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Sammanfattning

I föreliggande uppsats beskriver vi branschen för överföring av marksänd digital-tv och 
diskuterar dess framtida potential. Digital-tv uppmärksammas idag i media i samband 
med den digitala övergången. Dessutom har marknaden för överföring av marksänd 
digital-tv blivit liberaliserad i maj 2005 med ett beslut av myndigheterna som var tänkt 
att ge upphov till nyetableringar. 

Trots uppmärksamheten och nya möjligheter som liberaliseringen borde innebära, har 
det inte skett några förändringar i distributionssystemet. Gapet mellan programföretag 
och TV-tittarna fylls fortfarande av samma aktörer som innan liberaliseringen - ett 
sändarföretag Teracom och en sändningsoperatör Boxer, inga nya mellanhänder har 
tillkommit. Vi kartlägger vad som hindrar potentiella etablerare (programföretag som 
själva skulle sköta överföringen, kabel- och satellitoperatörer samt bolag utan någon 
anknytning till branschen för överföring av digital-tv) från att träda in på marknaden 
samt diskuterar möjliga konkurrensstrategier som olika grupper av potentiella etablerare 
skulle kunna ta sin tillflykt till ifall etableringen skulle ske. Fallstudieansats användes 
för att samla empiriskt material som utgjorde underlaget för analyskapitlet.

Det vi kom fram till är att även om marknaden för överföring av marksänd digital-tv
kan anses som attraktiv på grund av sin snabba tillväxt, finns det svårtöverkomliga 
inträdeshinder i branschen som kan avskräcka många av de företag som vi har 
identifierat som potentiella etablerare. Teracoms och Boxers erfarenhet i branschen, 
dess kännedom för konsumenter och det faktum att Teracom är ett multibusiness bolag 
som utnyttjar skalfördelar är några faktorer som måste beaktas. Men det väsentligaste 
inträdeshinder som branschen bjuder på heter utbyteskostnader. Man måste vara mycket 
kreativ för att på något sätt lyckas kompensera konsumenterna för besvär med att 
behöva byta kort i sina digitala boxar för att kunna se kanaler erbjudna av fler än en 
operatör.

En del av företag i stånd att handskas med branschens inträdeshinder stöttar på 
frånvaron av attraktiva konkurrensstrategier. En annan del av företag som har bra 
förutsättningar för att konkurrera med Teracom och Boxer är inte intresserade av att 
göra det. Branschens inträdeshinder, begränsade möjligheter till konkurrensen och lågt 
intresse kan förklara stagnationen av konkurrenssituationen på marknaden för 
överföring av marksänd digital-tv.
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Definitioner
Avkodare (set-top-box, digital-tv-box) En apparat som omvandlar digitala signaler till 
analoga så att bild och ljud återges för tv-tittaren.

Betalkanaler Kanaler som kräver att tv -tittaren har tecknat ett abonnemang hos 
operatören och fått ett kort att sätta i den digitala tv-boxen. 

Frikanal Okrypterade kanaler som ingår i basutbudet och som tv-tittare kan ta emot via 
en enkel digital avkodare. Dessa kanaler får ses utan en extra avgift förutom tv-licensen 
och betalningen för avkodarutrustningen. För närvarande är dessa kanaler 1, 2, 4, 24, 
Barnkanalen och Kunskapskanalen. 

HDTV High Definition tv (högupplösnings- tv). Kräver större frekvensutrymme och ger 
en skarpare bild än vanlig tv.

Marksänd TV  Marksänd tv är ett trådlöst distributionssätt där tv-signalen skickas som 
radiovågor i luften. Tittaren tar emot tv-signalerna via en vanlig takantenn. 
Sändningarna i Sverige sker från Teracoms rikstäckande nät av höga master1.

Programbolag (programföretag): ett företag som producerar (eller köper in) 
programinnehåll och paketerar det i form av enskilda kanaler. Exempel på 
programföretag är Sveriges Television (SVT).

PTS – Post- och Telestyrelsen, den myndighet under näringsdepartementet som bevakar 
områden elektronisk kommunikation och post. 

Sändarföretag (transmissionsbolag): ett företag som äger (eller hyr) den fysiska 
infrastrukturen för distributionen av digital-tv. Det finns för närvarande bara ett 
sändarföretag i marknätet, och det är Teracom som äger nätet. PTS beslut har öppnat 
möjligheten för andra företag att bli nätoperatörer genom att hyra den fysiska 
infrastrukturen hos Teracom. Exempel på sändarföretag i andra plattform är ComHem 
(kabel), Viasat (satellit). 

Sändningsoperatör: ett företag som paketerar betalkanaler för att sedan erbjuda olika 
kanalpaket till slutkonsumenterna. Företaget hanterar åtkomsten till kanaler som ingår i 
olika abonnemang. I marknätet finns det för närvarande endast ett sådant företag, och 
det är Boxer, Teracoms dotterbolag. 

                                                
1 http://www.teracom.se/?page=2110
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1. INLEDNING

I kapitel 1 återger vi bakgrund till ämnesvalet, diskuterar ämnesområdets problem samt 
formulerar vårt syfte. 

1.1. Varför vill vi skriva om ämnet? 

Digital-tv är ett mycket omtalat ämne, särskild på sistone i samband med den 
landsomfattande övergången från analoga till digitala tv-sändningar som redan har 
påbörjats och ska avslutas i februari 2008. Det är naturligt att ordet digital-tv hamnade 
på vår lista av alternativa uppsatsteman. Först bestämde vi att titta på branschen för 
överföring av digital-tv. När vi upptäckte att det finns flera olika satellit- och 
kabeloperatörer men bara två aktörer i marknätet – Teracom och dess dotterbolag Boxer
– blev vi intresserade av att ta reda på varför. Och när vi fick veta att marknaden för 
överföring av marksänd digital-tv har blivit liberaliserad för ett år sedan, växte vårt 
intresse ännu mer, eftersom det är märkligt att inga andra aktörer har visat sitt intresse av 
att etablera sig på denna marknad. 

1.2. Bakgrund

TV-området befinner sig idag mitt i ett teknikskifte. Inte bara i Sverige, utan i hela 
Europa driver den nya tekniken en stor förändringsprocess. Den svenska regeringen år 
2004 beslutade att alla analoga tv-sändningar i marknätet kommer att släckas ner senast 
den 1 februari 2008 och man ska övergå till digitala sändningar. Enligt regeringen är 
övergångsprocessen nödvändig för att garantera tv-tittarna större valfrihet genom 
tillgång till ett bredare programutbud och möjligheten att anpassa utbudet efter sina 
intressen. Till skillnad från den gamla, analoga tekniken som gav plats till endast ett 
fåtal kanaler kommer man att nu få plats många fler. Den digitala tekniken ger även 
bättre bildkvalitet och tillåter interaktiva tjänster som till exempel spel, e-post, 
elektronisk handel och mer utvecklad text-tv2.

I och med den digitala övergången har antalet tittare som skaffar sig en digital box ökat 
drastiskt. Försäljningen av digitala tv-boxar slår rekord och förväntas öka från 450 000 
år 2005 till 775 000 år 20063. Alla svenska hushåll som tar emot tv-sändningar via 
vanlig antenn berörs av beslutet och tvingas nu att välja hur de vill fortsätta att titta på 
tv. Enligt Digital-tv-kommissionen, berörs cirka 450 000 hushåll av övergången4. 
Denna siffra inkluderar dock inte alla sommarstugor, båtar och andra platser där tillgång 
till TV önskas. Tittarna nu måste välja sändningsform, sändningsoperatör, utbud av 
program och den nödvändiga utrustningen. 

Det är inte bara tittarna som ställs inför valet. Programföretagen som köper in och 
producerar egna program står också inför utmaningen att hitta det bästa sättet att nå till 
sina tittare nu när situationen förändras. För programföretagen blir ofta olika 
                                                
2 Rosenkvist, N. Fredriksson, L. Köling, U. (2004), s. 41-45
3 Sundström, N. (2006),s.1
4 http://www.digitaltvovergangen.se/pagenl.asp?guid=2D630DE0-A94D-44A7-84B2-
09B04012415C&item=6A911326-C27E-44E9-B063-5BB7D671F7EE
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överföringssätt komplement till varandra: till exempel, MTG sänder sin kanal TV3 både 
i marknät, via satellitbolaget Viasat samt kabelbolaget ComHem. För att säkerställa att 
deras program kan ses av de som de är ämnade att ses av, måste programföretagen hitta 
den rätta kombinationen av distributionssätt. 

Merparten av de digitala boxarna som säljs är för marksänd digital-tv5. Det digitala 
marknätet har många fördelar jämfört med andra överföringssätt. Den största fördelen 
med marksänd digital-tv är att det kan nå ut till samtliga hushåll och därmed utgör ett 
mycket effektivt och billigt sätt att nå medborgarna. Cirka 98 % av befolkningen har 
idag tillgång till digitala tv-sändningar i marknätet och utbyggnaden av marknätet pågår 
kontinuerligt. Målet är att uppnå täckning på 99,8 % 6. Det kan vara det enda 
alternativet för de hushåll som inte kan installera paraboll på grund av dålig sikt eller i 
glesbygden där kabelnätet inte är utbyggt.7 En annan fördel är att mottagarna är 
portabla, vilket gör det möjligt att ta dem med sig till båten eller fritidshuset.  

En nackdel med sändningarna i marknätet jämfört med de andra distributionssätten är 
att den totala sändningskapaciteten begränsas av tillgängligt frekvensutrymme8.

1.3. Problemdiskussion 

Man har sett att snabbast växer andelen tv-tittare som ansluter sig till det digitala 
marknätet. Under 2005 då övergången inleddes i Gävle, Motala och Gotland i 
september – november, har antalet Boxers abonnenter vuxit med 42 procent (med 
156 000 till 531 000) 9. Enligt Boxers VD, Crister Fritzon, verkar det som om Boxer är 
det naturliga valet för de hushåll som i samband med övergången skaffar sig digital-tv.10

Samtidigt behöver inte det faktum att en så pass stor andel tv-tittare har valt just 
marksänd digital-tv och inte andra överföringssätt såsom kabel eller satellit helt och 
hållet bero på att de anser detta sättet vara överlägset alla andra sätt. Detta anser 
satellitoperatören SES Sirius AB som driver ett ledande satellitsystem i Norden, 
Baltikum och Central- och Östeuropa. Sirius anser att tv-tittare i samband med 
övergången inte har fått tillräckligt med information som skulle behövas för att göra det 
bästa valet mellan de olika plattformarna. Sirius har anmält svenska staten till EU då det 
anser att regeringen missleder tv-tittarna genom det omfattande kampanj och debatt om 
övergången och låter tittarna att tro att de måste ansluta sig till det de digitala 
sändningarna i just marknätet för att kunna se några program över huvudtaget11. 

Samtidigt som olika distributionsplattform konkurrerar om att leverera 
programföretagets kanaler till tittarna, kan dessa olika distributionssätt fungera även 
som komplement till varandra. Flera programbolag väljer att sända via flera plattformar 
samtidigt i strävan att nå till så många tittare som möjligt. För Public Service företag 

                                                
5 Sundström, N. (2006), s.1
6 Teracoms hemsida: http://www.teracom.se/?page=2118&display=7564:7778
7 SOU 2001:90, s.17
8 ibid, s. 47
9 http://www.teracom.se/?page=5422&display=8624:10557 , hämtat 2006-05-02
10 Pressmeddelande från 2006-01-13 på Boxers hemsida  
http://www.boxer.se/?page=215&display=254:700 ,  hämtat 2006- 05 -02
11 Sirius anmälan till EU, sid. 2-7
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(SVT och UR) är det en naturlig del i strävan att förse hela befolkningen med 
information, medan för kommersiella programföretag är lönsamheten beroende av 
antalet tittare (reklam- och abonnemangsintäkter).

Att välja mellan kabel, satellit och marknät eller att kombinera dessa på det bästa sättet 
är inte det enda valet programföretagen måste göra. Inom kabel- och satellitplattform
finns det även flera operatörer till vilka programföretagen kan vända sig för att få sina 
kanaler distribuerade till tittarnas tv-apparater. Även där kan flera operatörer i samma 
plattform väljas för att nå ut till så många som möjligt.

Situationen ser annorlunda ut när det gäller marknätet. Alla programföretag som vill 
sända digitalt i marknät är hänvisade till en operatör – det statliga Teracom, som 
kontrollerar hela infrastrukturen. Situationen har uppmärksammats i Konkurrensverket 
och lett till att Post- och Telestyrelsen (PTS) i december 2005 fattade beslut om att flera 
operatörer ska tillåtas att gå in på marknaden för överföring av digital tv i marknät. Det 
talades om att effektivisera marknaden genom att ge andra företag rimliga villkor för att 
använda Teracoms marknät, och därmed öppna marknaden för konkurrens. 

Beslut om att öppna marknaden är ett exempel på en förändring i företagens miljö, en 
förändring företagen inte kan påverka själva, åtminstone inte i större utsträckning. Ett 
annat exempel är den tekniska utvecklingen. Det som återstår för aktörerna är att 
anpassa sig till de nya förhållandena. Anpassningsprocessen kan leda till att 
förhållanden mellan aktörer och roller de spelar, förändras.  

Företagen verksamma inom en bransch är mer eller mindre beroende av utbyte med 
andra, annars måste de göra allting själva och får inte heller avsättning för sina varor 
och tjänster. Varje företag har etablerade relationer till sina leverantörer, kunder och 
andra aktörer, såsom från kundens eller leverantörens synpunkt kompletterande eller 
konkurrerande företag. Det tar tid och resurser att etablera och utveckla sådana 
relationer. Samtidigt är dessa relationer inte statiska och existerar så länge det finns 
förutsättningar för en ömsesidig nytta12. Som nämndes ovan, kan dessa förutsättningar 
och därmed relationer förändras med tiden. 

Det kan vara svårt för ett helt nytt företag att etablera sig på en ny marknad och växa 
eftersom alla verksamma aktörer redan förfogar över etablerade relationer som det nya 
företaget måste bryta eller förändra13. För en aktör som redan har utvecklat viktiga 
relationer i ett annat sammanhang kan det vara lättare. I situationen med marknaden för 
överföring av digital-tv i marknätet har, till exempel, en operatör som är verksam på 
marknaden för sändningar via satellit, utvecklat relationer till programföretag vilket kan 
underlätta för operatören ifråga att utvidga sin verksamhet även till sändningar i 
marknätet. En helt ny aktör saknar däremot denna fördel och kan ha svårigheter med att 
bryta nuvarande relationer och locka kunder över till sig. 

Det är inte bara relationerna som måste byggas upp, de utgör endast en del av allt som 
måste analyseras och övervägas. Är det överhuvudtaget möjligt att förändra sin roll? 
Vilka möjligheter erbjuder just den valda branschen? Vilka hinder finns det? Det är till 
exempel i princip omöjligt att etablera sig på marknaden för marksänd digital-tv genom 
att bygga upp sitt eget marknät med alla master och sändarstationer. Därför måste man 

                                                
12Järvinen, R. (1998), s.11  
13 Mattson, L. och  Hultén, S. (1994), s. 17



10

söka andra vägar och andra möjligheter. Kan till exempel beslut från PTS komma att 
utgöra en sådan möjlighet? 

En annan aspekt som är viktig för företagen att ta hänsyn till när de vill förändra sin roll 
och utveckla sin verksamhet till en ny marknad är deras förmåga att hantera det nya 
verksamhetsområde när de väl har etablerat sig. Har företaget tillräckligt med potential 
att lyckas – att överleva och växa? Vad kan det erbjuda för att få kunderna att välja just 
det företaget erbjuder? Vilka tillgångar och kompetens har det för att skapa en produkt 
som kunderna kommer att vara villiga att betala för? 

Digital-tv marknaden i stort och marknaden för marksänd digital-tv i synnerhet går 
genom stora förändringar idag. Tekniken utvecklas och erbjuder nya möjligheter och 
utmaningar: allt fler interaktiva tjänster, bildkvalitet som ger en känsla av att ”vara där”, 
samtidigt som gamla lösningar blir snabbt föråldrade. Medan vi samlade in 
informationen om digital-tv branschen fick vi en uppfattning om att aktörer i branschen 
utgår ifrån att tittarnas preferenser och krav när det gäller tv-tittandet ändras, allt fler vill 
ha mer av sin tv än att bara kunna se på vanliga program, man kräver möjlighet att ”vara 
med”, kommunicera med sin tv, att kunna påverka utbudet och utforma det efter sina 
egna preferenser. Debatten om den digitala övergången skapar ytterliggare 
uppmärksamhet kring ämnet. Politiska beslut – om själva övergången, om att flera 
konkurrerande operatörer ska tillåtas, om vilka kanaler får tillstånd att sända i marknätet 
– gör att aktörerna agerar i en väldigt föränderlig miljö. 

Men har dessa förändringar i makromiljön lett till större förändringar inom själva 
branschen? Eller har dess struktur och relationer inom den, trots allt, varit relativt 
stabila? Trots ett ökat intresse och ökade möjligheter till nyetableringar på marknaden 
för överföring av marksänd digital-tv, har det inte skett några. Vad beror det på? Är det 
en tidsfråga eller anser de potentiella aktörerna att potential och möjligheter att 
konkurrera inte är tillräckliga? 

1.4. Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva marknaden för marksänd digital-tv och dess 
framtida potential, kartlägga möjligheter till nyetableringar på marknaden samt de 
potentiella etablerarnas tänkbara konkurrensstrategier. 

1.5. Forskningsfrågor

- Är marknaden för marksänd digital-tv attraktiv för nya aktörer? 
- Vilka inträdeshinder finns det för en potentiell etablerare? 
- Om nyetableringen skulle ske, vilka konkurrensstrategier är möjliga? 

1.6. Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till den svenska marknaden för överföring av marksänd digital-tv. 
Perioden som vi kommer att behandla är januari-maj 2006.
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När vi talar om alternativa överföringssätt menar vi kabel- och satellitsändningar. Vi är 
medvetna om att det även finns andra sätt såsom bredband osv, men vi behandlar inte 
dessa då vi anser inte att de är utvecklade i tillräckligt stor utsträckning.

Trots att vi nämner hårdvaruleverantörer och mobiloperatörer i diskussionen om 
potentiella konkurrenter på marknaden för överföring av marksänd digital-tv, avstår vi 
från att behandla dessa mer utförligt i uppsatsen. Enligt en pålitlig källa, nämligen en 
officiell konsultrapport för Post- Tele Styrelsen (PTS), finns det inga skäl att tro att 
hårdvaruleverantörer kommer att vilja bli nätoperatörer inom en överskådlig framtid. 
Mobiloperatörer kan få tillträde till marknätet och bli sändarföretag eller 
sändningsoperatörer men de skulle ha en helt annan kundmålgrupp än sändarföretaget 
Teracom och sändningsoperatören Boxer. De skulle överföra tv till enbart mobila 
terminaler. Mobiloperatörer skulle forma en helt annan marknad och därmed inte är av 
vårt intresse.

1.7. Uppsatsens disposition 

Vi börjar med att presentera olika metodansatser och diskutera hur de lämpar sig för just 
vår uppsats samt hur vi har gått tillväga för att samla och analysera information i vårt 
arbete.

I uppsatsens nästföljande kapitel redogör vi för de teorier vi anser relevanta för vår 
forskning samt argumenterar för valet av dessa. 

Sedan redovisar vi resultat av vår forskning genom att sammanfatta de genomförda 
intervjuerna samt information hämtad ur sekundära källor såsom rapporter, samtida 
tidningsartiklar och hemsidor. Vi ger en bild över den rådande situationen på 
marknaden för överföring av marksänd digital-tv samt presenterar aktörer som har 
betydelse för hur situationen utvecklas. 

I nästa steg applicerar vi teorierna på insamlad empiri för att analysera marknadens 
attraktivitet för potentiella etablerare samt deras möjliga konkurrensstrategier. Slutligen 
ger vi svar på ställda forskningsfrågor. 
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2. METOD

I detta kapitel kommer vi att ge överblick över den metodologisk teori som vi anser vara 
relevant för vår uppsats. Vi börjar med att förklara de grundantaganden som vår uppsats 
är baserad på. Sedan redogör vi för undersökningens uppläggning och genomförande. 

Figur 1 nedan illustrerar ett detaljerat schema över tillvägagångssättet och val av 
metoder. 

Figur 1.Val av metoder. 14

                                                
14 Jasman, Levakova och Tatour, 2006-05-07
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Figur 1 visar framför allt hur vi har gått till väga när det gäller val av metoder. Den 
beskriver forskningsprocessen som linjär. Vi måste dock påpeka att det kan beskrivas 
som en iterativ process, då vi under nästan alla steg i arbetets gång återvände till syftet 
för att inte tappa kopplingen till det. Syfte är den viktigaste delen i uppsatsen som styr 
undersökningens riktning, upplägg och val av metoder.   

2.1. Undersökningens syfte 

Undersökningens syfte anger undersökningens riktning. Undersökningssyften kan 
indelas i 4 grupper beroende på vilken riktning de har. Dessa fyra grupper är:
explorativa, beskrivande, förklarande eller förutsägande syften. En explorativ 
undersökning har till uppgift att skapa en övergripande bild av problemområdet. En 
deskriptiv undersökning avser snarare att beskriva problemområdet än att upptäcka nya 
fenomen. En förklarande undersökning bygger oftast på explorativa och beskrivande 
undersökningar men till skillnad från dessa undersökningsformen söker att förklara 
samband mellan olika variabler. En förutsägande undersökning avser att förutsäga 
framtiden inom det valda problemområdet.15

Undersökningen i denna uppsats har delvis beskrivande och delvis förutsägande syfte. 
Vi vill i denna uppsats beskriva marknaden för marksänd digital-tv och dess framtida 
potential, kartlägga möjligheter till nyetableringar på marknaden samt de potentiella 
etablerarnas tänkbara strategier. 

2.2. Val av metodansats 

Induktiva och deduktiva ansatser är de vanligaste ”metodansatser” som representerar 
relationer mellan teori och empiri. Deduktiv metod innebär att man utgår från teori. Man 
härleder en eller flera hypoteser som sedan prövas empiriskt. Med induktiv metod menas 
att man börjar med empiri och sedan drar teoretiska eller generella slutsatser utifrån det 
empiriska materialet.16

I denna uppsats kommer vi att använda oss både av teoretiska och empiriska data. I 
början av undersökningen har vi använt oss av induktiv ansats, d.v.s. att vi samlade in 
data utan någon anknytning till teorier för att få bättre uppfattning om det valda 
ämnesområdet och formulera undersökningens syfte och precisera forskningsfrågor. I 
senare undersökningsfas, när vi skaffade oss en bild över hur relationerna på marknaden 
ser ut, har vi valt att tillämpa deduktiv metod, dvs. att använda oss av teorier som kan 
vara relevanta för att analysera insamlade data.  

2.3. Valet av forskningsstrategi

När det gäller undersökningsformen brukar man tala om kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar. Med kvalitativa undersökningar menas sådana undersökningar där man 

                                                
15 Christensen, L. et al.  (1998), s.34-39
16 Wallen, G. (1996), s.47-48
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samlar in, analyserar och tolkar data som inte kan kvantifieras. Data i kvantitativa 
undersökningar uttrycks, analyseras och tolkas kvantitativt.17

Kvantitativa undersökningar baseras ofta på deduktivt synsätt och används för att pröva 
teorier. Kvalitativa undersökningar, betonar ett induktivt synsätt på relation mellan teori 
och forskning och används för teorigenerering. Kvantitativ forskning förknippas ofta 
med naturvetenskapliga modellers normer och tillvägagångssätt, framför allt 
positivismen. Kvalitativ forskning tar avstånd från positivismen och förknippas med ett 
tolkande synsätt – hermeneutiken. I verkligheten är det inte så enkelt att dra gränsen 
mellan positivismen och hermeneutiken. Det finns exempel där man använt en 
kvalitativ forskningsstrategi för att pröva och inte generera teorier. Kvantitativ data kan 
tolkas med kvalitativa metoder och tvärtom.18  Vi har valt att använda oss av den 
kvalitativa metoden som vi anser är mest passande för att besvara våra forskningsfrågor. 
För denna undersökning som har ett beskrivande syfte passar kvalitativa metoder bättre. 
Kvantitativa metoder används framför allt för att kartlägga kausala samband och passar 
ett förklarande syfte. När det gäller valet av vetenskapligt paradigm anser vi att vi inte 
behöver välja mellan positivistisk vetenskaplig tradition oh en hermeneutisk sådan utan 
vi använder båda i de sammanhang som vi anser passar i denna undersökning. En 
undersökning som endast använder positivistiskt  paradigm är mer vanlig i 
naturvetenskapliga studier (fysiken och matematiken), humanvetenskapliga 
undersökningar kan helt baseras på hermeneutisk paradigm. Vetenskapliga studier i 
företagsekonomi är sällan ”rent” positivistiska eller ”hermeneutiska”. 

Vi beskriver detaljerat val av metoder och tillvägagångssätt för undersökning vilket är 
ovanligt i hermeneutiska studier. Dessutom använder vi oss av teorier som 
utgångspunkt för analysen av empiriska data vilket är grundläggande för en positivistisk 
undersökning. 

När det gäller hermeneutiska anslag i denna undersökning har vi använt oss av 
kvalitativa metoder för datainsamling och fallstudieansats för att designa 
undersökningen. Fallstudieansats används för att studera undersökningsobjekt i sitt 
sammanhang, för att se helheten. Positivism separerar däremot undersökningsobjekten  
från sin kontext. Vi anser att kontext är nödvändig för att få bättre uppfattning för det vi 
studerar därför passar kvalitativa fallstudier vårt syfte. 

2.4. Undersökningens ansats

Undersökningsansats bestäms av valet av undersökningens omfång och räckvidd. Det 
fins fyra typer av ansatser som även kan kombineras i en och samma undersökning:

- Tvärsnittsstudie
- Fallstudie 
- Longitudinell ansats
- Experimentell ansats

                                                
17 Lekvall, P. och Wahlbin, C. (1993), s. 141
18 Bryman, A. (2002), s.36
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Tvärsnitts- och longitudinell ansatser är vanligtvis av kvantitativ karaktär. 
Tvärsnittsstudie är oftast en bred och ytlig ad hoc undersökning. Longitudinell ansats 
innebär att man studerar hur något utvecklas över tiden. Studier med denna ansats är 
komplexa, kostsamma och framför allt tidskrävande vilket gör att det är nästan omöjligt 
att genomföra under den tiden som är avsedd för att skriva en kandidatuppsats. 
Experimentansatsen används för att fastställa och förklara kausala samband, dessutom 
måste man ha möjligheten att påverka den studerade situationen. En fallstudie är en 
studie av kvalitativ karaktär där forskaren ingående studerar ett eller flera fall, antingen 
vid ett specifikt undersökningstillfälle eller över tiden. 19 Valet av undersökningens 
ansats bestäms av syftet med undersökningen och de forskningsfrågor som är kopplade 
till syftet. Fallstudier används ofta till om man vill studera processer och förändringar. I 
en fallstudie utgår forskaren från ett helhetsperspektiv och försöker samla tillräckligt 
med information för att täcka undersökningsproblemet.20

2.4.1. Fallstudieansats 

För att avgöra om fallstudie passar som undersökningsansats bör man ta hänsyn till 
vilken typ av frågor som ställs, vilken grad av kontroll man har över 
undersökningssituationen och vilket slutresultat man förväntar sig.21 Vi anser att 
fallstudiemetoden är det bästa sättet att få svar på de forskningsfrågor som vi ställde 
jämfört med de andra ansatserna. Vi avser att studera ett komplext fenomen därför 
passar kvalitativ fallstudie bättre än kvantitativa metoder. En kombination av olika 
ansatser kan vara lämplig för att studera detta fenomen, men vi anser oss inte ha de 
nödvändiga resurserna för att genomföra en större studie. 

Vi avser i denna studie att undersöka situationen på den svenska marknaden för 
överföring av marksänd digital-tv som befinner sig i övergångsstadium till följd av två 
helt skilda processer: 

- teknikskifte (övergången från analog till digital tv)
- omregleringen ( genom politiska beslut).

Efter att undersökningsproblem definieras kan man börja med att avgränsa ett fall som 
ska sedan analyseras.22 Detta har vi gjort genom att formulera avgränsningar för 
undersökningen. Fallstudiemetoden innebär att forskaren måste välja mellan ett eller 
flera fall. En fallstudie som består av flera fall kallas multifallstudie. Det som talar för 
valet av ett enda fall är att fallet representerar ett extremt eller unikt fall.23 Den marknad 
vi undersöker är unikt på flera sätt. Avskaffande av monopol på en marknad leder 
vanligtvis till att det kommer in nya aktörer på marknaden, vilket inte hade hänt på 
denna marknad. Dessutom har politiska besluten lett till ett teknikskifte på marknaden. 
Dessa två förändringsprocesser utgör kontext för denna fallstudie.

Man bör skilja mellan multifallstudie och ett fall med flera undersökningsenheter som i 
sin tur kan bestå av flera mindre enheter (t.ex. individer). Ett fall som består av flera 

                                                
19 Christensen, L. et al.  (1998), s. 49-62
20 Patel,R. och Davidson, B. (2003), s.54
21 Merriam, S. B. (1994), s. 24
22 Merriam, S.B. (1994), s.58
23 Yin, R.K. (2003), s 40
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undersökningsenheter definieras som enkel inbäddad fall.24 Vi har valt ett fall som 
underlag för denna undersökning. Fallet är den svenska marknaden för överföring av 
marksänd digital-tv under perioden Januari - Maj 2006. Detta fall består av flera 
analysenheter: befintliga aktörer på marknaden samt potentiella etablerare som i sin tur 
består av mindre enheter - företag och myndigheter.

2.5. Datainsamlingsmetoden

2.5.1. Primär- och sekundärdata

Det finns två typer av data som kan användas i en studie: primärdata och sekundärdata. 
Primärdata samlas in av forskaren själv för att skaffa mer information än det som redan 
finns tillgänglig i form av sekundär data. Sekundärdata är data som redan finns insamlat 
och sammanställt. Den viktigaste skillnaden mellan dessa typer av data är att de är 
insamlade för att uppfylla olika syften. Primärdata ger information som är anpassad till 
undersökningssyftet och därför mer relevant för undersökningsproblemet, men 
insamlingsprocessen kan bli dyrt och tidskrävande. Fördelar med sekundärdata är att 
den ger möjlighet att utnyttja ett större antal källor än om man använde sig av endast 
primärdata, tar mindre tid att genomföra och är ganska billig metod. Nackdelen med 
sekundärdata är den är insamlat med syfte att svara på andra frågor än de som ställs i 
denna undersökning och därför passar inte alltid undersökningsproblemet. Utmaningen 
är att hitta relevant och användbar information.25 Om syftet med undersökning är 
beskrivande finns det inga begränsningar när det gäller val av data, information eller 
insamlingstekniker. Det bästa resultatet uppnås genom triangulering – en 
datainsamlingsteknik som innebär att flera olika typer av datakällor, olika typer av data 
och olika insamlingstekniker används samtidigt.26 Vi i denna uppsats kommer att 
använda oss av kvalitativ primärdata i form av kvalitativa intervjuer och kvalitativ 
sekundärdata i form av olika tidningsartiklar, konsultrapporter, hemsidor på Internet, 
etc.  

2.5.2. Insamling av primärdata

Primär information kan samlas med hjälp av tre följande metoder: intervju, experiment 
eller direkt observation.27 Experiment används för att kartlägga kausala samband. Med 
direkt observation menas en kunskapande situation där forskarens roll är att observera 
det som sker i nuet. Intervju är den vanligaste tekniken som används inom 
företagsekonomi och utgör ofta kärnan i fallstudier.28  

Studiens primärdata samlades in genom både personliga intervjuer och e-post. Ofta 
skiljer man mellan termen respondent och termen informant. Det finns olika definitioner
av dessa termer. En informant definieras som en bra respondent, den som kan uttrycka 
egna åsikter, tankar och eget perspektiv på undersökningsområde och kan bli en 

                                                
24 ibid, s. 39
25 Lekvall, P. och Wahlbin, C. (1993), s.65-83
26 Christensen, L. et al. (1998), s.37-38
27 Arbnor, I. Bjerke, B. (1994), s. 241 
28 Gustavsson, B. (red), (2004), s. 128
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”ovärderlig vägvisare i en okänd terräng”29. Informanter i detta sammanhang är Lennart 
Ivarsson30 och Mattias Viklund31 . De första intervjuerna som genomfördes med 
informanterna bidrog till att skapa bekantskap med branschen och förståelse om
problemområdet så att vi sedan kunde formulera mer konkreta och detaljerade frågor 
inför följande intervjuer. Före de personliga intervjuerna skickade vi ett 
intervjuunderlag med beskrivning av de teman vi ville diskutera några dagar innan 
själva intervjutillfället. Detta för att vi ville att de intervjuade skulle vara förberedda och 
ge oss mer genomtänkta svar. Intervjuerna som vi har genomfört kan karakteriseras som 
semistrukturerade, det vill säga att vi har formulerat frågorna och följden i vilken de 
skulle ställas i förväg men kunde ”kasta om” ordningen eller omformulera frågor eller 
ställa frågor som inte var planerade men hade uppkommit under intervjuns gång.

Anledningen till att vi också använde oss av e-post som datainsamlingsmetod var 
framför allt för att få högre svarsfrekvens. E-post var ett av de tre alternativen 
respondenterna fick att välja emellan för att svara på våra frågor. Potentiella 
respondenter erbjöds möjligheten att välja att svara på frågor i en personlig intervju, på 
telefon eller e-post. Alla respondenter ville se frågorna i förväg för att bedöma om de 
kunde ge svar på våra frågor. I vissa fall skickade de frågorna  vidare till den som var 
lämpligare för att besvara dessa frågor eller rekommenderade oss att kontaktpersoner 
som vi sedan kontaktade själva. 

Anledningen till att flera föredrog e-post alternativet kan ha varit att direkta intervjuer 
genomförs på arbetstid och är tidskrävande. En annan anledning detta kan ha varit det 
att respondenterna ansåg att de kunde besvara de frågor vi ställde skriftligt via e-post. E-
post frågeformulär bestod av öppna frågor, som man inte kan ge ett enkelt snabbt svar 
på, vilket var orsaken till att respondenterna valde bort möjligheten att svara via telefon. 
I de fall respondenterna svarade via e-post hade vi också möjligheten att ta kontakt med 
dem igen och ställa ytterliggare frågor om något behövde förtydligas, om t.ex. 
respondenter hade missförstått någon fråga. Nackdelen med e-post frågeformulären är 
dels att risken för missförstånd kan vara stor då ingen möjlighet att förklara frågorna 
finns, dels att svaren i de flesta fall blir kortare än de skulle vara vid en vanlig intervju. 
Därför är möjligheten att ta kontakt med respondenten för att ställa ytterligare frågor är 
mycket viktig i de fall respondenterna är inte anonyma. De frågeformulär som skickades 
via e-post innehöll semistrukturerade frågor som anpassades till varje respondent för att 
få relevanta svar från respondenterna.

Bland de fördelar som finns med att kontakta respondenterna via e-post, nämns låg 
kostnad per respondent, möjligheten att visa bilder pе t.ex. reklam eller personer, det 
uppstår ingen intervjuareffekt, det är lättare att ställa känsliga frågor, möjligheten att 
ställa fler frågor än vid de övriga insamlingsteknikerna, det är tidsbesparande för 
respondenten, möjligheten för respondenten att vara anonym.32  Anonymiteten, 
möjligheterna att visa bilder och ställa känsliga frågor är inte relevanta för denna 
uppsats och därmed utgör inga fördelar. Fördelar med postenkät som vi upplevde i 
samband med genomförandet av denna undersökning är låg kostnad per enkät, avsaknad 
av intervjuareffekt, möjligheten för respondenten att besvara enkäter när hon eller han 
                                                
29 Merriam, S.B. (1994), s. 90
30 intervju med Lennart Ivarsson, Teracom
31 intervju med Mattias Viklund, PTS
32 Christensen, L. et al. (1998), s. 114 – 115 
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har tid. En annan fördel med e-post frågeformulären jämfört med intervjuer är att 
skriftliga svar mer exakta och mer genomtänkta än muntliga svar. I en personlig intervju 
kan en del av svaren vara oanvändbar då det inte innehåller någon information, det 
beror oftast på förmågan av respondenten att uttrycka sig muntligt.

Man bör vara medveten om att e-respondenter använder sig av olika e-post leverantörer, 
uppkopplingsmöjligheter, olika webbläsare som gör att e-post frågeformulär kan se 
annorlunda ut än i avsändarens dator.33  Det finns risk för missuppfattning och ibland 
kan inte ens respondenten öppna datafilen, därför har vi designat frågeformulären på ett 
så enkelt sätt som möjligt och dessutom har vi bifogat en Word-fil med frågeformuläret, 
som är det mest använda dataprogrammet och används i de flesta datorer.

2.5.3.      Insamling av sekundärdata.

Sekundärdata finns i utredningar, årsberättelser, tidningsartiklar och genom att söka 
information på Internet. Sekundär data samlades genom olika källor, som att t.ex. söka 
på Internet och genom att läsa olika marknadsaktörernas hemsidor. Ett antal källor har 
vi fått genom att de rekommenderades av våra intervjurespondenter. Sekundär data till 
teoretisk referensram i denna uppsats samlades in genom att söka i biblioteksdatabaser 
och virtuella bibliotek. 

2.6. Urval 

Det finns två grupper av urvalsmetoder: sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval. 
Skillnaden mellan dessa metoder är att det möjligt att kvantitativt beräkna fel risker 
vilket är en omöjlighet vid icke-sannolikhetsurval. Bedömningen av eventuella risker 
vid den senare urvalsmetoden görs intuitivt eller kvalitativt.34 Det finns dock nackdelar 
med att använda sannolikhetsurval, t.ex. krav på att man ska veta vilken sannolikhet har 
varje element att komma i populationen. Vi har i denna undersökning valt att tillämpa 
icke-sannolikhetsurval, eftersom vi inte strävar efter att göra generaliseringar till större 
populationer. Istället vill vi få några frågor väl belysta. Fallet i denna fallstudie valdes 
genom ett bedömningsurval. Bedömningsurval innebär att man väljer 
undersökningsenheter som på förhand kan vara intressanta för undersökningen.35

Eftersom det inte är möjligt att beräkna slumpmässiga fel vid ett sådant urval, finns det 
inga regler när det gäller urvalets storlek. Det bör bedömas från fall till fall, och i vårt 
fall anser vi att detta fall som är marknad i förändring är en ganska omfattande 
undersökningsenhet, flera liknande fall skulle försämra kvalitén av undersökningen. 

Marknaden som vi åtagit oss att behandla kännetecknas av att antalet aktörer är mycket 
begränsad, åtminstone när det gäller den nuvarande situationen. Denna fallstudie består 
av två analysenheter som i sin tur består av flera aktörer. När det gäller befintliga 
aktörer på marknaden finn det bara ett sändarföretag– Teracom, en operatör – Boxer, 
samt flera grossistkunder. Vi har därför valt att förutom den största aktören Teracom 
intervjua ett antal kunder. Eftersom dessa grossistföretag skiljer sig i avseende med flera 

                                                
33 Gustavsson, B. (red ). (2004), s. 277  
34 Lekvall, P. och Wahlbin, C. (1993), s. 163
35 ibid,s. 173
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parametrar, har vi valt att dela dessa i grupper och få varje grupp vara representerad av 
en eller flera respondenter. Antalet respondenter ur varje grupp lät vi bero på vilka av 
dem skulle ställa upp på intervju samt vilket värde skulle varje ny respondent tillföra 
undersökningen. Vi har vidare intervjuat en respondent från en myndighet som är 
verksam på marknaden – Post- och Telestyrelsen. Denna myndighet har som ett av sina 
mål att bl.a. säkerställa konkurrens på tv-marknaden.

2.7. Vårt tillvägagångssätt vid datainsamlingen

I början av vårt arbete visste vi relativt lite om ämnet. Vi började med att leta 
information om digital-tv i allmänhet, om digital-tv i marknätet samt om Teracom i 
sekundära källor, såsom tidningsartiklar, Internet samt tv-program, för att få en 
preliminär uppfattning om ämnet och få klart för sig vilka frågor vi skulle diskutera på 
den första intervjun. Några dagar innan själva intervjutillfället skickade vi ett 
intervjuunderlag med beskrivning av de teman vi ville diskutera. Detta för att vi ville att 
den intervjuade skulle vara förberedd och ge oss mer genomtänkta svar. Det anses dock 
att risken finns att möjligheten att få spontana åsikter minskar om en sådan praktik 
tillämpas. Vi har därför vid samtliga personliga intervjuer försökt hitta balansen mellan 
förberedelse och spontanitet genom att inte skicka konkret formulerade frågor när det 
inte direkt begärdes av respondenten.

Den första intervjun som ägde rum den 9:e mars och varade i en och en halv timme var 
med Teracoms informationsansvarig Lennart Ivarsson. Trots att vi har förberett ett antal 
frågor, var intervju semistrukturerad. Den bestod till större del av var våra reflektioner
över de svar vi fick. Detta resulterade i att vi ställde även de frågor som vi inte har tänkt 
ställa samt avstod från att ställa några av de frågor vi hade planerat att ställa. Vår 
kunskap om ämnet var som sagt liten och syftet med intervjun var mer 
bakgrundskapande. Trots det, har vi vid ett senare skede upptäckt att informationen som 
vi har fått från Lennart Ivarsson, var högt relevant och att vi kunde använda en stor del 
av denna inte bara för att skaffa bekantskap med ämnet och att skriva om ämnets 
bakgrund, utan även använda den som underlag för uppsatsens empiriska del. 

Vårt nästa steg var att reflektera över informationen vi hade fått. Vi började leta efter 
teorier som skulle kunna vara relevanta för vår uppsats, utveckla forskningsfrågor samt 
fortsätta kontakten med aktörer som, enligt vår mening, hade mycket att säga om 
marknaden för marksänd digital-tv och kunde förhoppningsvis bidra med värdefull 
information.

Första kontakten med några av marknadsaktörer inledde vi redan i början av 
uppsatsskrivandet då vi förutsåg att det skulle ta tid för dem att svara oss. Dessa aktörer 
kontaktade vi via telefon. Vi presenterade oss, framförde vårt ärende samt typen av 
frågor vi ville ha svar på och lät den personen som har svarat att avgöra vem som var 
mest lämpad att besvara våra frågor. Därmed försökte vi minimera risken med att få 
information från personer som inte var insatta i frågan. Sedan lät vi våra respondenter 
välja mellan personlig intervju, telefonintervju eller e-post. 

Vi började med att kontakta programföretag SVT, Kanal 5, Canal + , MTV, UR , Non 
Stop TV, samt MTG Grupp. Den första kontakten med dessa programföretag tog vi den 
7 mars. När samtliga respondenter bad oss att utveckla vårt ärende skriftligt via e-post 
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för att kunna bestämma vem vi skulle vända oss till, hade vi redan haft intervjun med 
Teracom bakom oss. Det lät oss formulera omfattande sakliga frågor som vi ansåg vara 
av betydelse för uppsatsens syfte.

Efter att vi har gjort detta, har vi fått svar från MTV, SVT, TV4 samt Canal+  som alla 
skulle återkomma senare med informationen. Efter en vecka skickade vi påminnelse till 
dessa programföretag och fick svar på frågorna från Fredrik Gren, informationsansvarig 
på SVT. Informationen från Fredrik Gren var mycket värdefull och bidrog till vår 
empiri och analys. MTV och Canal+  trots flera påminnelser, inte svarade tillbaka. På 
TV4 har vi ytterliggare kontaktat flera personer som lovade att besvara frågorna. Efter 
många påminnelser och drygt en månad senare fick vi det slutgiltiga svaret att eftersom 
en del av uppgifterna vi efterfrågade var för känsliga, skulle TV4 avstå från att svara på 
några frågor alls. Resterande programföretag (kanal 5, UR, Non Stop TV och MTG 
Grupp) har vi inte erhållit någon respons alls. Vi har försökt att kontakta MTG Grupp 
flera gånger under arbetets senare skede, eftersom denna aktör är av betydelse i 
branschen (MTG Grupp sänder kanaler TV3, TV8 och ZTV), men, trots Maias 
mångtaliga telefonsamtal med pressansvarig Bert Willborg (som hon hänvisades till av 
marknadsansvarig på MTG Grupp) och hans upprepande löften om att bidra till vår 
forskningsprocess, har vi inte fått någon information. Situationen upprepades med 
Kanal 5. 

Förutom SVT utgörs programföretagens perspektiv i vår uppsats av bolaget DTU 
Television AB, som vi fick möjlighet att göra en personlig intervju med. Intervjun ägde 
rum den 21 april och respondenterna var Bijan Salehi, Mojdeh Zandieh och Behrouz 
Salehi – tv-producenter, programledare och redaktörer. Vid denna intervju var vi redan 
insatta i ämnet och hade forskningsfrågor färdigformulerade, eftersom den ägde rum om 
drygt en månad efter vår första intervju, och kunde ställa konkreta frågor av betydelse 
för uppsatsens syfte. 

I de fall vi inte fick tillgång till primärinformation, kompletterade vi datainsamlingen 
med ytterligare information om dessa från sekundära källor (årsredovisningar och 
tidningsartiklar). Dessutom har vi både programföretag som sänder fria kanaler och 
programföretag som sänder betalkanaler representerade i vår uppsats. Vi anser att vi har 
tillräckligt med information för att kunna göra de påståenden som vi gör i vårt arbete.

Vid intervjun med Teracoms informationsansvarig Lennart Ivarsson insåg vi betydelsen 
av rollen som sändningsoperatör Boxer spelar på marknaden för överföring av 
marksänd digital-tv. Direkt efter ovannämnda intervjun kontaktade vi därför Johan 
Bobert, informationsansvarig på Boxer. Han valde att besvara våra frågor via e-post. 
Våra frågor skickade vi den 10 mars och fick svaren den 13 samma månad. Han ansåg 
våra frågor att vara ”i huvudsak politiska” men erbjöd oss möjlighet att återkomma. En 
månad senare, den 18 april, när vi hade fått klart för oss vilka aspekter vi vill belysa, 
formulerade vi nya frågor. Johan Bobert svarade oss samma dag. Informationen som vi 
fick från honom återges i empirikapitlet. 

Post- och Tele Styrelse (PTS) är den myndighet som reglerar konkurrenssituationen på 
den aktuella marknaden och det är deras beslut som öppnade möjligheter för etablering 
där. Därför tog vi kontakt med PTS redan under det tidiga stadiet av uppsatsskrivandet. 
Mattias Viklund på avdelningen för marknadsfrågor svarade oss direkt och skickade en 
rapport som konsultfirman NetLight sammanställde för PTS i samband med 
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avregleringsbeslutet. Denna rapport gav oss underlag för att välja ytterligare 
respondenter. Det dröjde dock en månad innan vi fick möjlighet att ställa frågor vid en 
personlig intervju. Vi förberedde oss till intervjun på samma sätt som till intervjun med 
Lennart Ivarsson på Teracom. Intervjun var semistrukturerad och vi fick viktig 
information om hur distributionskanaler ser ut samt om olika myndigheters roller. Det 
hjälpte oss bland annat att få grepp över regleringar som begränsar friheten på 
marknaden. Intervjun ägde rum den 30 mars och pågick i 50 minuter. 

Alla hittills nämnda företag är redan verksamma på marknaden för överföring av 
marksänd digital-tv. Eftersom vårt syfte är delvis att kartlägga potentiella konkurrenter 
fanns det andra bolag som vi behövde få information ifrån: företag som för närvarande 
inte är verksamma på denna marknad men som kan vara intresserade av att etablera sig 
där. Vi kom i kontakt med samtliga kabel- och satellitoperatörer som finns på den 
svenska marknaden: ComHem, UPC, Canal Digital Kabel-TV (kabeloperatörer), Viasat 
och Canal Digital (satellitoperatörer). Dessutom kontaktade vi SES Sirius AB, ägare av 
satellitsystem, som vi också ansåg vara av betydelse. Av dessa fick vi svar från 
ComHem, UPC och SES Sirius AB. Samtidigt kontaktade vi även företagen Industri 
Kapital, som nämndes i konsultrapporten som potentiella konkurrenter, och 2T 
Broadcasting, som uttalade sig i media36 om sina avsikter angående inträdet på 
marknaden för marksänd digital-tv. 

Eftersom vi har varit tre intervjuare vid samtliga personliga intervjutillfällen hade en 
(ibland två) av oss i uppgift att anteckna samtidigt som två andra kunde koncentrera sig 
på att ställa frågor. Intervjuer har vi spelat in med intervjupersonernas medgivande 
vilket gav oss bättre möjlighet att reflektera över svaren. De personliga intervjuerna 
pågick mellan 50 – 90 minuter.

Parallellt med insamlingen av data från primära källor fortsatte vi att leta efter 
sekundärdata, finslipa teorikapitlet och analysera den insamlade informationen. 

                                                
36 Artikel Post & Telestyrelsen ger T2 rätt mot Teracom, webbtidningen ”Privata affärer”
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3. TEORI

I detta kapitel kommer vi att återge den teoretiska bakgrund som vi  baserat vår 
beskrivning och analys på. 

3.1 Marknadens attraktivitet och tillväxtpotential

Vår första forskningsfråga handlar om marknadsattraktivitet. Med hjälp av Aakers teori 
kommer vi att ge marknaden för överföring av marksänd digital-tv en bedömning, 
huruvida den är attraktiv att träda in på eller inte.

Deltagande i en attraktiv marknad garanterar inte framgång för alla konkurrenter. Om 
en marknad är lämplig för ett visst företag beror också på hur företagets starka och 
svaga sidor motsvarar dess konkurrenters styrkor och svagheter. Ett av huvudsyftena 
med en marknadsanalys är dock att fastställa marknadens attraktivitet. 37

Det är viktigt att känna till den verkliga och den potentiella storleken av en marknad 
innan man träder in på den. En verklig storlek är nivån av sammanlagd försäljning. En 
potentiell storlek är en ny användning, ny grupp av användare och en möjlighet att öka 
användningsfrekvens. Det är viktigt att inte bara inse potentialen, utan också ha 
möjlighet och ett program för att exploatera den.38

Ett annat viktigt moment är att förstå drivande krafter bakom tillväxten. Företag ska 
vara försiktiga med användning av statistik. De synbara tendenserna i data kan orsakas 
av kortvariga ekonomiska omständigheter och därför bör företagen vara försiktiga med 
att dra förhastade slutsatser. 39

Den drivande kraften bakom marknadsuppkomsten kan visa sig vara en tendens eller en 
tillfällig utveckling. Tendenser ger tillväxt och belönar de som utvecklar differentierade 
strategier. En tillfällig utveckling varar tillräckligt länge för att attrahera investeringar, 
men sedan är de borta för evigt. 

Hur kan man åtskilja en tendens från en tillfällig utveckling? 

– En tendens brukar ha en fast grund. Den är mer trolig att drivas av teknologin än 
av media.

– En tendens är tillgänglig i huvudströmmen (mainstream). Den kan dock kräva en 
kraftig förändring av ingrodda vanor. Frågan är, huruvida den nödvändiga 
investeringen av tid och resurser utgör en barriär eller inte. 

– En tendens brukar ha en bred grund och kommer till uttryck tvärsöver kategorier 
eller industrier. 40

                                                
37.Aaker, D.A (2005), s. 78
38ibid., s. 83
39ibid., s. 84
40ibid., s. 91
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3.2. Distributionskanaler

Eftersom marknaden för överföring av marksänd digital-tv är utgjord av 
distributionskanaler kommer vi att använda teorin om distributionskanalers syfte och 
uppbyggnad, samt hur en producent väljer en distributionskanal för att fastställa vilka 
roller aktörer spelar på marknaden och skapa förståelse av hur distributionskanaler 
fungerar.

Distributionskanaler är en del av marknadsföringsstrategi. Producenten har vanligtvis 
ett antal olika alternativ att välja mellan, men först och främst måste den bestämma 
huruvida de ska marknadsföra och leverera sina tjänster direkt eller använda sig av 
mellanhänder. Kanalernas struktur kan variera avsevärt41. 

Enligt Kotler, besitter organisationer i distributionskanaler kontakter, erfarenhet, 
skalfördelar och specialisering som gör det möjligt för dem att erbjuda producenter mer 
än vad de skulle kunna åstadkomma själva. Medan producenter erbjuder ett litet 
sortiment i stora kvantiteter, vill slutkunderna ha ett brett sortiment där de kan handla 
små kvantiteter. Distributionskanaler utgör mellanhänder som överbryggar gapet mellan 
tillverkare och kunder42.

Enligt Weitz and Jap (in Järvinen) finns det två möjligheter: en vertikalt integrerad 
kedja och en kanal, bildad av självständiga företag – en ”konventionell” kanal. Företag i 
konventionella kanaler har sin egen lönsamhet som det främsta målet. De brukar vara 
relativt ostabila och på varje nivå ansvara bara för distributionen av varan eller tjänsten 
vidare till den närliggande nivån43.

Idag blir det vanligare att företag väljer att satsa på flera olika distributionskanaler 
samtidigt, s.k. hybrida distributionskanaler. De kan dock bli tvungna att hantera 
eventuell konkurrens mellan de olika kanalerna44. Järvinen också betonar 
producenternas växande intresse till multipla kanalstrategier som en tendens i relationer 
mellan producenter och mellanhänder. Ett av  huvudsakliga kriterier som producenter 
lägger stor vikt på när de väljer antal kanaler är storleken av försäljningspotential som 
en kanal besitter45. Besluten angående kanaler är alltid en del av företagsstrategin. Man 
strävar efter att sänka totala kostnader, höja kanalens värde och genom detta uppnå 
ömsesidig nytta. Nya kanaler söks för att matcha marknadssegmenten med större 
precision och mer effektivt. Samtidigt begränsas antalet kanalalternativ att välja mellan 
av resursstillgänglighet, kundernas önskemål och problem med att lämna befintliga 
avtal46. 

Flera tjänstekoncept (fördelar, det som ökar kundvärdet) kan kombineras i olika faser av 
distributionsprocessen. En sådan kombination kan realiseras av producenter eller 
mellanhänder, eller både och.  Konceptet kan förändras under leveransprocessen, 
exempelvis det kan det kombineras med andra tjänstekoncept som det står ovan, eller 

                                                
41 Järvinen, R. (1998), s. 11
42 Kotler, P. (1994), s. 490
43 Järvinen, P. (1998), s. 24
44 Kotler, P. (1994), s.509
45 Järvinen, R, (1998), s.15
46 ibid, s.37
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påverkas av en individuell behandling från mellanhänders sida.47 Grönroos talar om en 
bunt av olika tjänster och tjänsteelement som tillsammans utformar ett tjänstepaket. Ett 
effektivt sätt att producera tjänstepaket är att massproducera skräddarsydda ”artiklar”, 
det vill säga, att ”tillverka” komponenter av en tjänst som kan paketeras på olika sätt. 
Varje tjänstepakets värde är i kunders ögon proportionellt beroende av dess förmåga att 
tillgodose deras behov.48

3.3. Relationer inom distributionskanaler

Teorin om relationer inom distributionskanaler ska ge oss ytterligare insikt i 
vilken”klister” som håller samman länkarna i en distributionskanal. Det kommer oss 
till nytta när vi ska diskutera möjliga inträden på marknaden och behov att bryta eller 
inleda relationer.

När producenter och kunder bara har enstaka kontakttillfällen eller ingen direkt kontakt 
alls, befinner sig mellanhänder i ett särskilt läge. De kan påverka relationers karaktär 
inom kanalen och både producenten och kunden är då beroende av mellanhänders 
prestation49. Zeital och Bitner (1996) bevisar att de flesta tjänsteproducenter stöter på 
problem när de försöker uppnå förträfflighet och följdriktighet av tjänsten genom sina 
mellanhänder, som de inte har full kontroll över50. 

Olof Hennel betonar att överenskommelserna mellan företag, såväl formella som 
informella, inte varar för evigt. Partens situation och intressen förändras ständigt. En 
leverantör vars kapacitet växer, kan behöva söka ytterliggare distributionskanaler; en 
producent som har genomfört förändringar i sin produkt och vars naturliga marknad 
därmed har förändrats, är ofta i behov att välja även andra distributörer. Nya marknader 
och tekniska förändringar kan göra gamla avtal svåra att tillämpa.51

Andersson et al (in Järvinen) anser att samarbete, förtroende och förbindelse är 
nyckelbegrepp när man talar om relationer inom en distributionskanal. Enligt författare 
är förbindelsen ett resultat av relationens föregående historia. Man har alltid ett val att 
stanna eller att ge sig av, men efter en tid utvecklas det en förbindelse och det börjar 
kännas dyrt och smärtsamt att bryta en relation i stället för att fortsätta med den.52

3.4. Inträdesbarriärer

Eftersom föreliggande uppsatsens syfte delvis är att analysera möjligheter för 
nyetableringar ska vi ge stor uppmärksamhet till inträdesbarriärer. Branschens 
inträdeshinder är det som kan avskräcka företag från att göra entré på marknaden. 
Med hjälp av teorin om inträdeshinder kommer vi att kunna fastställa vilka 
inträdesbarriärer som finns på marknaden för överföring av marksänd digital-tv samt 
dra slutsatser angående vilka potentiella etablerare skulle kunna segra dem .

                                                
47 ibid, s. 51
48 ibid, s. 52
49 ibid, s. 15
50 Järvinen, R. (1998), s. 15
51 Hennel, O. (1968), s. 148
52 Järvinen, R. (1998), s. 67



25

När ett företag överväger en etablering på marknaden, måste det, förutom val av 
konkurrensstrategi, analysera även marknadens inträdesbarriärer, det vill säga hur svårt 
det är att över huvud taget att träda in på marknaden.53

Det finns sju huvudsakliga orsaker till uppkomsten av inträdesbarriärer i en bransch:

- skalekonomi
- produktdifferentiering
- kapitalbehov
- utbyteskostnader
- tillträde till distributionskanaler
- kostnadsnackdelar oberoende av skalekonomi 
- myndighetsbeslut.54

3.4.1. Skalekonomi 

Termen ”skalekonomi” refererar till avtagande kostnader, som minskar i samband med 
ökande tillverkningsvolymen. Men skalfördelar kan återfinnas inte bara i tillverkningen, 
utan också i andra delar av verksamheten, som marknadsföring och distribution. 
Dessutom finns det källor till uppkomsten av skalekonomi som är kopplade till 
diversifiering av verksamheten. Dessa källor är delade funktioner och delade kostnader 
(”joint costs” och ”joint functions” som de kallas i Porter). Genom att använda sina 
kärnfunktioner till tillverkning av olika produkter och tjänster (som är dock relaterade), 
kan ett ”multibusiness” bolag agera på flera marknader. 

En hög grad av vertikal integration av produktionen och distributionen hos befintliga 
marknadsaktörer skapar också skalfördelar. När man har starkt kontrollerade produktion
-distributionskedjor på marknaden, är det svårt för ett oberoende företag att få 
jämförbara priser hos distributörer eller leverantörer. 

Nya etablerare kan dock vara redo att anta skalfördelars utmaning. Ett exempel kan vara 
kostnader för forskning och utveckling. Det kan finnas en möjlighet för en 
kostnadsfördelning genom att utveckla nya produkter i befintliga laboratorier 
tillsammans med andra produkter.55

3.4.2. Produktdifferentiering

Det andra inträdesbarriären – produktdifferentiering - uppstår när etablerade företag har 
uppnått varumärkeskännedom hos konsumenter och har vunnit kunders lojalitet. De har 
spenderat massor på reklam, kundservice och produktskillnader. Differentiering skapar 
en inträdesbarriär genom att tvinga nykomlingar att lägga mycket pengar och energi på 
att bryta befintliga kundlojaliteter. 56

                                                
53 Porter, M.E.(2004), s.7 
54 ibid.
55 Porter, M.E.(2004), s.8
56 ibid.
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Detta missgynnande läge kan dock kompenseras om man har ett välkänt namn till sitt 
förfogande (ett namn som är väletablerat på en annan marknad men har en hög 
kännedom hos allmänheten).57

3.4.3. Kapitalbehov   

Behovet av stora investeringar för att konkurrera med befintliga marknadsaktörer skapar 
den tredje sortens inträdeshinder. Kapitalinnehav ska vara tillräckligt för att kunna täcka 
oundvikliga förluster i början av verksamheten samt finansiera R&D, anskaffandet av 
utrustning och eventuella marknadsföringskostnader.58

Det ska dock påpekas att denna barriär inte existerar för dem som har ett överskott av 
kapital på en annan marknad och söker att ta sig till en ny marknad för att investera 
överskottet.59

3.4.4. Utbyteskostnader

Utbyteskostnader refererar till konsumenter. Det kan vara kostsamt både pengamässigt 
och energimässigt för kunder att byta leverantör om det medför exempelvis inköp av ny 
utrustning och behov att behärska en ny teknik. Om sådana kostnader är höga, måste 
företaget kunna överprestera i förhållande till sina konkurrenter eller erbjuda betydligt 
lägre prisnivån, för att lyckas locka kunder till sig. Det sätter press på nya etablerare och 
skapar inträdeshinder.60

3.4.5. Tillträde till distributionskanaler

Varje ny etablerare behöver försäkra distribution av sina produkter. Ju mer begränsade 
grosshandels och detaljhandels distributionskanaler för en produkt är, och ju starkare de 
befintliga konkurrenternas ”grepp” över dem är, desto svårare blir det för en nykomling 
att bli verksam i branschen.61  

3.4.6. Kostnadsnackdelar oberoende av skalekonomi

Etablerade marknadsaktörer kan ha kostnadsfördelar som är omöjliga för potentiella 
konkurrenter att införskaffa sig. Dessa fördelar kan härstamma från en säker tillgång till 
de mest attraktiva resurserna och de bästa belägenheterna, innehav av någon hemlig 
teknologi eller ”know-how”, statssubsidier samt en lång erfarenhet i branschen.62

                                                
57 Aaker, D. (2005), s.84  
58 Porter, M. E. (2004), s.9 
59 Segelod, E. (1993), s.10 
60 Porter, M. E. (2004), s.9 
61 ibid.
62Porter, M. E. (2004), s.9
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3.4.7. Myndighetsbeslut

Statsreglering eller myndighetsbeslut kan utgöra stora inträdeshinder. Myndigheter kan 
begränsa tillgången till råmaterialen samt kräva licenser för att få tillträde till 
marknaden.63

3.5. Diversifiering

Att företag träder in på en ny marknad innebär att det börjar syssla med en ny 
verksamhet. För att bättre förstå vilka motiv ligger bakom beslutet om att utvidga sin 
verksamhet, på vilka sätt det kan ske samt vilka följder det kan medföra för potentiella 
etablerare, kommer vi att använda oss av teorin om diversifiering. 

Diversifiering innebär att ett företag etablerar sig på affärsområden som är annorlunda 
den verksamhet företaget för närvarande bedriver.  Förändringar i marknadens makro-
och mikroomvärld kan leda till att aktörer på själva marknaden och runt omkring den 
ser över sina positioner. Förändrade förhållanden i branschen eller inom själva företaget 
kan resultera i att aktörer kommer att söka nya möjligheter: flera kan finna det attraktivt 
att utvidga sitt nuvarande verksamhet och engagera sig i nya uppgifter, d v s att 
diversifiera sitt nuvarande verksamhet. Diversifiering kan vara relaterad eller 
orelaterad.64

3.5.1. Relaterad diversifiering 

Relaterad diversifiering innebär att det nya och det nuvarande affärsområde har 
betydande likheter som gör det möjligt att överföra företagets kompetens till det nya 
området, fördela företagets tillgångar mellan olika affärsområden och utnyttja
skalfördelar. Affärsområden kan likna varandra med avseende på kunder, 
distributionskanaler, anläggningar, utrustning, och kompetensen som företagets 
anställda måste besitta65. 

Exempel på tillgångar och kompetens som företaget kan använda på båda områden är 
varumärken, marknadsföringsfärdigheter, distributionskanaler, och kompetens inom 
forskning och utveckling66.

Ett starkt varumärke med förknippade associationer och uppfattad kvalitet är en resurs 
som ofta kan överföras till en ny produkt. Företaget måste dock beakta följande frågor:

Passar varumärket i den nya kontexten? Kommer det att förmedla tillräcklig 
trovärdighet och expertis? Kommer det att förmedla de rätta associationerna? Tillfogar 
varumärket värde till den nya produkten, så som kunderna uppfattar den? Om 
varumärket kommer att uppfattas felaktigt i den nya situationen, kommer det att skada 
dess position på nuvarande marknad?67

                                                
63 ibid, s.9 
64 ibid. 
65 Aaker, D. (2005), s. 264
66 ibid, s.264
67 ibid.
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3.5.2. Orelaterad diversifiering 

Vid orelaterad diversifiering saknar företagets nuvarande verksamhet likheter med den 
verksamheten det vill ge sig in i. Företaget väljer att diversifiera eftersom det ser 
möjligheten att förbättra sin lönsamhet, att generera avkastning som är större eller 
säkrare än det skulle vara om företaget höll sig till sin nuvarande verksamhet. Det kan 
vilja antingen reinvestera sin vinst och växa, eller tvärtom, det kan tvingas söka nya 
möjligheter eftersom affärer går dåligt, avkastningen är otillfredsställande och företagets 
överlevnad står på spel. 68.

En typ av orelaterad diversifiering är vertikal integration. Integration framåt innebär att 
ett företag tar ett steg i riktningen med produktionsflödet, till exempel, en producent 
köper en kedja av återförsäljare. Vertikal integration kan motiveras av viljan att få bättre 
kontroll över marknadsföring och försäljning av produkten.69

Ett annat skäl till vertikal integration kan vara att få större kontroll över produktens 
kvalitet. Exempelvis, om en viss viktig komponent kan behöva produceras med en stor 
precision och externa entreprenörer kan eller vill inte investera i nödvändiga tillgångar, 
kan vertikal integration bli ett enda sätt på vilket önskad kvalitet kan vara säkrad70. 

Producenten kan vilja integrera vertikalt för att bli närmare slutkunden istället för att 
handla via mellanhänder. Det finns flera olika modeller för nedströms integration: att 
utforma ett paket där det förutom den ursprungliga produkten ingår även olika 
tilläggstjänster, att bygga in tilläggstjänster i själva produkten och därmed öka dess 
värde, eller att kombinera produkter och tjänster till individuella erbjudanden.71

Företaget som ämnar integrera vertikalt måste ställa sig följande frågor: kan den nya 
typen av verksamheten implementeras i organisationen? Kan företaget utveckla 
nödvändig kompetens och skaffa nödvändiga tillgångar? Är möjligheten attraktiv i 
termer av lönsamheten? Kommer efterfrågan att vara tillräcklig? Kommer konkurrensen 
att tillåta tillräckliga marginaler?72

Samtidigt kan vertikal integration medföra vissa nackdelar: 

 företaget löper risken att behöva hantera alltför olika affärsområden, eftersom 
vertikal integration innebär att en ny verksamhet tillfogas, som kräver tillgångar 
och kompetens mycket olik det företaget besitter och använder sig av i sina 
ursprungliga affärsområden

 företagets strategiska flexibilitet kan minska i och med allt större satsning på en 
viss marknad. Om marknaden går ner, kan integrationen innebära mer kännbara 
minskningar i avkastningen. Dessutom blir det svårare för ett vertikalt integrerat 
företag att lämna marknaden. 

                                                
68 Segelod, E. (1993) s. 9
69 Aaker, D. (2005), s. 264
70 ibid, s. 270
71 ibid.
72Aaker, D. (2005) s. 256
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3.6. Konkurrensstrategier

Teorin om konkurrensstrategier är nödvändig för att kunna fullfölja den sista delen av 
uppsatsens syfte: analysera de potentiella etablerares tänkbara konkurrensstrategier. 
De avsnitt ur Michael Porters bok ”Competitive strategy” som vi anger nedan går ut på 
vilka strategier det finns att välja mellan och vad som krävs för att nå framgång med en 
eller annan strategi. Denna teori kommer att hjälpa oss bedöma vilken strategi vore 
lämpligast för varje grupp av potentiella etablerare på marknaden för överföring av 
marksänd digital-tv.

Porter identifierar tre allmänna strategier som ett företag kan lita på för att skapa och 
försäkra en konkurrenskraftig position på långt sikt:

1. Total kostnadsöverlägsenhet
2. Differentiering
3. Fokusering

Man kan använda en av dessa strategier eller så kan de kombineras. Porter anmärker
dock att försök att driva mer än en taktik samtidigt leder sällan till framgång.73

Det finns branscher där alla företag kan få mycket hög avkastning. I andra branscher 
kan det dock vara nödvändigt att lyckas med en av dem tre allmänna strategierna för att 
nå en avkastning som skulle vara blott tillfredsställande.74

3.6.1. Kostnadsöverlägsenhet

Ett företag som har valt den första strategin försöker sänka produktionskostnader med 
hjälp av erfarenhet och tät kontroll över kostnader: rörliga och fasta. Dessutom kräver 
kostnadsöverlägsenhet en aggressiv uppbyggnad av ekonomiskt effektiva och 
storskaliga faciliteter. Den tredje viktiga åtgärden är att minimera kostnader för 
utveckling och undersökning (R&D), försäljning och reklam. Låga priser jämfört med 
konkurrenter är det mål man försöker nå, men kvalitet och service ska inte försummas. 
75

Det som krävs för att nå en överlägsen kostnadsposition för en hög relativ 
marknadsandel eller andra fördelar, så som privilegierad tillgång till råa materialen. 
Man kan vara tvungen att tänka om hela tillverkningsprocessen för att sänka kostnader. 
Om ett företag tillverkar andra relaterade produkter kan det sprida sina kostnader och 
dra fördel av detta. Det behövs dock stora kapitalsatsningar för att komma igång med 
strategin, nämligen för att finansiera en aggressiv prissättning och investera i modern 
”state-of- the-art” utrustning och faciliteter. 76

                                                
73 Porter, M. E. (2004), s. 35
74 ibid.
75 ibid, s. 36
76 Porter, M. E. (2004), s. 36
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3.6.2. Differentiering

Den andra strategin går ut på att differentiera ett företags produkt- eller tjänsterbjudande 
genom att skapa något unikt i hela branschen. Differentiering kan ske på olika sätt. Man 
kan skapa en unik design eller märkesimage, unik teknologi, produktegenskaper, unik 
kundtjänst, nätverk av återförsäljare, mm.  Ideellt sett differentierar sig företag i flera 
olika dimensioner. Differentieringsstrategin tillåter dock inte att fullständigt ignorera 
kostnader. De blir snarare en sekundär prioritet. 77

En framgångsrik differentiering medför märkesförtroende (brand loyalty) hos 
konsumenter och, som resultat, konsumenters lägre priskänslighet. Dessutom ökar 
differentieringen marginaler, vilket eliminerar behovet att sträva efter låga kostnader. 
Kundlojalitet och konkurrenternas strävan att överträffa ”unikhet” utgör inträdeshinder 
på marknaden. 78

Det som krävs för att åstadkomma differentiering är oftast en kompromiss med 
kostnadsposition, i fall det blir dyrt att skapa ”unikheten”. Till exempel, kan 
skapandeprocessen innefatta en omfattande undersökning, produkt design, material av 
hög kvalitet eller intensiv kundsupport. Och ibland är kunder inte villiga att betala de
nödvändigtvis höga priserna. 79

3.6.3. Fokusering 

Den sista strategin handlar om att fokusera på en viss grupp av köpare, ett visst segment 
av en produktlinje eller en viss geografisk marknad. Fokusering kan också inta många 
former. Strategins poäng är att betjäna en vald målgrupp på det bästa möjliga sättet. 80

Tanken är att företaget är i stånd att betjäna dess smala strategiska målgrupp effektivare 
än konkurrenter, som siktar bredare. Som resultat åstadkommer företaget antingen 
differentiering eller lägre kostnader för att betjäna det smala målet. Ibland lyckas det 
göra både och.81

Fokusering kan användas för att välja ut den målgrupp som är minst sårbar inför 
substitut eller där konkurrenter är som svagast. Man bör dock komma ihåg att 
fokusering alltid innebär att det finns en gräns till hur stor marknadsandel kan 
förvärvas82. 

                                                
77 ibid., s.37
78 ibid., s.38
79 Porter, M. E. (2004), s.38
80 ibid.
81 ibid., s. 39
82 ibid.
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4. EMPIRI

I denna del presenterar vi resultatet av datainsamlingsprocessen. Vi börjar med att 
beskriva marknaden för överföring av marksänd digital-tv: hur den påverkas av 
faktorerna i dess omgivning samt hur själva distributionen ser ut. Sedan presenterar vi 
aktörer som är verksamma på marknaden idag: Boxer, Teracom samt programföretag. 
Slutligen presenterar vi de aktörerna som kan tänkas ha intresse av att träda in på 
marknaden. 

4.1. Marknaden för överföring av marksänd digital-tv

För att få övergripande information om marknaden som är av vårt intresse, har vi ställt 
frågor dels till nuvarande aktörer på marknaden för överföring av marksänd digital-tv
(Teracom och Boxer), dels till aktörer som vi har identifierat som potentiella 
konkurrenter (programföretag, kabel- och satellitoperatörer samt några övriga aktörer –
se sammanställning i tabell 1). Dessutom har vi diskuterat marknadens potential samt 
strukturen av distributionskanaler och dess möjliga förändringar med en representant av 
myndigheten Post- och Telestyrelsen. Alla ställda frågor finns i bilagor 1-7. 

Frågor angående marknadens tillväxt har vi ställt till den aktören som har mest 
kännedom om detta, det vill säga Boxer. En del av informationen har vi även hämtat 
från företagets hemsida. Vår respondent var Johan Bobert, informationsansvarig. Vi 
frågade honom med hur många abonnenter har Boxer vuxit under åren och hur 
tillväxttakten har förändras i samband med att nedsläckningen av de analoga 
sändningarna inleddes. 

Antalet tittare som skaffar sig en digitalbox idag ökar snabbt. Samtidigt hade ökningen 
inte haft samma takt innan beslutet om den obligatoriska övergången från analoga till 
digitala sändningar fattades. En del har tittat på digital tv under en lång tid. En del 
rusade till affärerna när övergången har blivit ett faktum. Enligt ett pressmeddelande på 
Boxers hemsida, under året då övergången inleddes i Gävle, Motala och Gotland hösten 
2005 har antalet Boxers abonnenter vuxit med 42 procent.83

Övergången till digital-tv må vara tvångsmässig, men tv-tittare har flera sätt att välja 
emellan: satellit, kabel eller marknät. Ändå är marknätet den digitala distributionsform
som växer snabbast enligt Johan Bobert och statistiska företaget Mediavision.84

Vi har även ställt frågor angående anledningar bakom tillväxten till andra aktörer, 
såsom satellitsystemägaren SES Sirius AB, Teracom samt programföretag. 

Den snabba ökningen av antalet abonnenter ses inte av alla som en naturlig utveckling: 
satellitsystemägaren SES Sirius AB anser att en stor del av ökningen beror på att 
marksänd tv favoriseras av statsmakterna. Sirius talar om att marknätet är 
överreklamerad och får för mycket utrymme i medierna jämfört med satellit och kabel. 
Företaget har anmält staten till EU domstolen för särskilt aktiv ”promotion” av 
marksänd digital-tv. 85 I sin anmälan talar Sirius om att informationen i samband med 
                                                
83 www.boxer.se , pressmeddelande från 2006-01-13, hämtat 2006-05-05 
84 Citerad i ett pressmeddelande från 2005-05-09 på Boxers hemsida, www.boxer.se
85 Sirius anmälan till EU, sid. 2-7 
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övergången är vilseledande för kunderna som fås att tro att marknätet är ett enda 
alternativ att fortsätta att titta på tv86. Per Norman, VD för SES Sirius AB uttalar sig på 
följande sätt på bolagets hemsida87: 

”Konsumenten måste själv få välja det alternativ som passar bäst. Regeringens 
agerande riskerar att skapa ett nytt tv-monopol genom att ensidigt gynna 
marknätsoperatören Teracom och betal-tv-operatören Boxer, båda statligt ägda”.

Inte alla delar dock den uppfattningen: Teracoms informationsansvarig, Lennart 
Ivarsson, anser att anledningen till att marknätet ökar snabbare än andra plattformar är 
att det är en enkel distributionsform (allt som behövs är en box och en antenn på taket), 
att det känns ”mer naturlig” för tv-tittarna. Enligt Lennart Ivarsson, är det inget som 
tyder på att detta distributionssätt kommer att minska, snarare tvärtom:

”Det är vi, marknät, som tar mest marknadsandelar idag i konkurrens med andra 
plattformar”. 

Våra respondenter, bl.a. programföretaget DTU  Television anser att båda åsikterna kan 
vara riktiga:  bland de tittare som väljer marknät idag finns det både de som har passivt 
valt marksänd digital-tv och de som har gjort ”ett medvetet val”.88  De nya 
abonnenterna kan delas i de som inte kände till valmöjligheterna och i de som anser 
Boxers utbud tilltalande och prisvärt. 

För att kunna sända i marknätet måste programföretag ha tillstånd. Det finns tre 
regleringsorgan som starkt påverkar marknadens utseende: Radio- och TV-verket, 
regeringen (Kulturdepartementet) och Post- och Telestyrelsen (PTS). Det är regeringen 
som beslutar om vem som får tillstånd att sända digital marksänd tv efter att ha fått 
förslag från Radio- och TV-verket som utlyser tillstånden och handlägger 
ansökningarna. PTS är en myndighet som arbetar för att skapa goda förutsättningar för 
tele-, post- och radiokommunikationer i Sverige.89

4.2. Att sända digital-tv i marknät

Att sända tv i marknät kräver en omfattande infrastruktur. Eftersom det är Teracom som 
äger infrastrukturen samt sköter allt underhåll av denna, har vi ställt frågor till Lennart 
Ivarsson, informationsansvarig på Teracom, angående den tekniska sidan av 
överföringen av digital-tv i marknätet. Våra frågor handlade om möjligheter att bygga 
ett alternativt marknät samt kostnader förknippade med driften och underhåll. Vi var 
intresserade av detta eftersom att bygga ett eget nät skulle kunna vara ett sätt att 
konkurrera med Teracom utan att tillträde till dess frekvenser skulle behövas. 

För digitala sändningar används samma infrastruktur som för analoga., infrastrukturen 
som började byggas i televisionens barndom, på 50- och 60-talet. Infrastrukturen består 
av tv- och radiosändarstationer som finns runt om i Sverige. Sammanlagt ingår 54 stora 
sändarstationer och ca 600 mindre stationer i det rikstäckande nätet.90

                                                
86 Intervju med Benny Norling, Ses Sirius AB 
87 http://www.ses-sirius.com/swedish/staten-anmals-till-eu , hämtat 2006-05-05
88 Intervju med Bijan Salehi, Behrouz Salehi och Mojdeh Zandieh, DTU Television
89 Rosenkvist, N. (2004), s.91
90 ibid, s.19 
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Det är högst orealistiskt att bygga eget marknät. Det är mer än 10 år sedan den sista 
högmasten har byggts i Sverige. De största hindren är:

 Det skulle vara svårt att få bygglov för att bygga 300-meters master
 En sådan investering är mycket resurskrävande (att bygga en mast kostar runt 30 

miljoner kronor, där kostnader för utrustning tillkommer) 
 Mottagares antenn måste vara riktad mot sändaren (därmed skulle flera olika 

sändare kräva att mottagaren köper flera antenn eller blir tvungen att välja).91

4.3. Distribution av marksänd digital-tv

Marknaden för överföring av marksänd digital-tv kännetecknas idag av få aktörer i 
distributionsleden. Det är det statliga bolaget Teracom som äger infrastrukturen och alla 
frekvenserna och det är Teracoms dotterbolag Boxer som sköter administrationen av 
abonnemang. 

Figur 2 Mellanhänder mellan programföretag och tv-tittare i marknät. 

Vid förhandlings- och tillståndsgivningsprocessen specificeras det om programföretaget 
vill sända fria (okrypterade) eller betalkanaler (krypterade). 

För att få en uppfattning om hur distributionen av marksänd digital-tv ser ut idag, har vi 
ställt frågor till Mattias Viklund, expert på marknadsfrågor på PTS. Vi frågade om hur 
processen av tillståndsgivningen samt förhandlingarna mellan parter (programföretag, 
Teracom och Boxer) sker. 

Programföretagen som väljer att sända frikanaler förhandlar sedan direkt med det 
statliga bolaget Teracom om hur sändningarna ska ske. Teracom erhåller då betalning 
från programföretagen. Programföretag som idag sänder fria kanaler i marknätet är 
bland annat Public Service företaget SVT, och TV 4 AB. Dessa kanaler kan sedan ses 
av alla tv-tittare som har en digital-tv box för marknätet. 

                                                
91 NetLights konsultrapport, s.14
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Ytterliggare upplysningar om hur situationen ser ut idag och hur den kan förändras i 
framtiden har vi fått från Boxers informationsansvarig Johan Bobert samt Anders 
Ahlbeck, informationsdirektör på kabelbolaget UPC. Boxer har vi frågat om dess 
position i förhandlingar med programföretag (till exempel, om Boxer är ålagt att erbjuda 
service till alla programföretag som har fått sändningstillstånd från regeringen samt hur 
mycket programföretag har att säga i förhandlingar om paketering av kanaler). Vi har 
även frågat de potentiella konkurrenter om vad de anser deras roll i förhandlingar med 
programföretag skulle vara om de beslöt sig att träda in på marknaden. 

De flesta programföretag har valt att använda möjligheten till kryptering som 
digitaliseringen erbjuder och sänder betalkanaler som förutsätter att tv-tittarna tecknar 
ett abonnemang och mot en fastställd månadsvis betalning får tillgång till flera kanaler 
än de fria. Kanalerna erbjuds på förhand sammansatta i olika kanalpaket som ska kunna 
väljas av tittarna efter betalningsvilja och smak. Idag vänder sig alla programföretag 
som vill sända betalkanaler i marknät till Boxer som ensam sköter paketering och 
administration. Boxers position på marknaden kan komma att förändras. PTS beslut ger 
upphov till att operatörsrollen diskuteras, bland annat Anders Ahlbeck, 
informationsdirektör på kabelbolaget UPC, säger så här: 

”Hur operatörsfrågan i marknätet ska se ut framöver är föremålet för diskussion. Boxer 
har för närvarande en monopolställning. Om flera aktörer ska beredas möjlighet att i 
framtiden bedriva operatörsverksamhet i marknätet, förutsätter det sannolikt att varje 
operatör får möjlighet att erbjuda sitt eget urval och paketering av de kanaler man vill 
erbjuda till slutkunderna”92. 

4.4. Boxer och dess utbud 

Boxer är ett dotterbolag till Teracom och ägs av Teracom till 70 %. Teracoms 
informationsansvarig Lennart Ivarsson i vår intervju är noga med att påpeka att Boxer är 
ett företag som driver sin verksamhet självständigt.  Dessa två företag har dock haft ett 
tät samarbete sedan Boxer startades i 1999.

Vi har ställt frågor till Boxers informationsansvarig, Johan Bobert, angående Boxers
verksamhetsområden samt strategi när det gäller paketeringen av kanaler. Bland annat 
har vi frågat varför Boxer har valt detta system istället för att ge tittarna större frihet vid 
val av de kanaler de vill titta på och betala för och om förändringar av deta system är 
planerade. Vi ville veta detta för att få en uppfattning om möjligheter till differentiering 
av erbjudanden till tittarna (för vidare diskussion av konkurrensstrategier se 
analyskapitel). 

Boxer sköter marknadsföring av marksänd digital-tv, sammanställningen av de olika 
kanalerbjudandena samt administrationen av abonnemang. Boxer erbjuder ett baspaket 
med 17 kanaler för 159 kronor i månaden, 2 tillvalspaket och 5 tillvalskanaler. 
Förutsättningen för att tittaren ska kunna teckna ett abonnemang med tillvalskanaler är 
att denna redan har tecknat basabonnemanget. Möjligheterna för tittarna att välja endast 
enstaka kanaler som de vill titta på är, med andra ord, begränsade. 

                                                
92 Intervju med Anders Ahlbeck, UPC
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Enligt Boxers informationsansvarig, Johan Bobert, är Boxers strategi att ha ett stort och 
varierat utbud till ett bra pris. Dagens system, enligt Boxer, har följande fördelar:  

- möjligheten att välja enstaka kanaler skulle innebära större kostnaden per kanal 
för tv-tittare

- om enstaka kanaler erbjuds, innebär det risk att de mindre kända och de 
internationella nischkanalerna inte får den draghjälp av de största svenska 
kanalerna som de idag får. Då blir det förmodligen så att de inte kan sända eller 
drar sig undan från Sverige, vilket skulle innebära en stor förlust när det gäller 
tillgång till fler perspektiv än de mest hemvända.

- Priset blir helt annat för konsumenten och det gör hela Boxers verksamhet 
hanterlig. ”À la carte” skulle betinga helt andra priser, både för Boxer och för 
konsument.

Boxer har inga direkta planer på att ändra detta system, enligt Johan Bobert . Man 
arbetar för att flera kanaler ska gå att välja en och en, men det handlar inte om kanaler 
som vänder sig till en bred publik,som Kanal5, utan om nischkanaler som Disney.93

Vi har ställt frågor om Boxers utbud och dess atraktivitet för tittarna även till Teracoms 
informationsansvarig Lennart Ivarsson.

Enligt Lennart Ivarsson, spelar det faktum att utbudet är större i satellit och även i kabel 
inte någon avgörande roll när slutkonsumenten ska ta ställning, eftersom marknätet trots 
det växer snabbast: 

”Vi har mer samlat grundutbud än de andra. Vi har de fem största kanaler samlade 
som en grundplatta (1,2,3,4,5). Och väljer du satellit då måste du köpa två paraboler,
hos två satellitoperatörer för att få både 3 och 5, för att de har olika avtal med 
programbolagen. Däremot är kvantiteten av nischkanaler inte lika stort hos oss, men 
tydligen tillräckligt mycket”. 

Varje abonnemang innebär att tv-tittaren får ett kort som sätts in i boxen för att kunna se 
de kanaler som ingår i det valda paketet. Har man tecknat flera abonnemang for att få 
tillgång till fler kanaler, innebär det alltså att tv-tittaren får flera kort.94

Det är svårt att avgöra vad tv-tittarna egentligen tycker om det hela utan en omfattande 
konsumentundersökning. PTS i sin konsultrapport om marknadsavregleringen där den 
anges en lista av potentiella nätoperatörer (potentiella konkurrenter till Boxer och 
Teracom) undandrar sig en tv-tittare undersökning angående deras attityder och 
preferenser i ljuset av den öppnande marknaden för överföring av marksänd digital-tv. 
Redan år 2002 skrev Pernilla Severson (professor vid Department of information 
science, Uppsala Universitet) i sin artikel ”Börja med slutanvändarna” att alla 
utvecklingsprognoserna rörande marknaden för digital-tv brister 
slutanvändarperspektiv. 95  Det håller än idag. Vi har inte lyckats hitta någon 
tillfredsställande undersökning av tv-tittare angående deras attityder mot digital-tv, val 
av olika sändarplattform samt box- och kort-systemet.

                                                
93 Intervju med Johan Bobert, Boxer
94 Rosenkvist, N. (2004), s.72 
95 Severson, P. (2002), s.1 
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4.5. Interaktiva tjänster 

I argumentationer för övergången till digital-tv talas det om att den nya standarden 
erbjuder möjligheter till tilläggstjänster, såsom interaktivitet, mobil-tv och HDTV. 
Exempel på interaktiva tjänster är tävlingar och omröstningar (t.ex. rösta på vinnaren i 
Melodifestivalen), interaktiv reklam (möjligheten att beställa fördjupad information om 
en vara eller tjänst), Elektronisk programguide som hjälper tittaren att hitta rätt program 
på rätt tid, nyheter och väder96, textning på flera språk samt möjligheten att handla varor 
via sin tv. 97

Interaktiva tjänster delas i två typer. Antingen interagerar tittaren med den information 
som har sänts till boxen och lagrats där (envägskommunikation) eller så används full 
interaktivitet där kommunikationen sker från båda sidorna. Detta kräver en returkanal 
som gör att kabel-tv blir mest lämpad för en sådan typ av tjänster. Marknätet har också 
möjlighet att erbjuda fullt interaktiva tjänster, men då krävs det att man kopplar in ett 
modem i telefonjacket som innebär dels att man får betala priset för samtalet dels att 
telefonlinjen är upptagen under tiden98. 

Vi har tagit upp frågan om interaktiva tjänster i flera av våra intervjuer. Anledningen till 
att vi tyckte att interaktiva tjänster var viktiga är att vi såg de som en möjlighet att skapa 
ett mer attraktivt erbjudande till kunder (vi diskuterar detta i analyskapitlet under 
konkurrensstrategi differentiering). Det självklara valet var att fråga Johan Bobart, 
informationsansvarig på Boxer: utveckling av interaktiva tjänster har varit en av 
företagets huvudverksamheter i två år efter att Boxer grundades. Vi frågade om 
efterfråga på interaktiva tjänster finns, vilka tjänster är mer efterfrågade och hur kan 
dessa utvecklas i framtiden.

Interaktiva tjänster var Boxers huvudverksamhet 1999-2000. Det gick inte bra, enligt
Johan Bobart, då efterfrågan bland tittarna inte var så stor. Därför har Boxers 
verksamhet inriktats på att sända linjära digital-tv-kanaler, vilket går mycket bra. Johan 
Bobart har även sagt i vår intervju: 

”Det finns ett behov av mer tv, bra tv, lagom mycket tv till bra priser och med enkelt 
teknik. Det är Boxers affär idag”. 

För att få en objektiv bild av marknätets möjligheter när det gäller interaktiva tjänster, 
har vi ställt samma frågor till aktör som inte är verksam på marknaden för överföring av 
marksänd digital-tv idag, men med stor erfarenhet av digital-tv branschen:
satellitsystemägaren SES Sirius AB. 

Benny Norling på SES Sirius AB ställer sig tveksam till marknätets möjligheter när det 
gäller att erbjuda HDTV: han håller med om att de frekvenser som frigörs i och med 
övergången kan ge plats för HDTV, men poängterar att, trots detta, platsen är begränsad 
och att det dessutom inte är klart om Teracom kommer att kunna förfoga över alla dessa 
frekvenser. Idag är det flera andra aktörer som slåss om frekvensutrymmet (till exempel, 
3G operatörer och militär). 

                                                
96 Rosenkvist, N. (2004), s.45 
97 www.teracom.se
98 ibid.
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4.6. Teracom

Teracom ägs till 100 procent av staten och står för alla tv-sändningar i marknätet, både 
analoga och digitala. Vi har intervjuat Teracoms informationsansvarig, Lennart 
Ivarsson. När vi tog upp frågan om Teracoms position på marknaden för överföring av 
marksänd digital-tv och Teracoms möjligheter att använda sig av detta genom att sätta 
höga priser, fick vi svaret att trots att Teracom idag är ensam om att äga 
sändningsfrekvenserna i marknätet och har därmed frihet att sätta priser, känner 
företaget press från andra överföringssätt såsom kabel och satellit och anser sig därför 
ha begränsade möjligheter till prissättning. Lennart Ivarsson säger vid vår intervju: 

”Vi skulle aldrig kunna prissätta vårt utbud annorlunda än vad satellitoperatörerna 
gör, för att då skulle alla välja satellit. Det är klart att man inte kan sätta bara vilka 
priser man vill. Så vi märker ju av, och det är stenhård konkurrens på prissättningen”. 

Enligt Lennart Ivarsson försöker företaget att effektivisera sina processer på alla möjliga 
sätt för att kunna hålla priserna för frekvenser nere. En stor fördel är att Teracom är ett 
”multibusiness” (mobiloperatörer, räddningstjänsten, polis, försvar och andra 
radiobaserade verksamheter har sin utrustning inplacerad i Teracoms sändarstationer på 
kommersiella villkor)99 bolag som kan sprida sina kostnader mellan olika 
affärsområden: 

”Om vi bara skulle sända digital-tv från våra master då skulle hela infrastrukturen 
bara betalas av en enda tjänst. Vi har olika typer av tjänster och fördelar kostnader för 
driften och underhåll på flera olika kunder. Det möjliggör att vi har ganska bra 
prisnivåer för att sända digital-tv”.

Mattias Viklund på PTS Avdelning för marknadsfrågor anser dock att det finns risk att 
Teracom i avsaknad av reglering sätter orimligt höga priser. På vår fråga om varför PTS 
ansåg att avregleringen på marknaden för överföring av marksänd digital-tv behövdes, 
svarade han på följande sätt:

”Teracom med Boxer hävdar att de möts av hård konkurrens från andra plattformar om 
slutkunden. Vi håller med att det finns en viss möjlighet för kunderna att välja eller att 
byta plattformar, men det är inte tillräcklig för att kunna tala om konkurrens på 
grossistnivån. För om man tittar på grossistkundernas (det vill säga Boxers och 
programföretag som sänder fria kanaler) möjlighet att byta plattformar, så är den inte 
så stor. Vid en prishöjning på sändningarna i marknätet från Teracoms sida med 5-10 
% kommer ändå dessa kunder inte att avbryta sina sändningar. Det finns alltså en risk 
att Teracom höjer priserna och inte förlorar kunder, som det skulle vara fallet vid 
verklig konkurrens. Syftet med denna reglering är att skapa större möjlighet för 
marknaden att agera effektivt.  För att om det finns en monopolist på marknaden, så har 
den ingett incitament att bedriva verksamheten effektivt. Det krävs konkurrens för att 
sätta press på verksamheten. Vi säger inte att den verksamhet Teracom bedriver inte är 
effektiv, men situationen innan vi fattade beslutet skapade en risk för det”.

Våra frågor till Mattias Viklund på PTS handlade även om hur distributionen av 
marksänd digital-tv ser ut, vilka steg måste programföretagen gå igenom för att få 

                                                
99 NetLights konsultrapport, s.12
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sändningstillstånd samt vilka steg en potentiell konkurrent skulle behöva gå igenom för 
att kunna agera på marknaden. Syftet med dessa frågor var att skaffa en bild över graden 
av den handlingsfriheten som aktörer på denna reglerade marknad har. Detta i sin tur för 
att sedan kunna dra slutsatser dels om betydelsen av PTS beslut för minskning av 
etableringshinder dels om vilka konkurrensstrategier skulle kunna vara möjliga. 

Beslutet om tillträdesskyldighet som PTS har fattat innebär följande: 

- Programföretag förhandlar om sändningar med ett annat företag istället för att 
förhandla med Teracom eller Boxer. 

- När överenskommelsen är uppnått, kan företaget vända sig till Teracom och 
begära tillträde till frekvenser. Det kan innebära antingen att egen utrustning 
installeras i Teracoms master eller att företagen köper överföring hos Teracom 
som en tjänst.

- Teracom enligt beslutet inte har rätt att neka företaget tillträdet. 

När vi har bett Lennart Ivarsson på Teracom att kommentera PTS beslut samt frågat om 
någon företag har redan visat sitt intresse av att träda in på marknaden, fick vi svaret att 
situationen när Teracom skulle sälja sina frekvenser till en annan aktör är fullt möjlig. 
Någon seriös förfrågan har dock Teracom ännu inte fått. 

4.7. Programföretag

Programföretag som sänder digitalt i marknätet förhandlar antingen med Boxer eller 
direkt med Teracom beroende på om deras kanaler är fria eller betalkanaler. 

Ett programföretag som sänder fria kanaler i marknätet är SVT. På frågan om Teracoms 
kunder svarade Lennart Ivarsson att SVT är Teracoms största kund efter Boxer. Det är 
ett Public Service företag, vilket betyder att det ska finnas tillgänglig till alla. Detta 
understryks av SVTs informationsansvarige, Fredrik Gren100, när vi frågade honom 
vilka överföringssätt använder sig SVT av. Fredrik Gren svarade att programföretagets
strategi är att finnas tillgänglig i alla plattform tittarna använder. I och med att SVT är 
ett Public Service företag är dess verksamhet reglerat, till exempel är SVT ålagd att 
använda Teracom tjänster för analoga sändningar. Samtidigt finns det ingen sådan
skyldighet när det gäller digitala sändningar vilket betyder att SVT skulle kunna välja 
ett annat alternativ än Teracom om det fanns. 101  Vi frågade Fredrik Gren vad SVT 
anser om avregleringsbeslutet och vilka möjligheter för förändringar i 
distributionskanaler detta beslut innebär. Vi frågade även om SVT kunde tänka sig att 
byta sändarföretag i marknätet om valmöjligheten fanns. Fredrik Grens svar på dessa 
frågor var:

”Så snart en tydlighet vad gäller marknätets öppnande för konkurrens finns kommer vi 
att genomföra en bred upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling”.

På frågan om kostnader för sändningar i marknätet antyder Fredrik Gren att priset för 
sändningar idag utgör den största delen av programföretagets budget, därför skulle 
företaget gärna vilja att de sjönk. Lägre priser kan, enligt honom, utgöra en viktig faktor 

                                                
100 Fredrik Gren, informationsansvarig, SVT 
101 SOU 2001:90, s. 47
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i utvärderingen av alternativa operatörer. För att få en uppfattning om möjliga 
konkurrensstrategier, ställde vi frågor om förhållanden mellan pris och kvalitet på 
överföringstjänsten i marknätet, samt vad begreppet kvalitet innebär när det gäller TV-
sändningar. Frågor rörande faktorer som är av betydelse för programföretag vid val av 
sändarföretag – ställde vi även till kabeloperatören UPC och satellitsystemägaren Sirius. 
Dessa företag har kunskap i dessa frågor eftersom de är av betydelse även för deras 
verksamhet. Kvalitet på sändningarna är viktig för alla programföretag, och för Public 
Service företag i synnerhet. Kvalitet i det här fallet innebär hög driftsäkerhet men även 
urval av olika tilläggstjänster som operatören kan erbjuda programföretaget (som 
Elektronisk Program Guide, interaktivitet och HDTV). Fredrik Gren anger att SVT -
som är Teracoms största ”beställare”– är nöjd med kvaliteten av sändningarna i 
marknätet och att avtalet med Teracom sträcker sig fram till 2012. 

SVTs verksamhet finansieras av tv-licensen och det ska inte vara förknippat med några 
fler kostnader att titta på SVTs kanaler - därför ingår kanalen i det fria utbudet. 

Programföretag som sänder betalkanaler förhandlar med Boxer som i sin tur köper 
nödvändiga för sändningar frekvenser hos Teracom. Precis som Teracom har Boxer inte 
heller några konkurrenter. 

Vi pratade med redaktörerna, tv-producenter och programledare Behrouz Salehi, Bijan 
Salehi och Mojdeh Zandieh på programföretaget DTU Television, som sänder 
betalkanalen Canal 7 i marknätet. Våra frågor handlade bland annat varför 
programföretagets Canal 7 är en betalkanal och inte fri kanal, vad de anser om Boxers 
paketeringssystem, kvaliteten av sändningarna i marknätet samt sättet på vilket 
marknätet marknadsförs. 102  Respondenterna sade sig vara nöjda med hur Boxer sköter 
affärer och även med hur marksänd digital-tv marknadsförs, med det massiva 
reklamkampanj för det marksända tv som pågår i samband med den digitala övergången 
och med utvecklingen av antalet abonnenter. Teracoms Lennart Ivarsson påpekar att det 
att många tecknar abonnemang är en viktig faktor för programföretagen då de får 
intäkter per såld abonnemang. Enligt honom, blir detta sätt att finansiera betalkanaler 
allt viktigare, eftersom reklamintäkterna inte räcker till att finansiera flera kanaler.

4.8. Andra aktörer

Förutom aktörer som är verksamma på marknaden, finns det en rad aktörer i 
omgivningen som har en möjlighet att själva träda in på marknaden. 

I samband med att PTS beslut fattades, har konsultfirman NetLight på uppdrag av PTS 
undersökt bland annat vilka grupper kan tänkas vara intresserade av att använda sig av 
möjligheten och träda in på marknaden för överföring av marksänd digital-tv.

Deras rapport nämner följande grupper: 

- Mobiloperatörer (till exempel Telia Sonera, 3)
- Programföretag (till exempel SVT, MTG)
- Hårdvaruleverantörer (till exempel tillverkare av utrustning såsom antenner och 

tillverkare av digitala boxar)

                                                
102 Intervju med Bijan Salehi, Mojdeh Zandieh och Behrouz Salehi, DTU Television
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- Aktörer i andra plattformar än marknät (till exempel Viasat, ComHem, UPC, 
Sirius)

- Andra aktörer (till exempel 2T Broadcasting, Industrikapital). 

Med denna lista som grund och med våra avgränsningar i åtanke har vi delat in de 
potentiella aktörerna på marknaden i två, mer generella grupper med utgångspunkt i 
deras anknytning till branschen och marknaden idag. Den första gruppen som vi har 
undersökt är därmed företag som är redan verksamma på den svenska marknaden för 
digital-tv men i andra plattformar än marknät (det vill säga kabel och satellitoperatörer). 
Den andra gruppen utgörs av andra aktörer som kan tänkas ha intresse av att träda in på 
marknaden för digitala sändningar i marknät. 

På den svenska marknaden finns det tre kabeloperatörer (ComHem, UPC, samt Canal 
Digital Kabel-TV) samt två satellitoperatörer (Viasat och Canal Digital).103 Vi 
kontaktade samtliga operatörer med frågan om vad de anser om attraktiviteten av 
marknaden för överföring av digital-tv i marknätet. Vi fick nöja oss med korta svar om 
att ingen av dessa anser denna marknad särskilt intressant. Dessutom har vi ställt samma 
fråga till Benny Norling, ansvarig för strategisk planering och affärsutveckling på 
företaget SES Sirius AB, som äger och driver satellitsystemet som används av 
satellitoperatörerna och som också fanns med på PTS listan i samma grupp. Som sagt, 
ingen av dessa respondenter fastställt vid intervjun att de har planer på att utvidga sin 
verksamhet till en ny marknad. UPC antydde dock att de ska kunna överväga 
möjligheten: 

”Den bedömning som måste göras är vilken avkastning man kan förvänta på de 
nödvändiga investeringar som krävs, samt hur förutsättningarna i övrigt (ur regulativ, 
konkurrenssynpunkt etc.) ser ut för att bedriva en lönsam affärsverksamhet”.

Två representanter av denna grupp aktörer – en kabeloperatör och en ägare av ett 
satellitsystem - har som svar på vår fråga om deras nuvarande verksamhet angett att det 
går bra och att de anser att det finns en stor tillväxtpotential hos marknader där de är 
verksamma just nu.104 Sådana optimistiska svar antyder om att satellit och kabel 
marknader inte har nått mättnad. Några ekonomiska problem uppvisar dessa företag 
inte. Till exempel, ComHems och SES Sirius AB kassaflödesanalyser för år 2004 visar 
överskott av likvida medel vid årets slut med 252 676 respektive 273 078 kronor. 105  

Den andra gruppen består av företag som skulle vara helt nya i branschen. Det är svårt 
att förutsäga exakt vilka dessa skulle vara, men PTS konsultrapport räknar upp sådana 
aktörer som mobiloperatörer, hårdvaruleverantörer samt aktörer utan roll idag. Enligt 
undersökningen som rapportens författare har gjort (undersökningen baseras på 
intervjuer med representanter ur varje grupp), uppvisar inte någon av dessa aktörer 
intresse att träda in på marknaden. 

Det finns dock ett undantag: 2T Broadcasting, ett litet bolag som ägs av ett 
internationellt investeringsbolag Nordic Media Partner AB och leds av Michael Werner, 
tidigare marknadschef för TV3 och VD för Boxer. 2T Broadcasting har talat ut i media 

                                                
103 Rosenkvist, N. (2004), s. 70
104 Intervjuer med SES Sirius AB och UPC
105 ComHems årserdovisning 2004, SES Sirius AB, årsredovisning 2004 
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om sitt intresse om att förhandla med Teracom om att kunna tillhandahålla en del av 
dess frekvenser med avsikt av sälja dem vidare till programföretag. 2T Broadcasting var 
även det företag som med sin anmälan till Konkurrensverket startade processen som 
ledde till PTS beslut.106

2T Broadcasting avstod från att svara på några frågor angående sina planer, men 
samtidigt har detta företag gått ut i media med påståenden om att kunna erbjuda upp till 
25 % lägre priser för marksändningar än Teracom gör idag107. Michael Werner har sagt 
i en intervju till tidningen Privata Affärer efter att PTS i mars 2004 har fattat beslut om 
att Teracom ska ses som en dominerande aktör enligt lagen om elektronisk 
kommunikation): 

”Vi ser PTS beslut som en mycket stor framgång. Vi går nu vidare i vårt arbete att 
etablera 2T som en alternativ TV-distributör. Här finns en chans för programbolagen 
att spara pengar som istället kan användas till annat som exempelvis fler egna 
produktioner”108. 

Vi har frågat Lennart Ivarsson på Teracom vad han anser om dessa påståenden. Han är
mycket kritisk: 

”Jag har lite svårt att se hur de skulle kunna vara mycket billigare. De ska ju ändå hyra 
infrastrukturen hos oss, och vår prissättning är redan ganska tuff, för att vi upplever att 
det redan är konkurrens på marknaden. Därför har vi effektiviserat oss, både när det 
gäller personal och på andra sätt, för att få ner kostnaderna, så att vi kan håll samma 
nivå som de andra operatörerna. Vi har ju mycket dyrare distributionsform i grund och 
botten. Om man jämför med att köpa satellitsändning, så kostar det här mycket, mycket 
mer, det är en annan infrastruktur. Satellit, till exempel, är bara transponderna uppe i 
rymden som sänder ut en signal och det är inte så mycket underhåll som vi har i våra 
master”109. 

På vår fråga om Teracom har fått en förfråga från 2T Broadcasting, bekräftar Lennart 
Ivarsson att de har fått den, men att den inte var genomarbetad tillräckligt och några 
detaljer kom aldrig att diskuteras. Konsultrapporten nämner ett till exempel på en aktör 
som kan tänkas ha intresse av att träda in på marknaden för överföring av marksänd 
digital-tv, nämligen Industri Kapital110. Industri Kapital är ett europeiskt 
investeringsbolag ”med nordiska rötter” som det står på deras hemsida. Bolaget sköter 
drygt fyra miljarder euro i fyra aktiva fonder och investerar i medelstora företag med 
starkt kassaflöde och potential för förbättring av vinster.111 Industri Kapital bekräftade 
dock, att de för närvarande inte investerar i marknaden för överföring av marksänd 
digital-tv.112

Mattias Viklund på PTS förklarar sådana svar från företagen på följande sätt: 

                                                
106 Byttner, K.  (2005), s.1
107 Lewan, M. (2003), s.1 
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Artikel Post & Telestyrelsen ger T2 rätt mot Teracom, webbtidningen ”Privata affärer”, 2004
109 Intervju med Lennart Ivarsson, Teracom 
110 NetLights konsultrapport, s. 57
111 www.industrikapital.com
112 Intervju med Anne Rannaleet, Industrikapital
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”Dels kan det vara så att de inte vill avslöja sina affärsplaner. Sedan kan det ju mycket 
väl vara så att de inte anser att det är intressant investering, det kanske inte känner till 
det så väl, de kanske tycker att marknaden fungerar effektivt som det är och det inte 
finns utrymme för en ny aktör. Det finns ju i alla fall en aktör som tidigare har anmält 
sitt intresse och det är 2T Broadcasting. Jag vet dock inte hur de agerar för 
närvarande. Vi har dock inte gjort någon bedömning av hur rimlig deras begäran var, 
utan vi gör förs en bedömning om de kommer tillbaka till oss och säger att Teracom har 
nekat dem tillträdet, vilket de inte har gjort”. 

Nedanstående tabell ger en överblick över aktörer som presenterades i empirikapitlet: 

Befintliga
aktörer:
sändarföretag och 
operatörer 

                               
                                  Potentiella konkurrenter

Programföretag
Överföring som 
stödverksamhet
(alternativ 1)

                      Andra företag
     Överföring som huvudverksamhet 
                      (alternativ 2)

Aktörer som överför 
digital-tv i kabel   
     och satellit 
       (grupp 1)

    Företag utan 
anknytning till digital-
tv branschen
       (grupp 2) 

 Teracom
(äger 
infrastrukturen 
och frekvenser, 
tar hand om det 
”fysiska” 
överföringen)

 Boxer
(sköter 
administrationen 
och paketeringen 
av betalkanaler, 
förhandlar med 
Teracom åt 
programföretag) 

 Sveriges 
Television 
AB (SVT)

 TV 4 AB

 MTG 
Group AB 
(kanaler  
TV3, ZTV, 
TV8)

 DTU 
Television 
AB (Canal 
7)

 ComHem
   (kabeloperatör)

 UPC
(kabeloperatör)

 Viasat
(satellitoperatör)

 CanalDigital
         (kabel- och   
         satellitoperatör)

 SES Sirius 
AB

(ägare av 
satellitsystem)

 2TBroadcasting

 Industri Kapital 
      (investeringsbolag)

Myndigheter:  
 Regeringen (Kulturdepartementet)
 Radio- och TV-verket
 Post- och Telestyrelsen (PTS) 

Tabell 1.  Befintliga aktörer och potentiella konkurrenter 
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5. ANALYS            

I detta kapitel analyserar vi marknaden för överföring av marksänd digital-tv, de 
inträdeshinder som de potentiella etablerarna ställs inför samt möjligheterna att 
konkurerra. Kapitlet bygger på att resultat av vår undersökning analyseras med hjälp av 
teorierna.  

5.1. Marknadens attraktivitet

Marknadens attraktivitet är ett relativt begrepp. Det som kan dra till sig ett företag kan 
skrämma bort ett annat. Huruvida marknaden uppfattas som attraktiv eller inte är alltså 
individuellt för varje enskilt bolag. Det finns dock kriterier som hjälper till att fastställa 
om marknaden är lockande överhuvudtaget, om det fortfarande har någonting att 
erbjuda potentiella etablerare i fall de är beredda att anta utmaningar som inträdeshinder
utgör. 

Marknadens utvecklingspotential kan vara en avgörande faktor när ett företag funderar 
på att göra entré. Fallet med marknaden för marksänd digital-tv är speciell i två 
avseenden. För det första har den nyligen blivit liberaliserad. För det andra är den en 
ganska ny marknad i sig. Den uppkom när digital-tv började sändas via marknät år 
1999. Landets ”digitalisering” har inte avslutats än, den dröjer med avslutningen av 
reformen ett par år till.113 Det vi har framför oss är alltså en ny marknad som har ett 
beslut av Post- och Telestyrelsen och en ny teknologi att tacka för sin födelse. 

Enligt Aaker är det viktigt att kunna ana om den kraft som ligger bakom en nyskapad 
marknad är en tillfällig utveckling eller början på en trend.114 Digital-tv är definitivt en 
trend. Den har ”den solida grunden” under sina fötter som Aaker talar om – övergången 
till digital-tv omfattar hela landet och kan faktiskt klassificeras som tvångsmässig. 
Enligt Aaker brukar en tendens eller en trend komma till uttryck i flera kategorier eller 
industrier.115 Digital-tv trend märks i många andra branscher: mobiltelefoner, portabla 
DVD-spelare som kan ta emot tv, speciella tv-apparater utvecklade för digital-tv. 
Digital-tv är här för att stanna. Det är möjligt att den är här för att stanna tills en bättre 
teknik är uppfunnen, men idag finns det inga tecken på att tekniken har börjat föråldras. 

Samtidigt är det inte säkert att samma sak kan sägas om marksänd överföring av digital-
tv. Varningen för att marksänd digital-tv framsteg inte kommer att fortsätta länge
kommer från satellitsystemägaren SES Sirius AB. Som vi har redan nämnt i den 
empiriska delen så har detta bolag anmält staten till EU domstol för särskilt aktiv 
marknadsföring av marksänd digital-tv.116 Antalet kunder hos Boxer fortsätter att växa i 
högt tempo, frågan är till vilken andel är det en förtjänst av den ”vilseledning” som 
Sirius talar om.117 Om marksänd digital-tv är överreklamerad, då kommer många av 

                                                
113 http://sv.wikipedia.org/wiki/Markn%C3%A4t
114 Aaker,D. (2005), s. 82
115 ibid, s. 85
116 Sirius anmälan till EU, s. 2-7
117 ibid.
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dem som nu ansluter sig till marknätet att byta efter ett tag och “trenden” som gläder 
Boxer så mycket inte kommer att hålla i sig. Figur 3 på nästa sida illustrerar denna
möjliga utveckling av efterfrågan. 

Enligt Aaker definieras marknadens aktuella storlek av försäljningsnivån.118 Antalet 
Boxers kunder ökar med hög takt, siffror som vi har angett ovan talar för sig själva. 
Följaktligen borde man kunna påstå att marknaden för överföring av digital-tv befinner 
sig i en tillväxt stadiet och har en stor potential. Samtidigt varnar Aaker oss för att dra 
förhastade slutsatser baserade på statistiken: det är viktigt att inse vad som ligger bakom 
tillväxten.119 Allt det omtalade informationsflödet ”på regeringens order” som SES
Sirius AB tar upp i sin anmälan till Europeiska domstolen tvingar oss dock att tvivla på 
hur ”äkta” denne tillväxt egentligen är och huruvida marknadens utveckling kommer att 
fortsätta i samma optimistiska anda. 

SES Sirius AB grundar sina slutsatser enbart på observationer, det vill säga på storleken 
av informationsflödet rörande marksänd digital-tv i jämförelse med informationen om 
andra möjliga val. Det saknas en undersökning av ”väljare” – tv-tittare som har valt att 
köpa en digital box och ingå ett avtal med Boxer. 

Man ska inte heller glömma alla de fördelar som marksänd digital-tv har jämfört med 
kabel och satellit, och vi har redan nämnt dessa i bakgrunddiskussionen. Bred 
penetration och enkelhet för installation är de viktigaste faktorerna i listan.120 Dessa två 
egenskaper tilltalar både producenter och konsumenter. Vissa konsumenter kommer att 
köpa Boxers abonnemang som ”ett annat alternativ” – att ta med till sommarstugan, till 
exempel, medan de kan ha en satellit digital-tv hemma. Det kanske blir den framtida 
målgruppen för marksänd digital-tv. 

                                                
118 Aaker,D. (2005), s. 83
119 Ibid, s. 84
120 Intervjun med Fredrik Gren, SVT
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Figur 3. Möjlig utveckling av efterfrågan på marksänd digital-TV
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Marksänd digital-tv kommer dock definitivt inte att försvinna inom överskådlig framtid. 
Alla våra respondenter som fick frågan om marknätets framtid (Teracom, SES Sirius
AB, Boxer samt DTU7 television) var ense om att den kommer att förbli ett av de
huvudsakliga sätten för att distribuera TV, i rad med kabel, satellit och 
bredbandslösningar. Potentialen finns där, man ska bara kunna göra rätt bedömning av 
sina styrkor och kapaciteter innan man ger sig i strid med tandemet ”Teracom + Boxer”.

5.2. Inträdesbarriärer

Som det framgår från av empirisk del så finns det fortfarande ingen konkurrens på 
marknaden för överföring av marksänd digital-tv. För att kunna etablera sig på 
marknaden måste en nykomling besegra branschens inträdesbarriärer. Frågan är vilka 
barriärer skapar den aktuella branschen?

Listan på möjliga inträdeshinder är lång, den presenterades redan i teorikapitlet: 
skalekonomi, produktdifferentiering, kapitalbehov, utbyteskostnader, tillträde till 
distributionskanaler, kostnadsnackdelar oberoende av skalekonomi, 
myndighetsbeslut.121

Skalekonomi finns här utan tvekan och av flera skäl. Först och främst är Teracom ett 
”multibusiness” bolag som sprider sina kostnader och utnyttjar skalfördelar. På det viset 
kan de pressa ner priser för överföringstjänsten som de erbjuder de fria kanalerna och 
Boxer. 

En annan källa till skalekonomin är hög grad av vertikal integration av distributionen. 
Vi talar om relationer mellan Teracom och Boxer. Boxer är till 70 % ägd av Teracom. 
Teoretiskt sett är det ett oberoende företag, men skulle Boxer välja en annan operatör 
om det missgynnade Teracoms affärer? Mycket tveksamt. Vi anser att Teracom och 
Boxer utgör två närstående länkar i en distributionskanal som är mycket hårt knutna 
med varandra. Det vore väldigt svårt för en nykomling att få jämförbara priser från 
bägge dessa aktörer. 

Produktdifferentiering är näst i listan av inträdesbarriärer som förekommer i 
branschen för överföring av marksänd digital-TV. Lång erfarenhet i branschen samt hög 
kvalitet av tjänster ger Teracom en stor fördel jämfört med alla potentiella etablerare. 
Boxer har haft en massiv reklamkampanj under senaste tiden. Det kommer att bli svårt 
för nya etablerare att konkurrera med Teracom och Boxer i varumärkes kännedom hos 
både producenter och kunder. 

Kapitalbehov är väl det självklaraste hindret av alla. Det är klart att man ska kunna 
täcka ”oundvikliga förluster i början av verksamheten” som det står i teorikapitlet. Hur 
betydlig denna barriär blir beror på den nya etablerarens finansiella position.  

Utbyteskostnader i vårt fall refererar till besvär för konsumenten att behöva byta kort i 
sina digitala boxar för att kunna se kanaler som erbjuds av fler än en operatör. I vår 
empiriska del diskuterar vi varför det är svårt att förutsäga hur allvarligt det sistnämnda 
hindret skulle påverka den nya operatörens framgång på marknaden.

                                                
121 Porter, M. E. (2004), s. 7-10
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Tillträde till distributionskanaler är ett aktuellt hinder. Om ett bolag är intresserat av 
att överföra enbart fria kanaler, då är det bara Teracom som man blir konkurrent med. I 
så fall är detta hinder orelevant. Däremot om man ska överföra betalkanaler och utforma 
egna paketerbjudanden då blir man nog tvungen att själv hantera kundkontakter, 
eftersom Teracoms och Boxers samarbete är svårt att konkurrera med. 

Kostnadsnackdelar oberoende av skalekonomi kan orsakas av Teracoms lång, längre 
än femtio år, erfarenhet I TV branschen. 

Myndighetsbeslut är ett intressant hinder. I vårt fall har myndighetsbeslut lett till 
uppkomsten av möjligheten att träda in på marknaden. Kravet för programföretag att ha 
tillstånd från Radio- och TV-verket och Kulturdepartementet för att kunna sända sina 
kanaler begränsar dock antal producenter på marknaden. PTS med sina beslut utgör 
inget hinder för nya operatörer. Tvärtom, det har nyligen eliminerat en allvarlig barriär 
på vägen mot etableringen. I och med PTS beslut om att bryta Teracoms monopol 
försvann betydelsen av stordriftsfördelen stämmande av behovet att bygga sitt eget nät. 
Potentiella etablerare har fått stöd i form av PTS beslut att få större möjligheter att bli 
beviljade tillträde till Teracoms nät. 

Branschen för marksänd digital-TV är inte särskild gästvänlig. Den bjuder på samtliga 
inträdeshinder ur Michael Porters lista. Härnäst ska vi diskutera hur olika grupper av 
potentiella etablerare skulle kunna hantera dessa hinder. 

5.3. Möjliga förändringar i distributionen av marksänd digital-
tv

Vi har identifierat två alternativa sätt på vilka distributionen av marksänd digital-tv kan 
komma att förändras. Det första alternativet är att programföretag kan välja att integrera 
vertikalt. I detta fall vänder sig detta programföretag till Teracom, köper frekvenser och 
sköter sändningar och administrationen av sina kanaler själv – Teracom sköter driften 
och den fysiska överföringen. Det andra alternativet är att programföretag kan nu få en 
möjlighet att välja bland operatörerna om några nyetableringar skulle ske. Det 
förutsätter alltså att ett företag som vill bli en operatör vänder sig till Teracom och får
tillgång till en del av frekvenser och sedan erbjuder programföretag att använda sig av 
sina tjänster istället för att sända via Teracom. 

5.3.1. Alternativ 1: Vertikal integration av programföretag 

Ett programföretag som överväger att börja sköta sina sändningar på egen hand bör vara 
beredd att handskas med branschens mångtaliga inträdesbarriärer. De programföretag 
som idag agerar som producenter på marknaden för överföring av marksänd digital-tv
skiljer sig åt i storlekar och kapaciteter. En sådan jätte som MTG Grupp, ”ett 
mediebolag med verksamheter i mer än 30 länder i världen”,122 skulle förmodligen ha 
bättre förutsättningar för att bemöta Teracoms skalfördelar än en liten DTU television 
AB som ständigt kämpar med ekonomin. 123 Med kapitalbehov och tillträde till 
distributionskanaler är situationen likadan. Båda hindren innebär stora utgifter för en 
                                                
122 www.mtg.se
123 Intervju med Bijan Salehi, Behrouz Salehi och Mojdeh Zandieh, DTU Television
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potentiell etablerare. För ett stort multibusinessbolag skulle det vara lättare att sköta 
finansiering av entrén på marknaden för överföring av marksänd digital-tv. 
Utbyteskostnader är den första av två barriärer som kan komma att sätta käppar i hjulet 
för alla potentiella etablerare oavsett mäktighet. Nätoperatören ska kunna övertyga 
konsumenter att acceptera besväret med det eventuella behovet att växla mellan olika
kort. Den andra oundvikliga barriären är kostnadsnackdelar stämmande från Teracoms 
lång erfarenhet i överföring av tv. Det tar tid innan man skaffar sig sin egen ”know-
how”. De hindren ur Porters lista som återstår är produktdifferentiering och 
myndighetsbeslut. Programföretag behöver inte bry sig om de sistnämnda hindren. 
Programföretag är producenter, således behöver de inte bekymra sig för ett begränsat 
antal producenter på marknaden. Dessutom måste etablerade programföretag redan ha 
en viss kännedom hos tv-tittare. I detta avseende är de nog jämlikar med Teracom och 
Boxer. 

Så som situationen ser ut idag, måste alla programföretag som vill sända digitalt i 
marknätet förhandla med Boxer. Deras kanal(er) ingår sedan i ett paket med ett antal 
andra kanaler. Ett företag kan välja att bli en tillvalskanal, men då måste tittarna ändå 
köpa ett paket med många kanaler för att kunna välja denna kanal som en tillvalskanal 
(såsom, till exempel, kanalerna BBC World eller filmkanalen TCM). 

Programföretaget kan välja att vända sig till kunder som anser det vara för dyrt att 
betala 159 kr i månaden för det breda kanalutbudet som de egentligen inte behöver. 
Programföretaget skulle således kunna vända till dem som inte tittar på alla kanaler som 
ingår i det breda paketet och marknadsföra sin produkt som ett smalare och billigare 
alternativ. Om ett programföretag tror att dess tittare skulle öka i antalet i fall det ingick 
i ett mindre paket för billigare pris, kan det vara motiverat att söka vägar förbi Boxer, 
eftersom Boxer idag inte har några planer att ändra på sitt system.124 Det enda möjlighet 
som återstår för programföretaget är att förhandla direkt med Teracom om att köpa sina 
frekvenser och själva utforma och erbjuda ett eget, mer anpassat och billigare 
abonnemang till tittarna. Det skulle innebära konkurrensstrategi fokusering, baserad på 
lägre pris: tittare som vill titta bara på denna kanal får möjlighet att göra detta till lägre 
pris än att köpa hela paketet.   

Programföretaget får då möjlighet att på egen hand utforma abonnemanget med en eller 
flera kanaler, beroende på vad som passar företaget bäst. Det kommer i sin tur innebära 
att Boxers utbud blir mindre attraktivt samtidigt som tittarna får möjlighet att välja den 
populära kanalen utan att behöva köpa de andra kanalerna. Frågan är om det verkligen 
skulle löna sig för programföretaget att föra en sådan strategi? Skulle antalet deras 
tittare öka jämfört med det antalet de har idag när de ingår i det breda paketet i Boxers 
utbud? Eller skulle möjligheten att nå en mer tydlig målgrupp locka mer annonsörer? 
Det är tveksamt. Som framgick ur våra intervjuer med programföretag, vinner de flesta 
programföretag på att ingå i det breda utbudet och därmed öka möjligheten att de 
tittarna som inte känner till kanalen och aktivt inte skulle välja den, ”upptäcker” den.125

En annan möjlig konkurrensstrategi som programföretag skulle kunna använda sig av 
för att få tittarna att välja deras enskilda kanal är att erbjuda någon tilläggstjänst som 
inte andra erbjuder och som kan anses av värde för programföretagets kundgrupp – det 

                                                
124 intervju med Johan Bobert,  Boxer 
125 Intervju med Bijan Salehi, Mojdeh Zandieh och Behrouz Salehi, DTU Television
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som kallas för differentieringsstrategi. I fallet digital-tv är det tekniska tjänster som 
interaktivitet, mobil-tv och eventuellt HDTV. Problemet är här dels att de flesta tjänster 
är fortfarande under utveckling, dels att tittarna inte visar något större intresse för dessa 
tjänster. Och de som är intresserade, tenderar att göra ett aktivt val och väljer då kanske 
andra plattform som erbjuder större möjligheter (till exempel, satellit, där det finns 
tillräckligt med plats för HDTV). Återigen, en stor andel av tittarna av marksänd digital-
tv vill ”bara titta på tv”. Detta bevisas även av att Boxer, som i början hade utveckling 
av interaktiva tjänster som en av sina huvudaktiviteter, har bestämt att sluta med det och 
satsa på ”enkla, linjära kanaler”. 126

5.3.2. Alternativ 2: Andra företag

En alternativ operatör köper frekvenser hos Teracom, som skulle förlora en del av 
inkomster från programföretag, men skulle däremot erhålla ett nytt betalningsflöde för 
sålda frekvenser samt tekniskt support och underhåll av marknätet. Den nya operatören 
skulle således få Teracom som en leverantör och en konkurrent i överföringstjänsten. 
Men den skulle också konkurrera med Boxer avseende kanalutbudet. Teracom och 
Boxer tillsammans utgör två närstående länkar i en distributionskanal. Enligt teorin om 
relationer i distributionskanaler är förbindelse en av de starkaste komponenter i 
”klistret” som håller samman länkar i en distributionskanal.127 Faktumet är att Boxer ägs 
av Teracom. En starkare förbindelse är det svårt att föreställa sig. Det är högt osannolikt 
att Boxer skulle förhandla med en annan operatör och missgynna Teracom på det sättet. 
Den nye operatören skulle vara tvungen att erbjuda sina egna paket av kanaler och sköta 
kontakter med kunderna på egen hand och därmed konkurrera med Boxer. 

Enligt teorin om distributionskanaler fyller mellanhänder gapet mellan tillverkare och 
kunder.128 De aktuella mellanhänderna på marknaden för överföring av marksänd 
digital-tv är Teracom och Boxer. Dessa två är väletablerade aktörer på marknaden och 
har haft långvariga avtal med programföretag, vilket innebär en lång historik av 
relationer. En annan operatör måste då erbjuda programföretagen något som gör att de 
lämnar Boxer med Teracom. Enligt Järvinen kan en producent överväga ett byte av 
mellanhänder om de får ett bättre erbjudande, som skulle till exempel leda till 
kostnadssänkningar. 129

Aktörer som kan vara intresserade av att träda in på marknaden och konkurrera med 
Teracom och Boxer kan delas upp i två grupper: företag som är redan verksamma i 
digital-tv branschen och helt nya potentiella etablerare, som inte har någon anknytning 
till denna bransch. 

5.3.2.1 Aktörer som överför digital-tv i kabel- och satellit (grupp 1)

Den första gruppen utgörs huvudsakligen av operatörer i andra plattformer: satellit och 
kabel. PTS i sin konsultrapport nämner tre företag som skulle vara intresserade av att 
komma in på marknaden: ComHem, UPC och SES Sirius AB. Enligt Aaker skulle dessa 
                                                
126 intervju med Johan Bobert, Boxer
127 Järvinen,P. (1998), s. 67
128 Kotler,P. (1994), s. 509
129 Järvinen, R, (1998),  s. 15
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aktörers inträde på marknaden för överföring av marksänd digital tv innebära 
diversifiering: de skulle utvidga sin nuvarande verksamhet och engagera sig i nya 
uppgifter. 130

Som vi har angett i teorikapitlet så förekommer det två slags diversifiering: relaterad 
och orelaterad. I fallet med kabel- och satellit operatörer skulle diversifiering vara 
relaterad, vilket förutsätts av stora likheter mellan deras aktuella och potentiella 
affärsområden. Först och främst måste vi anmärka att kabel, satellit och marknät tillhör 
samma bransch: en bransch för överföring av digital-tv. Överföringar via kabel, satellit 
och marknät utgör både substitut och komplement till varandra: programföretag brukar 
använda sig av mer än ett sätt att överföra sina program. Operatörer i alla tre plattformer 
har erfarenhet av att ha relationer med programföretag. Satellit operatörer delvis besitter 
även nödvändig infrastruktur för att överföra marksänd digital-tv. Enligt SES Sirius AB
kan satelliter ”distribuera massor av tv-kanaler till marksändare, som i sin tur 
distribuerar signalerna vidare”. 131 Både satellit och kabel operatörer har erfarenhet och 
kompetens i att hantera tv-tittare och skapa attraktiva erbjudanden i form av paket av 
kanaler. Dessutom har alla tre: ComHem, SES Sirius AB och UPC starka varumärken 
med tanke på deras långa erfarenhet i tv-branschen och växande antal kunder.132 Dessa 
varumärken kan med all framgång överföras till den nya tjänsten. 

Samtliga tre företag har dock inget intresse av att bli en marknätoperatör. Visst, finns 
det många inträdeshinder i branschen för överföring av marksänd digital-tv. Men sådana 
företag som ComHem, UPC och SES Sirius AB skulle lätt kunna möta dessa. Dessa 
bolag har frisk ekonomi och med all sannolikhet skulle vara i stånd att finansiera en 
expansion till en ny marknad. Alla tre är stora bolag som kan sprida sina kostnader, 
avvara investeringskapital och ”anta skalfördelars utmaning”. 

Produktdifferentiering utgör inte heller något hot, eftersom alla tre har välkända namn i 
tv branschen. Tillträde till distributionskanaler är inte relevant i det här fallet, eftersom 
de skulle själva anta en roll som en distributionskanal. Satellit- och kabel operatörer har 
erfarenhet och kompetens för att sköta kundrelationer och skapa erbjudanden för dem. 
De kan dock stöta på kostnadsnackdelar stämmande av Teracoms lång erfarenhet i 
branschen. Slutkonsumenternas utbyteskostnader skulle omfatta besvär med behov att 
växla mellan olika kort för att kunna se olika kanaler. Här kan vi bara än en gång
anmärka att det inte finns någon officiell undersökning som skulle belysa tv-tittarnas 
åsikter och attityder rörande det sistnämnda hindret.

Det sista inträdeshindret som Porter anger är myndighetsbeslut.133 Marknaden för 
överföring av marksänd digital tv har nyligen blivit avreglerat, vilket skapade 
förutsättningar för åstadkomliga nyetableringar. En svårighet kan dock uppstå vid 
samarbete med producenter, vilka i vårt fall utgörs av programföretag. För det första, är 
antalet av programföretag begränsat av tekniska skäl. För den andra, måste de ha 
tillstånd från Radio- och TV-verket. Dessutom kan programföretag vara bundna av 
långvariga avtal. Vilka konkurrensstrategier kan satellit och kabel operatörer då ta 

                                                
130 Aaker,D. (2005), s. 264
131 Intervju med SES Sirius AB
132 Se respektive operatörens hemsida: www.ses-sirius.se, www.comhem.se, www.upc.se
133 Porter, M. E. (2004), s. 10
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tillflykt till för att besegra inträdesbarriärer och överleva på den nya terrängen? Det ska 
vi diskutera efter att ha först analyserat grupp 2.

5.3.2.2. Företag utan anknytning till digital-tv branschen (grupp 2)

Den andra gruppen består av företag som skulle vara helt nya i branschen. PTS i sin 
konsultrapport nämner två exempel på sådana bolag: 2T Broadcasting och Industri
Kapital. Som vi har angett i det empiriska kapitlet valde dessa två företag att avstå från 
intervjuer med oss, vilket gör det svårt att bedöma deras intresse. 
Ponera att det dyker upp en helt ny aktör på marknaden med ingen sedan tidigare 
anknytning till branschen – en sådan aktör som Industri Kapital eller 2T Broadcasting. 
För ett bolag som är verksam i andra affärsområden skulle det innebära en orelaterad 
diversifiering.

Vad skulle krävas då av ett sådant företag för att överleva som en konkurrent till 
Teracom och Boxer? 

Alla nya konkurrenter stöter på inträdeshinder. Ett bolag utan anknytning till branschen 
skulle inte vara något undantag. Låt oss gå igenom listan. Hur man skulle möta 
stordriftsfördelar och kapitalbehov är svårt att förutsäga. Företag är ju olika och har 
olika kapaciteter. En sådan gigant som Industri Kapital skulle förmodligen inte märka 
dessa två hinder. Tillträde till distributionskanaler är dock ett allvarligt hinder. Vi anser 
att eftersom det är svårt att bryta förbindelsen mellan Teracom och Boxer, skulle en ny 
etablerare vara tvungen att själv hantera kundkontakter och betalningsadministration. I 
fall den skulle vilja sända betalkanaler förstås. Om man har för avsikt att endast
överföra fria kanaler, då behövs det inget eget alternativ till Boxer. 

Utbyteskostnader och myndighetsbeslut är samma för alla nyetablerare oavsett grupp-
eller alternativ tillhörighet. Kostnadsnackdelar oberoende av skalekonomi i högre grad 
missgynnar helt nya aktörer då de, till skillnad från kabel- och satellitoperatörer saknar 
helt erfarenhet av överföring av digital-tv. Produktdifferentiering eller med andra ord ett 
missgynnande läge avseende varumärkes kännedom på marknaden kan dock utgöra ett 
allvarligt hinder och det kan ta en hel del tid och investeringar för att etablera sitt namn. 
Nya företag är okända inte bara till kunder utan också till producenter. Den är en stor 
nackdel jämfört med grupp nr. 1, där man redan har etablerade relationer med 
producenter och inte behöver lägga mycket energi på att vinna deras förtroende.

5.3.2.3. Konkurrensstrategier – andra operatörer

Som bekant finns det tre strategier att välja bland: differentiering, fokusering och 
kostnadsöverlägsenhet. 

Kostnadsöverlägsenhet – grupperna har olika förutsättningar 

Målet man vill nå med denna strategi är att erbjuda produkt med samma kvalitet men till 
en lägre pris. De två nämnda grupperna av potentiella operatörer i alternativ 2 har olika 
förutsättningar. 
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Gruppen av potentiella konkurrenter som utgörs av aktörer verksamma i andra 
plattformer har redan etablerade relationer med programföretag. Det kan vara en fördel 
om de ska erbjuda sina nuvarande producenter en möjlighet att sända via marknät. 
Fördelen är särskild aktuell för kabel- och satellit operatörer (till exempel, ComHem, 
UPC). För programbolaget kan det vara lättare att sända via samma operatör på två sätt, 
och även det befintliga förtroendet och tillit kan spela en stor roll. Kabel- och 
satellitoperatörer skulle kunna erbjuda ett förmånligt ”paketpris” om programföretaget 
valde att anlita samma operatör för sändningar i flera plattformar. Det är en fördel denna 
grupp potentiella konkurrenter har i jämförelse med helt nya aktörer. 

Teracom har en lång erfarenhet i branschen, programföretag är nöjda med dess tjänsters 
kvalitet 134. Något ”paketpris” för att locka till sig kunderna som i fallet med kabel- och 
satellitoperatörerna har man ingen möjlighet att erbjuda. Dessutom ska man betala 
Teracom för frekvenser och drift/underhåll av nätet. Vi håller med Teracom och anser 
att det är tveksamt att en helt ny aktör skulle kunna åstadkomma kostnadsöverlägsenhet.

Differentiering

Differentieringsstrategi går ut på att skapa ett unikt erbjudande i konsuments ögon. När 
det gäller överföring av digital-tv är det tilläggstjänster såsom HDTV, mobil-tv och 
interaktivitet som skulle kunna särskilja ett erbjudande från ett annat. En ny operatör 
skulle kunna locka till sig programföretag genom att erbjuda att lägga till interaktiva 
tjänster. Men, som vi har antytt tidigare är det tveksamt att dessa tjänster skulle medföra 
extra värde för tittare som väljer marksänd digital-tv (se avsnitt ”Vertikal integration av 
programföretag”). 

Fokusering

Fokuseringsstrategi skulle innebära att erbjuda flera programföretag att utforma paket 
där flera kanaler ingår, som skulle konkurrera med Boxers utbud genom att vara bättre 
anpassade till olika målgrupper. Till exempel, samla ihop underhållningskanaler eller 
kanaler som visar sport. Eller att erbjuda programföretag som tycker att deras utbud 
kompletterar varandra kan utforma paket med inte bara en utan flera kanaler: fokusering 
på ett hushåll med olika smaker men samtidigt smalare och billigare paket än Boxers. 
För att inte gå miste om några kunder, skulle programföretag kunna samtidigt ingå både 
i Boxers och i den andra operatörens utbud: på så sätt skulle de inte vara beroende av 
tittarnas val av operatör. Detta alternativ stöter dock på problemet förknippat med 
marknätets största nackdel: begränsad plats, eftersom det skulle innebära slöseri med 
frekvenser. Att sända samma kanal ”parallellt” skulle nog inte godkännas av 
myndigheterna. 

                                                
134 Intervjuer med Fredrik Gren på SVT och med Bijan Salehi och Mojdeh Zandieh,  DTU Television
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6. METODKRITIK

Utvärderingen av studiens kvalitet bestäms av vilken ansats man använder: kvalitativ 
eller kvantitativ. Reliabilitet, replikerbarhet och generaliserbarhet är de tre vanligaste 
utvärderingskriterierna som används för bedömning av kvantitativa studier.135 Det är 
mer problematiskt att samma kriterier tillämpas på en kvalitativ studie, som i vårt fall. 
Fallstudier ofta har låg extern validitet eller generaliserbarhet, eftersom ett fall inte alltid 
kan vara representativt för andra liknande fall och resultatet av undersökning kan inte 
heller tillämpas generellt på andra fall.136

Anledningen till att kvalitén på kvalitativ undersökning är låg är att dessa kriterier har 
sitt ursprung i den statistiska metoden. I en kvantitativ undersökning mäter man några få 
variabler på en mängd enheter, de kvantitativa data är oberoende av sitt sammanhang. 
Kvalitativa data är däremot alltid beroende av sammanhangen, den genereras oftast i 
någon form av fallstudie där en mängd variabler från några få enheter studeras. I en 
kvalitativ undersökning är det forskaren själv som ska säkra kvalitén i analysen.137

Extern validitet, inre validitet och generaliserbarhet är kriterier som kan tillämpas för 
utvärdering av kvalitén på kvalitativ analys. Det måste dock uppmärksammas att dessa 
kriterier har annan innebörd än kriterier för kvantitativ forskning.  

6.1. Inre validitet (eller trovärdighet)

En hög inre validitet uppnås genom ett öppet och noggrant redovisa hur man har gått 
tillväga, genom att vara systematisk i datainsamlingsprocessen och analysarbetet. 
Trianguleringstekniken kan användas i fallstudier för att öka inre validitet.138  Vi har i 
denna studie försökt att redovisa tillvägagångssättet och analysen så noggrant som 
möjligt. Vi har också använt oss av triangulering i datainsamling. Vi använde såväl 
sekundära som primära källor. 

6.2. Extern validitet     

Extern validitet bestäms av en god inre validitet. Data måste vara fullständig och 
informationsrik för att man ska kunna bedöma i vilken utsträckning som resultat är 
överförbar till andra fall.139 Det har vi försökt att uppnå genom att samla in så mycket 
relevant information som möjligt från både sekundära och primära källor.  

6.3. Generaliserbarhet  

I kvalitativa undersökningar kan man inte presentera absoluta sanningar eller 
kvantifieringar som i statistisk generalisering. Om man lyckas i en analys att dra 

                                                
135 Bryman, A. (2002), s 43
136 ibid, s. 67
137 Christensen , L. et. al. (1998), s. 244
138 Christensen , L. et. al. (1998), s. 245
139 ibid, s. 246
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slutsatser som kan överföras till andra fall (i vårt fall – andra marknader) har man 
uppnått generaliserbarhet.140

Denna undersökning baserar sig på ett fall, därför kan det vara svårt att överföra det till 
flera marknader. Syftet är inte att dra slutsatser som skulle gälla för större populationer 
som i statistiska undersökningar utan att förstå problemet som berör marknaden som 
studeras som är ett unikt fall. Vi anser att denna undersökning fördjupar förståelse för 
det undersökta fenomenet, och därmed bidrar till befintlig kunskap om avreglerade
marknader. 

6.4. Reliabilitet

Med reliabilitet menas undersökningens tillförlitlighet. Det innebär att en studie med 
hög reliabilitet kan upprepas av andra och att alla ska komma till samma resultat. Detta 
är omöjligt och icke-önskvärt vid studier av komplexa fenomen.141  Kvalitativa forskare 
använder sällan begrepp som reliabilitet, istället får validiteten en bredare innebörd.142

Reliabiliteten kan dock användas i vissa fall istället för validitet, när det är svårt att 
bedöma validiteten.143  För att öka reliabiliteten har vi beskrivit val av de metoder vi 
använt i denna studie och angett en detaljerat beskrivning av tillvägagångssättet.  

7. AVSLUTNINGSKAPITEL    

Härnäst kommer vi att ge svar på forskningsfrågor som vi har ställt i kapitel 1. Låt oss 
upprepa vilka dessa var: 

1.Är marknaden attraktiv för nya aktörer? 
2.Vilka inträdeshinder finns det för en potentiell etablerare? 
3.Om nyetableringen skulle ske, vilka konkurrensstrategier är möjliga? 

Efter att ha gjort en omfattande analys av marknaden för överföring av marksänd 
digital-tv vilka slutsatser kan vi dra om marknadens attraktivitet? 

I analysdelen har vi kommit fram till det att marknaden för överföring av marksänd 
digital-tv växer snabbt. Frågan är dock vad ligger bakom en sådan kraftig ökning: 
huruvida efterfrågan är baserad på ”äkta” popularitet hos konsumenter eller om den är 
delvis skapad av informationsflödet från regeringens sida. Marknaden är långt ifrån att 
nå mättnad, och kommer att fortsätta växa inom överskådlig framtid (för utförligare 
diskussion se analyskapitlet). Vi undrar bara om tillväxten kommer att behålla sin takt. 
Vår åsikt är att företaget som överväger att träda in på marknaden ifråga bör avvakta 
tills övergången till digital tv är avslutad för att sedan kunna bedöma en verklig eller på 
ekonomernas språk ”real” marknadstillväxt. Förmodligen är det precis vad som händer 
just nu: det finns ingen konkurrens på marknaden, potentiella etablerare avvaktar. 

                                                
140 ibid, s. 246
141 Gustavsson, B. (red), (2004), s. 134
142 Patel, R. och. Davidson, B. (2003), s. 103
143 Gustavsson, B. (red), (2004,) s. 135
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Eftersom marknaden för överföring av marksänd digital-tv är i tillväxtstadiet kan den 
dock anses som attraktiv och lovande. Vi har identifierat två sätt på vilka distributionen 
av marksänd digital-tv kan komma att förändras (de kallade vi för alternativ 1 och 2 i 
analyskapitlet). Det första alternativet är programföretag som kan välja att integrera 
vertikalt och sköta sändningar av sina kanaler själva. Det andra alternativet är att 
programföretag fortsätter med sin nuvarande verksamhet, men väljer att göra affärer 
med en annan operatör än Teracom eller Boxer. Men först måste denna operatör komma 
från någonstans. Vi har identifierat två grupper av företag som skulle kunna vara 
intresserade av att etablera sig på marknaden: företag som har anknytning till branschen 
och de som inte har den. Låt oss se hur samtliga potentiella konkurrenter är beredda att 
bemöta branschens inträdeshinder och vilka konkurrensstrategier skulle de kunna välja 
emellan. 

Inträdeshinder och dess betydelse för olika grupper av potentiella konkurrenter 
sammanfattas i nedanstående tabell: 

Inträdeshinder 
för potentiella 
konkurrenter

Programföretag
(alternativ 1)

Aktörer som överför 
digital-tv i kabel och 
satellit 
(alternativ 2, grupp 1)

Företag utan 
anknytning till 
digital-tv branschen
(alternativ2, grupp 2)

1.Skalfördelar Betydelse varierar 
beroende på 
programföretagens 
storlek 

Möjligheten att 
sprida kostnader 
finns 

Betydelse varierar 
beroende på 
företagens storlek

2.Produkt-
differentiering

Kännedom hos 
tittare redan finns

Företag med 
välkända namn i 
digital-tv branschen 

Betydelse kan 
variera beroende på 
hur väl företaget är 
känt 

3.Kapitalbehov Betydelse varierar 
beroende på 
programföretagens 
ekonomi

Inte av stor 
betydelse (företag 
med bra ekonomi)

Betydelse varierar 
beroende på 
företagens ekonomi

4.Utbytes-
kostnader

Tittarnas besvär med kortbyte – oundviklig barriär för alla nya 
operatörer

5.Tillträde till 
distributions-
kanaler

Skulle själva utgöra 
en 
distributionskanal, 
men administration 
av kundkontakter 
innebär stora 
kostnader (för 
programföretag som 
sänder betalkanaler)

Skulle själva utgöra 
en 
distributionskanal, 
Har erfarenhet och 
kompetens av 
hanteringen av 
kundkontakter  

Skulle själva utgöra 
en 
distributionskanal, 
men skulle ha svårt 
att bryta relationer 
som producenter har 
med befintliga 
aktörer. 

6.Kostnads-
nackdelar 
oberoende av 
skalekonomi

Ingen erfarenhet av 
överföring av 
digital-tv

Erfarenhet av 
överföring av 
digital-tv, dock inte 
i marknät

Ingen erfarenhet av 
överföring av 
digital-tv
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7.Myndighets-
beslut

Begränsat antal 
producenter utgör 
inget hot 
(programföretag är 
själva producenter). 
PTS beslut ger ökade 
möjligheter i form av 
avreglering

Obligatoriskt sändningstillstånd
begränsar antalet programföretag 
(producenter). Å andra sidan, ger PTS 
beslut ökade möjligheter i form av 
avreglering

Tabell 2. Inträdeshinder 

Nedanstående tabell sammanfattar strategier som potentiella konkurrenterna skulle 
kunna använda sig av för att vinna marknadsandelar: 

Konkurrensstrategi
er 

Programföretag
(alternativ 1)

Aktörer som 
överför digital-tv
i kabel och satellit 
(alternativ 2, grupp 1)

Företag utan 
anknytning till 
digital-tv branschen
  (alternativ2, grupp 2)

1.Fokusering Erbjuda smalare 
paket till lägre pris

Erbjuda ”skräddarsydda” programpaket 
(för filmälskaren, för sportälskaren osv.)

2.Differentiering Erbjuda tilläggstjänster (till exempel, HDTV)
3.Kostnadsöverläg
senhet

Som del av 
fokuseringsstrategi: 
erbjuda smalare och 
billigare paket till 
tv-tittarna

Erbjuda 
programföretag 
paketpris: 
överföring i flera 
plattformar 
samtidigt 

Erbjuda 
programföretag  lägre 
pris för 
överföringstjänsten 

Den mest 
attraktiva strategin

Ingen Kostnadsöverlägs
enhet

Ingen 

Tabell 3. Konkurrensstrategier 

Programföretag kommer att stöta på alla inträdeshinder ur Michael Porters lista utom 
två: produktdifferentiering och myndighetsbeslut. Skalfördelar, kapitalbehov och 
tillträde till distributionskanaler (som innebär kostnader för egen hantering av 
kundrelationer, osv.) kräver goda finansiella förutsättningar. Tyvärr är det inte alla som 
kan skryta med det. Utbyteskostnader är det hinder som man måste vara mycket kreativ 
för att handskas med. Ett stort programföretag som MTG grupp skulle ha större chanser 
med att lyckas besegra inträdesbarriärer. Finansieringskapacitet och 
varumärkeskännedom är ett stort hjälpmedel som ett litet bolag (till exempel, DTU 
television ) saknar och förmodligen skulle inte klara av att åta sig ett tillägs-
verksamhetsområde.  

Apropå konkurrensstrategier kan man konkludera att inget av de två möjliga 
alternativen är särskilt lovande. Fokusering som siktar på att bättre betjäna sin målgrupp 
genom att erbjuda den en möjlighet att köpa abonnemanget billigare och undvika ha 
onödiga kanaler med i paketet inte skulle vara lönsamt. Inget av programföretag som vi 
har intervjuat anser att det skulle löna sig.144 Den andra strategin – differentiering med 

                                                
144 Intervju med Bijan Salehi, Mojdeh Zandieh och Behrouz Salehi, DTU Television
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hjälp av tilläggstjänster – är inte heller någon bra lösning, som bevisat av Boxers 
erfarenhet. 145  

Både omfattande inträdeshinder och icke-tillfredsställande möjligheter att konkurrera 
med Teracom och Boxer kan förklara varför programföretag inte rusade in på 
marknaden för överföring av marksänd digital-tv när denne öppnades för konkurrens. 

För etablerade kabel- och satellitoperatörer verkar branschen däremot inte ha några 
stora hinder i beredskap. Emellertid är de inte särskild intresserade av att etablera sig 
där eftersom de är mycket upptagna med verksamheten på sina nuvarande marknader 
som liksom marknaden för överföring av marksänd digital-tv inte heller har nått 
mättnad. Teoretiskt sett besitter de nödvändig kompetens och kapacitet för att kunna 
träda in på marknaden. Den konkurrensstrategi som de skulle kunna satsa på och med 
all sannolikhet vinna är kostnadsöverlägsenhet. På kort sikt har dessa företag dock inga 
sådana planer. 

För helt nya aktörer ser marknaden för överföring av marksänd digital-tv inte alls 
lovande ut. Som en nykomling i branschen för överföring av digital-TV måste man 
kämpa för att etablera sitt namn, bli känd för kunder och producenter och förtjäna ett 
gott rykte. Teracoms långa erfarenhet på marknaden, skalekonomi och hård press från 
substitutens sida (d.v.s. från kabel- och satellit operatörers sida) gör det före detta 
monopolet till en farlig jätte att försöka konkurrera med. Dessutom verkar det som om 
ingen av de tre generiska konkurrensstrategier vore uppnåelig för denna grupp av 
aktörer. I sin konsultrapport har PTS nämnt två bolag ur denna grupp som skulle kunna 
vara intresserade att träda in på marknaden. PTS påstår sig ha genomfört intervjuer med 
samtliga företag i dess lista.146 Våra mångtaliga försök att intervjua 2TBroadcasting och 
Industrikapital dock misslyckades. Antar vi att 2TBroadcastings uttalanden i media som 
tyder på deras avsikter att konkurrera med Teracom och Boxer är seriösa, är det ändå 
omöjligt att fastställa deras planerade konkurrensstrategi. 

Efter att ha analyserat chanser för överlevnad för bolag med ingen anknytning till 
branschen kan man dra en slutsats: marknaden kommer att vara tuffast mot helt nya 
aktörer.

Marknaden för marksänd digital-tv avreglerades för ett tag sedan men ingenting har 
förändrats. I föreliggande uppsats har vi beskrivit marknaden och dess framtida 
potential, analyserat vad som skulle kunna förhindra potentiella etablerare från att träda 
in på marknaden samt tagit en titt på möjliga konkurrensstrategier som olika grupper av 
potentiella etablerare skulle kunna ta sin tillflykt till. Det faktum att ingenting har 
förändrats på marknadsarenan är inte alls förvånande nu. 

                                                
145 Intervju med Johan Bobert, Boxer
146 NetLights konsultrapport
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8. Förslag till fortsatt forskning

Vårt förslag för fortsatt forskning är att studera konsumentpreferenser. Medan vi 
arbetade med vår uppsats stötte vi på bristen av tillgängliga konsumentundersökningar 
avseende ett flertal områden, exempelvis utbyteskostnader i samband med eventuella 
behovet att växla mellan olika kort för digitalboxar, efterfrågan för interaktiva tjänster. 
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Bilaga 1. Frågor till programföretaget DTU Television: 
1.Hur definierar ni er målgrupp?
2.Vilka kanaler är era främsta konkurrenter?
3.Finns er kanal representerad i flera plattformer?  Hur stor andel av era tittare tar emot 
er kanal via marknätet jämfört med andra överföringssätt? 
4.Hur många tittare har er kanal? 
5.Har ni en uppfattning om hur stor andel av dessa är era ”trogna” tittare, dvs. de som 
skulle aktivt välja er kanal om de erbjöds möjligheten att välja enskilda kanaler i 
marknätet (i Boxers utbud)?
6.Vad tycker ni om att tv-tittarna som köper en abonnemang hos Boxer, får ett paket 
med många kanaler ”på köpet”, utan en större möjlighet att välja just de kanaler de vill 
titta på och betala för? Vilket alternativ gynnar er kanal mest? 
7.Varför är ni intresserade av att er kanal ingår i Boxers baspaket? 
8.Hur förhåller sig de olika överföringsalternativ ni använder (kabel, satellit, marknät) 
när det gäller kostnaderna för sändningar? 
9.Är ni nöjda med hur marknätet marknadsförs idag (till tv-tittare)?
10. Många av era potentiella tittare bor i flervåningshus med anslutning till kabel. 
Tycker ni inte att ni går miste om kunder i och med att ni inte finns i kabel? 
11. Tror ni att det stora intresset för marknätet (om man tittar på hur antalet Boxers 
abonnenter växer) beror på att tittarna har gjort ett aktivt val eller på att deras kunskap 
om andra alternativ brister? 
12. Hur ser ni på marknätets framtida potential? Vilka kommer att titta på 
marksänd-tv i fortsättningen? Kommer den kanske att ersättas med andra 
överföringssätt i framtiden? 

Bilaga 2. Frågor till programföretaget SVT:
1. Vilka distributionsplattform använder ni er av?
2. Hur långt sträcker sig era avtal med nätoperatörerna?
3. Varför vill ni sända i marknät?
4. Vad är viktigt för er i valet av distributionsplattform?
5. Upplever ni att olika distributionsplattform konkurrerar med varandra eller
kompletterar varandra när det gäller avtalen med programföretag?
6. Hur förhåller sig olika överföringssätt till varandra när det gäller priser för 
sändningar?
7. Är ni bekanta med Post och Telestyrelsens beslut? De har beslutat om 
skyldigheten till Teracom att ge tillträde till sin infrastruktur, åt andra företag som vill 
vara nätoperatörer i marknät. Det innebär att de kommer att förhandla med 
programbolag och erbjuda sända deras programinnehåll samt med Teracom för 
frekvenserna. Kan ni föreställa er ett sådant mellanled? Tycker ni att det behövs?
8. Skulle ni kunna överväga att byta till en annan marknätoperatör som skulle
 förhandla åt er med Teracom om deras frekvenser? Om de skulle erbjuda er
bättre priser än ni betalar för närvarande till Teracom?
9. Skulle ni kunna acceptera lägre driftsäkerhet med tillfälliga avbrott om
priset för sändningar via marknätet var lägre?
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10. Är ni nöjda med prisnivån på sändningar i marknätet? Anser ni att den är
 rimlig eller förhöjd?
11. Är ni nöjda med kvaliteten av sändningar i marknätet?
12. Vilka fördelar och nackdelar ser ni med att vara en fri kanal?

Bilaga 3. Frågor till kabeloperatörer UPC och ComHem samt 
satellitsystemägaren SES Sirius AB:
1. Har ni långvariga relationer med programföretag som är era kunder?
2. Tycker ni att er nuvarande marknad har tillväxtpotential? Att det finns 
möjligheter för er att växa inom er nuvarande verksamhet?
3. Har ni en eller flera affärsområden?
4. Tycker ni att det går bra för er?
5. Skulle ni överväga möjligheten att utöka verksamheten till andra marknader (i 
synnerhet marknaden för överföring av marksänd digital-tv där det nu finns en 
möjlighet att agera som en nätoperatör vid sidan om Teracom)?
6. Tycker ni att marknaden för överföring av marksänd digital-tv (som beskrivet i 
fråga ovan) är en attraktiv marknad?
7. Om ”ja”: 
- Anser ni att ni har nödvändig kompetens för att kunna agera på denna nya 
marknad (som ett alternativ till Teracom)?
- Anser ni att ni redan har fysisk infrastruktur (antenn, sändare, osv) som ni kan 
använda till att sända i marknät? Om inte, anser ni att detta problem skulle kunna lätt 
lösas genom att skaffa nödvändig utrustning eller hyra även den av Teracom?
- Har ni kontakter med leverantörer av nödvändig (för att sända i marknät) 
utrustning? 
8. Har ni någon föreställning om vad som kan hålla fast en kund vid en särskild 
operatör (Teracom), förutom kontrakt?
9. Om ni skulle tillträda på marknaden för programsändningar i marknät (dvs. ta 
över en del av Teracoms nuvarande uppgifter) skulle ni kunna sköta paketeringen av era 
kunders kanaler på egen hand eller måste ni sluta avtal med Boxer? 
10.  Skulle ni vara intresserade att sända över hela landet eller enbart utvalda 
områden? I så fall, vilka? 

Bilaga 3a.  Tilläggsfrågor till SES Sirius AB (vid ett senare 
tillfälle)
11. Skulle ni kunna överväga möjligheten att utöka verksamheten till andra 
marknader (det är marknaden för överföring av marksänd digital-tv där det nu finns en 
möjlighet att agera som en nätoperatör vid sidan om Teracom som intresserar oss i 
första hand)? Om inte för närvarande, kanske i framtiden?
12. Har vi uppfattat det rätt att ni för närvarande inte tycker att marknaden för 
överföring av marksänd digital-tv inte är attraktiv för er att ge sig in på? På vilket sätt 
har satellitdistribution bättre förutsättningar?
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Bilaga 4. Frågor till Boxer (operatören i marknät):
1. Med hur många abonnenter har ni vuxit under åren? Vi skulle gärna vilja ha 
siffror för olika perioder, särskilt sedan nedsläckningen av de analoga sändningarna 
inleddes.  
2. Just nu är det så att de som köper en abonnemang hos Boxer, får en mängd 
kanaler ”på köpet”, plus ett antal tillvalskanaler. Varför har ni valt detta system istället 
för att ge tittarna större frihet vid val av de kanaler de vill titta på och betala för?
3. Har ni planer att ändra detta system och öka möjligheten för tittarna att välja 
enstaka kanaler?
4. När ni förhandlar med kanaler som ska ingå i ert utbud, framför de önskemålen 
om att ingå i basutbudet eller att vara en tillvalskanal? Är det deras önskemål som styr 
eller finns det andra aspekter att ta hänsyn till? 
5. Har ni fått synpunkter från tittare angående ert kanalutbud? Vad baserar ni ert 
val av kanaler på? Eller är det Kulturdepartementet som bestämmer och ni ska bara 
sända? 
6. När Kulturdepartementet godkänner en lista av kanaler, måste Boxer sända 
samtliga kanaler eller har den en frihet att välja bland dem?
7. Ni utvecklar även interaktiva tjänster i marknätet. Hur ser efterfrågan ut? Vilka 
kanaler är mest intresserade och av vilka tjänster? 
8. Hur ser ni på framtida utvecklingen av interaktiva tjänster? Kommer de att vara 
efterfrågade av dem som väljer att titta på TV via marknät eller kommer tittarna som har 
stort intresse för interaktivitet välja andra överföringssätt än marknät? 

Bilaga 5. Frågor till 2TBroadcasting och Industri Kapital: 
1. Har ni redan kontaktat något programföretag med erbjudan att sända deras 
kanaler via marknät om ni får tillträdet? 
2. Tycker ni att marknaden för överföring av marksänd digital-tv är en attraktiv 
marknad?
3. Anser ni att ni har nödvändig kompetens för att agera på denna nya marknad?
4. Anser ni att den infrastruktur som ni redan har kan användas för att sända i 
marknät? 
5. Har ni kontakter med leverantörer av nödvändig (för att sända i marknät) 
utrustning? 
6. Har ni någon föreställning om vad som kan hålla fast en kund vid en särskild 
operatör (Teracom), förutom kontrakt?
7. Om ni skulle tillträda på marknaden för programsändningar i marknät (dvs. ta 
över en del av Teracoms nuvarande uppgifter) skulle ni kunna sköta paketeringen av 
kanaler på egen hand eller måste ni sluta avtal med Boxer? 
8.  Skulle ni vara intresserade att sända över hela landet eller enbart utvalda 
områden? I så fall,     vilka? 
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Bilaga 6. Frågor som låg till grund för intervju med Post- och 
Telestyrelsen (PTS): 
1. Kan man kalla PTS beslut för ”avreglering”? Eller ”avmonopolisering”? 
2. Vad är bakgrund till beslutet? Varför blev det nödvändigt?
3. Kan ert beslut jämföras med beslutet 1991 där regeringen fastställde att 
mobiloperatörer fick hyra ledningar i nätet för att sedan sälja kapacitet vidare till tredje 
part? 
4. Har utländska företag möjligheten att bli marknätoperatörer i Sverige? 
5. Enligt PTS beslut är Teracom skyldig att ge tillträde till sitt nät åt de operatörer 
vilkas begäran anses vara ”rimlig”. Vem beslutar över detta och vilka kriterier gäller?
6. Måste den blivande nätoperatören ha redan slutit ett avtal med ett 
programföretag för att det ska anses ”behörig” till att få tillträde?
7. Anser ni att det är möjligt att sluta ett avtal med programföretaget innan det är 
säkert att man kan leverera? Eller är man automatiskt behörig om man har slutit avtalet? 
Måste man även få tillstånd enligt lagen innan man vänder sig till programföretaget? 
Vad kan man lova programföretaget som en blivande nätoperatör, kan man lova att 
sändningar blir av? Eller är det möjligt att man stöter på hinder efter att ha nått 
överenskommelse med programbolaget?   

8. Om en ny nätoperatör skulle tillträda på marknaden för programsändningar i 
marknät  
(dvs. ta över en del av Teracoms nuvarande uppgifter) skulle den kunna sköta 

paketeringen av kanaler på egen hand eller måste den sluta avtal med Boxer? 

9. SVT och TV4 – när de sänder digitalt via marknät – i och med att de är Public 
Service kanaler, är de skyldiga via lagen att sända via Teracom om andra alternativ 
skulle finnas? 
10. Vilka regler gäller för priser som Teracom får sätta för användning av sit nät? 
11. Har ni uppfattning om att Teracoms priser för att sända i marknätet är för höga? 
Att det finns möjligheten för en blivande nätoperatör att erbjuda lägre priser för samma 
tjänst? 
12. En ny nätoperatör kommer kanske att vilja sända i attraktiva storstadsområden, 
där man via mindre täckningsområde når ut till många. Kommer det att avspeglas i 
Teracoms priser för tillträdet? Dvs. att sända över lika stort område kostar olika 
beroende hur tätt befolkat det är? 
13. Tror ni att de första nätoperatörerna kommer att vilja ”lägga beslag på” de 
attraktiva områdena först?  (”First mover advantage”)
14. I konsultrapporten som ni har skickat oss är antalet potentiella konkurrenter 
listade (operatörer i andra plattformer – Sirius (satellit), ComHem (kabel), 
Industrikapital (aktörer utan roll idag), TeliaSonera (carrier)) – vi har kontaktat en del 
av dessa angående deras eventuella intresse att konkurrera med Teracom, med de flesta 
har svarat att de inte har sådana intressen och planer. Hur kommer det sig att de har 
hamnat på listan? Är de där som exempel eller har konsulter talat med dem och 
diskuterat möjligheten att de kan bli nätoperatörer? 
15. Carriers (TeliaSonera, Dataphone) – som potentiella aktörer. Vad skulle deras 
roll vara i förhållande till television? 
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Bilaga 7.  Frågor som låg till grund för intervju med Teracom:
1. Först frågar vi om vår uppfattning av hur det (att sälja överföring av digital TV) 
fungerar stämmer, nämligen:
Är det så att alla programföretag är kunder hos Teracom? Sändare av betalkanaler har 
avtal med Boxer, som kan ses som  en del av Teracom. Kanaler som vill bli fria (gratis 
för tittarna) förhandlar direkt med Teracom och betalar till Teracom. Om ett 
programbolag vill sända via Boxer, kostar det något extra då?

2. Vilka priser för överföring av marksänd digital-tv gäller för   
programföretag?

3. Finns det några operatörer som redan har anslutit sig till Teracoms infrastruktur? 
4. Planeras det någon sådan anslutning? Har någon visat sitt intresse?
5. Före beslutet från PTS, hade någon annan operatör tillgång till marknätet?  
Kanske tillfällig tillgång? Om ja, under vilka villkor?
6. Hur orealistisk är det att bygga ett alternativt marknät? Hur orealistiskt var det 
för 10 år sedan och hur orealistisk är det nu? Vilka möjligheter finns det? 
7. Vore marksänd TV värd att satsa på (investera i), om det inte fanns    
”påtryckning” från regeringens sida? Hur stor uppskattar ni att dess framtida potential 
är?

8. Tror ni att det finns möjlighet att marksänd digital TV kommer att minska i 
betydelse i framtiden, jämfört med kabel och satellit? Finns det möjlighet att det 
kommer att konkurreras ut av andra sätt av tv- överföring? 
9. Vilka fördelar har marksänd TV jämfört med kabel- och satellit-TV?   
(rikstäckande – är det? Mobil tv och mobila tv-tjänster). 
10. Är frågan om konkurrens med Boxer aktuell just nu?  Finns det en möjlighet för 
uppkomsten av andra företag, som ska erbjuda kanalpaket via marknätet? Blir de i så 
fall en del av marknätsoperatörer (liksom Boxer är en del av Teracom)?
11. Hur påverkas ni av att ni är ett statligt företag? Har Teracom ett vinstintresse? 
Kanske dess huvudsakliga mål är att förse allmänheten med marknätet? Viken 
inställning har ni till PTS beslut?  
12. Var tillverkas utrustning? Vilka leverantörer har ni? Vilka relationer har ni med 
era leverantörer?
13. Service och underhållning av infrastrukturen – hur bedrivs det?  
14. Vad finns det för möjligheter till differentiering av produkten ”överföring av 
marksänd digital TV”? Finns det något ”extra” att erbjuda kunderna (programbolagen)?
15. Om 2TBroadcasting får tillgång till marknätet och kommer att  
konkurrera med Teracom och om de verkligen kommer att ha 25 procent lägre priser än 
Teracom, vad kommer Teracom att göra? Sänka priset? Erbjuda något extra som 
kompenserar högre priser? I så fall, vad kan det vara?

16. Vad anser ni är viktigt för kunderna (programbolagen som köper tjänsten 
”överföring av digital TV via marknät”)? Är det låga priset? Är det kvalitet? 
17. Vad finns det för mått på kvalitet? Sändningar utan avbrott, något annat? 


