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Sammanfattning 
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Kurs Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng 

 

Syfte Fastställa de faktorer som ligger till grund för operatörernas 
val av prissättningsmetod på olika tjänster 

 

Metod Vi har gjort en fallstudie på en mobiloperatör, där vi använt 
oss av en halvstrukturerad intervjumetod.  

 

Slutsats Prissättningen av mobila tjänster präglas av komplexa fenomen 
och överväganden vilket gör det svårt att penetrera. Beroende 
på om det är en ny eller befintlig tjänst tillämpar operatören till 
största del antingen en kostnads- eller marknadsbaserad 
prissättning där konkurrensen har stor inverkan på priset. 
Marknadsbaserad prissättning tillämpas i huvudsak när det 
gäller befintliga tjänster eftersom man då har kunskap om 
kunden och dennes betalningsvilja. När det gäller nya tjänster 
använder sig operatören i huvudsak av kostnadsbaserad 
prissättning eftersom tjänsten genomgår en beslutsprocess om 
den är lönsam eller inte och om den skall lanseras.  

 
Nyckelord:  Mobiloperatörer, kostnads- och marknadsbaserad 

prissättning, konkurrens.  
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Abstract 
 
Title   Factors affecting the pricing in the mobile operator business. 
 
Author Bodil Arbin, Lars Holmberg 
 
Supervisor Anders Hederstierna 
 
Department School of Management, Blekinge Institute of Technology  
 
Course Bachelor´s thesis in Business Administration, 10 credits  
 
Purpose Establish the factors that underlie the operator’s choice of pricing methods 
  of different services.   
 
Method We have done a case study of a mobile operator, where we used a half 

structured interview method.  
 
Results The pricing of the industry is characterized of complex phenomenon and 

considerations which make it hard to penetrate. Depending on whether it is a 
new or existing product the operator apply mostly cost based or market based 
pricing where the competition has a big impact of the price. The company use 
mainly a market based pricing at existing services, because they already got 
information about the costumer and their willingness to pay. They use mainly a 
cost based pricing where the services undergo a process of decision if they are 
profitable and whether they are going to be launched or not.  

 
Key word Mobile operators, cost- and market based pricing, competition. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Denna uppsats behandlar prissättningsmetoder för olika tjänster i mobiltelefonibranschen. 
Prissättning är mer aktuellt inom flera branscher eftersom världen krymper och 
kommunikationens möjligheter ökar och gör konkurrensen i hög grad påtaglig. Många företag 
pressar priserna för att vinna kampen om de befintliga kunderna. 
 
I Sverige har mobiltelefonins marknadspenetration stagnerat. Den mobila penetrationen har 
mellan första halvåret 2003 och första halvåret 2004 ökat med en procent från 90 till 91 
procent och mobila samtalstjänster har minskat sin omsättning med två procent. Däremot har 
trafiken i näten ökat med elva procent1.  
 
Prissättning kan baseras på två grundläggande metoder: kostnadsbaserad eller 
marknadsbaserad prissättning. Vid kostnadsbaserade kalkyler räknas priset fram med hjälp av 
tillverkningskostnader, inköpspriser eller andra kostnadsrelaterade mått. Därefter läggs en 
procentuell mark up till produkten. Denna prissättningsmetod är baserad på faktiska 
kostnader.2 Fördelarna med kostnadsbaserade kalkylmodeller är att det går enkelt att räkna ut 
hur intäkter och kostnaderna skall förhålla sig till varandra för att företaget skall gå med vinst. 
Detta under förutsättning att efterfrågan är känd, vilket den inte är i den verkliga världen. 
Modellen kräver därför en noggrann marknadsanalys för att ge ett säkert resultat. Det som 
talar emot denna modell är att ett företag kan få ett kalkylerat pris som under- eller överstiger 
marknadens betalningsvilja, vilket kan leda till att företaget inte når beräknat resultat. 
Marknadsprissättning tar mer hänsyn till psykologiska aspekter och tjänstens karaktär än till 
dess kostnader3. Detta kan också förklaras som en kundvärderad prissättning där företaget gör 
bedömningar av marknadsvärdet på tjänsten. Priset kan också sättas genom en blandning av 
dessa två metoder eller kan företagen till och med gå på endast erfarenhet och känsla när de 
prissätter. 
 
Utmaningen hos operatörerna ligger till stor del i att finna de rätta paketen som attraherar 
kunderna, det vill säga en mix av kostnadstäckning och rätt värde för kunden. Hur styr 
efterfrågan prissättningen? Vad är rätt prismodell? Det handlar till en väldigt stor del om 
paketering av tjänster. Kan priset bakas in i abonnemangsavgiften eller ska det hanteras per 
användarbasis, dvs. varje gång tjänsten utnyttjas?  
 
Marknadssituationen för operatörerna i Sverige är speciell då de tre mobiloperatörerna med 
egna nät har dominerande ställning. TeliaSonera har 50,1 procent, Tele2 24,5 procent och 
Vodafone 21 procent av marknadsandelarna utifrån slutkundsintäkterna allt enligt PTS 
mätning i juni 2004. De tre stora operatörerna står således för drygt 95 procent av 
slutkundintäkterna4. 
 
 

1 http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Svensk_telemarknad_forsta_halvaret_2004.pdf 
2 Wikström Solveig, Normann Richard, (1995) 
3 Dogde R, Hanna N.(1995) 
4 http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Informellt_samrad_mobil_originering_4_maj.pdf 
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Mobiloperatörerna är just nu inne i en fas där priset pressas gång på gång. Priset har på ett 
och halvt år sjunkit med nära 32 procent och priskonkurrensen har börjat bli tydlig för 
operatörerna. En rapport från Post och telestyrelsen (PTS) visar att så många som 40 procent 
av den svenska befolkningen skulle kunna tänka sig att helt gå över från fast- till 
mobiltelefoni, dock med den förutsättningen att priserna börjar närma sig taxan för fast 
telefoni5. 
 
Ämnet är intressant för oss som konsumenter, då vi lever i ett samhälle där det gäller att 
hushålla med knappa resurser. Priserna hos de olika operatörerna var från början höga men i 
takt med att marknaden utvecklats har priserna sjunkit. Konsumenterna tackar inte nej till 
lägre priser på tjänster och det ger dem dessutom bättre valmöjligheter i och med att företagen 
konkurrerar om kunderna. 
 
 

5 http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Svensk_telemarknad_forsta_halvaret_2004.pdf 
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1.2 Frågediskussion och problematisering 

”Informationskostnaderna har sjunkit dramatiskt. 1930 kostade ett tre minuter 
långt telefonsamtal från New York till London motsvarande 2125 kronor (i 1990 
års penningvärde). Trettio år senare kostade telefonsamtalet 425 kronor. Nu 
närmar vi oss noll.” 6 

 
Ridderstråle och Nordström visar klart i ovanstående exempel att det har skett drastiska 
prissänkningar vad det gäller nyttjandet av information. 
 

”Det allra bästa blir billigare och billigare för varje år”7 

Enligt Kelly är detta en princip om produkter och tjänster som ingen funderar särskilt mycket 
över. Det borde dock människor göra då det är något som förändras över tiden och inte alltid 
varit så. Före industrialiseringen visste konsumenten att bättre kvalitet kostade mer. När 
företagen utvecklade bättre teknik och fick tillgång till billigare energi ändrades detta.8 

 
”Faktum är att alla föremål som kan kopieras, både fysiska och immateriella, 
ansluter sig till lagen om inverterad prissättning och blir billigare i takt med att 
de blir bättre” 9 

 
Enligt Kelly, Shapiro och Varian är information dyrt att producera men billigt att 
reproducera.10 När det inte finns någon gräns för hur mycket som kan produceras, gör 
konkurrensen att priset vid identiska varor förs mot marginalkostnaden som närmar sig noll. 
Detta är ett typiskt karaktärsdrag för informationsvaror.11 Dock kommer priset aldrig att bli 
noll, då informationsvaror följer en asymptotisk kurva, vilket innebär att priset i evighet 
kommer att närma sig noll utan att någonsin nå dit.12 Priset på informationsvaror kan inte 
enligt Shapiro och Varian sättas efter dess kostnader. Närmar sig produktionskostnaden noll, 
spelar det ingen roll om företaget lägger på en 10-20 procent mark up. Företaget måste 
prissätta efter vad konsumenten tycker att tjänsten är värd, inte efter 
produktionskostnaderna,13 då konsumenter värderar information olika. Vi frågar oss om 
samtalstjänster är en informationsvara och om det går att prisdifferentiera?  
 
Vi tror mycket på resonemanget att företagen måste prissätta sina produkt- och tjänsteutbud 
efter vad konsumenten upplever att saken eller tjänsten är värd. Med andra ord: vad är 
konsumenten beredd att betala. Frågan är om priset på samtalstjänster kommer att bli noll? I 
praktiken kanske, men inte i teorin! Mycket handlar även om paketering. Själva 
samtalskostnaderna är många konsumenter inte längre beredda att betala för. Operatörernas 
produktionskostnader är marginella. Dessa tjänster paketeras in i andra. Se t.ex. 3, den 

6 Ridderstråle Jonas, Nordström Kjell A, (2002) Sida 81 
7 Kelly Kevin, (2000) Sida 71 
8 Kelly Kevin, (2000)  
9 Kelly Kevin, (2000) Sida 75 
10 Kelly Kevin, (2000) Shapiro Carl, Varian Hal R, (1999) 
11 Shapiro Carl, Varian Hal R, (1999) 
12 Kelly Kevin, (2000) 
13 Shapiro Carl, Varian Hal R, (1999)  
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svenska operatören, där samtalsavgifterna till andra 3-konsumenter är gratis. Vi antar därmed 
att the cost rate paketeras in i andra abonnemangsformer.  
 
En annan aspekt är helt enkelt att konkurrera med nya tjänster som konsumenterna är beredda 
att betala för, som exempel nya innovativa tjänster. Genom att erbjuda de mest attraktiva 
tjänsterna kan operatören också ta betalt för dessa. 
 
Operatörernas tjänster är likvärdiga. Det är till exempel svårt att skilja en operatörs röstsamtal 
från en annans, därför är det också svårt att skilja operatörerna åt. Ett av verktygen för att 
konkurrera är priset och allt som oftast kan de inte konkurrera på något annat sätt än med 
priset och marknadsvärdet på företagsimagen. Varumärket blir ännu viktigare för företaget 
när det gäller informationstjänster som är identiska, då kan de ta ut ett premiumvärde. 
 

”Det som spelar roll är vem, inte vad. Det handlar om made by – inte made 
in.”14.  
 

Detta uttrycker Ridderstråle J och Nordström K och menar att det viktiga och svåra är att 
kunna avgöra hur mycket marknaden är beredd att betala för en produkt eller tjänst med ett 
visst varumärke, då det blir mindre viktigt var tjänsten är producerad.  
 
Det gäller för operatörerna att nischa sig olika och på rätt sätt, beroende på vilket segment de 
vänder sig till. De flesta företag försöker på något sätt differentiera sina tjänster och image för 
att på så sätt kunna skaffa ett premiumvärde för sitt företagsnamn och skapa ett ”temporärt 
monopol” som gör att de kan ta ut ett högre pris.15   
 
Enligt Munnukkas artikel är konsumentens prisuppfattning nära relaterad till uppfattningen 
om produktens kvalitet, värde och andra värderingar.16 En fråga vi ställt oss är om 
operatörerna kan sätta ett högre pris än konkurrenterna på grund av att företagsnamnet 
innebär ett premiumvärde för kunden? Vi tror inte detta. I alla fall inte i nuläget med det 
oligopol som råder för Sveriges få mobiloperatörer. Läget kan ändras med fler nya operatörer 
på marknaden. Nya s.k. MVNO:s (mobile virtual network operators) skulle kunna påverka 
läget genom att nischa sig med ett speciellt utbud – för vissa exklusiva kundkategorier 
exempelvis. Dessa kanske är beredda att betala ett högre pris för imagen. I en förlängning tror 
vi dock att dessa operatörer som fokuserar på image och premium-värden också måste ha 
andra komplement att erbjuda för att göra tjänsterna tillräckligt attraktiva, exempelvis kors-
bundlade förmåner som billigare greenfee för golfare. 
 
Operatörerna har försökt skapa olika slags koncept för att kunna prissätta olika. I takt med att 
koncepten, tjänsterna och produkterna också mer och mer liknar varandra, blir även priset 
mer och mer detsamma. Resultaten av dessa olika koncept kan vara som PTS rapport visar att 
kunder har mer än ett abonnemang per person på grund av olika specialerbjudande som 
operatörerna tillhandahåller17. Detta sätter ännu högre press på operatörerna som konkurrerar 
om konsumenter att ständigt vara uppdaterade och ha de bästa prispaketeringserbjudandena.  

14 Ridderstråle Jonas, Nordström Kjell A, (2002) Sida 98 
15 Ridderstråle Jonas, Nordström Kjell A, (2002) 
16 Munnukka Juha, (2005) 
17 http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Svensk_telemarknad_forsta_halvaret_2004.pdf 
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Prisstrateger runt om i världen ställs inför en allt mera krävande fråga, hur prissättningen ska 
ske på produkter och tjänster. Det är inget problem som kan ignoreras och beslutsunderlaget 
för prissättningen är av betydande vikt för företagets position på marknaden och dess 
vinstmarginaler. Det finns en rad faktorer som prisstrateger måste ta hänsyn till: 
marknadsförhållanden, produktions- och lagbestämmelser med mera. 

 
”Realtidsprissättning sprider sig som en löpeld. Vi ser det bland elleverantörer 
och i elektronikbranschen, telecom-branschen samt flygbranschen.”18  

 
Denna prissättningsmetod är på väg in enligt Ridderstråle J och Nordström K som innebär att 
kundens betalningsvilja är olika beroende på tillfället. Exempelvis att en Coca Cola kostar 
mer vid lunchtid eller en solig dag än en tidig morgon eller vid ett regnigt tillfälle. Vi kan se 
exempel på att denna metod redan existerar i en enklare form. Vi ser exempel på operatörer 
som har olika tariffer beroende på när på dagen samtalen rings. Ringer kunderna på kvällstid 
då näten inte är lika mycket belastade, appliceras lägre priser. En annan aspekt vi finner värd 
att kommentera i detta sammanhang är att oavsett hur komplexa strategi- och prismodeller 
operatörernas prisstrateger implementerar, krävs det också att operatörer har en teknisk 
infrastruktur som kan hantera dessa modeller. Det är ett känt faktum att många av dagens 
operatörer sitter med gammal infrastruktur med avseende på att kunna hantera billing och 
charging, dvs. att kunna ta betalt för sina tjänster. Det är för många operatörer av största vikt 
att vara först ute på marknaden med nya tjänster för att ta nya kunder. I många fall har 
operatörernas IS/IT-avdelningar inte haft pris- och betalningsmetodik färdigutvecklad, främst 
på grund av tekniska begränsningar i existerande infrastruktur. Ett sätt att kringgå detta har 
varit att initialt lansera de nya tjänsterna gratis. En fråga är hur dessa tekniska begränsningar 
som medför gratislansering fortsättningsvis påverkar produktens eller tjänstens fortsatta 
prisstrategi. 
 
Prissättning anses ofta vara marknadsavdelningens ansvar. Svårigheten med att sätta ”rätt 
pris” är att informationen ofta är bristfällig.19 Informationen avgör således om prissättningen 
under- eller överstiger marknadens betalningsvilja. Finns möjligheten till korrekt information, 
skulle företaget kunna hitta ”rätt pris” och göra bästa vinst som vid en auktion. Vi ställer oss 
därför frågande till om marknadsbaserade eller kostnadsbaserade prissättningar räcker var för 
sig räcker för att sätta ”rätt pris”; det kanske behövs en mix av båda. 
 
Det är samma saker som talar emot en marknadsbaserad modell som för den 
kostnadsbaserade metoden, alltså svårt att veta vad ”rätt pris” är. Vi kommer fortsättningsvis 
att utveckla dessa prisfaktorer med följande frågeformuleringar och syftesangrepp som bas.  
 
 

18 Ridderstråle Jonas, Nordström Kjell A, (2002). Sida 88 
19 Munnukka Juha, (2005) 
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1.3 Frågeformulering 

Ovanstående diskussion resulterar i följande frågeformuleringar: 

• Vilka faktorer påverkar operatörerna vid prissättning? 

• Vilka metoder använder operatörna vid prissättning? 

1.4 Syfte 
Fastställa de faktorer som ligger till grund för operatörernas val av prissättningsmetod på 
olika tjänster. 
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2 Metod  
För att karaktärisera vilka faktorer som mobiloperatörerna använder sig av vid prissättning, 
valde vi att samla in data genom en halvstrukturerad djupintervju med en mobiloperatör. 
Genom att genomföra en halvstrukturerad intervju öppnade vi för möjligheten till diskussion 
runt prissättningens många påverkande faktorer. De flesta operatörer med egna nät inom 
branschen är av en likartad natur. Den bild intervjun gav oss går därför till stor del att 
applicera på andra operatörer med eget nät.  
 
Innan genomförandet av intervjun, läste vi in oss på tidigare studier och litteratur om 
prissättning av information och mobila tjänster. På detta sätt kom vi fram till vad vi vill 
undersöka och vad vi fann mest relevant och intressant. Litteraturstudierna fortskred under 
hela uppsatsen, dels för att intervjun gav oss nya infallsvinklar och dels det nyintresse för 
området som uppkom. 
 
Vårt angreppssätt grundar sig på både teoretisk fakta och den empiri som intervjun gav. 
Litteraturen som vi studerat gav oss vissa antaganden, förutsägelser och frågor om branschens 
art som vi både verifierar och svarar på i uppsats. 

2.1 Intervju  
För att kunna få reda vilka olika faktorer som används vid prissättning inom den mobila 
operatörsbranschen, valde vi att genomföra en intervju med den person som har mest kunskap 
om ämnet, det vill säga en prisstrateg hos en av de större operatörerna20. En aspekt som vi 
diskuterade var hur många fall som skulle undersökas. Då branschen undersöktes närmare 
framkom det att förutsättningarna för de tre ledande operatörerna är förhållandevis lika, de tre 
mobiloperatörerna med egna nät har en dominerande ställning och det räckte då med ett fall 
för att besvara frågeställningen.  
 
Inför intervjutillfället hade vi förberett ett antal frågor om prissättning. Deras karaktär bestod 
av frågor med ett visst ramverk för att kunna behålla fokus21. Därifrån kunde vi föra en 
djupare dialog och resonemang kring det som framkom. Intervjun delades in i tre olika faser: 
dåtid, nutid och framtid. Detta för att kunna ge möjlighet till att se förändringar över tid inom 
det specifika området vi studerar. Vi delade upp intervjun i dessa faser och började med 
historisk prissättning för att lättare komma igång med intervjun och få en öppen dialog med 
intervjupersonen22 För att i efterhand få en korrekt bild av som sades i intervjun spelade vi in 
denna. 
 
Vi har även genomfört kompletterande intervjuer med samma person, då det framkom nya 
funderingar och aspekter under arbetets gång. Dessa intervjuer genomfördes via telefon, till 
skillnad från den första intervjun som genomfördes personligen på företaget. 
 

20 Kvale. S (1997) 
21 Lantz; A (1993) 
22 Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo (1999) 
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2.2 Funderingar till vald metod  
I efterhand förstod vi att vi skulle ha använt oss av ett snävare ramverk av frågeställningar vid 
första intervjun, då intervjupersonen hade lätt för att glida iväg till ämnen som inte innefattar 
prissättning. Vi hade något svårt att styra tillbaka diskussionen på rätt bana, något vi i 
efterhand insåg.  
 
Det finns en risk att intervjun blir mindre effektiv när den genomförs på företaget och med 
bandspelare, då intervjupersonen kan träda in i en mer auktoritär roll och inte svara på 
frågorna i sin helhet, utan enbart styr in sina svar på det som personen tycker är väsentligt 
ifråga, effekten kan då bli raka motsatsen.23 När vi sedan skulle renskriva vår intervju hade vi 
en stor mängd material där vissa bitar inte hade relevans för uppsatsen. Det uppkom även ett 
mindre problem vid renskrivningen, intervjupersonen glömde bort att vi använde oss av en 
bandspelare och slog med händerna i bordet ett flertal gånger för att förstärka vad han menade 
och det inverkade på inspelningen genom sämre ljudkvalitet. Vi fick dock i och med detta ett 
bekräftande på att inspelningen inte påverkade den intervjuade. 
 
När man genomför fallstudier kan det uppstå vissa problem som måste uppmärksammas. Det 
handlar i detta sammanhang om samspel mellan människor, där forskare och informatör möts 
personligen. Intervjun genomfördes i ett grupprum på företaget, där både intervjupersonen 
och vi kände oss hemma, vilket skapade en informell och öppen atmosfär.24 Forskaren har 
själv stor betydelse för studien genom att denne kan ha förutfattade meningar, dessutom 
måste data till stor del tolkas. En fullständig objektivitet är därför svår att uppnå, vilket även 
gäller denna intervju. Genom att spela in intervjun har vi försökt att minimera riskerna för en 
subjektiv tolkning, vi har hela tiden kunnat gå tillbaka till inspelningen. 

23 Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo (1999) 
24 Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo (1999) 
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3 Problematisering kring teori 
 

“Att överbygga gapet mellan pristeori och det praktiska prissättningsarbetet är 
svårt. Det grundläggande problemet är, att konventionell pristeori i stor 
utsträckning inte beskriver verkliga världen eftersom förutsättningarna är 
orealistiska.”25 
 

Enligt Harper är det svårt att göra modeller och teorier som stämmer överens med den 
verkliga världen. Detta på grund av att dessa ofta är mycket förenklade för att passa in i den 
teoretiska verkligheten och att människan inte har förmåga att handla rationellt och analysera 
marknaden för att kunna fungera, enligt teorierna. I verkligheten finns stor osäkerhet i 
information, intäkter, kostnader och efterfrågan som teorierna kräver. Ett annat vanligt 
antagande är att företagen strävar efter att göra så stor vinst som möjligt, vilket inte behöver 
vara huvudsyftet med företaget.26 Det kan finnas andra mål, som till exempel H Ford. vision: 
”att göra bilen till var mans egendom”. Ytterligare ett argument att perfekt information inte 
existerar i verkligheten och framförallt inte för kunden, är att kunden inte har möjlighet att ta 
till sig fullständig information till alla inköp som görs. Det är därför lättvindigt att tro att 
teorins modeller fungerar i verkligheten. Modellerna ger dock en vink om förståelse hur det 
fungerar i verkligheten och kan vägleda till ett mera rättvisande pris.27  
 
Rena tjänster produceras och konsumeras vid samma tillfälle, vilket gör att de inte går att 
lagra – till skillnad från varor. Det finns dock ett undantag, informationstjänster i form av 
mjukvara där tjänsten inte konsumeras samtidig som den produceras. Det som skiljer en ren 
tjänst från en vara är att den som köper tjänsten upplever tjänsten i synergi med att den 
produceras28, vilket även gör att köparen kan vara med och påverka utfallet av tjänsten. De 
flesta metoder företagen använder för att få ett mervärde på tjänsten resulterar i att kunden får 
betala ett högre pris. Detta då köparen hela tiden avgör värdet på tjänsten och 
betalningsviljan. 29   
 
Vårt studiefall kan till stor del appliceras på utnyttjandet av ”mjukvara” som diskuteras ovan. 
Tjänsterna utnyttjas och konsumeras först när den förpaketerade mjukvaran används, till 
exempel då telefonen är aktiv hela tiden men det är först vid ett telefonsamtal som mjukvaran 
används av konsumenten.  
 
Den gemensamma faktorn för alla företag och branscher är att det överskott som genererats 
av försäljningsintäkterna, är intäkter av förbrukade resurser. Framgång mäts alltid på något 
sätt i det överskott som har genererats i alla branscher. 
 

25 Harper. Donald V. (1969) sida 26 
26 Harper. Donald V. (1969)  
27 Harper. Donald V. (1969)  
28 Hanna. N, Dodge. R (1995) 
29 Edvinsson. L, (1985)  
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3.1 Informationsnätverk 
En benämning som kan göras på informationstjänster är allt som kan digitaliseras30. Vi väljer 
att även innefatta allt som kan sändas analogt – inte bara digitala tjänster. Det finns fyra 
karakteristiska saker som utmärker och måste uppfyllas för att det ska vara en 
informationstjänst.31  
 

• Komplett, kompatibel och standard 
• Nätverks effekter 
• Switching costs och lock in 
• Stordriftsfördelar 

3.1.1 Komplement, kompatibel och standard 
Mobiltelefoner är inte användbara utan SIM-kort och ett telenät som går att ansluta till, alltså 
att hårdvara och mjukvara kan fungera i synergi med varandra. Det innebär att 
konsumenterna måste köpa hela system, inte individuella tjänster. Detta gör det möjligt för 
operatörerna att använda olika strategier då de tvingas att konkurrera med andra operatörer.  
 
Komplementet måste vara kompatibelt annars kan inte en mobiltelefon fungera med 
mobilnätet. Detta ger att alla komplement måste ha en standard för att fungera med varandra, 
till exempel nedladdning av dagstidningar till mobiltelefoner måste stödja operativsystemet i 
mobiltelefonen för att fungera.  
 
Komplementen gör informationstjänster till en kritisk faktor, där alla tjänster inom samma 
område kan ersätta varandra. Ett exempel skulle kunna vara att de som besöker Dagens 
Nyheters webbsida via webbtjänsten på mobiltelefonen, är intresserade av nationella nyheter. 
Här skulle då Svenska Dagbladet kunna göra ett utskick till denna konsumentgrupp, via SMS, 
för att locka över Dagens Nyheters läsare.  

3.1.2 Nätverkseffekter 
Är det någon som har användning för en mobiltelefon om det inte finns andra användare att 
ringa till? Självklart inte, nätverkseffekter uppstår när flera använder samma tjänst eller 
tjänster som är kompatibla och denna effekt kan enbart uppstå vid informationstjänster. 
 
 
 

30 Shapiro Carl, Varian Hal R, (1999) 
31 Shy Oz (2001) 
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 32 

Figur 1: Visualisering av den inverserade aggregerade efterfrågan 
Efterfrågan inom telekommunikation kan illustreras som en halvcirkel, där en låg efterfrågan 
ger en uppåtlutande halvcirkel och en hög efterfrågan ger en nedåtlutande halvcirkel. 
 
Ett exempel på nätverkseffekter tillhör informationsnätverket skulle kunna vara den svenska 
operatören 3 som just nu använder sig av detta i praktiken. De erbjuder alla sina abonnenter 
att inom samma nät ringa gratis. Med ovanstående teori om nätverkseffekter, skulle det 
teoretiskt kunna antas att när 3 nått en viss abonnentvolym – efterfrågan nått kulmen där 
priset är som högst – kunna introducera nya prissättningsstrategier. 

3.1.3 Stordriftsfördelar 
Enligt Harper beskrivs sunk cost som ”redan nedlagda kostnader”, det vill säga kostnader 
företaget har gjort exempelvis för forskning och utveckling33. Dessa kostnader är resultat av 
beslut som tidigare tagits och inte kan tas bort eller ändras. Sunk costs får företaget inte heller 
igen om det skulle visa sig att varorna inte blir den succé som de hade hoppats på.  
Telefonnäten har en stor sunk cost som inte går att få tillbaka, nätet är dyrt att bygga men 
därefter är det små kostnader för att nyttja det och ger fallande marginalkostnader ju fler 
användare som ansluter sig till nätet. 34 
 
Höga fasta kostnader och små rörliga kostnader är en vanligt förekommande struktur vid 
informationsvaror. Kostnaderna ökar inte om fler tjänster produceras utan de blir tvärtom 
billigare35. Detta gäller när tjänsterna är förhållandevis lika, och gör att konkurrenskrafterna 
pressar priserna mot marginalkostnaden. Vid en sådan situation väljer kunderna den billigaste 
varan. När marginalkostnaden har börjat sjunka, finns det inget naturligt golv för att sätta 
priset, då det bara kostar ett par kronor för att göra ett extra samtal.36 Att prissätta efter 
marginalkostnaden sänder ut en signal av svaghet,37 då denna typ av prissättning inte ger 
täckning för tjänster som företaget erbjuder. 
 
 

32 Shy Oz (2001) 
33 Harper, Donald V. (1969)  
34 Shy Oz (2001) 
35 Ingenbleek, Paul. (2004) 
36 Varian, Shapiro. (1999) 
37 Varian, Shapiro. (1999) 

Antal abonnenter/Efterfrågan 

Pris 
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3.1.4 Lock in och Switching costs 
Låt oss börja med ett exempel för att göra begreppen tydliga. Operatörerna har egna 
menysystem på varumärkta mobiler och att lära sig att använda operatörernas egna 
menysystem på mobiltelefonerna tar tid. Det är erkänt att konsumenter är motvilliga att byta 
och tycker det är jobbigt att lära in sig på ett nytt menysystem. Nokias menysystem skiljer sig 
till exempel från SonyEricssons och Vodafone som operatör har utvecklat ett eget för de 
telefoner som de säljer. Detta medför till stor del att användare är ”locked in”. Graden av lock 
in beror på hur stor dess switching cost är till en annan liknande tjänst eller ny teknologi. Det 
finns fem olika typer av switching cost som beror på lock in.  
 
• Kontrakt – Bindningstiden som operatörerna har vid försäljning av abonnemang. Om 

konsumenten vill upphöra med sitt abonnemang innan kontraktstiden är slut utgår en 
avgift. 

• Inlärning ger färdighet – Konsumenter lär sig menysystemet som operatören 
tillhandahåller på mobiltelefonen. Switching cost skulle i detta fall vara att lära sig ett nytt 
menysystem.  

• Datatransferering – De data som sparas på SIM-kortet och i telefonen går inte att 
överföra till ett nytt SIM-kort. Switching cost skulle i detta fall vara det jobb som krävs 
för att mata in alla data på ett nytt SIM-kort, där datamängden växer med tiden.  

• Sökkostnader – En anledning till varför konsumenter inte byter operatör ofta är att det 
kräver tid att söka information och skillnader mellan operatörerna.  

• Lojalitetskostnad – Genom att byta operatör kan konsumenten förlora sin lojalitetsbonus. 
Lojalitetsbonus är något som får kunden att känna sig speciell och utvald. 

 
 
Switching cost påverkar konkurrensen i två olika riktningar. För det första är kunden locked 
in till en specifik produkt, operatörerna kan höja priserna för att de är medvetna om att 
konsumenten är motvillig att byta så länge switching cost överstiger konkurrenternas pris. Det 
andra är om konsumenterna inte befinner sig i en lock in erbjuder operatörerna rabatter och 
gratistjänster för att senare utnyttja lock in på konsumenterna i teknologin.38 

3.1.5 Är samtalstjänsten en informationsvara? 
Ansluter röst- och videotjänsterna som sänds digitalt till informationsproduktens krav? 
Tjänsterna i sig själva uppfyller inte alla krav för en informationsprodukt då lock in och 
switching costs saknas. Dock måste kunden använda sig av både mobil och simkort för att 
kunna nyttja samtalstjänsten och genom detta komplement ansluter sig det sista kravet för en 
informationsprodukt. Alltså kan tjänsterna i sig själv inte ansluta till teorin om 
informationsnätverk utan är en del av en helhet. Det framgår då att operatörsbranschen med 
dess tjänster kan ansluta sig till de teoretiska krav som ställs för ett informationsnätverk. 
 

38 Shy Oz (2001) 
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3.2 Oligopol och prissättning 
Operatörerna i Sverige verkar på en oligopolmarknad. Marknaden definieras med att det finns 
ett fåtal aktörer, där det existerar inträdeshinder. Företag på marknaden har identiska 
produkter och till liknande marginalkostnad. Exempelvis är det inget som skiljer röstsamtal 
åt. Förändringar i priset vid en oligopolmarknad har betydande effekt på de andra aktörerna 
på marknaden. Det medför att de olika företagens strategiska val är medvetna handlingar och 
därför accepteras och inses ändringen som sker redan innan första handlingen ägt rum.39  
 
Cournots modell, som kommer att förklaras nedan, bygger på Nash´s jämviktsteori. Detta av 
den anledningen att denna teori bygger på den klassiska spelteorin. Grundmodellen bygger på 
kvantitetsutbud. Men för att det skall passa in i uppsatsens syfte behandlas endast priset – 
vilket ger en indirekt effekt på kvantiteten. En förutsättning för detta spel är att ett av 
företagen hela tiden vill vinstmaximera och har identiska produkter till liknade 
marginalkostnad. Företagen på marknaden tar ut ett högre pris än vad marginalkostnaden är, 
vilket alla företagen är medvetna om. Vinstmaximerar ett av företagen genom att sänka sina 
priser som tilltalar fler kunder, ger det en negativ effekt för de andra företagen och en 
reaktion på marknaden sker. Det leder till att marknaden kommer att välja ett nytt pris efter 
det företag som först sänkte priset. Denna process med att följa varandras pris kommer att 
upprepas tills Nash’s jämvikt uppstår. 
 
Pris och kvantitet verkar i relation med varandra. Sätts priset högt kommer enbart entusiaster 
att köpa tjänsten till en liten kvantitet. Är däremot priset lågt, säljs tjänsten till den vanliga 
användaren och kvantiteten blir hög.40 Prissättningen är helt beroende på hur många tänkbara 
kunder som finns. Är entusiaster tillräckligt många för att ge mer intäkter än vid vanliga 
användare är det lämpligt att sätta ett högt pris och är de färre är ett låg pris bra. Om företaget 
vet antalet tänkbara kunder i de olika segmenten, blir det lätt att räkna ut vilken prissättning 
som skall användas på marknaden. Denna förutsättning gäller bara om företaget kan ta ut ett 
och samma pris av alla. 
 
Finns det möjlighet till att differentiera priset genom att ta ut både ett högt och lågt pris och 
sälja till varje kunds betalningsvilja är detta att föredra.41 Detta är inte lätt att genomföra, hur 
vet företaget varje individs betalningsvilja och hur blir individen beredd att betala mer för en 
tjänst som finns till ett billigare pris? Hur gör företaget detta då tjänsterna liknar varandra? 
Bara för att en kund är entusiastisk betyder det inte att betalningsviljan är högre för tjänster 
som är lika. 

3.3 Kostnadsbaserade prissättning 
Enligt teorin kan företaget välja en prissättningsmetod som är baserad på kostnaderna i 
företaget. Kostnaderna bör ses som ett golv där priset inte ska sättas under. Enligt Ingelbleeks 
artikel blir det allt viktigare för företagen att veta var golvet ligger. De har mer kontroll över 
sina kostnader än sina konkurrenter.42 Detta bör vara ett riktmärke vid prissättning på lång 
sikt, då det skall täcka kostnaderna. På kort sikt spelar andra faktorer än priset större roll.43 

39 Pepall Lynne, Richards Daniel J, Norman George. (2002) 
40 Shapiro Carl, Varian Hal R, (1999) 
41 Shapiro Carl, Varian Hal R, (1999) 
42 Ingenbleek, Paul (2004) 
43 Weetman, Pauline. (1999) 
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Kostnaderna är inte alltid en avgörande faktor vid prissättning. Dock är det alltid viktigt att ha 
kontroll på dem. Ibland kan det vara nödvändigt att ta lite lägre pris än golvet för att kunna 
sälja varan eller tjänsten44, då får andra varor i företaget hjälpa till att bära kostnaderna.  
Metoden ger även en fingervisning om vad konkurrenter kan tänkas sätta för pris om de har 
ungefär samma förutsättningar.45 Företag som utsätts för större konkurrens hanterar den 
komplexa prissättningsprocessen bättre än andra företag.46  
 
Använder företaget cost plus räknar de med alla relevanta kostnader för tjänsten, lägger till en 
procentuell mark up och gör justeringar för att sätta priset.47 Den procentuella mark up består 
av företagets önskade lönsamhetsmarginal och avkastningskrav.48 
 
Enligt Weetman är det många företag som inte ser till efterfrågan när de säljer sin tjänst, 
enligt cost plus metoden.49 De sätter pris efter sina kostnader. Inte det pris som kunden tycker 
att tjänsten är värd. Det innebär att företaget under- eller överskattar efterfrågan på tjänsten. 
Varför gör företaget detta? Borde de inte vara specialister på den bransch de verkar inom? 
Det finns ingen som har lika mycket kunskap om just denna specifika tjänst som företaget. 
Om det är som teorin säger – att pris och kvantitet är två variabler som är beroende av 
varandra – kan då Weetman påstå att många företag inte ser till efterfrågan när de sätter priset 
vid cost plus? I detta fall lyder ekvationen: om priset är lägre än vad marknaden efterfrågar, 
så säljer företaget slut på alla tjänster innan de ens är producerade, om priset har en inverkan 
på kvantiteten. Kan det vara så att företaget har en stor kunskap om själva produkten, men 
inte om marknaden, och därför använder sig av cost plus? 
 
Kan det vara så att företaget fokuserar för mycket på produktionen och kostnaderna, så att 
kundens betalningsvilja kommer i skymundan? Kunden borde vara den viktigaste faktorn då 
det är försäljning som generar intäkter. Det kan till och med vara på det viset att företaget 
tillåts att ha lite högre kostnader om prissättningen är den rätta i förhållande till marknadens 
efterfrågan. Det leder till att företaget genererar en större vinst än vid en felaktig prissättning. 
Detta kan förklaras med att företagen har makten över prisgolvet men det är svårt för 
företagen att skapa kontroll på priset.50  
 
Enligt Kotler, Armstrong & Saunders är cost plus en enkel metod. Enligt dem är det bara att 
addera en standard mark up till kostnaderna för att prissätta produkten,51 utan att ta hänsyn till 
marknadens efterfrågan.52 Det är vanligt inom flera branscher att det sker ett standardpåslag 
på de beräknade kostnaderna.53 Enligt Ingelbeeks artikel ökar den kostnadsbaserade 
prissättningen mer och det skulle till stor del bero på den hårdnande konkurrensen.  
 
Frambringar denna metod en strategi för prissättning? Enligt teorin är målet med 
kostnadsbaserad prissättning att räkna ut priset, inte att föra några taktiska tillvägagångssätt 
hur bästa möjliga pris- och efterfrågan nås. Styr marknaden borde den procentuella mark up 
spegla efterfrågan, alltså ge en kundvärderad prissättning. För att pris och kvantitet skall 

44 Harper. Donald V. (1969) 
45 Horngren, Charles T, Sundem Gary L.(1993)   
46 Ingenbleek, Paul. (2004) 
47 Govindarajan Vijay, Anthony Robert N. Sid (2003). 
48 Atkinson A, Banker R, Kaplan R, Young S M.(2001)  
49 Weetman, Pauline. (1999)  
50 Ingenbleek, Paul. (2004)  
51 Kotler P. Armstrong G. Saunders J. Wong V. (1999) 
52 Hanna. N, Dodge. R (1995) 
53 Kotler, Philip.(2002) 
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samspela och nå jämvikt, där utbud och efterfrågan möts, måste det medföra att den 
procentuella mark up varierar och det blir jämvikt i förhållande till marknaden. Företag kan 
använda sig av en kostnadsbaserad prissättning för att utestänga konkurrenter från 
marknaden, då dessa inte kan konkurrera med priset. Företaget måste ta hänsyn till flera 
faktorer än själva kostnaderna, att enbart använda en kostnadsbaserad prissättning är ensidig. 

3.4 Marknadsbaserad prissättning 
Företag kan utföra ett antal aktiviteter som påverkar köparen. Dessa aktiviteter utgör en 
marknadsmix. McCarthy utvecklade en modell med fyra huvudaktiviteter. Produkt, pris, plats 
och påverkan – 4P modellen,54 vilken även Kotler senare vidareutvecklade. Vi kommer att 
diskutera produkt och pris då det endast är de som är relevanta för uppsatsen.   
 
En kund ser inte rimligtvis de 4P: na som säljaren ser modellen.55 
 

Säljare Kund 
• Produkt Värde för kunden 
• Pris   Kostnad för kunden 
• Plats  Tillgänglighet 
• Påverkan  Kommunikation 

3.4.1 Produkten – Värde för kunden 
Grundtanken för företaget är att göra en tjänst bättre än konkurrenten och på detta sätt få 
kunden att föredra deras produkt. Denna psykologiska kraft spelar en stor roll i detta 
sammanhang. Professor Levitt menar att:  
 

”Det finns ingenting som egentligen är basvaror. Alla varor och tjänster går att 
differentiera.”56  

 
Ett bevis på en lyckad differentiering är att det uppkommer imitationer. Detta kan 
sammanfattas i att fokus ligger på vad produkten gör för kunden inte vad den är för kunden.57 
På detta sätt vill företaget göra att kunden får ett så högt preferensvärde till tjänsten som 
möjligt. Ju högre preferensen som kunden har till tjänsten desto högre blir värdet för 
produkten, vilket skapar ett premiumvärde och ett högre pris kan sättas.  
 
Företag kan differentiera sig på två grundläggande sätt. Antingen genom att erbjuda olika 
typer av tjänster (vertikal) eller genom att sälja samma tjänst och då differentiera sig med 
färg, form och koncept (horisontell).58 

3.4.2 Horisontell differentiering 
Inom den mobila operatörsbranschen konkurrerar företagen med samma tjänster. Kvalitet 
skiljer inte från den ena tjänsten till den andra. Därför försöker operatörerna att differentiera 
sina tjänster genom utseende, koncept med mera. Detta leder till att operatörerna kan placeras 
in i en spatial modell. I den spatiala modellen säljer operatörerna differentierade tjänster och 

54 Kotler P. Armstrong G. Saunders J. Wong V. (1999)  
55 Kotler, P.(2002) 
56 Kotler, P.(2002) sida 126 
57 Kotler, P.(2002) 
58 Pepall Lynne, Richards Daniel J, Norman George.(2002) 
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konkurrerar i första hand med priserna. De olika operatörernas prissättning ger en direkt 
effekt på andra operatörerna i form av andelar på marknaden: pareto-effekten. 59 I andra hand 
försöker operatörerna att differentiera sig genom utseende, koncept med mera som skall ge 
konsumenten ett upplevt mervärde.60  
 
Varje konsument har en ”adress” på cirkeln, det vill säga vilken operatör konsumenten har 
störst preferensvärde till. Konsumenten vill ha så stort värde av operatören som möjligt – i 
förhållande till sin betalningsvilja. Varje operatör har sitt segment inom sin tårtbit. Ju närmare 
en konsument befinner sig gränsen mellan två olika tårtbitar desto större är anspråket att byta 
från en operatör, till den som är mest närliggande. Å andra sidan, ju längre ifrån en 
konsument befinner sig desto mindre är anspråket att byta operatör.61   

 

 
 

Figur 2: Marknadsförhållandet mellan de svenska operatörerna 
 
 
Note: 

En kommentar till ovanstående figur är att det på dagens svenska arena figurerar fler 
operatörer än ovanstående. Tre/3 är ett exempel på detta, Hutchison/Investors 
svenska samarbete. Övriga spelare som Spring, Djuice, Lunarstorm, samt övriga 
MVNO:s tas inte upp i exemplet ovan – utan för enkelhetens skull, enbart de för 
närvarande, tre stora, etablerade spelarna på den svenska marknaden. 

 
Preferenserna för en produkt eller tjänst, avgörs viktigt nog ofta av psykologiska och icke-
materiella värden, där operatörernas mervärde är den skillnad som konsumenten upplever. 
Operatörerna har delat upp marknadspositionerna, på nedan nämnda sätt, vilket gör att det går 
att platta ut marknaden som figuren nedan visar. Figuren visar att Telia är längst till vänster 
och Tele2/Comviq längst till höger. Det vertikala avståndet utgör en prisskillnad mellan 
operatörerna och det uppstår ett mervärde som gör att de kan ta ut ett högre pris.62 Det går 
även att förklara det som Maurizio Marchiroir, reklamchef på Diesel, har gjort. Vi behöver 
produkter som avspeglar vår personlighet. Med detta menar han att ju bättre romantiserade 

59 Inget kan få mer av något utan att någon får mindre av samma vara/tjänst.  
60 Pepall Lynne, Richards Daniel J, Norman George.(2002) 
61 Pepall Lynne, Richards Daniel J, Norman George.(2002) 
62 Pepall Lynne, Richards Daniel J, Norman George. (2002) 
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produkterna är för konsumenten, desto mer urskiljer sig den och möjlighet till 
prisdifferentiering finns.63 Vilket gör att operatören kan ta ut ett kundvärdebaserat pris. 
 

• Telia – Bäst täckning 
• Vodafone – Innovativt   
• Tele2/Comviq – Pris ledare 

 

 
  Figur 3: De svenska mobiloperatörernas marknadspositioner 
  

3.4.3 Pris – Kostnad för kunden 
Det gäller för företaget att skapa ett så högt pris som möjligt för vad deras differentiering 
klarar av. Vid vinstmaximum infinner sig exakt rätt pris och kvantitet. Ökar eller minskar 
priset sjunker även kvantiteten och vinstmaximum infinner sig inte mer.64 
 
Värdebaserad prissättning innebär att det görs bedömningar av hur stor marknadens 
preferensvärde är för köparen, och inte för tjänstens kostnad.65 
 
Företag kan basera sina priser på priskänslighet, gruppidentitet och kundens betalningsvilja 
för en tjänst. Detta gör företagen för att kunna vinstmaximera och komma åt hela 
marknadssegmentet. Det vill säga olika typer av kundgrupper med olika priskänslighet66. 
 
När nya tjänster lanseras önskar företaget att tjänsten skall ha så lång livslängd och lönsamhet 
som möjligt. Självklart förväntas tjänsten inte leva för evigt, men företaget vill göra en vinst 
på produkten. Vissa tjänster kommer bara till introduktionsstadium. Därefter visar de inte sig 
vara lönsamma och läggs ner. Dock har de flesta tjänster en livscykel som består av fem steg 
eller som kan liknas med en liggande S-kurva.67 

63 Klein N. (2002) 
64 Kotler, P.(2002) 
65 Kotler P. Armstrong G. Saunders J. Wong V. (1999)  
66 Varian, Shapiro. (1999) 
67 Kotler, Philip.(2002)  
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Figur 4: Visualisering av livscykeln över den liggande S-kurvan 
  

1. Utveckling av tjänsten 
2. Introduktion på marknaden 
3. Tillväxt på marknaden 
4. Kulmen av tillväxten 
5. Tillbakagång 

 
 
Precis som tjänster har en livscykel, har även kunderna det.68 Tjänsten och kunden kan inneha 
olika positioner. Ibland innehar kunden den främre positionen och vid andra tillfällen är 
tjänsten främst och skjuter på utvecklingen.  
 
Problematiken med prissättning av nya varor är att företagen har för lite informationen om 
marknaden och för att kunna sätta rätt pris är det viktigt att skaffa sig denna information och 
dessa tre viktigaste faktorerna bör beaktas69.  
 

• Kundbaserad information 
• Konkurrensbaserad Information 
• Kostnadsbaserad information 
 

Den kundbaserade informationen säger vad varan är värd för kunden och vad de är beredda 
att betala för tjänsten. Den konkurrensbaserade informationen talar om vad konkurrenterna tar 
betalt för sina produkter och är beroende på vilken marknadsposition de har. 
Kostnadsinformation säger vad företagen har för fasta och rörliga kostnader. För att få en 
effektiv prissättning krävs det att det finns en kommunikation mellan kunden och företaget. 

3.4.4 Penetrationsprissättning 
Att skaffa sig bredast möjliga målgrupp från start är möjligt genom att penetrationspriset är så 
lågt att produkten får ett snabbt och stort genombrott på marknaden. Detta låga pris är till för 
att fånga den stora massan utan att det krävs en alltför stor ekonomisk uppoffring för kunden. 
En tanke med detta är att komma in på marknaden och att försvåra för konkurrenterna att slå 

68 Hanna. N, Dodge. R (1995)  
69 Ingenbleek, Paul. (2004) 
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sig in på marknaden. Denna typ av prissättning lämpar sig bäst på kapitalvaror.70 Den skulle 
även kunna fungera på telekommunikationsbranschen. 

3.4.5 Skumningsprissättning 
För en del produkter och tjänster finns det hinder för snabb penetration. Ett exempel skulle 
kunna vara att en fabrik kan producera en begränsad mängd och att konsumenterna behöver 
tid att acceptera eller lära sig använda den nya produkten eller tjänsten. Vid denna metod 
väljs ett högt pris och den riktar sig till en liten, men köpvillig del, av marknaden. Det höga 
priset ger en hög lönsamhet per såld enhet. Därefter sänks priset när tillverkningsprocessen 
byggts till och konsumenterna har vant sig vid produkten. På detta sätt har TV-mottagare, 
CD-spelare med flera varor lanserats. Det krävs god kunskap om målgruppen för att kunna 
genomföra denna prissättning.71 

3.5 Sammanfattande tankar om marknads- och kostnadsbaserad 
prissättning 

Den teoretiska skillnaden är klar, vid kostnadsbaserad prissättning utgår företagen från 
kostnaderna och vid marknadsbaserad prissättning utgår de från kundens betalningsvilja. 
Dock kan företagen inte helt bortse från marknaden vid en kostnadsbaserad prissättning utan 
måste ta hänsyn till marknadssituationen och marknadsefterfrågan på tjänsten för att företaget 
ska kunna fortleva. Tvärtom kan företaget inte heller bortse helt från sina kostnader när de 
sätter sina priser, i det långa loppet måste tjänsten betala sig.  
 
Det framkommer att det inte är någon större praktiskt skillnad mellan dessa två metoder, utan 
att dessa två metoder är en metod med två olika varianter. Båda innehåller en mark up som 
måste möta marknadens efterfråga och företagen kan inte heller bortse från kostnaderna för 
att få en effektiv prissättning med skillnaden att de baseras på olika grunder.  

70 Kotler P. Armstrong G. Saunders J. Wong V. (1999) 
71 Kotler P. Armstrong G. Saunders J. Wong V. (1999) 
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4 Resultat och analys 

4.1 Marknadens påverkan på priset 
Operatörsbranschen beskrivs som en oligopolmarknad, men denna definition av ett fåtal 
aktörer inte helt rättvisande inom operatörsbranschen då det finns många aktörer men bara ett 
fåtal stora. Antalet aktörer beror på att det finns vissa förutsättningar gällande ramverk. Det 
finns kapacitetsbegränsningar som gör att det helt enkelt inte finns plats med flera operatörer 
med egna nät i den bandbredd som finns att tillgå idag, därför är andra företag tvungna att 
hyra in sig hos de befintliga operatörerna.  
 
Prisstrategen berättar om hur de ständigt följer marknaden och utvecklingen för att vara ajour 
med prissänkningar eller nya produkter. Företaget gör frekventa marknadsundersökningar om 
hur kunderna uppfattar företagets priser och tjänster och hur de ligger till i förhållande till 
andra operatörer. Säljledet är också en bra informationskälla för operatören på hur marknaden 
reagerar på olika tjänster och produkter. Prisstrategen talar även om att företaget endast ser på 
marknadssituationen utifrån de tre stora operatörerna. 
 

”Ett utspel från en operatör kan slå på en vecka, skulle en operatör sänka sina 
priser får vi titta över våra så vi inte är helt fel…, …annars kan vi lätt ligga 
kvar.” 

 
Operatörerna försöker alltså få information om kunden som bidrar till att de föredrar deras 
tjänst framför konkurrentens. Då företaget bara studerar de tre konkurrenterna gör det att de 
tre största operatörerna har det största inflytande och inverkan på marknaden. Aktörerna 
påverkar marknaden och indirekt varandras beslut. Detta innebär att operatörerna blivit 
tvungna att noggrant tänka på hur deras prissättning påverkar konkurrenssituationen, då de är 
medvetna om att en reaktion kommer att ske. Detta stämmer överens med Cournots 
jämviktsmodell, sänker en operatör sitt pris kommer de andra följa efter tills en ny balans 
uppstår och kommer förbli där tills ett nytt utspel inträffar.  

4.1.1 Befintliga tjänster 
Operatörstjänster som röstsamtal och SMS skiljer sig inte nämnvärt från varandra och 
förväntas erbjudas av vilken operatör kunderna än väljer. Prisstrategen berättar om hur 
operatörerna har nischat sig. 
 

”Undersökningar som gjorts visar på att Vodafone är tekniskt innovativt, de gör 
nya telefoner som ingen annan har, Telia har lite bättre täckning och kunderna 
kan därför vara beredda att betala lite premiumvärde till Telia och Vodafone, 
medan Tele2 har en helt annan strategi och skall vara billigast.” 

 
Ett naturligt sätt blir att de försöker differentiera horisontellt för att kunna skapa olika 
preferensvärden för kunderna genom pris och olika paketering av tjänster, detta gör att 
kunderna lättare kan identifiera sig med ett företag och deras image. Kundernas upplevda 
skillnad mellan operatörernas tjänster gör att operatörerna kan prisdifferentiera sig. De 
starkaste marknadspositionerna idag är tagna och bevakas hårt vilket gör det svårt för andra 
företag att bli konkurrensmässiga. Det är viktigt att behålla sin marknadsposition för att 
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kunderna fortfarande ska tycka att operatören ligger i framkant inom det specifika segmentet 
de har valt som nisch.  
 
Prisstrategen berättar att tidigare var tekniken för faktureringssystemen inte lika utvecklade 
och fokus behövde inte ligga på priset på samma sätt som nu, det var officiella priser och alla 
inblandade parter visste vilka priser som erbjöds. Prisstrategen berättar om hur förhandlingar 
mellan olika företag går till och problematiken som finns. Operatörerna behövde bara lägga 
ett pris strax under den andre. Idag kan företaget erbjuda förhandlade priser ned till företag 
med cirka 50 användare. För mindre företag är det fortfarande problematiskt enligt 
prisstrategen, det är för tidskrävande med många parametrar som ska läggas in i systemen. 
 

”Tidigare fanns det en del tekniska begränsningar som gjorde att man fick gå på 
standardpriser, men när bättre billingsysstem utvecklades möjliggjorde man att 
företagskunderna kunde förhandla om priserna. Konkurrensen är otroligt stor 
och man kanske måste dra ner brallorna lite för mycket ibland.”  

 
Operatörernas priser var tidigare i stort sett offentliga och medförde att konkurrensen inte var 
lika stor, därmed blev prisskillnaderna mellan operatörerna små. Den nya tekniken med 
framförhandlade priser möjliggjorde nya förutsättningar och bidrog alltså till den allt mer 
hårda konkurrensen. Alltså har operatörerna i en förhandling inte en aning vad den andre 
operatören erbjuder. Konkurrensen ökar desto mer priserna sänks och gör att 
operatörsbranschen är inne i det priskrig som förekommer. De måste ha bättre kontroll över 
sina kostnader för att veta var prisgolvet ligger och inte bli överraskade av sina konkurrenters 
prisändringar. 
 
Prisstrategen berättar att i dagsläget är inte 3G tjänsten videotelefoni lönsamt och de kommer 
inte rent intäkts- och kostnadsmässigt att bära sig självt, operatörerna får budgetera upp 
siffrorna otroligt högt för att ha en möjlighet att nå de mål de har satt. Prisstrategen säger att i 
dagsläget ser det svårt ut att få det antal användare som krävs i nätet för att nå målet och 
operatörerna kan inte sätta priset högre då kunderna inte är villiga att betala mera. 
Kostnaderna för investeringen har inte varit med i några finansiella rapporter förrän nu då de 
skrivs in som avskrivningar, och för operatörerna börjar investeringen att kännas. Företaget 
har satsat både pengar och arbetskraft på 3G och tror på lång sikt att tjänsten ska bli lönsam. 
Prisstrategen berättar vidare om hur konkurrensen styr priset och hur företagen löser 
problemet med att priset inte täcker kostnaderna för tjänsten. 
 

”Erbjuder en operatör ett lägre pris, då är det priset som gäller…, … Det finns ju 
sedan olika sätt att slå ut kostnader för tjänsten, till exempel låta någon annan 
tjänst betala för den eller slå ut kostnaderna på abonnemang”  
 

Detta talar för att operatörerna själva inte har särskilt stor makt över priset, de sätter priset 
utifrån sina positioner på marknaden och vad konkurrenterna tar sig för. Här går det på ett 
klart sett se att det sker en ”följa John” process tills det blir ett nytt jämviktspris, där Cournots 
modell är tillämpbar. Kostnaderna är med som en faktor, men inte som det främsta medlet vid 
prissättningen. Kostnaderna blir istället inbakade i månadsavgifter och detta stämmer överens 
med det antagande vi gjorde i början av uppsatsen om hur operatören 3 gjorde. Det har inte 
varit någon fara att sätta priset under kostnadsgolvet för att kunna sälja tjänsten, snart måste 
dock operatörerna börja plocka in investeringspengarna. Blir 3G den succé som företaget tror, 
kommer den att följa en tjänsts livscykel och den liggande S-kurvan som Kotler och Philps 
beskrev och blir den inte det kommer en stor sunk cost gå förlorad. 
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4.1.2 Nya tjänster 
Prisstrategen berättar att företaget mer eller mindre var tvunget att investera i 3G för att kunna 
vara med och konkurrera. Investeringarna av 3G gjordes då operatörerna hade andra 
förutsättningar gällande ekonomin. Operatörerna gjorde investeringen innan de visste vad det 
skulle kosta i slutändan och nu kommer det tillbaka som ett slag i ansiktet. PTS: s har höga 
krav angående 3G, där det inte finns någon återvändo, de menar att detta har operatörerna 
skrivit på och måste då genomföra investeringen. Operatören gör en lönsamhetsbedömning på 
investeringar, men visar det sig att det är en tjänst som de konkurrentmässigt måste ha för att 
kunna följa med på marknaden, får de i stort sett bita i det sura äpplet och göra satsningen 
enligt prisstrategen.  
 

”Det var ingen fråga huruvida vi skulle investera i 3G, vi var tvungna och 
företagen hade på den tiden nästan obegränsat med pengar” 

 
3G är enorma investeringar för företagen och det har blivit en dyrköpt affär. Det är stora sunk 
costs som operatörerna har, både genom köpet av licens från PTS och investeringarna av 
master. Konkurrensen gjorde att det tvingades fram investeringar i 3G för att företagen 
fortfarande skulle ligga i framkant gällande teknik. 
 
Prisstrategen berättar att när de ska prissätta nya tjänster använder de sig av fokusgrupper. 
Operatören frågar personerna i kundgruppen vad de skulle vara villiga att betala för just den 
tjänsten. De undersöker också vad andra länder har för prissättning på likvärdiga tjänster. När 
de har samlat all data går de till kalkylmallen och räknar på tjänstens projekt, investerings- 
och OH-kostnader och sätter ett pris som anses rimligt och samtidigt skulle kunna ge bra 
lönsamhet för företaget. Överrensstämmer inte detta med kundernas uppfattning om priset får 
de gå tillbaka till kalkylmodellen och försöka hitta en jämvikt mellan kundens betalningsvilja 
och företagets önskade intäkt.  
 

”Vi går ut och frågar vissa utvalda kundgrupper när vi ska lansera tjänster, sen 
räknar vi på lönsamheten” 

 
Användningen av fokusgrupper vid prissättningen av nya tjänster innebär att operatören 
försöker skaffa sig information om både efterfrågan på tjänsten och vilket pris kunderna kan 
tänkas betala. Operatörerna använder alltså kostnaderna som ett golv och lägger därtill en 
önskad avkastning. 
 
Operatörerna försöker med hjälp av fokusgrupperna se hur många som är intresserade av att 
använda tjänsten och betala för den. Var det få kunder som önskade nyttja tjänsten sätts priset 
lite högre, var det många kunde operatören tänkas sänka priset. När det gällde 3G tjänsterna 
stod det klart att prissättningen inte var riktigt klar ännu. 
  

”Om det är så att det är väldig få eller låga volymer så får kanske också priset bli 
lite högre. Kan man förutsätta att det kommer att bli höga volymer så är det klart 
att vi sänker priserna” Prissättningen med 3G är dock ett oskrivet ark ännu, vi 
vet inte riktigt vad som kommer att hända” 

 
Pris och kvantitet står i relation till varandra precis som Varian & Shapiro skriver. 
Operatörerna står och stampar lite över hur de ska göra när det gäller prissättningen för 3G. 
Operatörerna har alltså inte hittat rätt pris och kvantitet ännu, och den 
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tvåvägskommunikationen mellan kund och företag kommer att fortsätta tills en jämvikt 
uppstår. 
 
När operatörerna introducerar en tjänst för kunderna sätter de hellre priset lite för högt än för 
lågt, tidigare gjorde de tvärt om. Företaget använder sig av kampanjer och specialerbjudande 
för att kompenserar det lite högre priset och kunna nå antalet kunder. 
 

”Vi sätter priset numera lite högre och sen sänker, tidigare lanserades tjänster 
gratis eller till ett väldigt lågt pris för att vid ett senare tillfälle höja och ta betalt 
för tjänsten” 

 
De använder sig numera av en skumningsprissättning, tidigare har de gjort tvärtom och 
använt sig av en penetrationsprissättning. Detta tyder på att konkurrensen har ökat, de har inte 
råd att ge bort tjänsterna gratis. Nackdelen med att frångå denna metod är att en tjänsts intåg 
på marknaden kan försenas på grund av att priset kan vara för högt och kunden inte förstår 
nyttan med den. Dock är priset inte den enda faktor som har betydelse för tjänstens entré, det 
gäller att få kunden att acceptera och lära sig använda tjänsten så att den blir lönsam. Detta 
anser vi är ett effektivt vapen för att kommunicera med kunderna, dessutom gör det att 
varumärket syns, och desto större värde kan tjänsten få och operatören kan sätta ett högre 
pris. Vi anser att det är en bra taktik med ett högre pris i början då det är lättare att motivera 
en prissänkning till kunderna än en höjning. Likväl ställer vi oss frågande till om inte priset 
blir lägre i slutändan, då introduktions- och kampanjerbjudande gör att priset pressas ner. 
Frågan är om kunderna kommer att vara beredda att betala ett högre pris för tjänsten efter 
kampanjens slut och om operatören lyckas med att låsa in kunden i den nya 3G tekniken efter 
introduktionspriset. Det beror endast på om kunden har anammat tjänsten. 
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5 Slutsats 
Det visar sig att prissättning av mobila tjänster inte var någon lätt sak att ta reda på, branschen 
präglas av komplexa fenomen. 
 
De använder sig till största delen av marknadsbaserade metoder vid prissättningen av 
befintliga tjänster, då operatören har mycket information om kundernas betalningsvilja vid 
dessa tjänster. Faktorer som konkurrens och marknadsposition har stor betydelse, sänker en 
operatör priset väljer de andra att följa efter. Företagen räknar på kostnader men kan välja 
antingen att lägga de som månadsavgifter på abonnemanget eller andra tjänster, inte alltid på 
just den tjänst där kostnaderna uppstår. Det är alltså till största delen en marknadsbaserad 
prissättning. 
 
Vid nya tjänster görs först en kostnadsbaserad analys där företaget lägger till en önskad 
avkastning och hoppas det ska överensstämma med kundens betalningsvilja. Företaget räknar 
på huruvida tjänsten är lönsam att lansera eller inte och om de konkurrensmässigt är tvungna 
att ha den. Detta var en aspekt vi inte tänkte på i förutsättningarna. De tar även reda på hur 
efterfrågan för tjänsten ser ut genom tvåvägskommunikation mellan kund och operatör dock 
är denna information inte heltäckande. De kan alltså inte helt lansera en tjänst med enbart en 
kostnadsbaserad prissättning. Operatörerna betalar dessutom stora summor på 
marknadsbaserade verktyg för att lansera tjänsten. 
 
Båda metoderna är alltså med på ett eller annat sätt vid prissättning av nya och befintliga 
tjänster. Det går helt enkelt inte att bortse från vare sig konkurrenternas handling, kundernas 
efterfrågan eller kostnaderna, alla dessa faktorer måste räknas in vid en effektiv prissättning 
av mobila tjänster. Konkurrensen har dock en något större inverkan på priset än de andra 
faktorerna. Shapiro och Varian har delvis rätt när de säger att företag inte enbart kan basera 
sitt pris på informationsvaror efter kostnaderna. 
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