
FIK3621 Tele-ekonomi, grund-
kurs för doktorander 7,5 hp
Tele Economics, basic course for PhD students

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplan för FIK3621 gäller från och med VT15

Betygsskala

Utbildningsnivå
Forskarnivå

Särskild behörighet
Doktorander antagna till KTH-program

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
Kursen omfattar tekno-ekonomiska speckter på tre nivåer:
1. Teknik och Tjänster
2. Affärsmodeller och "operator business"
3. Marknad och reglering
Efter kursen ska studenterna kunna beskriva och analysera följande aspekter:
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A. Struktur hos och aktörer på telekommarknader samt olika typer av reglering
B. Olika typer av affärsmodeller samt olika typer av tele-operatörer
C. Arkitektur, uppbyggnad och kostnadsstruktur hos mobila nät och tjänster
Fokus i kursen ligger på att
• Förstå helhet och sammanhang för telekommarknader och affärsmodeller
• Sätta in teknik och tjänster för mobil kommunikation i ett marknadssammanhang
• Ge studenterna verktyg för att sätta in sin egen forskning i ett större sammanhang

Kursinnehåll
Kursen omfattar tekno-ekonomiska modellering och analys av mobila kommunikationssys-
tem, detta sker på tre nivåer:
1. Teknik och tjänster
2. Affärsmodeller och "operator business"
3. Marknad för telekommunikation och reglering
Kursen genomförs "top down", dvs vi börjar med helheten i form av marknad och går sedan 
"nedåt" till affärer och slutligen teknik och tjänster.
(Kursen IK 3618 (tele-ekonomi avancerad nivå) genomförs "bottom up",
och med fokus på aspekter kopplade till doktorandens en forskning)

Kursupplägg
Kursen är en mix av föreläsningar och tre enskilda hemuppgifter, de senare omfattande ca 
en veckas arbete vardera. Föreläsningarna täcker samtliga områden och syftar till att ge stöd 
och tips för hemuppgifterna. 
Hemuppgift 1 och 2 består av att analysera telekommarknad i ett land respektive att jämföra 
strategier för två mobiloperatörer i det angivna landet.
Hemuppgift 3 är kan antingen vara dimensioning och kostnadsanalys av ett mobilt nät under 
givna förutsättninger, eller, en "egen" uppgift där man gör en kostnad/intäkts analys (inkl 
kostnadsstruktur) av en egen vald produkt eller tjänst. Den senare är lämpligen kopplad till 
doktorandens egen forskning.
För samtliga hemuppgifter ingår följande moment.
1. Ta fram en skriftlig (draft) rapport
2. Granskning av rapporter av andra studenter
3. Muntlig redovisning 
4. Ta fram en slutlig rapport (denna används för betygsättning)
Kursen genomförs samtidigt med masterkursen IK2514 (som ges varje hösttermin) och dess 
lektioner av KTH personal samt ca 10 externa gästföreläsningar. Hemuppgift 1 och 2 är 
desamma som för masterkursen.

Kurslitteratur
Selected research papers

Examination
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Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen baseras på
• Ett antal enskilda hemuppgifter
• En slutrapport med reflektioner kring tillämpning av tele-ekonomiska metoder på dok-
torandens egna forskning och egna forskningsproblem
Ingen  skriftlig tentamen

Övriga krav för slutbetyg
Godkända uppgifter på samtliga nivåer samt godkänd slutrapport

Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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