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Abstract 

This paper examines if competition between internet service providers using city networks 

leads to lower prices. The research tests the theory of the circular city that in which the price 

depends on the marginal cost as well as the number of competitors in the market. Based on 

this theory the cost of a 100 Mbits connection should move towards marginal cost if there are 

more internet service providers in city networks. This theory is investigated by using price 

information  for  internet  service  from 39  different  city  networks  in  a  multiple  regression 

analysis. The results confirm the hypothesis that an increase in internet service providers leads 

to a lower price in city networks.
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1 Introduktion

Enligt Post- och telestyrelsen finns det omkring 200 stadsnät i Sverige1. Ett stadsnät är en 

kommunikationsoperatörs (KO) fibernät och den aktiva utrustningen i nätet. En stor majoritet 

av dessa är öppna stadsnät, vilket  betyder att stadsnäten är tjänsteneutrala, där flera 

tjänsteleverantörer (TL) tillåts konkurrera om kunder under samma premisser. En TL 

tillhandahåller själva tjänsterna i stadsnäten, exempelvis kan en tjänst vara (IP) internet, IP-

telefoni och TV. Vid milleniumskiftet gav regeringen kommunerna ett viktigt ansvar i 

byggandet av infrastruktur för högkapacitetsnät i Sverige med propositionen Ett 

informationssamhälle för alla (1999/2000:86)2. Kravet som ställdes på kommunerna var att 

näten skulle byggas med öppenhet för konkurrens3.

Hur de olika öppna stadsnäten drivs skiljer sig åt i olika kommuner. Det är väldigt vanligt att 

det är det kommunala energibolaget som driver det öppna stadsnätet. I vissa kommuner är det 

privata bolag som driver det öppna stadsnätet. I mindre kommuner finns det bara ett stadsnät 

av en kommunikationsoperatör (KO), men i större städer som Stockholm finns det många 

olika stadsnät som tillhandahålls av olika KO. En kommunikationsoperatör ansvarar för drift 

och underhåll av stadsnätet.

När KO:n marknadsför sitt stadsnät mot konsumenter trycker KO:n väldigt ofta att fördelarna 

med ett  öppet stadsnät är valfrihet att välja TL  och att valfriheten att välja TL medför 

konkurrens mellan TL, vilket då medför att priset mot konsumenten blir lägre.4567 

Då den gängse uppfattningen är att ett  öppet stadsnät leder  till lägre pris har denna studie 

försökt hitta undersökningar och rapporter som stödjer detta samband i de öppna stadsnäten. 

Studien har inte hittat någon form av vetenskaplig undersökning som stödjer KO:s reklam om 

att den hårdare konkurrensen skulle leda till lägre pris i de  öppna stadsnät. Denna studie är 

därför intressant för att det är den enda som undersöker relationen mellan pris och antal 

tjänsteleverantörer i öppna stadsnät.

1 Post- och Telestyrelsen, Tillgänglighet till bredbandsnäten – en pilotstudie, 2005, s24.
2 Proposition Ett informationssamhälle för alla (1999/2000:86) 
3 Wihlborg E. och Johansson M. Stadsnät som lokal attraktionskraft i nätverkssamhället. 2002. s1.
4 Alingsåsstadsnät
5 OpenNets hemsida
6 ViaEuropa-Bäst på bredband
7 Orva. F. Operatörsneutrala stadsnät – En fullständig dikeskörning? 2003, s12.



I fortsättningen kommer studien att referera till öppna stadsnät som enbart stadsnät.

Eftersom det inte finns något tidigare skrivit i ämnet kommer studien i slutet att redogöra för 

undersökningar för marknader som liknar rent strukturellt stadsnäten, för att se om det går att 

göra jämförelser. Marknaden för TL i stadsnäten kännetecknas av låga marginalkostnader. För 

varje extra kund som ansluts till nätet  är marginalkostnaden för TL låg. En telefonoperatör 

som inte  äger  några  spektrumlicenser  men som ändå erbjuder  mobiltjänster  kallas  för  en 

virtuell  telefonoperatörer (Mobile Virtual Network Operator, MVNO). Marknaden som de 

virtuella telefonoperatörerna agerar på påminner i sin struktur mycket om marknaden för TL i 

stadsnät. En MVNO äger inte själv sin egen infrastruktur, utan hyr i stället in sig hos andra 

operatörer som äger masterna.8 Situationen för MVNO:n kan jämföras med att TL hyr in sig 

på stadsnäten hos KO:n precis som en MVNO hyr in sig i telefonmasterna.

Denna studie kommer att redogöra för den forskning som gjorts på relationen mellan 

prisförändring och antalet MVNO på mobiltelefonmarknaden. Det kommer att diskuteras 

skillnader och likheter mellan marknaden för MVNO:s och TL. Studien kommer pröva 

resultatet mot den teoretiska modellen om den cirkulära staden. Själva kärnfrågeställningen 

som uppsatsen ska försöka besvara är: går priset ner på bredband med fler 

tjänsteleverantörer i ett stadsnät? Det kommer även att testas om det går att se någon skillnad 

på priset ifall stadsnätet ägs offentlig eller privat.

8 D.Varoutas et al. Economic viability of 3G Mobile Virtual Network Operators, 2002, 2s.



2 Teori: Den cirkulära staden

Den teoretiska modellen som uppsatsen använder sig av kallas för den cirkulära staden. 

Modellen bygger på antagandet att det inte finns några andra trösklar att komma in på 

marknaden än fasta kostnader eller startkostnader.9 

Det finns ett stort antal identiska företag på denna marknad. Föreställ dig en cirkulär stad där 

alla kunderna är jämnt utspridda. Alla produkter som företagen säljer är homogena till 

varandra.10 

Konsumenterna är jämnt utspridda, med samma avstånd till varandra. Avståndet mellan varje 

konsument är ett. Företagen är också utspridda längs med cirkeln. Det enda sätta att resa i 

staden är längs med cirkeln. Konsumenterna kan inte snedda igenom cirkeln för att nå ett 

företag.11 

Varje konsument vill köpa maximalt en vara. För att konsumenten ska resa till företagets butik 

erhåller hon transportkostnaden t. Hon är villig att köpa den billigaste varan så länge den 

totala kostnaden inte överstiger nyttan av varan hon köper. Varje företag får endast ha en butik 

längs med den cirkulära staden.12 

Uppstartskostnaden för varje företag är f. När väl ett företag är inne på marknaden har de 

marginalkostnaden c för varje produkt. Företagens vinstfunktion är: 

( pi−c ) Di− f

Di är företagets efterfrågefunktion. 

Modellen är ett spel med två perioder. I första perioden får alla tänkbara företag samtidigt 

välja om de ska gå in på marknaden eller inte. Vi låter n vara antalet företag som väljer att gå 

in på marknaden. Dessa företagen blir slumpmässigt utspridda jämnt längs den cirkulära 

staden (se figur 2.1). I den andra perioden konkurrerar företagen med pris mot varandra, givet 

9 Tirole, J. The theory of industrial organization, sjätte upplagan, 1998. s282.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid.



deras plats i staden.13

Figur 2.1

Vi antar att startkostnaderna är låga, vilket betyder att väldigt många företag väljer att gå in på 

marknaden. Detta medför att vinsten i jämvikt kommer att vara noll. Anta att n företag har 

gått in på marknaden. Då företagen är utspridda symmetriskt längs hela staden är det rimligt 

att hitta jämvikten när alla företag sätter samma pris.14

Antag att företaget sätter pris pi (se figur 2.2). Antag också att en konsument, som befinner sig 

på avståndet x∈(0, 1/n) från företag i, är indifferent mellan att köpa produkten från företag i 

eller företag i:s närmaste granne om:15

pi +tx=p+t (1/n−n )

13 Ibid.
14 Tirole, J. The theory of industrial organization, sjätte upplagan, 1998. s283.
15 Ibid.



Figur 2.2

Företag i:s efterfrågefunktion är:

Di ( pi ,p)=2x=
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 Sedan sätter vi pi =p , vilket ger oss:

p=c+ t
n

Enligt teorin om den cirkulära staden beror priset på marginalkostnaden men även på antalet 

företag som befinner sig på marknaden. 



3 Marknaden

Intäkterna för fast bredband i Sverige ligger på 8,5 miljarder kronor per år, och har varit så 

sedan 2008. En kraftig ökning av intäkterna för fast bredband skedde mellan år 2000 till 

2008.16 År 2011 hade 49% av alla hushåll i Sverige tillgång till bredband med en teoretisk 

hastighet om minst 100 Mbit/s. Samma år var ca 230 000 fastigheter i landet anslutna med 

fiber till internet och 99,99% av befolkningen hade tillgång till bredband.1718 Däremot hade 

endast 39,54% av befolkningen tillgång till bredband via fiber år 2011.19 

Ur ett internationellt perspektiv har Sverige relativt låga priser för snabba 

internetuppkopplingar, vilket antagligen har att göra med att vi har en väl utbyggd it-

infrastruktur. Länder som Japan och Sydkorea har också låga priser för snabba uppkopplingar, 

de har precis som Sverige en bra it-infrastruktur. När vi kommer ner till låga hastigheter som 

2,5 Mbit/s hamnar Sverige dock på en 12:e plats i en jämförelse bland OECD länderna.20

3.1 Stadsnät

Ett stadsnät är ett lokalt, fiberoptiskt bredbandsnät för alla typer av digital kommunikation, 

till exempel internet, telefoni och tv21. Stadsnäten tillhandahåller en tjänsteportal där de olika 

TL:s priser och tjänster listas. På tjänsteportalen kan konsumenten själv välja vilken TL hon 

vill ha. Konsumenten får på tjänsteportalen god information om de olika priserna och 

tjänsterna som olika TL bjuder ut, samt avtalsförhållanden. 

Post- och telestyrelsen uppskattar att priser på bredbandsabonnemang via öppna stadsnät är 

20-30% lägre än i stadsnät med endast en tjänsteleverantör i stadsnätet. I en fallstudie som de 

har genomfört visar de att genomsnittskostnaden för 100 Mbit/s uppkoppling i ett öppet 

stadsnät är 258 kronor per månad, vilket är ungefär 24% lägre pris än vad det kostar i 

riksgenomsnittet. Priset i riksgenomsnittet är på samma nivå som i ett stängt stadsnät, ett 

stadsnät som endast har en tjänsteleverantör. Prisskillnaden ökar mellan öppna stadsnät och 

nationella nät när kapaciteten på uppkopplingen ökar.22 Intressant att notera är att 66%  av 

16 PTS, Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband – till och med första kvartalet 2012, 2012. s27
17 PTS, Bredbandskartläggning 2011 - En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige, 2012. s7
18 PTS, Bredbandskartläggning 2011 - En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige, 2012. s14
19 PTS, Bredbandskartläggning 2011 - En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige, 2012. s22
20 PTS, Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband – till och med första kvartalet 2012, 2012. s42
21 Sundbybergsstadsnät 2011-02-08
22 PTS, Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband – till och med första kvartalet 2012, 2012. s36



stadsnäten uppger att de tror att ett öppet stadsnät ger lägre konsumentpris på internet än vad 

en vertikal aktör som Telia erbjuder..23 

Idag finns det stadsnät i över 200 svenska kommuner. 84 % av alla stadsnäten förvaltas av 

kommunala bolag, resten sköts av  privatägda bolag. Idag erbjuder 85 % av alla stadsnät 

konkurrens mellan olika TL, dessa stadsnät är s k öppna stadsnät.24

Tabell 3.1 Stadsnätens ägarform åren 2006 och 2010 i procent

Ägarform 2006 2010

Kommunal förvaltning 10 20

Kommunalt energibolag 53 36

Kommunalt stadsnätsbolag 29 27

Ekonomisk förening 2 4

Privat bolag 7 12

Total 100 100

Hälften av alla stadsnät gör ett positivt resultat och mindre än 14 % gör ett negativt resultat, 

resten gör ett nollresultat. De stadsnät som gör negativa resultat beräknar att dom kommer 

vända till ett positivt resultat inom 2 år.25

Under 2011 gjorde de svenska stadsnäten investeringar på totalt 1,97 miljarder kronor. Varje 

enskilt stadsnät gjorde i genomsnitt en investering på 9,4 miljoner kronor.26 Tre av tio stadsnät 

gör investeringar med hjälp av investeringsstöd från staten, kommunen och/eller EU. Den 

stora majoriteten av stadsnäten gör dock investeringar på rent marknadsekonomiska grunder.27

Den tjänst som kunderna efterfrågar absolut mest i stadsnäten är internet, därefter kommer 

telefoni och kabel-TV. Det börjar säkert med sakta dyka upp andra tjänster också som 

kunderna efterfrågar. Det är bland annat lagringstjänster, säkerhet- och larmtjänster samt 

andra trygghetstjänster.28 

Väldigt många stadsnät drivs av en liten organisation sett till antalet anställda. Svenska 

23 Svenska stadsnätsföreningen, Marknadsrapport 2012. s30
24 Svenska stadsnätsföreningen, Marknadsrapport 2010. s12
25 Svenska stadsnätsföreningen, Marknadsrapport 2010. s8
26 Svenska stadsnätsföreningen, Marknadsrapport 2012. s13
27 Svenska stadsnätsföreningen, Marknadsrapport 2012. s16
28 Svenska stadsnätsföreningen, Marknadsrapport 2012. s28



stadsnätsföreningen har gjort en undersökning över hur många anställda stadsnäten har. Det är 

vanligast  att antalet anställda uppgår till 1-2 stycken, denna personalstyrka sköter då hela 

stadsnätet. 

Figur 3.1 Antal företag och antal anställda i stadsnäten 2010

Ungefär 740 000 hushåll är anslutna till stadsnät idag. 550 000 av dessa hushåll är anslutna 

via fiberkablar. 18 % är anslutna via xDSL och ungefär 8 % använder sig av kabel-tv nätet för 

att ansluta sig till någon typ av stadsnät.29

År 2009 investerade stadsnäten tillsammans 1,01 miljarder kronor. Drygt hälften av 

stadsnäten minskade sina investeringar under 2009 jämfört med 2008, andra hälften ökade 

sina investeringar.30 

Enligt PTS är det många stadsnät som har  börjat omfördela  sina resurser från nyproduktion 

till underhållsinvesteringar. De  beräknar att mellan 2001-2007 gjordes investeringar i 

stadsnäten för ca 1,2 –  1,3 miljarder kronor. Hastigheten i nybyggandet börjar avta och det 

enda stadsnätet som har signalerat för utbyggnad framöver är STOKAB i Stockholm.31 Många 

stadsnät känner sig ekonomiskt trängda av förändring i konkurrenslagstiftning. Ny 

29  Svenska stadsnätsföreningen, Marknadsrapport 2010
30  Svenska stadsnätsföreningen, Marknadsrapport 2010
31  PTS, Bredbands kartläggning 2009 – En geografisk översikt av bredbandstillgång och användning i Sverige, 

2010. s91.
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lagstiftning ska göra det svårare för offentliga aktörer att konkurrera med privata, därför tror 

man att utbyggnaden kommer att bli liten framöver tills reglerna har klarnat.32

Marknaden för bredband och bredbandstjänster kännetecknas av komplexitet. Det finns 

oerhört många aktörer och olika nischer som verkar på bredbandsmarknaden. Marknaden är 

ganska oreglerad och det fattas standarder på många områden. Många aktörer har mycket att 

tjäna på att bygga slutna stadsnät33, vilket kommer att försvåra framväxten av öppna 

stadsnät.34

32  IDG, Tuffare för stadsnäten, 2010
33  Ett slutet stadsnät är ett lokalt fiberoptiskt bredbandsnätverk med endast en tjänsteleverantör.
34  PTS, Tillgänglighet till bredbandsnätet - en pilotstudie. 2005. s31.



3.2 Tjänsteleverantör

En tjänsteleverantör är en aktör som förmedlar en tjänst till slutkund. Denna tjänst kan vara 

video, TV, VoIP och Internet. De TL denna studie har  fokuserat på är Internetleverantörer 

(ISP). Vissa ISP:er förmedlar ibland både TV och VoIP samt Internet, men vi väljer här att 

endast titta på tjänsten Internet som en ISP säljer. 

Idag finns det ett 40-tal TL om man ser till hela stadsnätsmarknaden, och inte tittar specifikt i 

ett stadsnät. Nedan listas de sex största TL i stadsnäten. Tabellen säger inte vilken leverantör 

som är störst om man räknar kunder i absoluta tal, utan den visar vilken leverantör som finns i 

flest antal olika stadsnät.35 

Tabell 3.2 Storleksordning på tjänsteleverantörer

Tjänsteleverantörer Antal stadsnät som tjänsteleverantör levererar i

Bahnhof 115

Bredband2 100

AllTele 100

Blixtvik 80

ePhone 70

Tele2 30

Det pågår för tillfället en konsolidering bland TL i stadsnäten. Mindre TL köps upp av större 

aktörer. Detta kan ses som ett tecken på att marknaden håller på att mogna.36 Samma 

konsolidering märker man även högre upp i förädlingskedjan, där fler och fler KO slås ihop 

eller köps upp.37

35 SSFN, Svenska Stadsnätsföreningen syn på stadsnätens roll, 2010, s19.
36 Svenska stadsnätsföreningen, Marknadsrapport 2012. s26
37 Svenska stadsnätsföreningen, Marknadsrapport 2012. s32



4 Metod

4.1 Tillvägagångssätt

Studiens metod ska utgöra en bas för hur man  ska angripa  frågeställningen  och hitta en 

lösning på den. Metoden är kvantitativ för att kunna analysera och bearbeta datan.  

I studien har det tillämpats enkel- och multipelregression med OLS-modellen. Vid 

användning av enkel regression  har den beroende variabeln varit priset och den oberoende 

variabeln varit antalen TL i stadsnätet. 

Den enkla regressionsmodellen kan ställas upp som P=α+β*TL+ei.

För att kontrollera regressionen har studien valt att göra multipelregression med andra 

variabler. Dessa oberoende variabler är genomsnittsinkomsten i kommunen för personer över 

20 år, folkmängden i kommunen och en dummyvariabel om stadsnätet är offentligt ägt eller 

privatägt.

Den multipla regressionsmodellen kan ställas upp som P=α+βincome+βpop+βpubl+β*TL+ei.

Studien har först testat kontrollvariablerna i en enkelregression mot priset. Sedan har 

multipelregression testats  med pris som beroende variabel. Avslutningsvis har alla 

kontrollvariabel testats ihop med den oberoende variabeln antalet TL i stadsnäten.

4.2 Data

Studien har valt att notera medelvärdespriset hos 39 stycken olika stadsnät i Sverige. Studien 

har inte tittat på extremvärdena. Desto fler observationer, ju högre blir det förväntade högsta 

värdet respektive lägsta värdet om man tittar på extremvärdena. Studien har endast samlat in 

uppgifter  från  de  stadsnät  där  det  finns  en  publik  tjänsteportal  som  har  varit  nåbar  för 

utomstående. Det finns alltså betydligt fler stadsnät än vad denna studien har valt att titta, men 

de går inte att nå publikt från internet. Tjänsteportalerna till de stängda stadsnäten går endast  

att  besöka om man har  fysisk access  till  nätet.  Hur priserna  ser  ser  ut  i  de  stadsnät  där 

tjänsteportalen ej är publik vet vi inte. I olika stadsnät har några TL kört priskampanjer, men 

studien har inte noterat de tillfälliga priserna utan har i stället valt att notera deras standardpris 

som varit tillgängliga på tjänsteportalen. Standardpriserna har ej uppskattats, utan har funnits 

på tjänsteportalen.



Studien har valt att samla in prisuppgifterna på 100mbits/100mbits-kopplingar.

Samtidigt som medelvärdespriset observerades noterades även antalet tjänsteleverantörer i 

stadsnätet den 3 februari 2011. 

Genomsnittsinkomsten är den sammanräknade förvärvsinkomsten i varje kommun där 

stadsnätet existerar år 2009. Datan är hämtad från Statistiska centralbyrån. Datan kan därför 

anses ha hög tillförlitlighet. 

Folkmängden i varje kommun är noterad den sista december 2010. Även denna data är 

hämtad från Statistiska centralbyrån, datan har således hög tillförlitlighet.

Studien har kodat dummyvariabeln om stadsnätet ägs  offentligt eller av ett privat företag. 

Kodningen 0 betyder att ett stadsnät är offentligt ägt och kodningen 1 betyder att ett stadsnät 

är privat ägt. 

Figur 4.1 Andel privatägda och offentligt ägda stadsnät.

Av de stadsnät som denna studien har tittat på är 69 procent av stadsnäten privatägda och 31 

procent är offentligt ägda. I den marknadsrapport som presenterades av Svenska 

stadsnätsföreningen ovan var det 84 procent av alla stadsnät som var  offentligt ägda. Bland 

den data som denna studie hämtade in är storleksordningen omvänd. En möjlig orsak till 

varför det är så är för att de privata stadsnäten är bättre på att marknadsföra sig själva och att 

dom har en publik tjänsteportal. Denna studie har endast tittat på data som har legat publikt 

Privatägt 69%

Offentligt ägt 31%



ute på KO:s hemsida.

Figur 4.2 Stapeldiagram över antalet konkurrenter det finns i stadsnäten.

Vi ser i diagrammet att det är många stadsnät som endast har en TL idag.

 



Figur 4.3 Histogram över medelvärdespriset på bredband 100mbit/s

4.3 Reliabilitet och validitet

Datan är hämtad direkt från KO:s tjänsteportal. I studien används endast primärdata. Det 

ligger stort intresse hos de olika TL att prisuppgifterna är korrekta på tjänsteportalen, för att 

den informationen som står på tjänsteportalen är den som kunden ser. Både de observerade 

priserna och det observerade antalet TL kan antas vara helt korrekta.

Det ska vara tydligt att i studien används genomsnittsmått som pris. Genomsnittsmått har sina 

för- och nackdelar. Genomsnittsmåtten avtrubbar förändringarna. Medianen stänger ute 

extremvärdena, medan med det aritmetiska medelvärdet viktas extremvärdena.

4.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad att endast titta på sambandet mellan pris och antalet TL för IP-tjänst. I 

vissa stadsnät har TL olika priser på startavgift, i vissa stadsnät finns ingen startavgift. 



Studien har valt att inte ta hänsyn till dessa startavgifter. Det har även förekommit att i vissa 

stadsnät finns det olika bindningstider som konsumenterna varit tvungna att acceptera i sitt 

avtal med TL, studien har även här valt att förbise detta. Bindningstiderna ligger normalt på 

mellan 0 till 3 månader.

4.5 Felkällor

I vissa stadsnät är inte priserna på tjänsteportalen uppdaterade ordentligt. 

Tjänsterna behöver inte vara perfekta substitut heller. Det kan vara så att de olika 

100mbits/100mbits-kopplingarna inte är symmetriska. Att en 100mbits/100mbits-koppling är 

symmetrisk innebär att du kan skicka och ta emot data samtidigt i 100mbit. Motsatsen är att 

du har en 100mbits/100mbits-koppling som är asymmetrisk, det innebär att om du exempelvis 

laddar ner i 75mbits då kan du endast ladda upp i 25mbits samtidigt. Det finns därför 

osäkerhet i om tjänsterna är perfekta substitut till varandra. 



5 Analys och resultat

5.1 Resultat

Tabell 5.1 Resultat regression



Regressionsanalys mellan pris och antal konkurrenter

Som tidigare nämnts används här enkelregression. Den oberoende variabeln blir signifikant 

och vi får ett negativt samband mellan pris och antal tjänsteleverantörer. Koefficienten blir 

cirka -12 kronor/månaden. Förklaringsgraden är på 28 procent. 

Hypotesprövning:

Nollhypotes: Prismedelvärdet är inte signifikant.

Alternativhypotes: Prismedelvärdet är signifikant.

Med ett lågt p-värde får vi förkasta nollhypotesen.

Resultatet ovan visar att det finns ett negativt samband mellan pris på bredband i ett stadsnät 

och hur många TL det finns som bjuder ut sin tjänst på tjänsteportalen. Det känns rimligt att 

förklaringsgraden ligger på omkring 27 procent. Att det skulle finnas andra orsaker som kan 

förklara priset är inte främmande.

Resultatet här är att för varje TL som träder in på marknaden för 100mbits/100mbits-

uppkopplingar i stadsnätet sjunker genomsnittspriset med 12 kronor. Detta är ett starkt 

samband för att konkurrens leder till lägre pris.

När studien har gjort enkelregression med kontrollvariablerna genomsnittsinkomsten i 

kommunen för personer över 20 år, folkmängden i kommunen och dummyvariablen om 

stadsnätet är offentligt ägt eller privatägt, har dessa variabler blivit långt ifrån signifikanta. 

Studien har även testat att ta med alla kontrollvariablerna och variabeln mängden TL i 

stadsnäten, även då blir kontrollvariablerna långt ifrån signifikanta. Koefficienterna för 

befolkningsmängd och genomsnittsinkomst i kommunerna är otroligt låga. Det förklarar 

varför koefficienten för antal TL inte rör sig när man lägger på de förklarande variablerna 

befolkningsmängd och genomsnittsinkomst i kommunerna. Det  kan  konstateras att 

variablerna  genomsnittsinkomsten och befolkningsmängd får obetydlig effekt på priset.

Med dessa statistiska test i ryggen kan man helt förkasta att kontrollvariablerna inverkat på 

prisförändringen i stadsnäten.  

För att undersöka om det kan råda multikolinjäritet i undersökningen så har det undersökts om 

antalet invånare i en kommun korrelerar med antalet TL i ett stadsnät. I den regressionen ser 



vi att antalet TL inte blev en signifikant variabel när det  gjordes en regression mellan antalet 

TL och antal invånare  i kommunen. Detta skulle kunna vara ett tecken på att det inte råder 

multikolinjäritet i den multivariabla regressionen ovan. Oberoende variabler verkar vara 

oberoende av varandra, vilket är bra för regressionen.38

Det man annars kan göra när man misstänker att det existerar multikolinjäriteten i en 

regression är att plocka bort en variabel.

5.2 Jämförelse med modellen för den cirkulära staden

Som beskrivits tidigare är inte tjänsten internetuppkoppling med samma hastighet som de 

olika TL levererar i stadsnäten helt perfekta substitut. Det kan råda skillnad mellan halv och 

hel duplex. TL konkurrerar inte enbart med pris i  stadsnäten. Företagen  försöker 

produktdifferentiera  sig  med  olika  varumärken.  Ett  känt  varumärke  kan  öka  kundernas 

betalningsvilja. 

Enligt teorin om den cirkulära staden beror priset på marginalkostnaden men även på antalet 

företag som befinner sig på marknaden. Det går att tänka sig att t som är transportkostnaden i 

modellen kan  utgöra kundens preferens för en TL. Flera TL i stadsnäten kommer då att 

pressa ner priset på tjänsten. Studiens observationer visar att olika TL har olika pris på samma 

vara i stadsnäten, detta stämmer överens med vad modellen säger. Produktdifferentieringen, 

med ett starkt varumärke, kan påverka priset. Vissa företag försöker presentera sig som 

budget-alternativet medan andra spelar på att deras tjänst är av bättre kvalité. 

Ett problem med den teoretiska modellen är förstås att den bygger på antagandet att spelarna 

spelar endast två omgångar, så är inte fallet i verkligheten för TL i stadsnäten. De kan när som 

helst välja att justera sina priser för att anpassa sig dynamiskt. Till modellen är det viktigt att 

Företag 1 kan se om Företag 2 håller sig till samma pris. I stadsnäten, med dess tjänsteportal, 

är det väldigt lätt för företagen att hålla koll på varandra, vilket gör att marknaden i stadsnäten 

påminner om de förhållande som antas gälla i modellen. Ett företag kan agera direkt ifall det 

konkurrerande företaget gör en prisjustering.

38 Westerlund, 2005. s159.



5.3 Andra möjliga förklaringar av prisförändring

Då förklaringsgraden ligger på cirka 27 procent  kan man undra över vilka andra skäl som 

skulle kunna råda för att förklara de resterande procenten i prisförändringen. Nedan redovisas 

ett antal olika skäl som påverkar priset.

Hur många kunder det finns i stadsnätet påverkar priset, om det finns ett fåtal kunder i 

stadsnätet blir det svårare för TL att slå ut sina fasta kostnader i just det stadsnätet på antal 

kunder. TL:s fasta kostnader i nätet kan vara inträdesavgift i stadsnätet men också hyra av 

fiber till stadsnätet som kopplar samman TL:s kunder i stadsnätet med övriga internet.

TL:s totala storlek på hela stadsnätsmarknaden. Ifall de TL som finns i det givna stadsnätet 

har en stor marknadsandel på hela stadsnätsmarknaden kan dom dra nytta av stordriftsfördelar 

och där med kunna sänka priserna mot mindre TL. 

I många stadsnät existerar startavgifter och olika bindningstider. Bindningstiderna varierar 

mellan 0 till 3 månader. Detta kan medför att kunder blir mer trögrörliga i stadsnät med höga 

startavgifter och bindningstider. 



6 Jämförelse med liknande marknader

Att definiera begreppet MVNO är inte enkelt. Det finns ett antal olika definitioner, med olika 

avgränsningar. Studien  kommer här att använda oss av Kiiskis definition, som även är den 

bredaste. Begreppet MVNO är en mobiloperatör som tillhandahåller abonnemang och sköter 

fakturering och support till konsumenter, men äger själv ingen spektrumlicens eller 

infrastruktur.39

De finska forskarna Smura och Marjalaakso har gått igenom affärsmodellerna för de olika 

MVNO:s som köper kapacitet från Mobile Network Operator:s (MNO), för att på så vis 

erhålla samma tjänster mot konsumenter som MNO:s. Deras resultat är att nästan alla 

MVNO:s konkurrerar med pris mot MNO:s. Att erbjuda tilläggstjänster och 

produktdifferentiering genererar inte så mycket intäkter och är därmed ett sämre sätt att 

konkurrera. Priskonkurrens är den vanligaste och effektivaste metoden för en  MVNO att ta 

marknadsandelar.40 

Kiiski har i en finsk studie, Impacts of  MVNOs on  mobile  data  service  market, styrkt 

ovanstående forskare. Fler MVNO:s ger lägre pris för konsumenter, men ingen större effekt 

har märkts bland  tjänsteutveckling. Författarna  menar  att den hårda priskonkurrensen 

urvattnar intäkterna, vilket bidrar till att företagen lägger mindre resurser på utveckling av nya 

tjänster.41

I studien On the Competetive Effects of Mobile Virtual Network Operators applicerar två 

forskare en två-omgångs Cournot-modell för att undersöka relationen mellan MNO och 

MVNO, men även mellan olika MVNO:s. I första omgången bestämmer MNO:n hur mycket 

kapacitet som ska säljas i grossistled och i detaljhandelled. I andra omgången konkurrerar 

MNO:n med MVNO:n i detaljhandeln. Deras utfall blir att priset på mobiltelefoni går mot 

marginalkostnaden med fler MVNO:s på marknaden. MVNO:n sätter ett högre slutpris till 

kunden desto mer differentierad deras tjänst är mot MNO:n42

39 Kiiski A. IMPACTS OF MVNOs ON MOBILE DATA SERVICE MARKET. Okänt år. s2.
40 Smura T. och Marjalaakso M. Mobile Virtual Network Operators: ”One doesn't need to own a cow to milk a 

cow”. 2007. s7.
41 Kiiski A. IMPACTS OF MVNOs ON MOBILE DATA SERVICE MARKET. Okänt år. s11.
42 Kalmus P. och Wiethaus L. On Competitive Effects of Mobile Virtual Network Operators. 2006. s19.



I pappret Mobile Virtual Network Operators: Beyond the Hyperbolae kommer författarna 

fram till att själva inträdet av MVNO:s på telekommarknaden kan leda till lägre priser, men 

att det även kan leda till högre priser. Författarna delar upp de motsatta effekterna av inträdet 

på marknaden i detaljvarukonkurrens-effekten och grossistförsäljnings-effekten. 

Detaljvarukonkurrens-effekten innebär att MNO:n pressar sina priser p g a att MVNO:n har 

gjort ett inträde på marknaden och tar marknadsandelar. Grossistförsäljnings-effekten uppstår 

när MNO pressar ner detaljvarupriset så att efterfrågan minskar hos MVNO:n, då kommer 

efterfrågan även att minskas i grossistförsäljningsledet. Priset hos MNO:n blir högre när 

grossistförsäljnings-effekten är stor och detaljhandelskonkurrens-effekten är liten.43 

Det finns en stor skillnad mellan prissättningen som görs av TL i stadsnäten och hur en 

MVNO prissätter. MVNO:n har ingen regional prissättning. För hela landet är det samma pris. 

Mobiltelefonen är just mobil, och man kan därför ha den med sig överallt, detta gör att man 

inte kan sätta regionala priser. I stadsnäten däremot sätter TL olika priser i varje stadsnät. 

Stadsnäten är lokala marknader med olika kostnadsstrukturer.

6.1 Jämförelse med mobiltelefonmarknaden och stadsnäten

En stor skillnad som nämnts tidigare är att det inte existerar någon regionalprissättning på 

mobiltelefonmarknaden, vilket det gör i stadsnäten. I stadsnäten agerar KO:n nästan aldrig TL 

samtidigt. På mobiltelefonmarknaden är det väldigt frekvent att den som äger infrastrukturen 

också själv tillhandahåller telefontjänsten. De stora operatörerna äger både master och 

spektrumlicenser. För att vara en konkurrenskraftig mobiltelefonoperatör behöver du ha 

täckning i hela Sverige, det räcker inte att endast kunna förmedla täckning inom ett begränsat 

geografiskt område. På IP-marknaden agerar små TL virtuellt inom större operatörer. Dessa 

stora operatörer har peering-avtal44 med andra operatörer, vilket gör att en liten aktör ändå kan 

komma åt hela internet. Det är lägre inträdeskrav för en TL än en MVNO på respektive 

marknad. En viktig skillnad kan tänkas vara att det råder begränsning i vårt radiospektrum i 

mycket större utsträckning än i de fiberoptiska kablarna. I fiberoptiska kablar skickas det ljus 

och har i teorin en närmast oändlig överföringskapacitet, begränsningarna sitter idag i 

43 Brito D. och Pereira P. Mobile Virtual Network Operators: Beyond the Hyperbolae. 2006. s6.
44 Ett peering-avtal är ett avtal mellan internetleverantörer om att byta trafik. Man låter varandras kunder 

använda varandras nät ömsesidigt.



ändutrustningen. Det finns därför en naturlig begränsning i radiospektrumet som saknas i de 

optiska fiberkablarna.

Denna studies resultat, att det finns ett negativt samband mellan pris och antalet TL i 

stadsnäten, går i  linje med vad som har redovisats för hur MVNO:s påverkar 

mobiltelefonmarknaden. Priserna pressas ner i båda fallen.

Även om det är utanför ramen för denna studie är det intressant att erinras om att forskningen 

som redovisas ovan pekar på att MVNO:s inte bidrar till tjänsteutvecklingen i mobilnätet. Här 

kan man jämföra med tjänsteutvecklingen i stadsnäten. Inte heller här utvecklas det några nya 

tjänster från TL. Konkurrensmedlet är i första hand priset.  

I stadsnäten finns det tre olika tjänster som erbjuds, IP-tv, ren IP-tjänst (internet) och VoIP. 

Det som säljs överlägset mest är ren IP-tjänst, och det är den tjänsten som flest tillhandahåller. 

Det är även här priskonkurrensen är som hårdast. Jämförelse kan göras med 

mobiltelefonmarknaden, MVNO:s konkurrerar mest med just priset på röstsamtalstjänsten. 

Röstsamtalstjänsten kan jämföras med den rena IP-tjänsten.



7 Slutsats

Frågeställningen som denna uppsats försöker svara på är: går priset ner på bredband med fler 

tjänsteleverantörer i ett stadsnät? Ingen tidigare forskning har behandlat detta ämne, därför 

kan uppsatsen ses som ett  pionjärarbete på området.  Genom att ha besökt ett antal öppna 

stadsnäts tjänsteportaler har prisuppgifter samlats in om tjänsteleverantörernas priser på en 

100 mbits-internetuppkoppling. Denna data har sedan sammanställts för en ekonometrisk 

analys. Resultatet är att det finns ett signifikant negativt samband mellan antalet 

tjänsteleverantörer och priset på bredband i stadsnäten. Detta resultatet ligger i linje med den 

vedertagna princip om hur en marknadsekonomi fungerar, konkurrens pressar priser. Det gick 

dock inte att se om det fanns något samband mellan priset för bredband och om stadsnätet ägs 

privat eller  offentligt.  För att  kontrollera  regressionen testades andra förklarande variabler 

som  genomsnittsinkomsten  och  befolkningsmängden  i  kommunen.  Det  kan  framstå  som 

ointuitivt  att  dessa  variabler  inte  har  någon  påverkan  på  priset  då  en  större  och  mer 

betalningsvillig befolkning borde tillåta TL att sätta ett högre pris. Anledningen till  varför 

resultatet är rimligt är att stadsnäten inte har 100 % täckning i sin kommun bland invånarna. 

Täckningsgraden för stadsnäten i de olika kommunerna varierar kraftigt. 

Den cirkulära staden-modellen  erbjuder en teori som hjälper till att förklara varför priserna 

pressas nedåt i de öppna stadsnäten. Modellen erbjuder också en förklaring till  varför priset 

inte går ända ner mot marginalkostnaden, som tanken om perfekt konkurrens ska medföra. De 

olika tjänsteleverantörerna produktdifferentierar sina tjänster, med sina varumärken, och kan 

därmed konkurrera om kunderna med andra medel än enbart pris. Marknaden för internet hos 

stadsnäten påminner delvis om mobiltelefonmarknaden i sin struktur. Fler leverantörer pressar 

priserna, men det påverkar inte utvecklingen av nya tjänster för konsumenterna. 
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Appendix: Definitioner

KO Med KO, d.v.s Kommunikationsoperatör avses ansvara för drift, 

underhåll, utveckling och övervakning av stadsnätet.

Stadsnätet Med stadsnätet avses KO:s fiberinfrastruktur, inklusive aktiv 

utrustning, från och med huvudnoden till och överlämningspunk 

hos kund.

Öppet stadsnät Med öppet stadsnät avses ett stadsnät som är tjänsteneutralt, där 

flera TL tillåts konkurrera om kunder under samma premisser.

Tjänst Med tjänst eller tjänster avses de tjänster som TL avtalar med KO 

om att TL skall äga rätt att erbjuda anslutna användare till 

stadsnätet. Exempelvis kan tjänst vara IP-telefoni, IP (Internet) och 

TV.

TL Tjänsteleverantörer tillhandahåller tjänst.

Tjänsteportal Med tjänsteportal menas den webbsida på vilken information om 

stadsnätet och TL publicerar, även kallt för marknadsplatsen. På 

marknadsplatsen kan konsumenten själv välja vilken 

tjänsteleverantör hon vill ha. Konsumenten får på så sätt god 

information om vilket som är lägsta priset på marknadsplatsen, 

samt avtalsförhållanden.

MNO Mobile Network Operator. En operatör som äger spektrumlicenser, 

exempelvis 3g, UMTS och GSM.

MVNO Mobile Virtual Network Operator. En operatör som erbjuder 

mobiltjänster men äger inte själv några spektrumlicenser.

ISP Internet service provider är en operatör som tillhandahåller 

internetuppkoppling till en bostad eller organisations lokal.



Appendix: Lista på stadsnät

BIGGNET GNOSJÖ
BORNET BORÅS
DANDERYDFIBER
EMMABODA QUADRANET
FASTBIT LIDKÖPING/MARIESTAD/TÖREBODA
GAVLENET GÄVLE
HITNET HALMSTAD
KARLSKRONAPORTEN
OPENNET ARVIKA
OPENNET ETUNA
OPENNET FALUN
OPENNET HALMSTAD
OPENNET HALSTAHAMMAR /MÄLARENERGI
OPENNET HOFORS
OPENNET KARLSTAD
OPENNET LINDESBERG
OPENNET MALMÖ
OPENNET MORA/ORSA
OPENNET NORRBOTTEN
OPENNET OXELÖSUND
OPENNET RÄTTVIK
OPENNET SKÖVDE
OPENNET STHLM
OPENNET TIERP
OPENNET TROSA
OPENNET UPPSALA
OPENNET YSTAD
SERVANET SUNDSVALL
SKEKFRAFT SKELLEFTEÅ
SUNDBYBERG
TELGESTADSNÄT
UTSIKT LINKÖPING
UTSIKT KATRINEHOLM
VE HAMMARBY
VE KRISTIANSTAD
VE LKF
VE NORRKÖPING
VE SEVAB
VE SIGTUNA
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