ
TELIAS NÄT

SAMTLIGA AKTÖRER PÅ
TELE2´S NÄT
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6.3 KONKURRENSSITUATIONEN I FRAMTIDEN

Intressant är förstås att blicka framåt för att se hur konkurrenssituationen kan komma att
utvecklas i framtiden. Enligt Hultkrantz et al34 leder en mjuk reglering av marknaden, vilket §23a
kan anses som, sannolikt till allt för många rättsprocesser och försenar en övergång till full

konkurrens. Detta kan
illustreras med
följande bild där:
Fas1 motsvaras av
Monopol.
Fas2 motsvaras av
Monopol och konkurrens.
Fas3 motsvaras av full
konkurrens.

Troligen är dock
antalet slutna avtal om upplåtelse av nätkapacitet endast en bråkdel av vad som kommer komma.
Aktörerna på marknaden håller med om detta. Hela 64% av de tjänstetillhandahållare som vi
tillfrågat ligger för närvarande i förhandlingar med någon operatör. Dessutom väntas fler avtal bli
officiella inom kort enligt nätoperatörerna. Det verkar som att nätoperatörerna ”laddar batterierna
inför UMTS” som en tjänstetillhandahållare uttryckte sig. Genom att släppa in
tjänstetillhandahållare som dels kan generera trafik, dels leverera intressanta tjänster har
operatörerna bättre förutsättningar på UMTS. En operatör sa: “Att samla på sig många bra tjänster
blir ett sätt att locka in användarna i nätet.” En annan operatör menade att: “En nischad
tjänstetillhandahållare har lättare att få till avtal. Tekniken för nischning finns på UMTS, där kommer fler SP
få chansen.”

Då tal är en så likartad tjänst har det funnits ett visst motstånd till att släppa in allt för många
aktörer på marknaden ifrån operatörens perspektiv. Detta är dock något som kommer att
förändras i takt med att ny teknik utvecklas och en variation av nya tjänster dyker upp på
marknaden som operatören troligen finner högst intressant att ta del av. En operatör menade till
och med att lagen är sent kommen och det här problemet kommer att bli som bortglömt i
framtiden. ”Jag tror garanterat att det kommer ske en explosion på marknaden med nya SP-avtal.”

Vad som även framkommit under arbetets gång är att många företag som vill tillhandahålla
mobila tjänster inte är beroende av att investera i nätkapacitet. Det är först när du vill erbjuda mer
avancerade tjänster som tal, positionering, avancerad accounting eller annan tjänst som kräver
detaljerad information från nätet som kapacitet måste upphandlas. Med andra ord blir mobilt
Internet ett utmärkt sätt för många att tillhandahålla mobila tjänster i framtiden. Av detta kan vi
dra slutsatsen att konkurrensen på tjänstesidan inte är helt beroende av huruvida operatörerna
säljer ut kapacitet på sina nät eller ej.

                                                
34 Lars Bergman et al, 1999
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SLUTSATS

Detta kapitel presenterar slutsatserna från uppsatsen och avslutas med rekommendationer till fortsatta studier.

7.1 RESULTAT

Teoretiska och praktiska aspekter på tillgänglig kapacitet

Teoretisk betraktat kan tillgänglig kapacitet definieras på två sätt, dels som en generell tillgänglig
kapacitet och dels som en tillgänglig kapacitet som återfinns i begränsade intervall beroende av tid
och rum.

Med utgångspunkt från vår teoretiska definition har vi undersökt om den tillgängliga kapaciteten
kan anses existera även i praktiken. Följande resultat kan fastställas, för det första finns det enligt
nätoperatörerna ingen generell tillgänglig kapacitet på GSM, bortsett från den som återfinns i
vissa tidsintervall och i vissa regioner. Det finns dock stora möjligheter att kapacitet utöver dessa
begränsningar kommer att finnas till en början på UMTS.

Operatörerna bekräftar att det finns kapacitet i vissa tidsintervall och inom vissa regioner. Denna
kapacitet är också tekniskt möjlig att erbjuda. Efterfrågan från tjänstetillhandahållare på regional
kapacitet är stor, medan efterfrågan för kapacitet inom vissa tidsintervall är mycket begränsad.
Detta medför dock att kapacitet med vissa begränsningar är att betrakta som tillgänglig.

Problemet med kapacitet som finns begränsad av tid och rum är att variationerna inte är
konstanta under en längre tidsperiod. Det medför att kontraktslängden på denna begränsade
kapacitet blir relativt kort. Efterfrågan på korta kontrakt finns men operatören kan ej erbjuda
dessa till ett rimligt pris eftersom de kräver samma resursförbrukning i arbetstid som långa
kontrakt. Detta komplicerar upplåtelse av tillgänglig kapacitet begränsad i tid och rum. Därför är
det relevant att ifrågasätta till vilken grad tjänstetillhandahållaren måste utnyttja den tillgängliga
kapaciteten i ”fickorna”. En lägre grad än 100% innebär att kontrakten kan skrivas på längre
tidsperioder. Vi ifrågasätter om det är upp till operatören att enväldigt besluta i frågor som dessa.

Trots att vi nu definierat var den tillgängliga kapaciteten finns så kompliceras upplåtelse av denna
ytterligare genom att det finns andra faktorer som tjänstetillhandahållarna ställer krav på för att
träda in på marknaden. Dessa krav varierar, dels beroende på vad tjänstetillhandahållarna har för
affärsstrategi, och dels beroende på vilken sorts tjänst de erbjuder. Dessa krav berör fakturering,
kvalitet, tekniska förutsättningar på nät, samt att operatören inte får gynna sina egna
marknadsbolag.

Marknadens utveckling till följd av lagen

Av ovan nämnda problematik kan vi uttyda att lagstiftningen kommer bli svår att få någon hjälp
av för tjänstetillhandahållare som vill inträda marknaden. Däremot kan lagstiftningen troligen ha
påverkat marknaden indirekt då tio avtal slutits på kommersiella villkor om upplåtelse av
kapacitet. Samtliga tjänstetillhandahållare som slutit avtal har det gemensamt att de inte
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konkurrerar med operatörens befintliga kundgrupp, de utgör komplement. Trots rådande
marknadssituation kommer konkurrensen att öka då aktörerna som släppts in i större
utsträckning skapar konkurrens mellan näten. Dessutom ser framtiden relativt ljus ut. Hela 64%
av de tillfrågade tjänstetillhandahållarna ligger för närvarande i förhandling med någon operatör.
Många av aktörerna tror dessutom att fler tjänstetillhandahållare kommer få tillgång till kapacitet
på UMTS där det finns möjlighet att nischa sig och utveckla skräddarsydda lösningar. Notera
även att långt ifrån alla är beroende av att köpa kapacitet för att erbjuda mobila tjänster.

7.2 FORTSATTA STUDIER

• Vi har konstaterat att den tillgängliga kapacitet som existerar på GSM återfinns i fickor
begränsade av tid och rum. För att kunna upplåta kapacitet i dessa krävs att vissa ytterligare
gränsdragningar görs. Exempelvis bör det utredas till vilken grad den tillgängliga kapaciteten
bör finnas i de aktuella fickorna. Vem skall sätta den gränsen?

• Vidare ifrågasätter vi huruvida lagen kan påtvinga en operatör en oetisk
tjänstetillhandahållare, det vill säga en som operatören ej vill bli sammankopplad med. Vilken
rätt har operatören att säga nej till någon som vill erbjuda sextjänster eller någon som
behandlar kunder oetiskt?

• Många nya mobila tjänster kommer att inträda på marknaden i framtiden. För att klargöra hur
marknadssituationen kommer att utvecklas är det relevant att särskilja de tjänster som är i
behov av nätkapacitet och de som kan vara åtkomliga via IP-läsare. Detta område kräver
ytterligare forskning.

• På Japans I-mode använder operatörerna certifiering för att kunna gynna vissa
tjänstetillhandahållare. I dessa banor funderar även de Svenska operatörerna. Vi ifrågasätter i
vilken utsträckning operatörerna har rätt att gynna egna tjänstetillhandahållare på sin egen
portal? Trots att detta är något som ligger i framtiden så är det en relevant problematik som
framkommit under arbetets gång och kräver vidare forskning.
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BILAGA 1

INTERVJU

NÄTOPERATÖRER

• TELIA,
• ORANGE
• TELE2
• EUROPOLITAN
• HI3G

TJÄNSTETILLHANDAHÅLLARE MED AVTAL:

• Sense
• Wireless Maingate
• ICA
• Mobyson

ENKÄT

TJÄNSTETILLHANDAHÅLLARE UTAN AVTAL:

• Easy2Tel AB
• MCI Worldcom AB
• Netlight Consulting
• Framfab
• Ericsson Microsoft Mobile venture AB
• Cellip AB
• Generic Systems
• Glocalnet
• Mailab Mailbolaget
• Bohus Communication
• Spray network
• Woxway
• SurePhone
• Mobile Position
• Satsafe MLS AB
• Wip
• Wireless car Sweden,
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• Doera Servie Provider
• Telenordia
• Jippie Internet
• Nextgentel
• Com. HEM
• A Brand New world
• Sky-Net,
• Airnet Broadcasting
• GetUpdated
• INERA Telecom AB
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BILAGA 2

HEJ!

Vi är två studenter som på uppdrag av Post- och Telestyrelsen (PTS) skriver en Magisteruppsats
vid Blekinge Tekniska Högskola. Denna skall beröra tillgänglig kapacitet på mobiltelenäten. Vi
skulle vara mycket tacksamma om Ni ville ta Er tid att besvara följande enkät och returnera
denna i bifogat svarskuvert inom den närmaste veckan. Era svar är av stor betydelse och Ert
företag kommer givetvis att behandlas anonymt.

Om Ni har några frågor är Ni välkomna att höra av Er!

Tack på Förhand

Med vänlig hälsning/

Jacob Jungbeck
Tfn: 0457-191 06
Mail: ie97jju@student.bth.se

Catrin Meland
Tfn: 0457-145 48
Mobil: 070-680 41 10
Mail: ie97cme@student.bth.se
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Inom vilken/vilka bransch/branscher verkar Ert företag?

• Kommunikation (  )
• Media (  )
• Underhållning (  )
• Informationstillhandahållare (  )
• Transport (  )
• Finansiella tjänster (  )
• Spel (  )
• Övrigt:_______________

Tjänster kräver olika kvalitet vid leverans. Var hör Er tjänst hemma? Markera ett
alternativ.
(Om ni utvecklar flera olika tjänster, markera en av dessa och relatera till denna vid följdfrågorna)

1. Conversation/Real-time Conversational voice (  )
Videophone (  )
Telemetry (control) (  )
Games (  )
Övrig:

2. Interactive Voice messaging (  )
Web browsing (  )
E-commerce (  )
Övrig:

3. Streaming Streming audio (  )
Video (  )
Telemetry (monitoring)(  )
Övrig:

4. Background SMS (  )
E-mail (  )
Övrig:

Vilken kundgrupp riktar ni Er mot?

Privatpersoner:
13-20år(  ) 20-30år(  ) 30-40år(  ) 40-50år(  ) 50år+(  )

Företag:
Små(  ) Medelstora(  )     Stora(  )
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HUR RESONERAR NI VID KÖP AV NÄTKAPACITET?

1. Kan Ni tänka Er att köpa nätkapacitet på endast en operatörs nät?

Ja(  ) Nej(  )

2. Vems nät är mest intressant att köpa nätkapacitet ifrån? Prioritera från 1-3.

Telia(  ) Tele2(  ) Europolitan(  )

Motivera:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Kan ni tänka Er att köpa nätkapacitet regionalt? Om JA, hur stor måste den
potentiella marknaden minst vara (i antal invånare)?

10.000(  )    50.000(  ) 100.000(  )  200.000(  ) 500.000(  ) Annan………..(  )

4. Kan ni tänka Er att köpa nätkapacitet under vissa förutbestämda perioder på dygnet?
Om JA, vilka tidsintervall är då intressanta?  (Prioritera från 1-,3 lämna tomt om
tidsintervallet ej är intressant)

Måndag-Fredag:
00-04(  )    04-08(  ) 08-12(  ) 12-16(  ) 16-20(  ) 20-24(  )

Lördag-Söndag:
00-04(  )    04-08(  ) 08-12(  ) 12-16(  ) 16-20(  ) 20-24(  )

5. Hur långt skall ett tidsintervall/dygn minst vara för att ni skall vara intresserade av att
köpa nätkapacitet?

1h(  ) 3h(  )       6h(  )              12h(  )             24h(  )

6. Hur långt bör ett kontrakt på nätkapacitet minst vara för att ni skall vara intresserade
av att inträda marknaden?

3mån(  )   6mån(  ) 1år(  )              2år(  )               4år+(  )

7. Bör nätoperatören stå för fakturering gentemot Er slutkund, dvs bör fakturering ingå i
köp av nätkapacitet?

Ja(  ) Nej(  )

8. Om det föreligger brist på kapacitet, kan Ni tänka Er att erbjuda Er tjänst till en lägre
prioritet?

Ja(  ) Ja, förutsatt anpassat pris(  ) Nej(  )
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9. Om det föreligger brist på kapacitet, kan Ni tänka er att erbjuda Er tjänst till en lägre
åtkomlighet?

Ja(  ) Ja, förutsatt anpassat pris(  ) Nej(  )

10. Om det föreligger brist på kapacitet, kan Ni tänka er att erbjuda Er tjänst med en viss
fördröjning?

Ja(  ) Ja, förutsatt anpassat pris(  ) Nej(  )

11. Om det föreligger brist på kapacitet, kan Ni tänka er att erbjuda Er tjänst till en lägre
hastighet?

Ja(  ) Ja, förutsatt anpassat pris(  ) Nej(  )

ÖVRIGT

• Finns det något ytterligare kriterium, förutom kostnad, som är avgörande för att ni
ska köpa nätkapacitet?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

• Skulle Ert företag kunna tänka sig att bära en del av kostnaden för att utöka
infrastrukturen och därmed få tillgång till kapacitet? Till vilken del? Och i så fall,
under hur lång tid måste ni tillgå den skapade kapaciteten?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

• Anser Ni att den nya telelagen, §23a, är rätt utformad för att Ert företag på ett effektivt
sätt ska kunna tillgå tillgänglig kapacitet på näten?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

• Ligger Ni för närvarande i förhandlingar med någon nätoperatör?

Ja(  ) Nej(  )

TACK FÖR ER MEDVERKAN!


