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Forord 

Denne oppgaven er utført som en obligatorisk del av det 2-årige masterstudiet i 

samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt.  Temaet på oppgaven er 

valgt ut fra egen nysgjerrighet ved at jeg ønsket å finne en mulig forklaring på noe jeg i lang 

tid har undret meg over. 

 

Jeg vil takke de mange hjelpere jeg har støttet meg til underveis i arbeidet.  Ikke minst til 

tidligere kollegaer i Post- og teletilsynet som har møtt mine forespørsler med tålmodighet, til 

redaktør Arne Joramo i nettavisen Inside Telecom som har latt meg få gratis abonnement i 

en periode, og til de aktørene i markedet som har vært villige til å fortelle om deres 

virksomhet. 

 
Jeg vil takke min veileder, professor Tore Nilssen ved Økonomisk institutt, for en lyttende 

og interessert holdning, og for konstruktive og utfordrende tilbakemeldinger underveis med 

arbeidet.  Samarbeidet med Tore Nilssen har vært en kilde til faglig inspirasjon. 

 

Jeg tar forbehold om at framstillingen kan inneholde unøyaktigheter, eventuelt også mangler 

eller feil.  Ansvaret for dette ligger hos meg, og jeg beklager dersom noen ser seg omtalt på 

en måte som ikke medfører riktighet. 

 

Jeg må også rette en takk til regjeringen Bondevik II, daværende statsråd Victor Normann og 

Stortinget for vedtak 5. juni 2003 om flytting av statlige tilsyn, og Post- og teletilsynets 

direktør Willy Jensens beslutning om bruk av virkemidler ved omstilling.   Dette har gjort 

min drøm om videre studier en økonomisk realitet. 

 

Til slutt en takk til familien som har vist tålmodighet og forståelse underveis i studietiden.  

 

Sørum,  25. januar 2008 

 

Marit Blegeberg Østmo 
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Sammendrag 

Norske myndigheter har ønsket større konkurranse i markedet for mobiltelefoni til tross for 

erkjennelsen av at næringen kjennetegnes av ugjenkallelige etableringskostnader.  For å 

legge til rette økt konkurranse har myndighetene redusert etableringshindringene, men 

aktørene i markedet har i liten grad vist vilje og evne til å investere i infrastruktur. 

 

Mobilmarkedet har hatt stor vekst i antall aktører.  Imidlertid viser historien at veksten i 

antall aktører i mobilmarkedet har kommet med et større antall tjenestetilbydere og ikke med 

antall operatører med eget nett. 

 
Å etablere seg som nasjonal mobiloperatør med eget nett er forbundet med betydelige 

oppstartskostnader relatert til etablering av infrastruktur og bruk av høyt spesialisert teknisk 

personale.  I tillegg kommer funksjoner som fakturering, regnskap og kundeservice.  Dette er 

kostnader som man i liten grad får tilbake dersom etableringen mislykkes og som derfor må 

betraktes som ugjenkallelige.  Derimot er det å etablere seg som tjenestetilbyder forbundet 

med vesentlig lavere oppstartskostnader relatert til fakturering, regnskap og kundeservice. 

 

John Sutton har gjennom boken ”Sunk Cost and Market Structure”(1991) beskrevet 

ugjenkallelige kostnaders betydning for bedrifters vilje til å etablere seg i markedet, samt 

hvordan eksogene ugjenkallelige (sunk cost) kostnader, hvis størrelse ikke kan påvirkes av 

bedriften selv, virker forskjellig fra endogene ugjenkallelige kostnader, hvis størrelse 

bedriftene kan påvirke selv. 

 

Eksogene ugjenkallelige kostnader kan for mobilmarkedet være alle kostnadselementer som 

er nødvendige for å sette opp et mobilnett som kan tilby et grunnleggende tjenestenivå eller 

kvalitet, mens endogene ugjenkallelige kostnader er kostnadselementer som man må påta seg 

for å beholde en viss fortjeneste i markedet, eksempelvis ved å tilby nye tjenester fordi 

konkurrentene gjør det, aktiv markedsføring, utvikling av nye produkter mv. 

 

I oppgaven argumenteres det for at deler av de ugjenkallelige investeringskostnadene i 

mobilbransjen er endogene.  Den samfunnsøkonomiske analysen i Suttons modell for 
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endogene kostnader viser at markedsstrukturen i markeder med vertikalt differensierte 

produkter vil bli konsentrert.   

 

Resultatet av analysen gir at markedsstrukturen ikke gir et økende antall aktører etter som 

markedets størrelse vokser, men snarere at den vil konvergere mot et likevektsnivå som er 

uavhengig av markedets størrelse.  På denne bakgrunn gjøres en analyse av 

markedssituasjonen i norsk mobiltelefoni i perioden 2002-2007, der tjenestetilbyderne har 

spilt en betydelig rolle i endogeniseringen av etableringskostnadene, og der antall nasjonale 

operatører ser ut til å konvergere mot en situasjon med noen få aktører. 
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1. Innledning 

Denne oppgaven handler om det norske markedet for mobiltelefoni. Norske myndigheter har 

redusert etableringshindringer med hensikt å legge til rette for økt konkurranse i markedet.  

Operatører av mobiltelefonitjenester har vist interesse for de tilrettelagte 

konkurransevilkårene, men har i liten grad vist vilje og evne til å investere i infrastruktur. 

 

Det er mange aktører i dagens mobilmarked.  Aktørene betjener sluttbrukermarkedet der 

forretningslivet avhenger av gode tjenester til rimelige priser, og der vi kjøper mobiltelefon til 

oss selv, til mormor og til ungene våre.  Imidlertid er ikke alle aktørene mobiloperatører.  

Mange av dem er tjenestetilbydere, og noen av dem er virtuelle mobiloperatører.  Felles for 

disse er at de kjøper deler av forretningsgrunnlaget fra nasjonale mobiloperatører. En nasjonal 

mobiloperatør produserer hele verdikjeden av sine tjenester selv.  Disse selges i 

sluttbrukermarkedet i konkurranse med de andre aktørene, men selges også i grossistmarkedet 

som innsatsfaktor til de andre aktørenes tjenester. 

 
Hensikten med oppgaven er å sette fokus på hvorvidt bygging av flere parallelle radionettverk 

vil realisere de telepolitiske målene om gode og rimelige telekommunikasjoner. 

 

Myndighetene har de siste sju årene redusert etableringshindringer ved frigjøring av 

frekvensressurser og lagt til rette for deling av allerede etablert infrastuktur.  Hensikten med 

dette er å legge til rette for økt konkurranse, og med dette gi incentiver til økt utbygging av 

parallell infrastruktur.  Samfunnet har i samme periode erfart en sterk vekst i antall aktører, 

der de aller fleste er tjenestetilbydere.  Samtidig har prisene i sluttbrukermarkedet blitt 

redusert og trafikkvolumet blitt mer enn fordoblet.  I løpet av det siste året har det vært fokus 

på utbygging av ny infrastruktur ved at en ny aktør har gått i gang med å bygge 

landsdekkende mobilnett.  På denne bakgrunn er det naturlig å undres over årsakene til det har 

tatt så lang tid før myndighetenes stimuli har gitt respons.   

 
Oppgaven tar sikte på å belyse myndighetenes tilrettelegging for flere nasjonale operatører, 

responsen fra aktørene i markedet, hvordan teknologi og frekvenser virker begrensende på 

aktørene, samt hvordan grossistmarkedet fungerer.  I fortsettelsen av dette foretas en analyse 

av investeringsbeslutninger med den hensikt å belyse om det finnes et en likevekt for antall 

nasjonale operatører i et lite og grisgrendt land som Norge. 
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I kapittel 2 beskrives markedet for mobiltelefoni.  Sentrale deler av denne beskrivelsen er 

politiske føringer, teknologiske og markedsmessige utfordringer, metoder og resultater i 

frekvenstildeling, kort om radiofrekvenser som begrensende ressurs, og telemyndighetenes 

arbeid for å unngå for høye priser i grossistmarkedet.  Til sist i kapittel 2 finner man en 

oppsummering om markedets utvikling og hvorvidt dette har utviklet seg etter Stortingets 

intensjoner. 

  

Kapittel 3 setter ned velkjente økonomiske byggesteiner som bakgrunn for den modellen som 

blir sentral i analysen av markedsstrukturen.  Deretter presenteres en økonomisk modell 

utviklet av John Sutton (1991) som analyserer virkningene på markedsstrukturen når aktørene 

i markedet står overfor store ugjenkallelige kostnader, og hvordan markedsstrukturen kan 

utvikle seg forskjellig etter som de ugjenkallelige kostnadene er gitt fra forhold utenfor 

aktørenes beslutningsområde, eller om aktørene kan påvirke størrelsen på de ugjenkallelige 

kostnadene selv. 

 

Kapittel 4 drøfter myndighetes tilretteligging for konkurranse på infrastruktur i lys av den 

økonomiske analysen foretatt i kapittel 3.  Videre beskrives noen egenskaper ved bransjen 

som er interessante for den økonomiske analysen, og utviklingen av markedet fra 2002 – 2007 

analyseres ved hjelp av modellen i kapittel 3.  Til slutt følger avsluttende kommentarer om 

markedsutviklingen og hvorvidt de politiske føringene hadde den ønskede effekten. 
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2. Mobiltelefoni i Norge 

2.1 Framvekst og etablering  

2.1.1 Markedet etableres 

Mobile tjenester innen telefoni har gradvis vokst fram siden slutten av 1960-tallet (Grimstveit 

og Myhre, 1995).  Det første systemet var manuelt og ble kalt offentlig landmobil telefon, 

OLT.  OLT var et lukket system, der man ble tildelt abonnement etter tjenestlig behov. 

Systemet hadde svært begrenset kapasitet.  Det første åpne mobiltelefonsystemet, NMT450, 

ble etablert i 1981.  Etter få år var etterspørselen i markedet sterkt voksende, og NMT450 ble 

for lite.  Det var ikke mulig å utvide mobiltelefonsystemet i 450 MHz båndet, og et 

supplerende system, NMT900, ble etablert i 900 MHz båndet i 1986.   

 

Fra midten av åttitallet foregikk det en utvikling av et felles europeisk digitalt system for 

mobiltelefoni, GSM.  Dette ble kalt 2.generasjonssystem, da NMT ble betegnet som første 

generasjon.  GSM ble innført i europeiske land rundt 1992.  På samme tid foregikk det i 

Europa en systematisk nedbygging av monopoler i telesektoren, med tilretteligging for 

konkurranse på flere områder.  På denne bakgrunnen ble det bestemt at Norge skulle ha to 

landsdekkende nett for det nye mobiltelefonsystemet, der Telenor skulle ha det ene. Det ble 

utlyst en anbudskonkurranse, der Netcom GSM ble tildelt den andre lisensen. Begge nettene 

åpnet i 1993.  Det var da tre supplerende mobilsystemer i drift, NMT450, NMT900 og 

GSM900.  NMT var fremdeles i vekst og nådde toppen i 1995 med 488 000 brukere.  GSM 

og NMT900 er de systemene som ligner hverandre mest.  Da GSM ble tilstrekkelig utbygd, 

tapte NMT900 marked til GSM.  Mot slutten av nittitallet ble frekvensressurser overført fra 

NMT900 til GSM-nettene.  NMT900 ble nedlagt i mars 2001 med 40 000 brukere.  NMT450 

hadde av teknologiske årsaker et dekningsmessig fortrinn i grisgrendte strøk inntil GSM var 

tilstrekkelig utbygd også her.  NMT450 ble nedlagt 1. januar 2005 med 23 000 brukere. 

 

2.1.2 Markedet modnes 

Teknologi 

GSM-teknologien ble utviklet videre utover 90 tallet og førte til nye versjoner av GSM-

standarden. En av de nye standardene tilrettela GSM for 1800 MHz-båndet.  Andre versjoner 
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tilrettela GSM for dataoverføring. En av disse var GPRS, General Package Radio Switched 

Systems, en oppgradering av GSM til 2,5 generasjonssystem.  Dette ble implementert i både 

Telenors og Netcoms mobilnett høsten 2001 (PT, 2002).  Utvikling av 

dataoverføringsteknologien i GSM fortsatte og EDGE, Enhanced Data Rate for GSM 

Evolution, eller Extended GRPS ble ferdigstilt og satt i drift i 2004. EDGE tilfredsstilte 

spesifikasjonene til 3. generasjonssystemer. 

 

UMTS, Universal Mobile Telephone System, er en annen type teknologi som tilfredsstiller 

spesifikasjonene til 3. generasjonssystemer.  Utviklingsarbeidet med UMTS ble påbegynt 

allerede før GSM som 2. generasjonssystem var satt i drift i Europa, og var ferdig utviklet i 

1998.  Allerede i 1992 ble det på ITUs radiokonferanse satt av frekvensressurser til 

3.generasjonssystemer.  Allokeringen ble fulgt opp i europeiske og nasjonale frekvensplaner 

utover nittitallet. 

 

Frekvenslisenser 

UMTS-lisensene ble tildelt i desember 2000.  Det var fire lisenser som ble tildelt etter 

metoden”skjønnhetskonkurranse”, der interessentene konkurrerte med 

utbyggingsforpliktelser.  Utbyggingskravene i tillatelsene reflekterte de budene interessentene 

hadde gitt i skjønnhetskonkurransen og var følgelig omfattende, 75- 83 % av befolkningen. 

 

Telenor og Netcom fikk lisens i denne runden. Begge disse lyktes i å bygge ut UMTS-nett, og 

disse åpnet for publikum i 2005.  Tele2 og Broadband Mobile fikk også lisens.  Broadband 

Mobile gikk konkurs i 2001, og lisensen ble trukket tilbake.  Tele2 anmodet 

Samferdselsdepartementet i 2002 om å få levere tilbake lisensen, noe de fikk mot et vederlag 

på 10 millioner kroner. 

 

De to ledige UMTS-lisensene ble auksjonert ut sommeren 2003. Selskapet Hi3G la inn bud og 

fikk en lisens med et utbyggingskrav på 30 % av befolkningen innen 2009, som er mildere 

enn vilkårene i Telenors og Netcoms lisenser.  Den siste lisensen til UMTS var ledig fram til 

desember 2007, da den ved auksjon ble tildelt selskapet Mobile Norway med et  

utbyggingskrav på 40 % av befolkningen 

 

Frekvenser til GSM900 og GSM1800 ble auksjonert ut i 2001. Dette førte til at Telenor og 

Netcom fikk større ressurser, samt at to nye aktører, Bane Tele og Teletopia, fikk lisens.  
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Markedsutvikling 

Verken Bane Tele eller Hi3G har benyttet lisensen, men Bane Teles lisens ble etterhvert 

overført til Network Norway, som åpnet eget nett i februar 2007. 

Teletopia hadde administrative problemer i utbyggingsfasen, men lyktes i å etablere et lite 

nett. Teletopia ble kjøpt av selskapet MTU Nett AS, og lisensen ble deretter overdratt til MTU 

Nett, som allerede var etablert som tjenestetilbyder ved selskapet Combitel. 

 

Netcom og Telenor tillot tjenestetilbydere i sine nett fra våren 2000 (PT, 2002). 

Etableringsterskelen for slike aktører var lav, og det er nå ca. 31 slike i markedet. 

 

2.2 Telepolitikk og virkningene av denne 

2.2.1 Politisk tilrettelegging 

Fra myndighetenes side har det vært et mål ”å sikre størst mulig verdiskapning og effektiv 

utnyttelse av ressursene i telesektoren, ved å sikre tilgang til og effektiv bruk av offentlige 

telenett og offentlig teletjeneste gjennom virksom konkurranse” (St. meld. nr 24 (1999-2000), 

s 6). 

 

St. meld. nr 24 (1999-2000) drøfter to virkemidler for å nå de telepolitiske målene.  Det ene er 

tilgang for virtuelle operatører i de to etablerte nettene, det andre er hvordan man skal gå fram 

ved etablering av 3 generasjonssystemer. 

 

Samferdselsdepartementet gjør i stortingsmeldingen en samfunnsmessig vurdering av fordeler 

og ulemper ved å tillate virtuelle operatører.  Av fordeler nevnes at virtuelle operatører kan gi 

økt konkurranse i markedet for teletjenester slik at sluttbrukerne får et bredere utvalg av 

tjenester, samt at eksisterende operatører innen andre deler av telemarkedet også kan etablere 

seg som virtuelle mobiloperatører og på den måten framstå som totalleverandør i 

sluttbrukermarkedet.  Av ulemper nevnes at de eksisterende mobiloperatørene får reduserte 

investeringsincentiver, og at det er sannsynlig at et samfunnsøkonomisk ønskelig nivå på 

investeringene dermed ikke blir opprettholdt fordi det knyttes større usikkerhet til forventet 

avkastning av nettinvesteringene når virtuelle  operatører også får tilgang til de nasjonale 

operatørenes nett.  En annen bekymring Samferdselsdepartemetet viser er: ”Videre er det 

sannsynlig at det å legge til rette for virtuelle mobiloperatører vil gjøre det mindre attraktivt å 

bygge ut nye mobilnett” (St. meld. nr 24 (1999-2000), s 3).  
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Konklusjonen fra stortingsbehandlingen (Innst. S. nr. 146 (1999-2000)) var at etablerte 

operatører ikke ble pålagt å gi tilgang til virtuelle operatører.  Det ble vedtatt å utlyse fire 

konsesjoner for 3.generasjons mobilnettverk.  Disse ble utlyst og tildelt i slutten av 2000. 

 

St. meld. nr 32 (2001-2002) behandler konkurransesituasjonen på mobilmarkedet, med fokus 

på virkemiddel for å styrke konkurransen.  Bakgrunnen for meldingen var blant annet redusert 

utbyggingstakt for de som hadde fått UMTS lisens, konkursen til Broadband Mobile og den 

generelle tilbakegangen i telemarkedet i Europa.  Spørsmålet om tilgang til mobilnett for 

virtuelle operatører er stilt igjen, samt mulighetene for å gjøre frekvensrettigheter til en 

salgsvare.  Videre behandler meldingen UMTS tildelingene og gir råd for videre regulering. 

 

Konklusjonen fra stortingsbehandlingen (Innst. S. nr 192 (2002-2003)) var at etablerte 

operatører ble pålagt å imøtekomme rimelige anmodninger om tilgang i nettet , samt at at de 

ledige UMTS lisensene skulle lyses ut for tildeling ved auksjon. 

 

2.2.2 Virtuelle operatører og tjenestetilbydere 

Sense Communications anmodet Telenor om tilgang i nettet allerede i 1998, men fikk avslag. 

Post- og teletilsynet påla dermed Telenor om å inngå avtale med Sense Communications.  

Telenor, Telia og Netcom påklaget vedtaket.  Saken fikk mye oppmerksomhet i media og ble 

oppfattet som å være av prinsipiell karakter (St. meld. nr 24 (1999-2000), PT (1998)).  Denne 

saken var trolig en av årsakene til at spørsmålet om virtuelle operatører ble behandlet i 

St.meld. nr 24 (1999-2000)).  Sense etablerte seg vinteren 2000 som som den første 

mobiltilbyder i Norge uten eget radionett.   De ønsket å være en virtuell operatør, men fikk 

adgang til å være tjenestetilbyder med trafikk i Telenors nett.  Flere tjenestetilbydere startet 

opp i tiden som fulgte.  

 

I årene fram mot 2007 har det blitt en rekke tjenesteleverandører i både Telenors og Netcoms 

nett.  Disse har utviklet ulike forretningsmodeller slik at de kan tilby primærtjenestene 

telefoni og sms til lave priser i sluttbrukermarkedet. 

 

Den første virtuelle aktør var Tele2 i 2002 som inngikk avtale med Telenor om leie av 

overføringskapasitet i GSM radionettet. 
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Ventelo hadde vært tjenestetilbyder siden 2001 og fikk MVNO avtale med Telenor i 2005.  

Ventelo ønsket å starte opp som MVNO umiddelbart etter at de fikk tilgang, men etablering 

av MVNO plattform ble forsinket av problemer med å få på plass utenlandsavtaler.  Etter 

forhandlingsstøtte fra Post- og teletilsynet fikk Ventelo anledning til å benytte Telenors 

utenlandsavtaler.  Ventelos MVNO plattform ble iverksatt i 2007.1  

 

2.2.3 Noen krafser på døren til duopolet. 

Teletopia var den første operatøren som forsøkte å bryte duopolet.  De fikk en GSM-lisens 

ved en auksjon i desember 2001 og åpnet et GSM-nett med begrenset dekning i 2003. 

Lisensvilkårene gir adgang til å anmode om å bruke nettet til Telenor og/ eller Netcom når 

selskapet selv har bygget ut i minst 8 tettsteder og dekker boligene til 170 000 personer.  

Teletopia klarte utbyggingskravet, men feilet på kundesiden i å bygge en kundebase stor nok 

til å få tilstrekkelig trafikk i nettet.  Mobiloperatørsegmentet til Teletopia ble overført til 

MTU-gruppen i 2006.  MTU drev da Combitel som tjenestetilbyder i Netcoms nett.  

Teletopias frekvenstillatelse ble i november 2007 overtatt av MTU Nett, og Teletopias kunder 

ble overført til Combitel ved årsskiftet 2007/2008 som følge av at Teletopias nett ble stengt 

for tjenester.  MTU Nett bygger videre på tidligere Teletopias nett og oppgraderer det til 

dekning i flere store byer. De har nå operative nett i Oslo, Bergen og Stavanger, og legger 

planer for Kristiansand og Trondheim.  De har en avtale med Telenor om dekning i områder 

der de selv ikke har nett.  I løpet av første halvår 2008 vil kundene til Combitel bli flyttet fra 

Netcom til eget nett.2 

 

BaneTele fikk GSM-lisens ved en auksjon i oktober 2001.  Denne ble siden overdratt til 

Møller Gruppen, og deretter igjen til Møllers heleide datterselskap Automobil Invest.  ID 

gruppen, ved Network Norway, kjøpte majoriteten i Automobil Invest og åpnet GSM-nett for 

trafikk i februar 2007.  De har til nå dekning i Stavanger og Oslo og vil i løpet av 2008 ha 

dekning også i Bergen og Trondheim.  Network Norway har en avtale med Netcom om 

roaming der de selv ikke har dekning, og en avtale med Roamware, et internasjonalt 

roamingselskap, om utenlandssamtaler.  I september 2007 kjøpte Tele2 50% av Automobil 

Invest, og de to selskapene innledet dermed et samarbeid for å bli den tredje store 

                                                 
1 Kilde: Jørn Uldalen, Engineering Mobil, Ventelo AS 
2 Kilde: Per Olaf Kval, utbyggingssjef, MTU Nett AS 
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mobiloperatøren i Norge.3  Automobil Invest byttet navn til Mobile Norway og fikk som 

eneste søker den siste UMTS-lisensen ved auksjonen i desember 2007.  I tillegg har Network 

Norway kjøpt opp fire tjenestetilbydere (Lebara, One Call, Ipea og Telipol), de har overtatt 

vertskapet for flere tjenestetilbydere fra Telenor og Netcom, og de vil få overført 

mobilvirksomheten til Ventelo i løpet av 2008.  Network Norway vil med dette formidle 

trafikken til ca 500 000 mobilabonnenter ved neste årsskifte, noe som tilsvarer nærmere 10 % 

av markedet. 

 

MTU link og Network Norway utgjør med dette to reelle utfordrere til de to svært etablerte 

operatørene ved inngangen til 2008. 

 

2.3 Radiofrekvenser 

 

Radioteknologi er et omfattende fagområde.  Det griper inn i flere områder av hverdagslivet 

og har en sentral anvendelse i samfunnet.  En svært sammenfattet versjon tas med her for å 

illustrere betydningen av frekvenstillatelser innen mobiltelefoni. 

 

Radiofrekvensspekteret spenner fra 9 kHz til 400 GHz, der rekkevidde og utbredelse er en 

funksjon av frekvens og mediet radiobølgene virker i.  Høyere frekvenser har ”smal” 

utbredelse, mens lave frekvenser har ”vid” utbredelse.  Høye frekvenser krever fri sikt eller få 

hindringer mellom sender og mottaker, mens lavere frekvenser smyger seg rundt overalt. 

Radiobølger i kabel har lavere hastighet enn i luft, og rekkevidden av signalene avtar jo 

høyere frekvens som bærer dem. 

 

Radiofrekvenser er en begrenset naturressurs.  En frekvens har en rekkevidde bestemt av 

sendereffekt og mottakerparametre, og den kan derfor gjenbrukes med visse avstander 

imellom.  Tjenester på samme frekvens i samme område vil interferere, og en radiomottaker 

vil ikke kunne skille mellom signalene.  Frekvensressursen er kun begrenset innen en og 

samme frekvens.  Benyttes en annen frekvens, kan kommunikasjon gå uhindret. 

 

                                                 
3 Kilde: Harald Bøyum, ansvar for kjernenett, Network Norway AS 
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Hele radiofrekvensspekteret er gjenstand for internasjonal regulering.  Den internasjonale 

teleunionen, ITU, avholder hvert tredje år radiokonferanse, World Radio Conference.  På 

disse konferansene blir det allokert frekvensområder til ulike tjenester. Noen tjenester blir 

avlegs og fases ut, og nye tjenester kommer til.  Radiokonferansen allokerer ulike 

frekvensbånd til ulike tjenester, som kringkasting, mobiltelefoni, satellittjenester, navigasjon 

og skipskommunikasjon blant mye annet.  

 
I radiomessig sammenheng er verden delt i tre regioner. Europa, Russland og Afrika utgjør en 

region, det amerikanske kontinentet en annen og Asia en tredje. Hver region har ett eller flere 

harmoniseringsorgan betstående av representanter fra land som inngår i regionen.  

Harmoniseringsorganene har til oppgave å lage detaljerte kanalplaner for hver allokering. 

Hvert land forplikter seg til å bruke kanalplanene og tar dem deretter i bruk dersom det er 

behov for tjenestene. 

 

Frekvensbånd til systemer som tilfredsstiller ITUs globale standard for 3.generasjon 

mobilsystemer, IMT-2000, ble allokert på konferansen i 1992.    Utvidelsesbåndet til 

3.generasjonssystemer ble allokert i 2001 (det ble i Norge auksjonert ut i oktober 2007) , og 

på konferansen i 2007 sto ytterligere frekvensbånd til 3.-4.generasjonssystemer på agendaen.  

Frekvensbånd for 3. generasjonssystemer, UMTS i Europa, er internasjonalt harmoniserte 

også på tvers av ITUs regioner.  Frekvensbånd for GSM er ikke harmonisert slik.  Ved reiser 

mellom ITUs regioner må man derfor ha en telefon som er tilpasset de ulike regionene. 

 

En tilsvarende prosess har det vært for digital-TV, der de internasjonale frekvensarbeidene har 

pågått i nærmere 20 år. 

 
Post- og teletilsynet er den norske telemyndigheten.  De har på sine hjemmesider en 

frekvensportal der man kan få et innblikk i hvordan frekvenser benyttes i Norge.4 

 
Det er tre harmoniserte frekvensbånd som er avsatt for mobiltelefoni. Det er 900 MHz og 

1800 MHz for GSM, samt 1900 -2100 MHz for UMTS.  Videre er det avsatt 2520 – 2690 

MHz til utvidelsesbåndet for 3. generasjonssystemer.  Dette båndet ble i Norge allokert til 

teknologinøytral høyhastighets mobilkommunikasjon og ble tildelt ved auksjon i oktober 

2007. 

                                                 
4 Frekvensportalen inneholder informasjon vedrørende allokeringer av frekvenser til ulike formål i Norge, 
prosedyrer for tildeling samt gjeldende frekvenstillatelser.  Se www.npt.no , velg ”frekvenser”. 
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2.4 Tildelte frekvensrettigheter for mobiltelefoni. 

 

Myndighetene har i flere omganger arrangert frekvensauksjoner for frekvenser allokert til 

mobiltelefoni.  Auksjonsformen anses som en effektiv tildelingsmetode, som er lettere å 

administrere for myndighetene enn skjønnhetskonkurranse, og som gjenspeiler budgivernes 

evne og vilje til å gjøre seg nytte av den ressursen de gir bud på.  De første auksjonene av 

mobiltelefonifrekvenser ble initiert av myndighetene som ønsket å sette fokus på ressurser 

som kunne deles ut til de som ønsket dem.  De siste auksjonene ble initiert av aktørene i 

markedet.  Lovgivningen på området er slik at hvis en aktør søker om å bli tildelt en begrenset 

ressurs, må ressursen utlyses slik at alle får lik mulighet til å gi bud.  I alt har det vært fem 

auksjoner av mobilfrekvenser i perioden 2001-2007. 

 

Den første auksjonen ble avholdt oktober 2001, og objektene var et utvidelsesbånd for GSM 

og resten av NMT900-frekvensene.  Det var tre budgivere.  Telenor og Netcom fikk større 

ressurser ved denne auksjonen, og en nykommer, Bane Tele, fikk lisens.  Alle tre fikk 23 

GSM kanaler, det vil si 4.6 MHz dupleks båndbredde.  For dette betalte de auksjonsbud på 

henholdsvis 11 400 000 kr , 5050 kr, 100 000kr.  Det er knyttet frekvensavgift på kr 200 000 

pr GSM kanal, og lisensene beløper seg til kr 4,6 mill årlig. 

 

Den andre auksjonen ble avholdt i desember 2001, og objektene var sju frekvensblokker à 6,4 

MHz dupleks, det vil si 32 GSM-kanaler per frekvensblokk.  Dette var store ressurser som 

ikke tidligere hadde vært i bruk. Det var bare to budgivere.  Teletopia og Netcom fikk en 

frekvensblokk hver, mens fem frekvensblokker forble usolgt.  For dette betalte de 

auksjonsbud på henholdsvis 51750 kr  og 5050 kr. Det er knyttet årlig frekvensavgift til 

lisensene på kr 6,4 mill. 

 

Den tredje auksjonen ble avholdt i august 2003, og objektene var de to ledige UMTS 

lisensene.  Det var kun én budgiver, Hi3G.  Denne betalte auksjonsbudet på 62 millioner 

kroner for lisensen.  Det er knyttet årlig frekvensavgift til lisensen på 20 millioner kroner. 

 

Høsten 2005 søkte en etablert tjenestetilbyder, Hello, om den fjerde UMTS lisensen.  En 

auksjon ble forberedt høsten 2006.  Fire etablerte aktører meldte seg interessert, men alle 

valgte ikke å gi auksjonsbud. 
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Høsten 2007 søkte en anonym aktør om den fjerde UMTS lisensen. Ved auksjonen i desember 

2007 var det kun én budgiver.  Dette var Mobile Norway, tidligere Automobil Invest AS, som 

betalte auksjonsbudet på 47 millioner kroner for lisensen. 

 

Tabell 1 på neste side gir en oversikt over fordelingen av frekvensressursene for mobiltelefoni 

i Norge.  Tabellen viser at Telenor og Netcom begge hadde tillatelse til å benytte 48 +50  = 98 

kanaler før UMTS tildelingene, og før auksjonene som fant sted fra 2001. 

 

Per i dag har Telenor bruksrett til 121 kanaler, Netcom har bruksrett til 153 kanaler, Network 

Norway og MTU Nett har begge bruksrett til 23 kanaler, mens 155 GSM-kanaler er helt 

ledige. Disse har ikke vært etterspurt siden auksjon nr 2 i 2001. 

 

Videre gir vilkårene i UMTS-tillatelsene innehaveren adgang til å inngå avtale om nasjonal 

roaming i 2. generasjonsnett uten at det stilles krav til at innehaveren av tillatelsen har 

2.generasjons dekning i eget nett. 

 



12 

  

Tabell 1: Oversikt over fordelingen av frekvensressursene for mobiltelefoni i Norge. 

 
Rettighets 

haver 

Frekvenstillatelse (MHz) System Ressurs   a  
 

MHz  

Antall  b 

kanaler 

Tildelt 

år 

Automobil 

invest 

880,1-884,7 / 925,1-929,7 GSM 4,6 MHz 23 2001 

Netcom 884,9-889,5 /929,9-934,5 GSM 4,6 MHz 23 2001 

 904,3-913,9 /949,3-958,9 GSM 9,6 MHz 48 1991 

 1747,9-1754,3/1842,9-1849,3 GSM 6,4 MHz 32 2001 

 1754,4-1764,5/1849,5-1859,5 GSM 10 MHz 50 1998 

Telenor 889,7-894,3 / 934,5-939,3 GSM 4,6 MHz 23 2001 

 894,5-904,1 / 939,5-949,1 GSM 9,6 MHz 48 1991 

 1771,3-1781,3 / 1866,3-1876,3 GSM 10 MHz 50 1998 

T3 - MTU 1741,3-1747,7 / 1836,3-1842,7 GSM 6,4 MHz 32 1998 

Ledig 1  1710 – 1741,1 / 1805 – 1836,1 GSM 31,1 MHz 155  

Netcom 1915 – 1920 

1920,3 – 1935,3 / 2110,3 – 2125,3 

UMTS 5 +  

15 MHz 

 2000 

Hi 3g Access 

 

1910 – 1915 

1935,3 – 1950,1 / 2125,3 – 2140,1 

UMTS 5 +  

14,8 MHz 

 2003 

Telenor  1905 – 1910 

1950,1 – 1964,9 /2140,1 – 2154,9 

UMTS 5 +  

14,8 MHz 

 2000 

Mobile 

Norway  

1900 - 1905 

1964,9 – 1979,7 / 2154,3 – 2169,7 

UMTS 5 + 15 MHz  2007 

Kilde: Post- og teletilsynets hjemmesider – frekvensportalen 
 
Noter: 
a: 
Ressursstørrelse for GSM angis som frekvensbåndbredde i dupleks. Faktisk beslaglagt frekvensområde er det 
dobbelte.  På grunn av systemparametre kan ikke simplekskanaler benyttes og det har ingen mening å benytte 
bare øvre eller nedre delbånd.  Ressursstørrelse for UMTS angis som 15 MHz dupleks og 5 MHz simplex, for 
det er slik systemene benyttes. 
 
b: 
Antall kanaler angis kun for GSM, for å kunne sammenligne ulikheter i ressurstilgang for aktørene.  Ressursene 
for UMTS er like store i alle frekvensblokker, og sammenligning er lite interresant. 
 



13 

  

2.5 GSM vs UMTS  

 

De to rådende teknologiene for mobiltelefoni er GSM og UMTS.  Det teknologiske 

utgangspunktet for disse er helt forskjellig, mens de funksjonelt er sammenlignbare og 

substituerbare etter at GSM-standarden ble utvidet med GRPS og EDGE.  Dette er fordi 

begge standardene kan tilby dataoverføring med tilstrekkelige datahastigheter i forhold til de 

tjenestene som fram til i dag er utviklet og har fått gjennomslag i det norske markedet.  GSM-

standarden har ikke flere muligheter for økt datahastighet, mens oppgraderinger av UMTS 

standarden vil kunne gi inntil 9 ganger høyere hastighet og med dette kan benyttes til langt 

flere typer tjenester.  Slik situasjonen er i dag, vil en konsument ikke vite hvorvidt det er 

GSM-teknologi eller UMTS-teknologi som er bærer i tjenesten som brukes. 

 

Datahastigheter måles ved bit/sekund, b/s. Grunnleggende GSM har datahastighet på 38,4 

kb/s,5  GSM med GPRS har en teoretisk ytelse på 114 kb/s og EDGE har en teoretisk 

hastighet på 236 kb/s.  UMTS i grunnleggende versjon har en teoretisk ytelse på 384 kb/s, 

mens den forbedrede versjonen HSDPA kan levere 3,6 Mb/s, som er omtrent 9 ganger mer. 

Om et system klassifiseres som 2. generasjon eller 3. generasjon kommer bl.a. an på 

datahastighetene.  GPRS kalles 2,5G mens EDGE kalles 2,75G fordi det i noen versjoner 

tilfredsstiller 3G, mens det i andre versjoner er 2,5G.  UMTS med HSDPA kalles 3,5G.  

Telenor kaller dette Turbo-3G i sin markedsføring. 

 

Datahastighetene til 2,5 G er tilstrekkelig for å overføre data som internettrafikk, musikk, 

MMS med bilder, animasjoner og videosnutter, mens UMTS må til for å gjennomføre 

videotelefoni. 

 

 

                                                 
5 Dataoverføring med GSM kan få denne hastigheten dersom 4 kanaler a 9,6kbit/s benyttes samtidig. Dette ble i 
2000 ansett som et minimum av båndbredde nødvendig for praktisk bruk av enkle nedlastingstjenester. 
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2.6 Telekommunikasjon i all enkelhet 

 

2.6.1 Originering og terminering 

Når personer eller systemer kommuniserer med hverandre via elektroniske nettverk benyttes 

telekommunikasjon. Vi er alle vant til det, men ikke alle tenker over hvordan det fungerer.   

 

Hver operatør har ett eller flere nettverk, og kommunikasjonen mellom nettverkene foregår 

gjennom en svitsj.  Hvis to personer ringer til hverandre, settes det opp en 

kommunikasjonskanal mellom nettverkene der de respektive personene er kunder.  Trafikken 

mellom personene går mellom svitsjene til de to nettverkene, og regningen for trafikken 

sendes til nettverkseierne  

 

Hvis person A ringer til person B, er originering betegnelsen på at en samtale settes opp i 

nettet der person A er kunde.  Terminering er betegnelsen på at en samtale mottas i nettet der 

person B er kunde.  Hvis begge personene er kunde hos samme operatør foretas ingen 

avregning, mens det avregnes termineringspris hvis personene er kunde hos forskjellige 

operatører.  Hvis person A er kunde hos en virtuell operatør som har mobiloperatør A som 

vertsoperatør, faktureres den virtuelle operatøren både for originering og terminering.  Se 

figur 1 for en enkel framstilling av strukturen. 
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2.6.2 Grossistmarkedet  

Grossistmarkedet består av tjenestene de ulike aktørene må kjøpe for å kunne tilby tjenester i 

sluttbrukermarkedet.  En vertsoperatør, som Telenor og Netcom, må tilby originering til en 

virtuell operatør som Tele2 og Ventelo, nasjonal roaming til en liten nasjonal operatør som 

Network Norway og MTU Nett og videresalg til tjenestetilbyderne.  Nasjonale operatører og 

virtuelle operatører kjøper og selger terminering til hverandre for at kundene skal kunne ringe 

mellom ulike nett.  Enhver operatør har dermed monopol på terminering i sitt eget nett. 

 

Tjenestetilbyderne kjøper en pakkeløsning av vertsoperatøren med både originering og 

terminering til en enhetspris per minutt. 

 

Prisene i grossistmarkedet er kun delvis underlagt offentlig tilsyn.  Myndighetene setter vilkår 

for de nasjonale operatørene med hensyn til at tilgang til infrastruktur skal skje til 

kostnadsorienterte priserer, der det med tilgang menes originering, nasjonal roaming og 

tjenestetilbyderavtaler.  Partene inngår avtaler i hvert enkelt tilfelle.  Videre regulerer 

myndighetene prisene for terminering etter visse kriterier, se kap 2.8.  Prisene for GPRS og 

EDGE ikke regulert av offentlige myndigheter, og oppleves som ganske dyre for konsumenter 

i privatmarkedet. 

 

Tjenestetilbydere benytter alle typer aktører som vertsoperatører.  Derfor kan en 

tjenestetilbyder videreselge fra en annen tjenestetilbyder som igjen videreselger fra en virtuell 

operatør som igjen kjøper aksess til radionettet fra en nasjonal operatør. 

 

2.6.3 Internasjonal roaming 

Internasjonal roaming er fagtermen for mulighetene til å bruke sin egen mobiltelefon på reiser 

i utlandet.  En forretningsmodell uten tilbud om internasjonal roaming er derfor ikke 

bærekraftig. 

 

Internasjonal roaming er bilaterale tekniske og forretningsmessige avtaler mellom operatører i 

ulike land.  Et kriterium for å kunne innlede forhandlinger om bilaterale avtaler om 

internasjonal roaming er at partene er medlemmer i GSM Association, der kriteriet for 

medlemskap er at operatøren er en nasjonal operatør med egne frekvensrettigheter til GSM-
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nett.  Eksempelvis vil man kunne anta at Telenor har ca 800 avtaler med utenlandske 

operatører, gjerne flere i samme land, mens kanskje Netcom har ca. 780 avtaler, osv. 

 

Tele2 er nasjonal operatør i Sverige, men virtuell operatør i Norge. Tele2s kunder benytter 

seg dermed av svenske Tele2’s avtaler om internasjonal roaming når de er ute og reiser.6  

 

Network Norway driver et utstrakt arbeid for å inngå bilaterale avtaler med operatører i andre 

land for å øke sin egen fleksibilitet og også egen markedsverdi.  Samtidig har de en avtale 

med et firma Roamware som tilbyr roaming med Telecom Italia.  Dette kalles piggyback, man 

sitter på ryggen til en annen operatør. 7   

 

MTU Nett AS har inngått avtaler om internasjonal roaming, og kan tilby dette i vel 100 land. 8 

 

Ventelo er ikke medlem av GSM Association og er derfor forhindret fra å inngå bilaterale 

avtaler.  Ventelo har Telenor som vertsoperatør.  Telenor ønsket i utgangspunktet ikke å tilby 

dem å bruke sine bilaterale avtaler, men ble pålagt det av Post- og teletilsynet (PT, 2007a).   

 

2.6.4 Nasjonal roaming 

Når to operatører inngår en avtale om å bruke hverandres nett der de selv ikke har dekning 

kalles dette nasjonal roaming.  I Norge ble nasjonal roaming første gang iverksatt da Teletopia 

hadde bygget tilstrekkelig stort eget nett, slik at de kunne benytte Telenors nett på alle andre 

steder.  I prinsippet er det liten forskjell mellom nasjonal roaming og virtuelle operatører. 

Virtuelle operatører har avtale om å benytte hele radionettet til Telenor og/eller Netcom, mens 

aktører som har nasjonal roaming benytter sitt eget nett i den grad det er utbygget, og 

avtaleoperatøren der deres eget nett ikke er utbygget.  Network Norway og MTU har slike 

avtaler med Telenor og/eller Netcom.  Avtalene er unilaterale, slik at nasjonal roaming blir en 

salgsvare fra den ene store operatøren til den ene lille operatøren.  Dette fører til at de små 

operatørene velger å bygge ut på steder de finner lønnsomt, det vil si der det er trafikk og folk, 

og benytter Telenor og Netcoms nett andre steder.  

                                                 
6 Kilde: Fredrik Valo, tidligere produktsjef Tele2 Norge AS 
7 Kilde Harald Bøyum, ansvar for kjernenett, Network Norway AS 
8 Kilde Per Olaf Kval, utbyggingssjef, MTU Nett AS 
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2.7 Post- og teletilsynets telestatisikk 

 

Post- og teletilsynet har ført årlig statistikk over telemarkedet siden 1996, og telestatistikken 

har blitt publisert siden 1996 i publikasjonen”det norske telemarkedet”, eller ”det norske 

ekom markedet”, som rapportene for 2006 og 2007 heter.  Rapporten framstiller fakta og 

utvikling over alle deler av markedet for telekommunikasjon, som bredbånd, fasttelefoni, 

mobiltelefoni,  for både privat- og bedriftsmarkedet, og dataoverføringstjenester som er mest 

interessant for bedriftsmarkedet.  De ulike delene av markedet rapporteres med hensyn på 

abonnementsutvikling, trafikkmengde, omsetning og markedsandeler for inneværende år med 

sammenligninger for tidligere år. 

 

Utviklingen av markedet for mobiltelefoni er spesielt interessant for denne oppgaven, og i det 

følgende gjengis deler av Post- og teletilsynets rapporter (PT 2002, 2005a, 2006a, 2007b).  

Tabell 2 viser en oppstilling av tallene som er interessante i denne sammenheng. En forklaring 

av tabellen følger på neste side. 

 

 

Tabell 2.  Utvikling av markedet for mobiltelefoni 2002-2007 

 2002 2005 2006 1 halvår   a 
2007      

Ringeminutter  4,1 mill 6,8mill 7,9 mill  
 - herav mobilterminert 60% 71% 74%  
Antall abonnementer 3,8 mill 4,8 mill 5,2 mill  
Abonn pr 100 innbyggere 83,8 102,5 107,7 111 
Porteringer 250 000 500 000 590 000  
Antall tilbydere 11 22 31 35 
Markedsandeler     
 - Telenor 62% (70,5) 57,4(70,5) 54%( 70,4) 53,1 
 - Netcom 25% (29,5) 23,1(29,5) 23,4 ( 29,6) 22,7 
 - Andre 12 19,5 23,4 24,4 
Note: 

a:  

Tall for trafikkvolum og antall abonnement for 2007 vil bli publisert i den årlige rapporten, som kommer våren 

2008. 
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Forklaring til radene i tabell 2 

Trafikkmengde måles ved antall minutter man ringer med mobiltelefon.  Telestatistikken 

sorterer denne trafikken etter hvilke nett den termineres i som fastnett, utlandet eller tjenester 

som 8xx-numre og 5-sifrede numre.  I tabell 2 er mobiloriginert trafikk angitt i raden 

”ringeminutter”, og andelen av mobiloriginert trafikk som er terminert i mobilnett, er angitt i 

raden ” herav mobilterminert”.   

 

Radene ”Antall abonnementer” og ”abonnementer pr 100 innbyggere” gir et inntrykk av 

mobiltettheten.  Ved 1. halvår 07 var det 111  abonnement,  noe telestatistikken angir at 

skjuler abonnement til anvendelser utenom tale, som alarmer, styringsystemer, mv. Videre har 

omtrent 10 %  to eller flere abonnement.  Justeres det for disse tallene, er den reelle 

mobilutbredelsen omlag 96 %. 

 

Raden ”Porteringer” angir hvor mange som bytter mobilselskap og flytter telefonnummeret 

sitt med seg.  Raden ”Antall tilbydere” viser hvor mange aktører som tilbyr mobiltelefoni, og 

består av nasjonale aktører, virtuelle aktører og tjenestetilbydere.  Disse to radene kan sees i 

sammenheng, og viser at det er bevegelse i sluttbrukermarkedet. 

 

Raden ”markedsandeler” viser markedsandelene i sluttbrukermarkedet.  Imidlertid går 

trafikken til tjenestetilbydere og de virtuelle operatører i nettet til Telenor og Netcom, og 

tallene i parentes angir andelen av den totale trafikk som går i nettet.  Tabellen viser at 

Telenors og Netcoms andeler i sluttbrukermarkedet har sunket over tid og gitt rom for andre 

aktører.  Imidlertid ser vi av tallene i parentes at disse har tilsvarende inntekter i 

grossistmarkedet. 
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2.8 Offentlig regulering av grossistmarkedet 

 

Telesektoren har vært gjenstand for sektorspesifikk regulering gjennom det norske lovverket.  

I 2003 ble EUs direktivpakke for elektronisk kommunikasjon implementert i norsk lov 

gjennom ekomloven.  Regelverket beskriver 18 markeder som myndighetene må føre tilsyn 

med.  I disse markedene skal det utføres markedsanalyser, vurderes om aktører har sterk 

markedsstilling og eventuelt benyttes virkemidler for å pålegge aktører restriksjoner for å 

stimulere til virksom konkurranse.  Det er Post- og teletilsynet som utfører dette arbeidet i 

Norge.9  For mobilsektoren er tre av markedene relevante: Marked 15 omhandler 

grossistpriser for originering og virtuelle operatørers vilkår for tilgang til nasjonale 

operatørers nett, marked 16 omhandler grossistpriser for terminering og marked 17 omhandler 

internasjonal roaming. 

 

Nedenfor gjengis en svært kort oppsummering av vedtakene som er fattet på området i 

perioden  2003 – 2007. 

 

Marked 15: 

Jan 2006: Telenor blir forpliktet til å gi MNVO tilgang på ikke-diskriminerende vilkår, tilby 

nasjonal roaming og samlokalisering til kostnadsorienterte priser, offentliggjøre 

standardavtaler for MNVO tilgang, nasjonal roaming, og samlokalisering, samt å ha et 

regnskapsmessig skille mellom egen tjenesteleverandørvirksomhet og nettvirksomhet (PT, 

2006b). 

 

Marked 16 

Sep 2005: Telenor og Netcom ble pålagt å senke prisene på terminering (PT, 2005b). 

Mai 2007:Telenor, Netcom og Tele2 ble pålagt å senke prisene på terminering (PT, 2007c). 

 

Vinteren 2006-2007 tok PT i bruk en økonomisk modell for beregning av termineringspriser, 

etter metoden Long Run Incremental Cost, LRIC (PT, 2007c, vedlegg 3).  Vedtakene i 

marked 16 i mai 2007 medførte klager til Samferdselsdepartementet, der Netcom og Tele2 

hevder de har høyere kostnader ved å tilby terminering enn det beregningene fra LRIC-

modellen viser.  Saksbehandlingen i departementet er ikke avsluttet. 

                                                 
9 PTs arbeid med markedsregulering framgår av hjemmesidene www.npt.no . Velg markedsregulering (smp) 
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2.9 Framtiden for mobiltelefoni 

 

Markedet for mobiltelefoni i Norge er nå vel etablert og vi observerer at det er i rask utvikling 

både med hensyn til ytelse, teknologi og utbredelse i samfunnet.  Det er grunn til å tro at 

denne utviklingen vil fortsette.  Dette ser vi blant annet ved at Telenor og Netcom begge har 

godt utbygde GSM-nett, og har oppfylt sine dekningskrav på UMTS.  Videre er begge 

operatørene aktive med oppgradering av UMTS-nettene til 3,5 G med høyere datahastigheter. 

MTU Nett og Network Norway er godt i gang med å bygge GSM-nett, og vil trolig også velge 

å bygge ut UMTS.  På denne bakgrunnen kan det være naturlig å tenke over hvordan 

mobilmarkedet og samfunnets etterspørsel etter mobiltjenester vil utvikle seg de kommende 

årene. 

 

Telestatistikkene for de siste årene viser en sterk økning i bredbåndstilknytning og trafikk 

forbundet med dette.  Det har vært økt fokus på trådløse og mobile bredbåndstjenester,10 og 

det virker rimelig å anta at folk med tiden vil forvente at det finnes høyhastighets 

dataforbindelse på et hvert sted de måtte befinne seg, på samme måte som man forventer 

mobildekning i dag.  Dette vil føre til at stadig flere dataoverføringstjenester vil bli mobile og 

at mobiltelefoni vil utvikle seg til mobilt bredbånd, med gradvis større vekt på trafikkvolum 

enn på antall abonnementer. 

 

Høyhastighetstjenester blir mer etterspurt, og mobiltelefonen vil i større grad bli brukt til 

innholdstjenester, som GPS, GoogleEarth, e-post, video, og surfing på internett.  Når 

hastighetsbarrieren brytes vil en bruker i mindre grad vurdere hvilket medium som brukes for 

å ha tilgang til sine datatjenester, så lenge prisene for ulike media er omtrent like.  Dersom 

prisene for mobil dataoverføring ikke blir sammenlignbare med andre trådløse teknologier 

kan man risikere at høyhastighets mobil dataoverføring blir en flopp. 

 

 

 

                                                 
10 Oppmerksomheten rundt dette kommer fra framveksten av trådløse soner for lokale datanettverk, og gjennom 
mobiloperatøren ICE som tilbyr bredbånds mobile datatjenester i det gamle NMT450-båndet. ICE har et annet 
markedskonsept enn de andre operatørene og er utelatt fra denne oppgaven. 
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2.10 Oppsummering 

 

Myndighetene har ønsket økt konkurranse på mobilområdet for å nå de telepolitiske målene 

om gode og rimelige telekommunikasjoner.  Økt konkurranse vil innebære at det blir flere 

aktører, og reell konkurranse vil kreve utbygging av parallelle nett for at incentivene til 

tjenesteinnovasjon skal være tilstrekkelig tilstede.  Imidlertid er det klart for myndighetene at 

utbygging av parallell infrastruktur innebærer betydelige oppstartskostnader for aktørene og 

dermed representerer betydelige etableringshindringer.  Gjennom reguleringen av 

mobilmarkedet de siste årene har etableringshindrene blitt senket ved adgang for nye aktører 

til å benytte den eksisterende infrastrukturen som Telenor og Netcom har bygget opp.  Dette 

har skjedd ved at Telenor og Netcom har blitt pålagt å imøtekomme rimelige anmodninger om 

tilgang i sine nett ved videresalg til tjenestetilbydere og salg av kapasitet til virtuelle 

operatører og mindre nasjonale operatører til kostnadsorienterte betingelser.  Videre har 

ledige frekvensressurser blitt lyst ut og UMTS-lisensene til de nyeste aktørene gir mulighet til 

roaming i 2G-nettet uten egen 2G-utbygging.  Videre har det på forbrukersiden blitt praktisk 

mulig å orientere seg ved opprettelsen av nettportaler11 for sammenligning av priser, og det 

har blitt mulig å beholde telefonnummeret man har selv om man velger å bytte leverandør av 

mobiltelefoni.  Dette har senket hindrene for en ny aktør å etablere seg som konkurrent til 

Telenor og Netcom.  

 

Likevel har reduserte etableringshindre i liten grad stimulert til utbygging av ny parallell 

infrastruktur, og det har vært liten vekst i antall virtuelle og nasjonale operatører.  Imidlertid 

har veksten i antall tjenestetilbydere vært langt større.  Konkurransen i sluttbrukermarkedet 

har økt, prisene har blitt lavere, og markedsandelene til Telenor og Netcom har sunket, mens 

hoveddelen av trafikken generert av tjenestetilbydere og virtuelle og nasjonale operatører like 

fullt går gjennom Telenors og Netcoms nett.  Det ser videre ut som om konkurransen har fått 

dårligere vilkår etter at datakommunikasjon ble en vesentlig del av trafikken på mobilnettet 

 

På denne bakgrunnen kan man undres over årsaken til myndighetenes innsats for å forbedre 

konkurransesituasjonen gjennom utbygging av ny parallell infrastruktur later til å ha begrenset 

virkning.  

 

                                                 
11 www.telepriser.no 
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Det er betydelige oppstartskostnader forbundet med å etablere seg både som virtuell operatør 

og som nasjonal operatør.  Begge variantene innebærer betydelige investeringer forbundet 

med planlegging av nett, utstyrsinnkjøp, inngåelse av avtaler, høyt spesialisert teknisk 

personale og montering av de planlagte nett.  I tillegg kommer funksjoner som fakturering, 

regnskap og kundeservice.  Dette er kostnader som man i liten grad får tilbake dersom 

etableringen mislykkes.  Slike kostnader må betraktes som ugjenkallelige. 

 

Tjenesteleverandørenes oppstartskostnader utgjør hovedsaklig utgifter til fakturering, 

regnskap og kundeservice, og er derfor vesentlig mindre enn det virtuelle operatør og 

nasjonale operatører står overfor. 

 

Det kan se ut til at den utviklingen av markedsstrukturen vi har sett de siste årene kan ha 

sammenheng med størrelsen av oppstartskostnadene og i hvor stor grad disse er 

ugjenkallelige.  

 

I de etterfølgende kapitlene blir det satt fokus på hvordan markedsstrukturen påvirkes av at 

aktørene i markedet pådrar seg ugjenkallelige kostnader ved etablering. 
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3. Ugjenkallelige kostnader og markedsstruktur 

 

I dette kapittelet presenteres en del av den økonomiske teorien som kan benyttes for å 

analysere markeder som kjennetegnes av store etableringskostnader.  Hensikten med 

kapittelet er å sette fokus på ugjenkallelige kostnader og hvilken rolle disse har i de 

vurderingene en potensiell aktør må gjøre før det fattes en beslutning om å gå inn i markedet.  

 
I første del av kapittelet settes det på plass velkjente økonomiske byggesteiner.  I kapittelets 

andre del presenteres en økonomisk modell der ugjenkallelige kostnader spiller en rolle i å 

bestemme hvor mange aktører som vil befinne seg i markedet i likevekt. 

 

3.1 Økonomiske byggesteiner 

 

3.1.1 Oligopol og spillteori 

I mange markeder ser man at det er en begrenset mengde aktører, i noen tilfelle to aktører.  I 

slike markeder har man oligopol, eller duopol hvis to aktører.  Tilstanden med en aktør kalles 

monopol. 

 

Oligopoler tilfredsstiller ikke forutsetningene for perfekt konkurranse da alle aktører vil ha 

positiv profitt.  For å tilpasse seg i markedet må aktørene gjette så godt de kan om andres 

strategiske valg.  I markeder med to eller flere aktører vil interaksjon mellom aktørene avgjøre 

hvordan prisene i markedet settes. 

 

Konkurransen i oligopolistiske markeder karakteriseres av at alle profittmaksimerende aktører 

tar hensyn til andre aktørers tilpasning, eller det de tror de andre vil gjøre, ved valg av sin 

egen tilpasning.  Strategisk interaksjon modelleres ofte ved spillteori, et begrep som 

framhever at utfallet av ens handlinger ikke kun avhenger av hva en selv gjør, men like mye 

av andre deltakeres handlinger.  Spillteori modelleres enten som simultanspill, der alle 

handler samtidig eller uten kunnskap om hvilke valg andre tar, eller som sekvensielle spill der 

andres handlinger er kjent før en treffer sitt eget valg.  
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Det sentrale ved den spillteoretiske analysen er å finne situasjoner som potensielt kan forbli 

stabile.  Slike situasjoner kalles Nash-likevekter, etter nobelprisvinneren John Nash.  

Kjennetegnet ved Nash-likevekter er at ingen aktører vil ønske å endre sin tilpasning, når 

andres tilpasning først er kjent. Spillteori er en stor og omfattende del av økonomisk teori og 

er anvendbar på mange ulike fagfelt, fra næringsøkonomi til fredsforhandlinger.   

 

De enkleste og hyppigst anvendte teoriene for oligopolistisk konkurranse bruker modeller 

med simultane trekk.  En Cournot-konkurranse har kvantum som den strategiske variabel.  

Denne teorien er mye brukt på råvareproduksjon.  Når prisen er den strategiske variabelen 

kalles teorien Bertrand konkurranse. Videre karakteriserer Stackelberg et sekvensielt 

kvantums-spill.  Sekvensielle prisspill har ikke navn etter personen som først beskrev det, 

men er ikke mindre sentralt for det.   Vi kan også ha repeterte spill, der utfallet av forrige 

runde er kjent, men spillet i hver runde er simultant. 

 

3.1.2 Eksterne virkninger 

Eksterne virkninger oppstår når en handling påvirker andre enn den som utfører handlingen.  

Det vil derfor oppstå kostnader eller inntekter for andre aktører enn den som frambringer den 

eksterne virkningen.  Den som frambringer den eksterne virkningen vil ikke påvirkes av den, 

og dermed ikke ta hensyn den i sin privat- eller bedriftsøkonomiske tilpasning.   

 

Eksterne virkninger kan være positive eller negative og gjøre en bedrifts virksomhet 

samfunnsøkonomisk mer lønnsom eller mindre lønnsom enn den ville være hvis slike effekter 

ikke hadde vært tilstede.  Det er utallige eksemper på eksterne virkninger.  Den klassiske 

negative eksterne virkningen er forurensning, som påvirker negativt virksomheten til alle som 

rammes.   

 

En positiv ekstern virkning innen telekommunikasjonsbransjen er nettverkseffekter (Shapiro 

og Varian, 1999).  Med dette menes at bruksverdi og anvendelighet av telekommunikasjoner 

blir større jo flere som bruker systemet. For mobilbransjens del kan dette ses ved at det har 

vært sterk vekst i mobilbruk, på bekostning av fastnett-telefoner. Kombinasjonen av lavere 

priser og familierabatter har medført en økt etterspørsel etter kommunikasjon, og innen 

mobiltelefoni mest etter basistjenestene telefoni og sms. 
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3.1.3 Produktdifferensiering 

Produktdifferensiering er et begrep benyttet i den næringsøkonomiske litteraturen og 

beskriver effekten av at produkter er forskjellige og dermed møter ulik etterspørsel. Produkter 

kan tilfredsstille det samme behovet, men likevel være ulike, eller produktene kan være like 

men være tilgjengelige på ulike geografiske steder steder slik at transportkostnadene blir 

ulike, og produktene dermed blir ulike.  I teorien skilles det mellom horisontal og vertikal 

produktdifferensiering.  I praksis kan det observeres at produktdifferensiering skjer i begge 

dimensjoner. 

 

Horisontal produktdifferensiering beskriver at konsumentene foretrekker ulike varianter av 

som produkter er tilsynelatende like. Et klassisk eksempel er etterspørselen etter 

frokostblandinger, der det er mange ulike typer, og konsumentene tilsynelatende har sine 

favoritter.  Etterspørselen vil være forskjellig for de differensierte produkter og en aktør vil 

kunne oppleve markedsmakt innen ulike margedssegmenter, i forrretningsverdenen kalt  

markedsnisjer (Tirole, 1988, kap. 7).  Den mest kjente framstillingen av denne teorien 

refererer seg til Hotelling (1929). 

 

Vertikal produktdifferensiering refererer seg til opplevd kvalitet. En grunnleggende antakelse 

er at alle konsumenter kan enes om en felles oppfatning av kvalitet, og at alle konsumenter 

har en identisk rangering av produkter av ulik kvalitet.  Dersom etterspørrerne til en 

overveiende grad kan si seg enige i at ulike produkter tilfredsstiller det samme behovet, men 

har ulik kvalitet, vil de for samme pris etterspørre produktet med høy kvalitet, eller ha høyere 

betalingsvillighet for produktet med høy kvalitet.  Dette får konsekvenser for tilbydere av 

produkter, der det å produsere høy kvalitet har høyere kostnader enn lavere kvalitet og dermed 

ulik etterspørsel (Tirole, 1988, kap 2).  

 

3.1.4 Store ugjenkallelige kostnader 

Noen sektorer kjennetegnes av at det er nødvendig å investere betydelige beløp før det åpner 

seg muligheter for inntjening.  I enkelte tilfelle skyldes dette at det må etableres et helt 

system, en infrastruktur, som grunnlag for tjenester som postdistribusjon, helsetjenester, 

samferdsel.  I andre tilfelle må aktører ved egen innsats øke etterspørselen etter de produkter 

man ønsker å selge.  Slik innsats gjør seg gjeldende ved utstrakt markedsføring, og ved 

forskning og utvikling, FoU. 
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I den klassiske teorien beskrives naturlig monopol som en sektor eller virksomhet der 

gjennomsnittkostnaden er høyere enn grensekostnaden og det ikke er lønnsomt å prise varene 

til grensekostnad.  Et annet begrep for dette er økende skalautbytte, dvs at jo mer man 

produserer, jo større profitt har man pr enhet produsert.  Et kjennetegn for naturlige 

monopoler, eller økende skalautbytte, er at gjennomsnittskostnaden blir mindre med økende 

kvantum.  Dette er ofte tilfellet dersom oppstartskostnaden er høy. 

 

3.2 Oligopol og ugjenkallelige kostnader 

 

De foregående avsnittene gjengir kort økonomiske byggesteiner som er vesentlige for å kunne 

beskrive og forstå framveksten av konkurrerende infrastruktur i det norske 

mobiltelefonimarkedet.  Ugjenkallelige kostnader er sentralt, i og med at det er påkrevet med 

et visst utbygget system før man kan tilby tjenester.  Videre danner både nettverkseffektene 

og teorien om produktdifferensiering en viktig bakgrunn for de beslutninger aktørene tar. 

 

Samspillet mellom aktørene tar form som oligopolistisk konkurranse der aktørene må veie 

mulighetene for profitt opp mot kostnadene ved å bygge nettverk.  Dette samspillet har vært 

gjenstand for økonomisk forskning i den næringsøkonomiske grenen av økonomifaget.  

 

John Sutton, professor ved London School of Economics, er en av flere sentrale forskere som 

i løpet av 80 og 90 tallet har gitt betydelige bidrag innen næringsøkonomien.  Han har særlig 

konsentrert seg om hvilken betydning ugjenkallelige kostnader og produktdifferensiering har 

for hvilken struktur som dannes i markedene.  

 

John Sutton har gjennom boken ”Sunk Cost and Market Structure”(1991) beskrevet 

ugjenkallelige kostnaders betydning for bedrifters vilje til å etablere seg i markedet, samt 

hvordan eksogene ugjenkallelige (sunk cost) kostnader, hvis størrelse ikke kan påvirkes av 

bedriften selv, virker forskjellig fra endogene ugjenkallelige kostnader, hvis størrelse 

bedriftene kan påvirke selv. 

 

Eksogene ugjenkallelige kostnader kan for mobilmarkedet være alle kostnadselementer som 

er nødvendige for å sette opp et mobilnett som kan tilby et grunnleggende tjenestenivå eller 

kvalitet, mens endogene ugjenkallelige kostnader er kostnadselementer som man må påta seg 
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for å beholde en viss fortjeneste i markedet, eksempelvis ved å tilby nye tjenester fordi 

konkurrentene gjør det, aktiv markedsføring, utvikling av nye produkter mv. 

 

Sentralt i analysen er samspillet mellom markedets størrelse og dets struktur, målt ved antall 

aktører.  Tidlig næringsøkonomisk litteratur beskriver en negativ sammenheng mellom disse, 

slik at det blir flere aktører i markedet jo større markedet er.  Dette samsvarer også med 

tradisjonell tankegang og det man kan observere i mange næringer. 

 

Sutton viser at en slik sammenheng bare gjelder for visse bransjer.  Bransjer som 

karakteriseres av betydelige ugjenkallelige kostnader og vertikal produktdifferensiering vil 

imidlertid ha en annen markedsstruktur når markedets størrelse vokser. 

 

Sutton beskriver to modeller som viser sammenhengen mellom markedets struktur og 

ugjenkallelige kostnader.  I den ene modellen er de ugjenkallelige kostnaden eksogene, mens i 

den andre modellen er de ugjenkallelige kostnadene endogene, og vertikal 

produktdifferensiering blir en viktig forutsetning for å finne en likevektsgrense for antall 

aktører.  Begge modellene modelleres ved spillteori. 

 

John Sutton framstiller i boken tre sentrale forutsetninger for sine modeller: 

1. vertikal produktdifferensiering, 

2. at markedsføring og FoU (forskning og utvikling) øker kundenes betalingsvillighet for 

produktene, og 

3.  at produksjonen må foregå på en mest mulig lønnsom måte (minimum efficient 

scale).  

 

Modellen for eksogene kostnader legges fram som et totrinns spill.  Trinn 1 er en 

etableringsbeslutning der aktørenes handlingsvalg er å gå inn i markedet, eller la være.  

Deltakere i trinn 2 av spillet er de aktørene som i trinn 1 valgte å gå inn i markedet.  Alle 

deltakere har pådratt seg ugjenkallelige kostnader.  Trinn 2 av spillet er en priskonkurranse 

der etableringskostnadene i trinn 1 betraktes som ugjenkallelige (sunk cost).   

 

Modellen for endogene kostnader legges fram som et spill i tre trinn.  Trinn 1 er en 

etableringsbeslutning der aktørenes handlingsvalg er å gå inn i markedet, eller la være.  

Deltakere i trinn 2 av spillet er de aktørene som i trinn 1 valgte å gå inn i markedet.  Alle 
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deltakere har pådratt seg ugjenkallelige kostnader.  Trinn 2 av spillet er en vurdering for den 

enkelte aktør hvilken kvalitet eller etterspørselsdrivende aktivitet man vil tilføre produktet, 

noe som har en kostnad av endogen natur.  Trinn 3 av spillet er en priskonkurranse der 

etableringskostnadene i trinn 1 og kostnadene ved å frambringe kvalitetsnivået besluttet i trinn 

2 betraktes som ugjenkallelige (sunk cost).   

 

3.2.1 Modellen for eksogene kostnader 

For homogene produkter kan man beskrive følgende model for Cournot konkurranse.12   

 

Anta først at markedets etterspørsel er isoelastisk og av formen 
p

S
X = ,  der S er et mål på 

markedets størrelse, p  er prisen og X er antall enheter solgt til prisen p . 

 

For bedriftenes etableringsbeslutning antas i første trinn en oppstartskostnad σ , og en 

enhetskostnad c  når produksjonen har kommet i gang.  Dersom N  aktører etablerer seg i 

markedet i første trinn, vil det i andre trinn forekomme priskonkurranse mellom aktørene, der 

hver aktør, i , har profitt ii
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Hvis man tenker at hver aktør som velger å gå inn i markedet, pådrar seg en ugjenkallelig 

kostnad σ , vil hver aktørs profitt være gitt ved 
( )

σ−
−
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21k

S
 der k  er antall rivaliserende 

aktører. 

Hvis man krever at profitten i trinn 2 for en aktør som velger å etablere seg skal  

dekke oppstartskostnaden i trinn 1, slik at σ=Π ,  så blir antall aktører i likevekt 

                                                 
12 Sutton beskriver også modeller for horisontalt differensierte produkter, og med andre former for oligopolistisk 
konkurranse. 
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σ

S
N =*  

 

Av dette ser man at antall aktører øker når markedets størrelse øker. 

 

Denne modellen gjenspeiler den tidlige næringsøkonomiske teorien, at når markedet vokser, 

så vil antall aktører i markedet også vokse.  Det er rimelig å tro at denne modellen ligger bak 

forslagene i St.meld.nr.32 (2001-2002) der myndighetene ønsket å gjøre etableringshindrene 

lavere for å stimulere til økt deltakelse i markedet. 

 

Imidlertid, som kapittel 2 viser, har det tatt flere år før vi ser nevneverdig bevegelse i antall 

aktører i mobiloperatørmarkedet selv om etterspørselen har økt sterkt.  Det gir grunn til å tro 

at oppstartskostnadene kan være endogene. 

 

3.2.2 Modellen for endogene kostnader 

En mobiloperatør vil stå overfør betydelige eksogene ugjenkallelige kostnader. Dette kan 

være utstyrskostnader, utbyggingskostnader for å oppnå en tilstrekkelig dekning og årlige 

frekvensavgifter.  Videre vil personalomkostninger i oppstartsfasen være eksogene. 

 

Mobilbransjen kan også stå overfor kostnader der man selv kan påvirke størrelsen, som 

eksempelvis auksjonsbud i en frekvensauksjon, avveining mellom utbyggingsgrad og bruk av 

roamingavtaler og i hvor stor grad nettet skal oppgraderes til høyere datahastigheter.  Også 

markedsføring er sentralt, der sterk markedsføring bærer bud om troverdighet som fører til 

økende etterspørsel.  

 

Aktiviteter som bidrar til økt etterspørsel etter produkter, som tjenesteinnovasjon, høyere 

datahastigheter og markedsføring, kan betraktes som en kvalitetsheving av produktet.  Man 

kan lett innse at attributten kvalitet ved et produkt vil være noe alle konsumenter kan enes om.  

Konsumentene vil dermed ha en identisk rangering av produkter med ulik kvalitet, og 

produktene på markedet blir vertikalt differensierte, som beskrevet i kap 3.1.3.   

 

Av dette kan man forstå at mobilbransjen står overfor både eksogene og endogene kostnader.  

Disse kostnadene er sentrale i analysen av modellen for endogene kostnader fordi enhver 
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aktør vil måtte veie disse kostnadene opp mot den profitt kan kan forvente i siste trinn av 

spillet der priskonkurransen foregår som et Cournot-spill. 

 

Modellen framlegges som et tretrinns spill, der første beslutning er å delta, noe som har en 

kostnad σ .  Deretter besluttes hvilket nivå u  man vil legge på kvalitet, noe som har en 

kostnad )(uA . Til slutt avgjøres kvantum og dermed prisen (og med dette bruttoprofitten) i et 

Cournot-spill.   

 

I spill som dette finner man den delspill–perfekte Nash-likevekten ved baklengs induksjon.  

Man analyserer spillet i trinn 3 for å finne hvilke inntekter man minst må forvente å få, for å 

kunne planlegge for en viss kvalitet i trinn 2 og deretter forsvare kostnadene ved etablering i 

trinn 1. 

 
De neste sidene beskriver hvordan en rasjonell aktør vil gjøre sine vurderinger underveis i 

spillet.  Deretter følger en analyse av de mulige Nash-likevekter spillet gir, og en beskrivelse 

av hvordan markedsstrukturen vil bli i likevekt for ulike egenskaper av kostnadsstrukturen. 

 

Trinn 3: Profittberegninger. 

Anta at alle konsumentene har identisk nyttefunksjon ( ) δδ −= 1zuxU  definert over to goder.  

Analysen dreier seg om godet x  som man tenker har kvalitet u , der den marginale nytten av 

dette godet er økende i u .  Godet z  er en samlebetegnelse på alle andre goder.   

Aktør i  tilbyr godet x  med kvalitet iu  og tilhørende pris ip . 

For enhver verdi av { }iu  og { }ip  vil hver konsument velge et produkt som maksimerer 

kvalitet/pris forholdet ii pu .  Hver konsument bruker en andel δ  av sin inntekt på å kjøpe  

godet x  og en andel δ−1  av inntekten på alle andre goder, z .   

Ved summasjon av forbruksandelen δ  for hver konsument finner man en verdi 

 ∑=
i

ii qpS  for størrelsen av markedet for godet x . 

 

I trinn 3 av analysen må man ta kvaliteten { }iu  som gitt, og man finner en Cournot Nash-

likevekt i kvantum ∑=
i

iqQ .  Prisene gir seg selv når kvantum er bestemt. 
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Hvis alle aktører tilbyr identisk kvalitet u vil prisen i likevekt være gitt av markedets størrelse 

SpQ = .  

Markedets inverse etterspørsel er gitt ved 
Q

S
p = .  

 

Når alle aktører tilbyr produkter med lik kvalitet er likevekten symmetrisk, og alle aktører vil 

oppleve identisk etterspørsel.  For å finne ut hvordan den symmetriske likevekten ser ut, må 

man gjennom et tankeeksperiment.  I likevekt er det ingen som ville ønske å tilby en annen 

kvalitet.  Men tenk nå at alle bedrifter unntatt én tilbyr samme kvalitet.  Hvilken kvalitet vil da 

den siste bedriften ønske å tilby?  Hvis den kvaliteten alle de andre tilbyr, er slik at også den 

siste bedriften tilbyr den samme kvaliteteten, har vi funnet en situasjon der vi er likevekt, og 

alle tilbyr det samme, altså en symmetrisk likevekt. 

 

Anta at tilbydersiden av markedet består av N aktører, der N-1 aktører produserer produktet 

med en kvalitet u og at én aktør produserer med en bedre kvalitet u .  Alle aktører har lik 

enhetskostnad, c , i produksjonen uavhengig av hvordan konsumentene opplever kvaliteten. 

 

Sutton viser at resultatet av kvantumskonkurransen gir at: 

For hvert av produktene med lik kvalitetu  vil kvantum være  

( )( )

( )( )[ ]2
11

1

+−

−
=

Nuu

Nuu

c

S
q  med tilhørende pris

( )( )









−
+=

1

1
1

Nuu
cp  

 

 

Og for produktet med høyere kvalitet u vil kvantum være 

( ) ( ) ( )( )[ ]qNuuNuuq 21 −−−=   med tilhørende pris 






−
+=









1
1

Nu

u
c

u

u
p  

 

som gir bruttoprofitt 

( )

2

1
1

1
1



















+
−

−=Π

u

u

N

Suu         (1) 

der (1) benyttes i analysen av likevekter senere. 
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Dersom likevekten er symmetrisk vil alle aktørene velge lik kvalitet i trinn 2 av spillet. 

Dette gir uu =  og 1=uu , noe som fører til at alle aktører har lik profitt i trinn 3 

( )








=



















+
−

−=Π
2

2

1

1
1

1
1

1
N

S

N

Suu  

 

Trinn 2: Kvalitetsheving 

Kvalitetsheving av et produkt kan man tenke som intensiv markedsføring, økt innsats på 

forskning og utvikling eller andre objektivt kvalitetsforbedrende parametre som gir økt 

etterspørsel etter produktene.  Det vesentlige er at alle konsumentene har lik rangering av 

produkter av ulik kvalitet, slik at produktdifferensieringen som oppstår som følge av dette er 

vertikal. 

 

Den sentrale parameter i analysen som vedrører kvalitetsheving av godet x  er kostnaden 

)(uA forbundet med å øke kvaliteten.  Man kan tenke seg at ikke all innsats, i form av 

kostnad, gir like mye kvalitet igjen for pengene.  Det er i følge Sutton to velkjente empiriske 

fakta vedrørende markedsføringkostnadenes effekt på etterspørslen.  Det ene er terskeleffekter 

der liten markedsføringsinnsats har liten effekt på etterspørselen.  Det andre er at 

markedsføring medfører avtakende respons jo større kostnadene til markedsføring er.  Sutton 

mener at disse fakta også kan overføres til andre former for etterspørselsdrivende aktivitet.  På 

denne bakgrunn kan man skjønne at en funksjon )(uA  kan ta mange former.  Sutton forenkler 

analysen ved å se bort fra terskeleffekter, og antar at kostnadfunksjonen )(uA  er en 

kontinuerlig konveks kurve.  Videre setter han det initiale kvalitetsnivået, basiskvaliteten, til 1 

og introduserer en enhetskostnad pr kvalitetsenhet, a .  Funksjonen )(uA  er dermed definert 

for 1≥u  og har 0)1( =A . 

 

)1()( −= γ

γ
u

a
uA ,   1>γ       (2) 

 

En slik funksjon vil påvirke sammenhengen mellom markedets størrelse og markedets 

struktur gjennom to sentrale egenskaper: 
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• Hvordan kvaliteten øker når kostnadene til kvalitet øker, når kvaliteten allerede er på 

et visst nivå.  Dette måles ved konveksiteten til funksjonen. 

• Hvor stor økningen i firmaets profitt blir ved å påta seg en liten kostnad for å øke 

kvaliteten, målt ved helningen av funksjonen ved 1=u . 

 

Den inverterte funksjonen )(Au  beskriver sammenhengen mellom kostnaden og kvaliteten 

den frambringer 

γγ
1

)1()( += A
a

Au          (3) 

 

Parameteren γ  beskriver konveksiteten til funksjonen, der høyere verdier i (2) gir mer 

avtakende kvalitetsheving for høyere kostnad. Formen på funksjonen (2) er svært sentralt for 

resultatet av analysen av alle tre trinnene i spillet. 

 

γ  beskriver hvor mye kvalitetsheving man får igjen for pengene, mens a  beskriver kostnaden 

for en enhet kvalitet.  Forholdet γa  sier noe om effekten på kvalitetshevingen per enhet.  Vi 

kaller γa  for  kvalitetskostnadseffekt     

 

Likningene (2) og (3) framstilles grafisk i figur 2 og 3 nedenfor. 
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Figur 2: Funksjonen )1()( −= γγ uauA  beskriver kostnaden A(u) per enhet kvalitet 
  man kan legge på produktet.  Legg merke til at den er økende iγ . 
 
 

 

Figur 3:  Den inverterte funksjonen γγ

1

)1()( += AaAu  beskriver oppnådd  
  mengde kvalitet per enhet kostnad. Legg merke til at den er avtakende i γ . 
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Trinn 1: Etableringsbeslutning 

Å etablere seg i markedet medfører ugjenkallelige oppstartskostnader σ . 

Funksjonen )(uA  representerer kostnadene knyttet til å øke etterspørselen ved å tilby 

produkter med en bedre kvalitet enn basiskvaliteten, 1=> uu . 

Hver aktørs samlede utlegg ved å etablere seg i markedet kan representeres ved 

kostnadsfunksjon )()( uAuF += σ .  For å ta en beslutning i trinn 1 må denne funksjonen 

vurderes mot forventet profitt i trinn 3 av spillet. 

 

Hver aktørs samlede utlegg har kostnaden 

)1()( −+= γ

γ
σ u

a
uF          (4) 

og elastisiteten til (3) kan skrives 


















−

−=
F

a

du

dF

F

u γ
σ

γ 1         (5) 

Av (4) og (5) kan man observere at når ∞→u , så vil ∞→)(uF  og elastisiteten gå mot γ . 

For enhver verdi av kvalitet u  vil )()( uAuF += σ  ha en bestemt verdi, og elastisiteten vil 

ligge over eller under γ  avhengig av om etableringskostnaden σ  er mindre eller større enn 

kvalitetseffektskostnaden γa .  Elastisiteten er konstant for alle u  hvis γσ a= . 

 

Motivasjonen for den videre analysen er å vise hvordan antall aktører i markedet avhenger av 

forholdet mellom etableringskostnaden σ  og kvalitetseffektskostnaden γa  når markedets 

størrelse S øker. 

 

Analyse av likevekter: 

Målet med analysen er å finne symmetriske likevekter der alle aktører tilbyr lik kvalitet, som 

er høyere enn basiskvaliteten, 1=> uu . 13 

 

                                                 
13 For å finne Nash likevekter i rene strategier er det i følge Sutton (1991) et kriterium at 









=>
σ

γγ
a

3
2

,1max , ellers kan løsningen innebære blandede strategier, som er vanskelig å karakterisere.  

Hvis 1=γ  kan asymmetriske likevekter oppstå og gi løsninger med færre aktører enn de symmetriske 

likevektene vi analyserer her. 
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Analysen tar utgangspunkt i uttrykket for profitt )(
u

u
Π  fra likning (1) i trinn 3 

og i kostnaden )(uF ved å tilby høyere kvalitet i trinn 2 beskrevet i likning (4) over. 

 

Anta at N-1 aktører setter identisk basiskvalitet 1=u  og at en aktør velger å avvike fra det de 

andre gjør og setter kvalitet 1=> uu . 

Utfallet av spillet for den aktøren som aktør setter kvalitet u  vil være bruttoprofitten minus 

den påførte kostnaden ved å sette høyere kvalitet. 

 

    )()( uF
u

u
−Π  

 

Den vurderingen en avvikende aktør må gjøre er å se om utfallet av spillet blir positivt eller 

negativt.  Blir utfallet negativt, har det ingen hensikt å øke kvaliteten.  Blir derimot utfallet 

positivt vil en kvalitetsøkning bidra til økt profitt selv om det koster å øke kvaliteten.  Det vil 

derfor oppstå ulike likevekter avhengig av om 

 

11 ===
≤

Π
uuu du

dF

du

d
  eller om 

11 ===
≥

Π
uuu du

dF

du

d
     (Z) 

der (Z) refererer til figur 4 som omtales senere. 

 

 

Når 
11 ===

≤
Π

uuu du

dF

du

d
, vil en marginal økning i profitten bli mindre enn den marginale 

økning i faste kostnader ved å tilby bedre kvalitet, og det vil ikke være lønnsomt.  Likevekten 

som oppstår her tilsvarer den man får ved eksogene kostnader beskrevet tidligere, der 

markedsstrukturen er gitt ved 
σ

S
N ≤*  . 

 

 

Når 
11 ===

≥
Π

uuu du

dF

du

d
,vil en marginal økning i profitten bli større enn den marginale 

økning i faste kostnader selv ved å tilby bare littegrann bedre kvalitet.  Det vil derfor være 

lønnsomt for aktøren å tilby produktkvalitet utover basiskvaliteten.  
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Likevekten i dette tilfellet vil gi at alle aktørene i markedet tilbyr identisk kvalitet på sine 

produkter.  Denne kvaliteten er høyere enn basiskvaliteten, dvs 1>u .  Når konsumentene 

etterspør produkter som gir høyest kvalitet til lavest pris vil kvalitet bli den strategiske 

variabelen i konkurransen.  En symmetrisk likevekt vil oppstå der kvalitetsnivået u  

bestemmes av likheten 
uuuu du

dF

du

d
==

=
Π

  

 

Dette betyr at man må se nøyere på profitten ( )uuΠ (1) i trinn 3 av spillet og 

etableringskostnaden )(uF  i likning (4) fra trinn 2 av spillet.  

 

Ved å sette de deriverte av ( )uuΠ og )(uF  lik hverandre man man få et uttrykk som 

beskriver markedsstrukturen når alle aktører tilbyr lik kvalitet 

 

Profitten ( )uuΠ i ligning (1) i trinn 3 av spillet er 

( )

2

1
1

1
1



















+
−

−=Π

u

u

N

Suu  

 

Uttrykket for den deriverte av profitten blir 

( )
u

u

u

Nu

u

N

S
du

uud 1

1
1

1

1
1

1
12

2

































+

−

















+
−

−=
Π

 

 

som når uu =  blir forenklet til 

( ) ( )
3

212

N

N

u

S

du

uud −
=

Π
 

Kostnadene ved å tilby høyere kvalitet er gitt i likning (4) over: 

)1()( −+= γ

γ
σ u

a
uF  

 

Uttrykket for den deriverte av kostnadene blir  
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u

u
aau

du

udF γ
γ == −1)(

 

 

Likning (4), 

)1()( −+= γ

γ
σ u

a
uF  

kan også skrives som  

















−−=

γ
σγγ a

Fau  

 

Ved å sette det omskrevne uttrykket for (4) inn i den deriverte av kostnadsfunksjonen får vi 

 

u

u
aau

du

udF γ
γ == −1)(

= 















−−

γ
σγ

a
Fu  

 

Nå har vi ett uttrykk for 
( )
du

uudΠ
 og ett uttrykk for 

du

udF )(
 som vi setter lik hverandre: 

 









−−=

−
)(

)1(2
3

2

γ
σ

γ a
F

uN

N

u

S
   

 

som når uu =  gir sammenhengen 

 









−−=

−
)(

)1(
2

3

2

γ
σγ

a
F

N

N
S         (A) 

der S er markedets størrelse målt ved andel av forbrukernes inntekt benyttet på denne 

bransjen. 

 

(A) er likevektsbetingelsen for et antall aktører som i trinn 1 vurderer profittmulighetene i 

trinn 3 og kostnadene ved å tilby mer enn basiskvalitet i trinn 2 slik at  

11 ===
≥

Π
uuu du

dF

du

d
.og beskriver sammenhengen mellom kostnader, markedsstørrelse og 

antall aktører.  Likning (A) kan løses for F uttrykt ved markedsstørrelse og antall aktører, 
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),(* SNF .  Dette er ikke nødvendig å gjøre her, mens implikasjonen av ),(* SNF  er sentral 

for den videre analysen. 

 

Markedsstruktur i likevekt: 

Når (A) er oppfylt, vil alle aktører i trinn 1 sette identisk kvalitetsnivå, og dermed ha like store 

faste utlegg ved etablering σ≥),(* SNF .  

Antall aktører som vil velge å etablere seg under disse omstendighetene avhenger kun av 

markedsstørrelsen S  og størrelsen av de faste utlegg ),(* SNF  slik at sammenhengen  

2
),(*

N

S
SNF ≤          (B) 

gir en øvre grense for antall aktører. 

 

For å forenkle beregningene kan antall aktører, N , betraktes som en kontinuerlig variabel, 

slik at (B) skrives med likhet istedet for ulikhet. 

 

Likningene (A) og (B) er tilstrekkelige for å vise sammenhengen mellom markedets størrelse 

S og antall aktører i likevekt.  Denne sammenhengen beskrives av likning (C).  

 

Sutton viser at å sette *F  fra (B) inn i (A) gir denne sammenhengen: 

 


















−

−=−+ 21
2

2
1

N
S

a

N
N

γ
σ

γ
      (C) 

Konsentrasjonen av markedet i likevekt beskrives av løsningen av likningen (C).  

 

Figur 4 på neste side illustrerer denne løsningen for ulike forhold mellom 

etableringskostnaden og kvalitetskostnadseffekten.  γσ a= ,  γσ a< , eller γσ a> . 

 
Figur 4 viser at de grafiske løsningene ser ulike ut i de ulike tilfellene.  Dette er fordi 

elastititeten )(FEl  til funksjonen )(uF  varierer med størrelsen avσ i forhold til γa . 

)(FEl  er gitt ved 
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−

−=
F

a

du

dF

F

u γ
σ

γ 1 ,       (5) 

og vi ser at γ=)(FEl  når  γσ a= , mens γ>)(FEl  når γσ a<  og γ<)(FEl  når 

γσ a> . 

 
Den stiplede linjen Z i figur 4 på neste side angir verdier for S,σ der markedet endrer 

karakter fra en tilstand der ingen aktører finner det lønnsomt å tilby annet enn basiskvaliteten, 

til en tilstand der minst en aktør finner det lønnsomt å tilby høyere kvalitet enn basis. 

 

I analysen tidligere er denne overgangen beskrevet ved betingelsene 

11 ===
≤

Π
uuu du

dF

du

d
  og 

11 ===
≥

Π
uuu du

dF

du

d
     (Z) 

 

På venstre side av den stiplede linjen Z i figur 4 vil alle aktører finne det lønnsomt å tilby 

produkter med basiskvalitet.  I det tilfellet er ( ) σ=uF . 

 

På høyre side av den stiplede linjen Z vil minst en aktør finne det gunstig å iverksette tiltak 

for å øke etterspørselen for sine produkter ved å tilby økt kvalitet. Dermed må alle aktører i 

markedet også gjøre det, og )1()( −+= γγσ uauF , likning (4), for alle aktører. 

En betraktning av likning (C) gir at høyre side går mot 2γ  hvis markedet blir uendelig stort.  

Dette betyr at antall aktører i et mettet marked vil bestemmes av parameteren γ . 
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Løsningen av (C) gir for et uendelig stor marked en grenseverdi for antall aktører i markedet 

der  

 

*)
2

(
2

2
1

NNx
N

N ====−+
γγ

      (E) 

 

Likning (E) har løsningen 
( )

4

8
1*

γγγ +±
+=N ,  

Siden vi her må ha at 1* >N ,har ligningen en entydig løsning 

( )
4

8
1*

γγγ ++
+=N         (F) 

som gir antall aktører som funksjon av γ . 

 

Figur 5 skisserer kontinuerlige verdier for antall aktører N for ulike verdier av γ , som gitt i 

likning (F).  Figuren viser en graf monotont stigende i γ . 
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En tolkning av dette resultatet er at jo mindre effekt man får av kvalitetshevingskostnaden 

)(uA , jo flere aktører er det plass til i markedet.  Dette kan komme av at hvis markedet 

etterspør varer av en viss kvalitet, og kostnaden )(uA  ved å frambringe den er stor ved stor γ , 

må flere aktører dele på kostnaden ved å tilfredsstille markedet. 

 

3.2.3 Implikasjoner av endogene kostnader 

I markeder der konsumentenes etterspørsel påvirkes av aktive valg foretatt av aktørene på 

tilbudssiden vil den enkle sammenhengen  
σ

S
N =*   mellom markedets størrelse og antall 

aktører i markedet bryte sammen.   

Dette har sin årsak i at når aktørene ved egne handlinger kan øke etterspørselen i markedet, vil 

de ugjenkallelige kostnadene )1()( −+= γγσ uauF  i likevekt øke når markedet vokser, og 

antall aktører som vil finne det lønnsomt å fortsette å betjene markedet er færre enn det ville 

være dersom aktørene ikke hadde kunnet påvirke etterspørselen. 
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Når markedet blir uendelig stort vil antall aktører gå mot et visst nivå.  I boken ”Sunk Costs 

and Market Structure” , som modellen baseres på, refererer Sutton til at empiriske egenskaper 

ved etterspørselsdrivende aktiviteter tilsier at effekten av slike aktiviteter avtar med økende 

utlegg til etterspørselsdrivende aktivitet.  Dette betyr at når markedet vokser, vil kostnadene 

til etterspørselsdrivende aktivitet øke mer enn den inntekten som genereres ved responsen i 

etterspørselen. Til syvende og sist vil dermed markedsstrukturen avhenge av hvor stor effekt 

man får av kvalitetshevingskostnaden )(uA , og antall aktører vil konvergere mot en 

likevektsgrense gitt ved  

( )
4

8
1*

γγγ ++
+=N  
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4. Mobiltelefoni og utviklingen av 
markedsstrukturen  

 

St.meld. nr 32 (2001-2002) og behandlingen av denne i Stortinget la til rette for økte 

investeringer på infrastruktursiden i det norske mobilmarkedet ved å redusere 

etableringshindringene.  Frekvensressurser ble gjort tilgjengelige, og det ble lagt til rette for at 

de allerede etablerte 2. generasjonsnettene også kunne gis tilgang til for nykommere i 

markedet.   

 

Det later til at myndighetene hadde en forståelse av at markedsstrukturen ville bli mindre 

konsentrert, og flere aktører ville få incentiv til å etablere seg, ved de reduserte 

etableringshindringene.  Dette er i tråd med Suttons modell for eksogene ugjenkallelige 

kostnader, og også med intuitiv markedsforståelse. 

 

Imidlertid viser historien at veksten i antall aktører i mobilmarkedet har kommet med et større 

antall tjenestetilbydere og ikke med antall operatører med eget nett. 

 

En konsentrert markedsstruktur i mobilbransjen ser man også i flere europeiske land, og 

fenomenet har vært beskrevet i den økonomiske litteraturen de senere år.  Valletti (2003) 

presenterer en modell der mobiloperatører benytter dekning som parameter i vertikal 

produktdifferensiering, der konsumentene er mobile mellom ulike geografiske områder og 

dermed har preferanser vedrørende dekning.  Valletti viser at konsumentenes preferanser 

påvirker hvordan konkurransen utspiller seg, og at bransjen har sterke elementer av ”naturlig 

oligopol” slik at kun et begrenset antall operatører kan overleve i likevekt uavhengig av 

markedets størrelse.  Han viser også at når tilgang til frekvenser ikke er en begrensende faktor 

for markedsstrukturen vil det være naturlig å forvente konsolidering i bransjen.  Sentralt hos 

Gruber (2004) er hvordan lisenskostnadene påvirker antall aktører i markedet når antall 

lisenser er eksogent bestemt fra regulatørens side. Han viser at markedsstrukturen avgjøres av 

summen av investeringskostnadene og lisenskostnadene og at dette ikke nødvendigvis er 

forenlig med den markedsstrukturen regulatøren legger til rette for ved antall eksogent gitte 

lisenser.  Gruber tar utgangspunkt i Sutton (1991) og Valletti (2003).  
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Det kan derfor se ut som om de ugjenkallelige investeringskostnadene i mobilbransjen er 

endogene.  

 

Den samfunnsøkonomiske analysen i Suttons modell for endogene kostnader viser at 

markedsstrukturen i markeder med vertikalt differensierte produkter vil bli konsentrert. Dette 

kommer av at sammenhengen mellom kostnadene ved å forbedre produktene, og resultatet 

målt i kvalitetsheving av denne innsatsen, vil sterkt påvirke antall aktører i bransjen. 

 

Resultatet av analysen gir at markedsstrukturen ikke gir et økende antall aktører etter som 

markedets størrelse vokser, men snarere at den vil konvergere mot et likevektsnivå som er 

uavhengig av markedets størrelse. 

 

Det vil si at markedsstrukturen ikke beskrives av 

σ

S
N ≤*   

men snarere av  

( )
4

8
1*

γγγ ++
+=N  

 

4.1 Egenskaper ved bransjen 

 

Dette avsnittet vil belyse egenskaper ved mobilbransjen som underbygger bruk av Suttons 

modell for endogene kostnader.  

 

4.1.1 Ugjenkallelige kostnader 

Å etablere seg som nasjonal operatør eller som virtuell operatør er en kostbar beslutning.  I 

begge tilfeller kreves det store investeringer i nett, utstyr og spesialisert teknisk personale.  

 

Frekvensavgiftene til myndighetene kommer i tillegg for nasjonale operatører.  Som 

illustrasjon nevnes at UMTS-lisensene koster 20 millioner pr år, mens GSM-lisensene koster 

200 000 kr per kanal.  Telenor og Netcom betaler derfor henholdsvis 19,6 millioner og 24,2 

millioner for sine GSM lisenser, mens Network Norway og MTU betaler 4,6 millioner. 
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På den endogene siden finner vi tydelig auksjonsbudene.  Hi3G har hittil funnet det mer 

lønnsomt å ha betalt 62 millioner i auksjonsbud for UMTS lisensen, og deretter 20 millioner 

årlig i frekvensavgift siden 2003, enn å pådra seg utbyggingskostnader og åpne en tjeneste 

som kan bidra til inntekter.  Network Norway ventet til 2007 med å kjøpe UMTS lisens, men 

er i ferd med å etablere seg i markedet med en betydelig kundebase. 

 

Andre endogene kostnader er systemoppgraderinger slik at operatørene kan tilby høyere 

datahastigheter og dermed utvidede tjenestespektre som for kundene øker verdien av 

abonnementet.  For de mindre operatørene vil avveiningen mellom å bygge eget nett og bruk 

av roamingavtaler utgjøre en endogen kostnad.  For alle operatører vil markedsføring være en 

endogen kostnad. 

 

Aktiviteter som bidrar til økt etterspørsel, som tjenesteinnovasjon, høyere datahastigheter og 

markedsføring, kan betraktes som en kvalitetsheving av produktet.  Man kan lett innse at 

attributten kvalitet ved et produkt vil være noe alle konsumenter kan enes om og dermed ha 

en identisk rangering av produkter med ulik kvalitet.  Produktene på markedet dermed blir 

vertikalt differensierte. 

 

4.1.1 Kundemasse 

Fortjenestemulighetene avhenger av hvor stor kundemasse den enkelte aktør har.  Videre er 

det av betydning hvilke produkter som kan tilbys, og hvilke priser man kan ta i 

sluttbrukermarkedet for disse. 

 

Telestatistikken indikerer at det er en sammenheng mellom antall tjenestetilbydere og vekst i 

markedet.  Etter at både tjenestetilbydere og virtuelle operatører fikk anledning til å etablere 

seg, viser telestatistikken at andelen tjenestetilbydere har økt betraktelig, sammenlignet med 

veksten i nasjonale og virtuelle operatører.   Tjenestetilbydere som tilbyr lave priser, tiltrekker 

seg mange kunder, som igjen genererer trafikk i nettene og skaper inntekter for de nasjonale 

operatørene. 

 

De siste årene har man kunnet observere at tjenestetilbydere har blitt kjøpt opp av andre 

tjenestetilbydere, og av mobiloperatører.  Tjenestetilbyderen Chess kjøpte tjenestetilbyderen 

Sense i desember 2004. Et halvt år etterpå ble Chess/Sense kjøpt av det svenskfinske 
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TeliaSonera, som på den tid allerede hadde kjøpt Netcom.   Senere har det vært flere slike 

oppkjøp, med en markant økning i 2007 da både Telenor og Network Norway aktivt kjøpte 

tjenestetilbydere. 

 

4.2 Mobiltelefoni i Norge fra 2002 til 2007 

 

Med grunnlag i Suttons markedsstrukturmodell med endogene kostnader beskrevet i kapittel 

3.2 kan man gjennomføre analyse av hvorvidt det er bærekraftig med flere landsdekkende 

radionettverk i Norge. 

 

I det følgende blir det vist med grunnlag i modellen hvorfor det ikke lyktes å oppnå flere 

parallelle nett i perioden 2002-2006, mens hvorfor det er en mulighet for at de tredje og fjerde 

nettene som ble påbegynt i 2007 kan vise seg å være bærekraftig. 

 

Videre belyses det hvordan mellommarkedet med tjenestetilbydere har spilt en rolle. 

 

4.2.1 Analyse av situasjonen i 2002 

Telestatistikken viser at det var 84 mobilabonnement pr 100 innbyggere.14  Situasjonen i 2002 

var at to nye selskaper, Teletopia og Bane Tele (senere Network Norway) hadde 

frekvenslisens og hadde mulighet til å anmode om nasjonal roaming etter selv å ha utført et 

minimum av utbygging beskrevet i frekvenstillatelsene.  

 

På denne tiden var det elleve videreselgere, og oppkjøp av tjenestetilbydere, konsolidering, 

var ennå ikke vanlig.  UMTS-nettene til telenor og Netcom var ikke ferdige ennå, og 

datatrafikk over GRPS var såvidt igang, men ikke utbredt. 

 

Situasjonen kan beskrives som et tre-trinns spill, som i endogen-modellen til Sutton beskrevet 

i kap 3.2.2.  Man kan tenke seg at spillet foregikk på følgende måte:   

Trinn 1: Velge å bygge radionettverk, eller starte opp som MVNO. 

Trinn 2: Kvalitetsheving utover basis er ikke aktuelt, for markedet er ikke modent for tjenester 

utover basis i noen særlig grad. 

                                                 
14 Tabell 2 i kapittel 2 
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Trinn 3. Profittmulighetene er for små, det er umulig å etablere seg uten å ha tilstrekkelig stor 

etablert kundebase  

Resultat: Profittmulighetene i trinn 3 er mindre enn kostnadene i trinn 1.  Ingen deltakelse. 

 

Formelt kan situasjonen modelleres med endogen-modellen til Sutton, der profitabiliteten i 

trinn 3 er lavere enn kostnaden ved å frambringe en viss kvalitet i trinn 2: 

11 ===
≤

Π
uuu du

dF

du

d
  

 

Dette resulterer i modellen for eksogene kostnader beskrevet i kap 3.2.1, der antall aktører i 

markedet er gitt ved  
σ

S
N =*   i likevekt. 

 

Suttons modell er beskrevet som simultanspill der flere aktører handler samtidig.  I det norske 

markedet var allerede to aktører etablert med politisk hjelp. På denne tiden hadde disse 90 % 

av markedet.  Resten av sluttbrukermarkedet var fordelt på de elleve andre tilbyderne.  

Tendensen med oppkjøp og oppsamling av kundemasse hadde ikke begynt ennå, og uten 

kunder, og med hard konkurranse i sluttbrukermarkedet var sannsynligheten liten for at de to 

nye lisensinnehaverne skulle kunne ha tilstrekkelig fortjeneste på kort sikt til å forsvare 

investeringen. 

 

Den grafiske løsningen av Suttons modell for endogene ugjenkallelige kostnader fra kap 3.2.2 

er gjentatt i figur 6 på neste side der man kan finne situasjonen i 2002 markert ved punktet A. 

 

Når ingen aktører finner det fordelaktig å tilby noe ekstra, kan 2002-situasjonen beskrives av 

venstre side av den stiplede linjen Z.   
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Mer spesifikt man man drøfte forholdet mellom etableringskostnaden σ og kvalitetskostnaden 

)(uA .  Det ser intuitivt ut som om etableringskostnaden, med utbygging og drift av nettverk 

er mindre kostbart enn kvalitetsheving ved å bytte utstyr i basestasjonene for å kunne tilby 

høyere datahastigheter, slik at man har en situasjon der  
γ

σ
a

<  skissert ved punktet A. 

 

4.2.2 Analyse av situasjonen i 2007 

Situasjonen i 2007 var ganske annerledes enn i 2002.  Trafikkvolumet hadde økt med 93% fra 

4,1 millioner minutter til 7,9 millioner minutter i 2006, og det var 111 telefoner pr 100 

innbyggere i første halvår 2007.15   Befolkningen endret forbruksmønster og brukte 

mobiltelefon i større grad enn tidligere, og etterspørselen etter mobile tjenester som benytter 

høye datahastigheter, var stigende. 

Man kan trolig si at markedet begynte å etterspørre høyere kvalitet enn basiskvalitet en gang i 

perioden 2005-2006 og krysset den stiplede linjen Z i figur 6.  

Aktørenes beslutningsgrunnlag ble endret til  
11 ===

≥
Π

uuu du

dF

du

d
 

                                                 
15 Tabell 2 i kapittel 2 
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Dette kan skyldes forventningene til ytelsen som UMTS-nettene til Telenor og Netcom kunne 

bidra med.  Videre var dataoverføringshastighetene i GSM-nettet forbedret med Edge i  2004, 

og UMTS ble satt i drift ved årsskiftet 2004/2005.  Det er rimelig å anta at disse tre 

teknologiene for dataoverføring, kombinert med markedsføring for tjenestene, bidro til å gjøre 

markedet større. Videre kan man anta at nettverkseffektene har spilt en rolle ved at stadig 

yngre og stadig eldre befolkningsgrupper som barn og eldre møtte sosiale forventninger om å 

være tilgjengelige på mobiltelefon.   

 

Man kunne også observere i bransjen at det foregikk oppkjøp.   Delvis kjøpte tjenestetilbydere 

andre tjenestetilbydere, og delvis kjøpte nasjonale og virtuelle operatører opp 

tjenestetilbydere.  Det later til at den økte konkurransen i sluttbrukermarkedet har gitt så lave 

marginer at det oppstår en tilstand av vinn eller forsvinn.    

 

Lisensen som Teletopia tok i bruk i 2003, var i 2007 tatt i bruk av MTU Nett, som i 2007 var 

aktive med å bygge radionettverk og har som mål å bli et konkurransedyktig alternativ til 

Telenor og Netcom. 

 

Av strukturelle endringer er det verd å nevne at den ene virtuelle aktøren, Tele2, gikk inn i et 

samarbeid i september 2007 med Network Norway om utbygging av det tredje GSM nettet, 

mens den andre virtuelle operatøren, Ventelo, gjennom fusjonsavtaler ble planlagt overført til 

Network Norway i 2008. Ved disse to strukturelle endringene, samt at Network Norway også 

har kjøpt fire tjenestetilbydere i 2007, vil trafikken gjennom Network Norways nett omfatte 

nærmere 10 % av markedet ved utgangen av 2008.  I 2007 har det blitt observert konkurser 

blant tjenestetilbydere, samt intensiv markedsføring for å få konsumenter til å bytte 

mobilleverandør.  Telekom-pressen16 hevder at markedet er uttømt, og at operatører stjeler 

kunder fra hverandre. 

 

Denne situasjonen kan illustreres ved Suttons modell for markedsstruktur for endogene 

ugjenkallelige kostnader beskrevet i kap 3.2.2 når  
11 ===

≥
Π

uuu du

dF

du

d
 

 

                                                 
16 Nyhetsartikkel ”Ut og stjele kunder” Nettavisen Inside Telecom, 18. desember 2007. www.insidetelecom.no  
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Ifølge analysen som følger dette premisset, vil markedstrukturen i likevekt komme til uttrykk 

ved bestemmelse av parametrene a,,σγ  ved sammenhengen (C) 


















−
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N
N

γ
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γ
       (C) 

 

Det er rimelig å anta at 
γ

σ
a

< .  fordi teknologien er mer moden, utstyrsprisene har falt, 

konkurransen blir hardere og kostnadene til markedsføring øker. 

 

I figur 7 nedenfor gjenspeiles disse antakelsene ved at markedsstrukturen i likevekt vil utvikle 

seg langs en av de nedre linjene, med konvergens mot en markedskonsentrasjon som 

asymptotisk går mot grenseverdien av likevekten når markedet øker, illustrert ved punktet B. 

 

 

 

I følge analysen i kap 3.2.2 vil likevekten for markedsstrukturen i ligning (C) over konvergere 

til en grenseverdi gitt i likning (E) når markedet blir uendelig stort: 

*)
2

(
2

2
1

NNx
N

N ====−+
γγ

        (E) 
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som har en entydig løsning, i ligning (F):
( )

4

8
1*

γγγ ++
+=N , for antall aktører i 

markedet. 

 

Figur 8 skisserer kontinuerlige og heltalls verdier for antall aktører N for ulike verdier av γ , 

som gitt i likning (F).  Figuren viser en graf monotont stigende i γ . 

 

 

Og hvor mange aktører blir det i en symmetrisk likevekt når markedet har blitt uendelig stort?  

Det kommer an på verdien på parameteren γ  i modellen til Sutton. 

 

Som beskrevet tidligere kan dette resultatet tolkes som at jo mindre effekt man får av 

kvalitetshevingskostnaden )(uA , jo flere aktører er det plass til i markedet.  Dette kan komme 

av at hvis markedet etterspør varer av en viss kvalitet, og kostnaden )(uA  ved å frambringe 

den er stor ved stor γ , må flere aktører dele på kostnaden ved å tilfredsstille markedet. 

 

Suttons modell for endogene kostnader er analysert med sikte på å finne symmetriske 

likevekter der alle aktørene tilbyr identisk kvalitet og møter identisk etterspørsel. 

 

Ved observasjoner i markedet kan man som forbruker se at Telenor og Netcom markedsfører 

produkter ingen andre markedsfører, som høyhastighetstjenester til lave priser.  Årsaken til at 
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ingen virtuelle operatører markedsfører slike tjenester, er at innkjøpsprisen er høyere enn den 

prisen Telenor selger tjenestene til i sluttbrukermarkedet.17   Dette tilsier at det ikke er 

symmetri i det norske markedet.  Prisene for datakommunikasjon i mobilnett er ikke regulert 

av myndighetene og kan trolig bidra til å opprettholde en slik asymmetri. 

 

Til tross for dette vil den presenterte modellen likevel vise at endogene kostnader kan gi en 

forklaring på hvorfor det ser ut til å være vanskelig å få til en etablering av konkurrerende 

infrastruktur. 

 

Det er to landsdekkende operatører i dag, Telenor og Netcom, og to virtuelle operatører, Tele2 

og Ventelo.  Ventelos virksomhet som virtuell operatør vil gå inn i Network Norway i løpet 

av 2008.  Network Norway virker som å være en reell utfordrer, ved at det er gjennomført 

oppbygging av trafikkgrunnlag i nettet slik at inntektssiden er sørget for før de investerer for 

mye.  Om MTU Nett vil ha tilstrekkelig markedsgrunnlag over lengre tid, kommer an på hvor 

stor økning man potensielt kan se i markedets størrelse.  Suttons modell viser at det vil bli 

færre aktører når markedet vokser. 

 

Selv om det ble hevdet høsten 2007 at markedet er uttømt, vil det likevel trolig være 

vekstpotensiale når tjenester med høye hastigheter blir vanlige og nettverkseffektene gjør seg 

gjeldende også her.   

 

Mellommarkedet 

Markedet som har vokst fram av tjenestetilbydere fram til utgangen av 2007, kjennetegnes av 

virksomheter med relativt små etableringskostnader som kun er eksogene. Tjenestetilbyderne 

har en mindre organisasjon uten teknisk spesialisert personale, de har lave faste kostnader, og 

hovedtyngden av kostnadene er variable ettersom de betaler minuttpris til vertsoperatøren for 

tjenestene de selger.  Optimalt antall aktører i dette markedet vil trolig kunne bestemmes av 

σ

S
N ≤* , slik at antall tjenestetilbydere vokser når markedets størrelse vokser. 

 

Det er også trolig riktig å hevde at tjenestetilbyderne har spilt en vesentlig rolle for at 

markedet realiserer seg slik vi har sett i 2007.  Man kunne tenke seg at det vi ser i 2007, ville 

                                                 
17 Jørn Uldalen, Engineering Mobil,Ventelo AS 
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ha kommet på et senere tidspunkt. Det er rimelig å anta at tilgjengeligheten på mobile 

tjenester, og markedsføringsinnsaten disse aktørene har lagt ned, har bidratt til å øke 

etterspørselen i markedet, og at dette er noe av forklaringen på at mobiltettheten er høy i 

Norge. 

 

Dette har igjen bidratt til prosessen med oppkjøp som startet i 2004 ved at Chess kjøpte Sense, 

og bidratt til økt trafikk i flere nett, og nå i 2007 til at Network Norway fant finansiell styrke 

til å velge å kjøpe UMTS-lisensen i desember 2007. 

 

4.3 Avsluttende kommentar 

 

Stortinget ønsket å stimulere til økt konkuranse og parallell bygging av infrastruktur ved å 

frigjøre frekvensressurser, pålegge adgang i eksisterende nett for virtuelle operatører samt å 

pålegge adgang til nasjonal roaming for mindre nasjonale operatører.  Historien har vist at 

dette i liten grad har hatt den ønskede virkning. 

 

Analysen i denne oppgaven viser at det ikke lar seg gjøre å stimulere til et konkurransenivå 

som ligger nært fri konkurranse ved løsne på disse begrensningene.  Det denne oppgaven 

viser er at at markedskreftene motvirker at dette kan skje ved at markedsstrukturen styres av 

kostnadene som er forbundet med å etablere seg som en nasjonal eller virtuell operatør.  Disse 

kostnadene er i stor grad er ugjenkallelige og har samtidig har en endogen natur. 

Figur 9 på neste side illustrerer utviklingen av markedsstrukturen for konkurrerende 

infrastruktur for situasjonene i 2002 og i 2007, - og det myndighetene trolig hadde håpet 

skulle være situasjonen i 2007 ved punktet M. 

 



55 

  

 

Et spørsmål man kan stille, er om myndighetene kunne forutsagt dette og vurdert andre 

virkemidler for å bidra til økt konkurranse allerede i St. meld. nr 32 (2001-2002). 

 

Dette er imidlertid vanskelig å tro, i og med at UMTS var en ”hype” i Europa på den tiden, og 

frekvensbåndet ble delt i 4 lisenser av tekniske årsaker (St.meld. nr 24 (1999-2000)). 

Videre var ideen om at markedsstrukturen ville bli mindre konsentrert ved økende marked, 

svært akseptert.  Det var dessuten på den tiden lite fokus på endogene kostnader, og langt 

mindre fokus på deres betydning for markedsstrukturen. 

 

Telekommunikasjonsmyndighetene i hele Europa hadde de siste 15 årene jobbet for å 

nedbygge monopoler og lagt til rette for å slippe andre til.  Det ville av den grunn også vært 

politisk vanskelig å legge til rette for kun få aktører.  

 

Bidraget fra Sutton, som beskriver dette, kom i 1991.  I boken beskriver han ulike markeder 

der modellen kan anvendes, men ingen av disse kjennetegnes av nettverkseffekter.  Imidlertid 

er boken flittig brukt som bakgrunn for andre økonomiske arbeider, men ikke ofte innen 

telekommunikasjon. 

 

Det er derfor liten grunn til å forvente at myndighetene skulle finne andre virkemidler for å 

styrke incentivene til å investere i konkurrerende infrastruktur. 
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