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Denna kandidatuppsats är ett avslutande arbete på våra tre års studier inom 
företagsekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola.  
 
Uppsatsen motsvarar 10 högskolepoäng och är skriven hösten 2002.  
 
Denna uppsats vänder sig till aktörer inom branschen för mobila Internettjänster. Det 
kan finnas ett intresse hos mobiloperatörer att få aspekter på hur de kan ta betalt för 
olika typer av mobila Internettjänster. Förkunskaper i ämnet företagsekonomi och till 
viss mån inom det datavetenskapliga ämnesområdet underlättar förståelsen av 
uppsatsens innehåll. Målgruppen för uppsatsen är även studenter som studerar inom 
ämnet företagsekonomi och datavetenskap på högskolor och universitet. 
 
Denna uppsats skulle inte vara möjlig att genomföra utan vår handledares åsikter och 
kritik. Vi vill tacka för alla åsikter som har lett till förbättringar av vårt arbete. 
 
Vi har haft både roliga och arbetsamma stunder tillsammans under den tid vi skrivit 
uppsatsen. Vi kommer att minnas denna tid! 
 
Till sist vill vi tacka alla som vi fått hjälp och goda råd av. ”Ingen nämnd, ingen 
glömd...” 
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      SAMMANFATTNING 
 

 
Titel: Aspekter på prissättningsstrategier av mobila 

Internettjänster 
 
Författare: Andreas Petrovic, Jonas Andersson 
  
Handledare: Anders Hederstierna 
 
Problemområde: För att mobila Internettjänster ska blir framgångsrika är 

det viktigt att de tillfredställer konsumentens behov. 
Priset är den viktigaste faktorn för vilken tjänst en 
konsument väljer. Det är viktigt att konsumenten har en 
uppfattning om vilka variabler som priset sätts efter, 
samt kan uppskatta det pris denne får betala för en 
tjänst. Idag är volymprissättning den vanligaste 
variabeln som mobiloperatörer använder för att debitera 
mobila Internettjänster. Den verkliga kostnaden kan 
vara svår att uppskatta. Vi vill därför utreda vilka andra 
variabler som kan användas för prissättning av mobila 
Internettjänster, samt undersöka konsumenters 
preferenser för några av dessa variabler. 

 
Hypotes ”Mobiloperatörer behöver ha mer segmenterade 

betalningssätt på mobila Internettjänster för att 
anpassa sig till konsumenters preferenser.” 

 
Slutsats: Vi har försökt belysa att fler prissättningsvariabler än de 

som används idag, kan användas för att förmå 
konsumenter att använda mobila Internettjänster. De 
prissättningsstrategier som kan ge varaktiga 
konkurrensfördelar anser vi måste vara anpassade till 
konsumenters preferenser samt de förändringar branschen 
nu genomgår. Att samtliga mobiloperatörer vi har 
undersökt använder volymprissättning är förvånande när 
konsumenten kan ha svårt att uppskatta mängden data som 
skickas. Då vår undersökning visar att volymprissättning 
inte är den önskvärda prissättningsvaribeln för alla typer 
av mobila Internettjänster, hoppas vi att denna uppsats kan 
öka förståelsen för konsumenters preferenser och bidra till 
att fler betalningssätt används. 

  
Nyckelord:  Mobila Internettjänster, prissättning, preferenser för 

betalningssätt, conjoint analys. 
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                 A B S T R A C T  
 
Title: Aspects on billing strategies for mobile Internet 

services 
 
Authors: Andreas Petrovic, Jonas Andersson 
 
Supervisor     Anders Hederstierna 
 
Problem description: For mobile Internet services to be successful, it’s 

important that they satisfy consumer needs. The price is 
the most important factor when consumers choose 
between services. It’s important that the consumer has 
an understanding about which variables the price is set 
by and can estimate the charge for a service. Volume is 
the most common variable today that the mobile 
operators use to charge consumers for mobile Internet 
services. The real cost can be difficult to estimate. 
That’s why we want to analyse which other variables 
can be used to bill for mobile Internet services and 
analyse consumers preferenses for some of these 
variables..  

 
Hypothesis ”Mobile operators need to have more segmented ways 

of billing for mobile Internet services to suit consumers 
preferences.” 

  
Conclusion:              We have tried to illustrate that more billing variables 

than the ones that are used today, can be used to get the 
consumers to use mobile Internet services. Those 
billing strategies that can give longlasting competition 
advantages, must be suited to the consumers 
preferenses and the current changes that the line of 
business is undergoing. The fact that all mobile 
operators we have studied is using volumebased billing 
is surprising when the consumer in general have a hard 
time to estimate the volume of data that is beeing sent. 
Since our research shows that volumebased billing not 
is desirable for all types of mobile Internet services, we 
hope that this paper can increase the understanding for 
consumer preferences and contribute to the use of more 
ways of billing. 

  

Keywords:    Mobile Internet services, billing, chargning preferences,                 
   conjoint analysis.  
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1. INLEDNING 
 

 
 

Inledningen har till syfte att både väcka intresse hos läsaren och ge en översiktlig bild 
av vad arbetet kommer att behandla. Vi börjar med att beskriva bakgrunden till vårt val 
av uppsatområde och vidare ger vi en kort beskrivning av problemområdet. Därefter 
kommer en konkretisering av vårt syfte med uppsatsen samt en beskrivning av det 
avgränsande området vi fokuserar på. Målgruppen till rapporten anges och 
avslutningsvis presenterar vi uppsatsens upplägg i en dispositionsfigur. 

 
 
1.1 Bakgrund 
 
”Med mobilen i din hand har du tillgång till hela världen.” [A1] 
 
Under de senaste femton åren har det skett en explosionsartad tillväxt av antalet 
mobiltelefonabonnenter och under år 2001 öppnades ytterligare 1 213 000 
mobiltelefonabonnemang i Sverige.  Antalet användare förväntas öka i snabb takt 
världen över. Detta kommer att skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av 
nya mobila Internettjänster samt pressa på den tekniska utvecklingen [R13].  
 
Med den ständigt ökade användningen av mobiltelefoner kommer kostnaden för denna 
bli en allt större del av konsumenternas utgifter. År 1993 betalade de svenska 
telefonabonnenterna i genomsnitt 2 200 kronor per år för sina telefonräkningar och åtta 
år senare var motsvarande utgift för telefonin ca 5 000 kronor [I3]. Detta återspeglar 
sannolikt inte någon utmärkande prisskillnad över tiden. Den ökande användningen av 
mobiltelefoner kommer att innebära att prissättningen av de mobila Internettjänsterna 
får en allt större inverkan på de svenska konsumenternas ekonomi. Idag har cirka sex 
miljoner svenskar ett mobiltelefonabonnemang eller kontantkort, vilket är mer än 
antalet abonnenter för de fasta telefonerna [R14].  
 
E-post och andra typer av textbaserade meddelandetjänster anses utgöra en inkörsport 
till mobila Internettjänster. Dessutom kommer det i framtiden att finnas en mängd olika 
typer av röststyrda mobila applikationer, liksom Internettjänster som gör det möjligt att 
ladda ner videofilmer via mobiltelefonen. Andra Internettjänster som kan efterfrågas är 
underhållning, nyheter, banktjänster, kartor och positioneringstjänster.  Mobila 
underhållningstjänster förväntas bli en viktig faktor för att föra utvecklingen framåt.  
 
Den explosionsartade utvecklingen som sker inom branschen för mobil kommunikation 
tvingar mobiloperatörerna att ha lång framförhållning för att kunna hänga med i 
svängarna. Samtidigt som vi i Europa knappt har börjat använda mobila Internettjänster 
och amerikanarna fortfarande använder personsökare för att skicka meddelanden, så står 
japanerna och koreanerna redan mitt uppe i sin framgångssaga om mobila 
Internettjänster [R12].  
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Mobil handel innebär att man använder mobiltelefonen för att handla varor och tjänster. 
Många förväntar sig att denna mobila handel (m-handel), kommer att komma igång 
snabbare än vad traditionell elektronisk handel (e-handel) över Internet har gjort. 
Antalet mobiltelefoner som kan kopplas upp till Internet beräknas 2004 att gå om 
antalet persondatorer som kan kopplas till Internet. De nya snabbare 
överföringshastigheterna som uppgraderingen av andra generationens nätverk (2.5G) 
och än mer tredje generationens nätverk (3G) för med sig, samt att det är möjligt att 
ständigt vara uppkopplad till Internet, är en förutsättning för att detta ska ske [R18]. 
Vidare förklaring om begreppen 2.5G och 3G kommer att redogöras för senare i 
uppsatsen.  
 
Antalet mobiltelefoner i världen är beräknat att nå en miljard 2002/2003. Eftersom 
konkurrensen för rösttelefonin har gjort att priserna sjunkit dramatiskt söker 
mobiloperatörerna nu efter nya områden som kan ge ökad vinst. Denna nya vinst 
beräknas komma från värdeskapande mobila tjänster. Mobiloperatörerna ser 
kombinationen mobiltelefoni och Internetteknologi som en nyckel till fortsatt tillväxt av 
intäkter och marginaler. Tillväxten av abonnemang för mobilt Internet och dess bidrag 
till ett ökat antal totala användare kan ses i figuren nedan [R17]:  

 
Figur 1: Mobila Internettjänsters bidrag till ökad tillväxt inom mobilanvändandet [R17]. 

 
Japan och Korea ligger enligt uppskattningar mer än ett år före Sverige och övriga 
Europa, när det gäller erfarenhet av mobila Internettjänster. Utvecklingen av mobila 
tjänster går väldigt snabbt. En ny värld av mobila Internettjänster öppnar sig för 
konsumenterna i och med de teknologiska förändringar som mobiloperatörer nu 
genomför i sina mobila system.  
 
De ökade överföringshastigheterna av data i de nya systemen samt mobiloperatörernas 
jakt på nya inkomstkällor, kommer att leda till en fokusering från rösttjänster till mer 
dataorienterade tjänster. Det kan därför förväntas att multimedia kommer att blir ett hett 
område. 3G nätet kommer att möjliggöra nedladdning av musik och film. En vision som 
mobiltelefontillverkare som t ex Nokia [I10], ofta framställer är möjligheten till att 
ladda hem och se filmer med hög kvalité på mobiltelefonen. 
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Andra typer av tjänster som förväntas bli vanliga är små applikationer som kan laddas 
ner till mobiltelefonen mot betalning. Exempel på sådana applikationer kan vara spel 
och e-postprogram. Några av dessa använder mobiloperatörernas nät för att komma ut 
på Internet och hämta information. Dessa applikationer bidrar också till ökad trafik i 
mobiloperatörernas nät. Mobiloperatörerna vill ha så bra betalt som möjligt för denna 
nätanvändning, men nya aktörer på marknaden vill dela de vinster som dessa nya 
mobila Internettjänster kommer att innebära.  
 
 
1.2 Problemområde 
  
“Prissättingen av mobila tjänster är avgörande för en framgångsrik utbredning.”.  
[sv. översättn. R16]  
 
Utmaningarna som mobiloperatörerna står inför idag är långt ifrån endast tekniska. 
Stora investeringar görs för att 3G-nätet och dessa investeringar måste betala sig. I 
Sverige hade vi ingen auktion av UMTS-licenser, men företag som Vodafone har 
deltagit i sådana utomlands och dessa har kosta väldigt mycket. För att dessa 
investeringarna ska bli lönsamma gäller det att få fram prissättningsstrategier som ger så 
stora vinster att kostnaderna för de nya investeringarna och UMTS-licenserna betalar 
sig [R18].  
 
Om målet för mobiloperatörerna är en mobiltelefon per person, så börjar penetrationen 
närma sig mognad. Den tekniska utvecklingen med 2.5G och 3G inom området 
möjliggör som vi tidigare nämnt snabbare dataöverföring. Vare sig användare eller 
mobiloperatörer är egentligen intresserade av tekniken i sig. Användarna söker efter 
användbara tjänster och mobiloperatörerna vill ha vinst. Tjänster som tillfredsställer 
båda dessa mål skulle därför kunna kallas för en ”killer-application”  [R16].  Ett 
exempel på ”killer-application” i Korea är e-post, vilket vi tar upp senare i uppsatsen. 
 
Inkomsterna för rösttelefoni över det mobila telefonnätet minskar och det är därför ett 
måste för mobiloperatörerna att söka nya områden som ger stor avkastning. Den 
exponentiella tillväxten av Internet och applikationer för mobila tjänster ger 
mobiloperatörerna ett tillfälle att förstärka sina finanser [R17]. 
 
Mobiltelefoner ökar i användning och tekniken utvecklas ständigt. Med ny teknik 
kommer också nya tjänster. Förutsättningen för att nya tjänster ska bli etablerade är att 
det finns pengar att tjäna för mobiloperatörer. Dessutom är det bra för 
mobiloperatörerna om priserna optimeras så att förtjänsten blir så stor som möjligt. 
Samtidigt är det en förutsättning att det finns ett konsumentbehov som kan tillgodoses 
med dessa nya tjänster.  
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Det finns dock en mängd olika problem som behöver lösas för att de mobila 
Internettjänsterna ska kunna uppnå full genomslagskraft. Betalningssystemen har varit 
både ett tekniskt, men även praktiskt bekymmer, som dämpat utvecklingen.  
 
På vilka sätt kan mobiloperatörer ta betalt för de mobila Internettjänster den nya 
tekniken banar vägen för. Kommer prissättning baseras på tillgång på tjänster, innehåll, 
volym av data, använd tid eller värdet av mobil handel och betalningar? 
 
Ett stort antal mobila Internettjänster är på väg att lanseras, där olika 
prissättningsfaktorer kan vara avgörande för tjänsternas framgångar. Därför anser vi att 
detta  är ett viktigt ämnesområde att belysa.   
 
 
1.3 Syfte 
 
Vi vill ta fram variabler som kan användas för att prissätta mobila Internettjänster. 
Syftet med det här arbetet är att få fram på vilka sätt konsumenter är villiga att betala för 
olika typer av tjänster och hur tjänster och betalningssätt förhåller sig. Det vi vill få 
fram är inte priset i sig, utan på vilket sätt konsumenter kan tänka sig att betala för olika 
tjänster. Vi vill dra slutsatser om huruvida den prissättning som mobiloperatörerna 
använder, passar konsumenters preferenser för olika betalningssätt. 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Vår undersökning i uppsatsen avgränsas geografiskt till den svenska marknaden. Fokus 
ligger på mobila Internettjänster som levereras och används via mobiltelefoner. 
Uppsatsen koncentrerar sig på att utröna möjliga betalningssätt för mobila 
Internettjänster på 2.5G-systemen men även till viss mån 3G-nätet. Övriga faktorer som 
spelar in i prissättingsstrategier belyses mer generellt för att kunna ge en större grund att 
fatta prissättningsbeslut på. En ytterligare avgränsning är att vi har koncentrerat oss på 
privatpersoners användande av mobila Internettjänster. 
 
I undersökningen har vi valt att endast använda oss av tre kategorier av tjänster med tre 
olika prissättningsvariabler. Denna begräsning har gjorts för att inte göra 
undersökningen alltför komplex samt för att vi ska kunna göra en väl avgränsad analys.  
 
 
1.5 Målgrupp 
 
Denna uppsats vänder sig i första hand till aktörer inom branschen för mobila 
Internettjänster. Det kan finnas ett intresse för dessa aktörer att få aspekter på hur de kan 
ta betalt för olika kategorier av mobila Internettjänster. Förkunskaper i ämnet 
företagsekonomi och till viss mån inom det datavetenskapliga ämnesområdet underlättar 
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förståelsen av uppsatsens innehåll. För de mest förekommande tekniska termerna finns 
en ordlista i slutet av uppsatsen.  
 
I andra hand vänder sig uppsatsen till studenter som studerar inom ämnet 
företagsekonomi och datavetenskap på högskolor och universitet.  
 
 
1.6 Hypotes 
 
Vi tror att det idag inte finns en tillräckligt tydlig prissättningsstrategi som beaktar 
konsumenternas preferenser för olika betalningssätt av mobila Internettjänster. Därför 
har vi formulerat följande hypotes som resultatet i vår uppsats ska ge svar på: 
 
”Mobiloperatörer behöver ha mer segmenterade betalningssätt på mobila 
Internettjänster för att anpassa sig till konsumenters  preferenser” 
 
 
 

        Input              Output 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Hypotesöversikt [B5] 
 
För att lättare kunna visa vad vi baserar arbetet på, samt vilket resultat vi önskar uppnå 
använder vi ovanstående modell för att visualisera detta [B5]. 
 
De olika områdena vi vill belysa är tekniken kring mobila Internettjänster,  
prissättningsstrategier som kan appliceras inom området och konsumenters preferenser 
för olika betalningssätt av mobila Internettjänster. 
 
Med utgångspunkt från dessa områden vill vi i vårt arbete kartlägga nuvarande, och ge 
aspekter på framtida, prissättningsstrategier för mobila Internettjänster och se huruvida 
dessa kan anpassas till konsumenters preferenser för olika betalningssätt.  
 
Något tidigare utredningsarbete med samma hypotes eller frågeställning som vår har vi 
efter mycket sökande inte kunnat finna.  
 
 
 

Teknik 
Mobila Internettjänster 

Prisssättnings-
stratetgier 

Black box 

Aspekter på 
prissättningsstrategier  för 
mobila Internettjänster, 
anpassade efter 
konsumenters preferenser. 

Conjoint analys 
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1.7 Disposition 
 
För att lättare få en förståelse över tillvägagångssättet i uppsatsen kommer vi här att 
förklara hur de olika kapitlena är uppbyggda och tanken med respektive kapitel. Detta 
för att läsaren skall få en klar överblick över vad de olika kapitlena behandlar, samt 
vilken funktion de har till varandra i strävan att uppnå syftet. 

 
 

Figur 3: Modell över uppsatsens disposition. 
 
I kapitel 1 presenterar vi en översiktlig bild av vad uppsatsen kommer att behandla, 
samt ger en kort beskrivning inom problemområdet som sedan leder fram till vårt syfte. 
Därefter redovisar vi vår målgrupp, våra avgränsningar samt beskriver uppsatsens 
disposition. 
 
I kapitel 2 redogör vi för vårt tillvägagångssätt, samt de val vi har gjort beträffande 
metod, teori och empiri. Vidare ger vi kritik på våra källor. 
 
I kapitel 3 beskriver vi teorier som kan ligga till grund för prissättningsstrategier. 
Användandet av dessa teorier ska skapa förståelse för ämnet samt bygger basen till vår 
analys och våra slutsatser. 
 
I kapitel 4 redogör vi för mobilbranschens utveckling och de förändringar som håller på 
att ske. Vi tar upp vad mobila Internettjänster är och identifierar de prisvariabler som 
kan användas vid prissättning. Värdekedjan och dess nya aktörer samt vilken roll de 
spelar i 2.5G-systemen redogörs för. Vi presenterar även conjoint analysmetod och vår 
undersökning av konsumenters preferenser för olika betalningssätt. Dessutom 
analyserar vi empirin utifrån den teori vi har behandlat. Vi identifierar dagens 
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prissättningssituation och analyserar hur olika betalningssätt kan användas för 
prissättningen av mobila Internettjänster.  
 
I kapitel 5 redovisas de slutsatser vi har kommit fram till i analysen. Förslag ges även 
till vidare forskning inom området. 
 
 
 
A 
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2. METOD  
 

 
 

I detta kapitel beskrivs den metod som har använt i uppsatsen för att besvara vår 
hypotes och uppfylla vårt syfte. Inledningsvis ges en kort introduktion till valet av 
metod, därefter redovisas det mer handgripliga tillvägagångssättet och sist återfinns 
källkritik. 
 

"Metoden som används i en undersökning kan vara avgörande för de resultat som ges 
och metoden som redskap är grunden för systematiskt och planmässigt 
forskningsarbete." [B11]  

 
 
2.1 Val av metod 
 
I uppsatsen använder vi oss av ett positivistiskt angreppssätt, där vi vill undersöka om 
det finns något samband mellan mobiloperatörernas betalningssätt och konsumenternas 
preferenser [B12]. Anledningen till att vi har valt ett positivistiskt angreppssätt är att vi 
med en kvantitativ metod vill mäta konsumenters preferenser. Den kvantitativa metod 
vi använder oss av är conjoint analys [B6]. Denna metod ger i vår undersökning 
kvantitativa värden om preferenser som undersökningspersonerna har för betalningssätt 
som används för mobila Internettjänster.  
 
En kvalitativ metod skulle också kunna användas. Vi anser dock att det hade varit 
svårare att få fram mätbara resultat som sedan skulle kunna jämföras med 
mobiloperatörernas betalningssätt. Vi tror däremot, att vi med en kvalitativ metod bättre 
hade fått fram varför undersökningspersonerna föredrar olika kombinationer av 
betalningssätt för mobila Internettjänster. Då vi i denna uppsats i huvudsak vill få fram 
vilka kombinationer av betalningssätt som undersökningspersonerna föredrar för mobila 
Internettjänster, anser vi att en kvantitativ metod var passande.  
 
Hypoteser är vanligt förekommande i positivistisk forskning och vi har i denna uppsats 
tagit fasta på att utgå från en sådan. För att få svar på hypotesen tog vi hjälp av 
företagsekonomisk litteratur, tidigare utredningar inom området och övrig information 
från Internet som behandlade det valda ämnet. Dessutom har vi genomfört en conjoint 
analys för att kunna bekräfta vår hypotes. Denna metod beskriver vi utförligare i avsnitt 
4.9.  
 
Undersökningen vi genomfört utgår ifrån den kategoriseringen av tjänster vi själva 
skapat i uppsatsen. Denna kategorisering har sedan använts i undersökningen för att få 
fram vilka betalningssätt undersökningspersonerna föredrar för de olika kategorierna. 
Resultatet analyseras och jämförs med mobiloperatörernas prissättningsvariabler vilket 
inhämtats från företagsinformation såsom prislistor.  
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Vi har sökt efter liknande forskning på Internet och hittat rapporter som behandlar delar 
av detta arbetets ämnesområde. Vi har haft stor nytta av att vi från dessa kunnat få idéer 
till vilken kunskap som behöver tas fram idag. 
 
 
2.2 Datainsamling 
 
Ett första steg i uppsatsarbetet, efter att ha valt en ämnesinriktning och fastställt syfte, 
var att samla in den information vi behövde för att slutföra vår studie. Arbetet började 
med en grundlig genomgång av sekundärdata, för att sedan fyllas på och kompletteras 
med primärdata. 
 
Sekundärdata 
 
En omvärldsanalys som bygger på sekundärdata genomförs i denna uppsats på 
marknaden för mobila Internettjänster. För att kunna genomföra en omvärldsanalys har 
vi tagit del av rapporter och Internetkällor, som beskriver och ger synpunkter på 
marknaden för mobila Internettjänster. En del källor har varit särskilt viktiga för 
genomförandet av uppsatsen. Rapporten ”Innovative mobile services and revenue 
models”  har varit en viktig källa som beskriver värdekedjan för 2.5G-systemen [R18]. 
Rapporten ”Mobile Internet services in Japan” har gett oss en god inblick i den 
Japanska marknaden för mobila Internettjänster [R12]. Srinivasans  och Dings rapporter 
har bidragit till förståelsen för hur conjoint analys går till [R9] [R10]. 
 
Primärdata 
 
Vår avsikt med insamlingen av primärdata är att denna ska agera som stöd för våra 
sekundärdata. Primärdata ska användas för att studera hur konsumenternas preferenser 
är för olika betalningssätt ser ut. TiCon, ett dataprogram för conjoint analys, har använts 
för att utforma undersökningen, samla in data från denna samt underlätta analysen [I11]. 
Målet med undersökningen med hjälp av conjoint analys har inte varit att statistiskt 
fastställa konsumenters preferenser, utan att ge en bild av hur undersökningspersonernas 
preferenser för olika kombinationer av betalningssätt och kategorier av tjänster ser ut. 
Vårt mål har i stället varit att undersöka om konsumenterna föredrar andra 
betalningssätt, än de som mobiloperatörerna använder idag för mobila Internettjänster. 
Värt att påpeka är att resultatet av undersökningen redan på ett tidigt stadium visade i 
vilken riktning det slutgiltiga resultatet skulle bli. Detta är även ett vanligt fenomen vid 
användande av conjoint analys, vilket då betyder att det inte är nödvändigt att använda 
ett stort antal undersökningspersoner för att få ut ett väsentligt resultat från 
undersökningen. 
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2.3 Källkritik 
 
Denna del av kapitlet är avsedd för att klargöra för läsaren hur vi kritiskt har försökt 
granska de källor som har bidragit till uppsatsens uppbyggnad. 
 
Vid inhämtandet av sekundärdata, såsom rapporter och artiklar, har vi varit medvetna 
om att bedöma trovärdigheten av dessa källor. Om trovärdigheten i källor inte ansetts 
föreligga, har vi avstått från att använda dessa.  
 
Den litteratur som har använts för att förklara prissättningsstrategier och olika 
betalningssätt anser vi fylla det syfte som har eftersträvats. Vi är därmed av åsikten att 
den valda litteraturen för ovanstående teorier är lämplig för att förklara de problem och 
syften som vi har analyserat.  
 
I den mån vi använt oss av artiklar i empiriavsnittet ser vi en fara i att branschen 
utvecklas i en sådan hastighet, att informationen vi refererat till snabbt blir inaktuell. 
 
 
2.4 Refereringssätt 
 
Vi har valt att redovisa källor med hakparantes, där alla [B ?] kommer från böcker, alla 
[R ?] kommer från tidigare rapporter,  [I ?] kommer från Internet källor och alla  [A ?] 
kommer från artiklar. Detta sätt används för att öka läsbarheten och snabbt tillåta 
läsaren av uppsatsen att dra slutsatser över de olika källornas trovärdighet. Källorna 
finns i källförteckningen längst bak i uppsatsen. 
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3. TEORI 
 
 

 
Vi kommer i teoriavsnittet att redogöra för de teorier som vi använder oss av i detta 
arbete och som vi anser är relevanta för att kunna besvara hypotesen samt för att ge en 
förståelse för den problematik som råder vid prissättning av mobila Internettjänster.  

 
 
Hur kommer det sig att vissa företag överlever och inte andra? Svaret ligger ofta i 
vilken strategi de använder sig av. Strategin ligger till grund för hur företaget 
konkurrerar i jämförelse med sina konkurrenter. 
 
”A  strategy  is  a  specific  pattern  of  decisions  and  actions  that  managers  take  to 
achieve an organizations goal. For most if not all organizations, an overriding goal is 
to achieve superior performance.” [B7] 
 

 
3.1 Ekonomisk teori 
 
3.1.1 Företags affärsidé och målsättning 
 
Enligt klassisk ekonomisk teori är den övergripande målsättningen för företagandet 
vinstmaximering på lång sikt. Vinstmaximeringsbegreppet har på senare tid ersatts med 
vinstsatisfiering som ett viktigt mål. 
 
Idéfasen innebär ett sökande efter kunskap kring affärsidéns bärkraft. Det kan gälla 
sökande efter kunskap om marknaden vad beträffar potentiella konsumenters samt 
eventuella samarbetspartner respektive konkurrenter. Vidare kan sökandet avse olika 
tekniska lösningar. Målsättningen kan t ex  uttryckas som att genomföra en marknads- 
och konkurrensanalys [B3]. 
 
3.1.2 Omvärldsanalys 
 
I en situationsanalys redogörs för en omvärldsanalys och intern analys som beskriver de 
hot och möjligheter som vi identifierat samt de interna styrkorna och svagheterna. I 
denna uppsatsen begränsar vi oss genom att endast använda omvärldsanalys.  
 
En omvärldsanalys kan skapas för att få en bild över hur marknaden ser ut. Syftet med 
denna är att [B3]: 
 

• Ange de aktuella aktörerna i, och strukturen av, det avgränsade 
marknadssystemet. 

• Beskriva skillnader som finns mellan aktörerna och hur dessa är relaterade. 
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• Kartlägga vilka som gör affärer med vilka och hur maktdelningen däremellan är. 
• Analysera de nuvarande och de framtida förväntade beteendena. 

 
En organisations omgivning är synnerligen mångfasetterad och beskrivs i litteraturen i 
termer av bl a villkor och dimensioner. För att kunna ange de delar av omgivningen som 
är relevanta för en organisations målformuleringar och måluppfyllelse introducerade 
Dill begreppet handlingsmiljö. Vid empiriska studier fann Dill att handlingsmiljön 
består av komponenterna konsumenter, leverantörer, konkurrenter och reglerande 
grupper som t ex myndigheter. En organisations handlingsmiljö definieras av 
organisationens beroende. Det är därför viktigt att en organisation undviker att 
domineras av element i miljön och detta gör man bäst genom att skaffa sig alternativ 
[B3]. 
 
Villkor för handlingsmiljön 
 
Inom ramen för handlingsmiljön går det att urskilja olika villkor av betydelse för 
organisationers agerande. Tre sådana villkor är de teknologiska, demografiska och 
kulturella villkoren.  
 
De ”teknologiska villkoren” är de lättaste att identifiera och hålla sig informerad om i 
dessa sammanhang. Det är viktigt att ta ställning till vilken teknik som är lämplig att 
använda och på vilket sätt används denna bäst. Teknikens möjligheter till att debitera 
konsumenter av mobila Internettjänster diskuteras i empirin. 
 
De ”demografiska villkoren” är ytterligare en faktor. Det är ofta smärtsamt för 
organisationer när dessa upptäcker att deras konsumenter förändras och att de själva av 
den anledningen också måste förändra sig. Vilka demografiska grupper som 
mobiloperatörer har riktat in sig på beskrivs i empirin. 
 
Ett tredje viktigt villkor är de ”kulturella villkoren”. Till skillnad från de övriga 
villkoren, är kulturbegreppet svårare att ”mäta” och därmed svårhanterbart. I uppsatsen 
kommer vi ta upp huruvida kulturskillnader i Japan och Sverige påverkar användandet 
av mobila Internettjänster [B3]. 
 
Komplexitet och dynamik i organisationens omgivning 
 
En organisations omgivning kan beskrivas utifrån komplexitet och dynamik. En 
omgivning med stor dynamik och stor komplexitet, d v s en turbulent omgivning, 
karaktäriseras av ett ökande inslag av samarbete mellan organisationer och det 
uppkommer s.k. nätverk. Företag inom branscher som kännetecknas av snabb 
teknologisk utveckling, t ex inom mobiloperatörsbranschen, kan sägas vara verksamma 
i denna typ av omgivning [B3].  
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Intressentmodellen 
 
I intressentmodellen presenteras olika intressenters krav för deltagande i företagets 
verksamhet. konsumenten utgör en av de viktigaste intressenterna i företaget. Några av 
de samverkande målen är att tillverka och tillhandahålla produkter som är av god 
kvalitet, ekonomiskt konkurrenskraftiga, funktionella och säkra, samt att göra dem 
lättillgängliga. Även mellan leverantören och organisationen finns det gemensamma 
intresset att företaget är lönsamt och livskraftigt. Detta betyder för leverantören att 
leveranserna säkras och att ersättning garanteras [B3]. 
 
3.1.3 Företagsstrategier - Konkurrenssituation 
 
Omvärldsanalysen är avsedd att ge underlag för att besluta om vilken strategi företaget 
ska tillämpa för att uppnå målsättningarna. Den valda strategin är till för att mer i detalj 
ange en färdriktning. Företagsstrategier baseras generellt på uppfattningar kring 
konkurrens och samarbete som produkter och relationer till konsumenter samt 
konkurrenter. Strategier som visar på detta är t ex militärstrategier och Porterskolan 
[B3]. 
  
En viktig komponent vid konstruktion av strategimodeller är den konkurrenssituation 
som företaget befinner sig i. En anan viktig komponent består av konsumenten och hur 
denne reagerar på de åtgärder som företaget vidtar. Undersökningen i denna uppsats 
kommer att ta fasta på detta och försöka belysa konsumenters åtgärder vid olika 
stimulus, d v s tänkta produktalternativ. 
 
Målsättningar är viktigt för ett företags långsiktiga överlevnad. Ett företags överlevnad 
grundar sig i sin tur på ofta på att företaget växer i någon mening och det mesta som 
publicerats om planering i företag har sin utgångspunkt i ett tillväxtperspektiv. Med en 
kort tidshorisont är marknadspenetrering viktig.  
 
Marknadspenetrering innebär att företag med oförändrat produktutbud ökar 
bearbetningen av deras nuvarande marknad för att förmå denna att konsumera mer av 
företagets produkter och på så sätt ökar företagets marknadsandelar. På längre sikt är 
produktutveckling, d v s att nuvarande marknad förses med nya produkter, viktigt. För 
nuvarande produkter kan företaget också göra en marknadsutveckling, d v s expandera 
marknaden med en ny marknad. Vilken strategi företaget väljer beror på vad man anser 
sig vara bra på, d v s inom vilka områden företagets styrka ligger i förhållande till en 
viss omgivning [B3]. 
 
Det finns ett antal militärstrategier att använda inom företag. Bl a återfinns här ”Flank- 
och rygganfall”, vilket innebär att man i företaget utnyttjar motståndarens svaga sidor 
och slår till mot dessa. Man undviker då att konkurrera där motståndaren är stark. En 
annan militärstrategi är alliansstrategier, vilket innebär samarbete med konkurrenter. 
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Hur allianser och samarbete fungerar i värdekedjan för 2.5G-systemen kommer vi att 
beskriva i avsnitt 4.5 [B3]. 
 
För att analysera konkurrensen kring ett företag kan Porters teori om de fem 
konkurrenskrafterna användas. Grundidén i Porterskolan är att förse beslutsfattare med 
instrument för att genomföra bransch- och konkurrensanalyser i syfte att kunna fatta 
strategiska beslut som leder till konkurrensfördelar [B4].  
 
Branschstrukturen utövar här ett starkt inflytande över hur konkurrenssituationen ser ut 
och därmed vilka strategier som kan tillämpas för att nå relativa fördelar gentemot 
konkurrenterna. De konkurrensvillkor som finns inom en bransch avgörs av de fem 
konkurrenskrafterna: 
 

 
Figur 4: Fem konkurrenskrafter [B4] 

 
Substitut är tjänster från en annan bransch som kan fylla samma funktion som den egna 
tjänsten. Dessa substitut är särskilt farliga för den egna tjänsten om de kan erbjuda 
billigare och bättre lösningar samt befinner sig i en bransch med god lönsamhet. 
Substitut är inte bara ett hot mot den egna tjänsten utan mot hela branschen. Köparna 
kan påverka konkurrensen och prisnivån. I empirikapitlet kommer vi att beskriva de 
substitut (i-Mode) som hotar den standard (WAP) som används för mobila 
Internettjänster i Sverige. 
 
Förhandlingsstyrkan beror till stor del på storleken på konsumenten. Om det är en stor 
konsumentgrupp, har den betydligt mer att säga till om än om det är ett stort antal 
mindre konsumenter. Betydelsen av de positiva synergieffekter som kan uppstå på en 
marknad beskriver vi i avsnitt 3.5.2. För att köparen ska kunna påverka branschen är det 
viktigt att denne har god information om priser och tjänster, som grund för sina beslut.  
 
Behovet av att förhandla fram bra avtal med leverantören är avgörande för att kunna 
erbjuda prisvärda tjänster till konsumenterna. Leverantören får en stark ställning, 
framför allt då den är en av få aktörer på leverantörsmarknaden. Dessutom stärks 
ställningen om den tjänsten som leverantören tillhandahåller är viktig för köparen [B4]. 

      ---       --- 14   



 Blekinge Tekniska Högskola              
 Institutionen för Ekonomi och Management 
                      Kandidatarbete i företagsekonomi,  
                      Januari 2003 
 
Hur de olika aktörerna på marknaden för mobila Internettjänster samarbetar beskriver vi 
i avsnitt 4.5. 
 
När en ny aktör tar sig in på en marknad förändras förutsättningarna för de redan 
existerande aktörerna och konkurrensen ökar. Hotet om nyetablering i en bransch beror 
på hur stora hindren för nyetablering är i kombination med reaktionen från 
konkurrenter. Det finns flera hinder för nya företag att etablera sig. Etablerade företag 
har genom sin storlek och befintliga ställning skapat stordriftsfördelar som 
effektiviserar produktionen och kostnaderna. För nya aktörer är det viktigt att ha god 
tillgång till kapital för att kunna konkurrera på samma nivå som andra aktörer. Att ha ett 
starkt varumärke är också viktigt för att fånga nya konsumenter på en mogen marknad 
[B4]. 
 
Vid konkurrenssituationer pågår en strid mellan befintliga aktörer. Striden går ut på att 
öka marknadsandelarna och förbättra företagets situation på marknaden. Om det finns 
många eller jämbördiga aktörer på en marknad är sannolikheten stor, att de på olika sätt 
försöker förbättra sin situation på de andras bekostnad. Stora aktörer har ofta resurser 
för ett långvarigt marknadskrig. Ett sådant krig innebär dock en minskad lönsamhet och 
därför är det vanligt att aktörerna undviker priskonkurrens och därmed en sänkning av 
hela branschens prissättning. I branscher med höga inträdeskostnader blir konkurrensen 
ofta hög när det uppstår överkapacitet. Alla vill utnyttja sin kapacitet fullt ut och de 
sänker därför sina priser och priskrig kan uppstå. [B4] 
 
Porter presenterar tre basstrategier för att möte de fem konkurrenskrafterna. Dessa 
basstrategier är [B4]: 
 

• Kostnadsöverlägsenhet 
• Differentiering 
• Fokusering 

 
Vid fokusering inriktar sig företaget på en viss målgrupp. Målet med en 
fokuseringsstrategi är att koncentrera sig på en särskild målgrupp vilket får till följd att 
företaget bättre kan betjäna denna målgrupp mer effektivt än konkurrenterna. Resultatet 
av fokuseringen blir att företaget lättare skapar en differentiering, d v s att produkterna 
anpassas efter konsumenternas önskemål, och kostandsöverlägsenhet, d v s att 
produktionsflödet kan optimeras för att reducera kostnaderna [B3]. 
 
3.2 Prisstrategier 
 
“As we launch our invaion across the chasm, distribution is the vehicle that will carry us 
on our mission, and pricing is its fuel.” [B9 sidnr  186]. 
 
Harper vill framhäva att det oftast finns ett gap mellan pristeori och praktiskt 
prissättningsarbete som brukar vara svåra att föra samman. Detta betonar Harper att det 

      ---       --- 15   



 Blekinge Tekniska Högskola              
 Institutionen för Ekonomi och Management 
                      Kandidatarbete i företagsekonomi,  
                      Januari 2003 
 
bero på att pristeori inte alltid beskriver verkligheten eftersom att förutsättningarna i 
pristeorierna ofta är orealistiska. Inom pristeori finns det ett antagande att ett företag 
omsorgsfullt följer de vinster eller förluster som uppkommer vid olika 
prissättningsbeslut. I a.a. görs ett antagande av någon av hans referenser att den som 
sätter ett pris är en rationell person som analyserar verkningarna av sina beslut och 
agerar i enlighet med denna analys. Harper menar dock att detta antagande är 
orealistiskt eftersom människor i allmänhet inte är rationella när det gäller ekonomiska 
beslut eller handlingar, vilket även beror på att informationen om kostnader och 
efterfrågan inte är tillgänglig för pristeorin på ett tillfredsställande sätt [B2].  
 
Kostnader och efterfrågan i verkligheten har oftast en hög grad av osäkerhet. Inom 
pristeori tar man för givet att företaget strävar efter att göra maximal vinst, men ett 
företag kan även verka av andra orsaker än vinstmaximering. En av pristeorins 
inskränkningar är att den tar för givet att företag oftast säljer en produkt eller tjänst, men 
i verkligheten säljer flertalet av företagen ett stort antal produkter/tjänster, vilket har en 
stor inverkan på prissättningsbesluten. Pristeorin gör det möjligt att undersöka ett stort 
antal omständigheter som påverkar ett pris och den berör många ställningstagande som 
ett företag är tvungen att ta hänsyn till, när de sätter ett pris. Teorin framhäver en 
standardterminologi för hantering av kostnads- och efterfrågebegrepp och de olika 
marknadsslagen som till exempel monopol och oligopol.  
 
Pristeorin gör det möjligt att skapa ett bra underlag för prisjämförelser mellan den 
aktuella marknadssituationen, trots det orealistiska i dem. Pristeori är en grundläggande 
faktor för att få en förståelse av vikten med prispolitik och prissättning, därför bör de 
som ansvarar för prissättningen känna till de viktigaste begreppen inom pristeori. [B2] 
 
 
3.2.1 Prisvärdesperspektiv 
 
”Prissättning är mer konst än vetenskap” [B2]. 
 
Priset på en produkt eller tjänst är det antal monetära enheter som en konsument är 
tvungen att betala för att få en enhet av produkten/tjänsten. För att förstå det viktiga i 
prisets strategiska roll, har vi tagit upp följande modell som visar på hur priset ses ur ett 
prisvärdesperspektiv (se figur 5 nedan). En konsumenten kommer att köpa tjänsten om 
det uppfattade värdet på den, överstiger priset. Om konsumenten kan välja mellan flera 
olika tjänster kommer han att välja det alternativ med högst nettovärde, det vill säga den 
vara med högst värde i förhållande till priset. Därför kan man anta att priset är ett viktigt 
vapen för konkurrens. Simon har illustrerat detta i den strategiska triangeln [B1]. 
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Figur 5: Prisvärdeperskektivmodellen [B1] 
 
Trots prisets betydelsefulla roll inom prisstrategi bör priset aldrig ses som en avskild 
faktor. Ett pris är förknippat med ett stort och komplicerat system av priser som mer 
eller mindre vilar på andra faktorer [B2]. Det händer ofta att chef eller företagsledare 
klagar på problem att sätta korrekta priser på grund av prispress. De bör dock vara 
medvetna om att det inte bara är prispressen som är orsaken till 
prissättningsproblematiken. Det finns underliggande svaghetsfaktorer till denna 
prispress såsom brister i tjänsten eller kommunikationen inom företaget [B1]. 
 
Både säljare och köpare stöter på problem när de ska prissätta en vara eller tjänst, här 
följer ett par exempel på olika omständigheter som gör ett pris mer komplext och 
varierande än vad det egentligen kan tyckas vara [B1]. 
 
• Tillsammans med grundpriset måste man beakta rabatter och bonus. 
• Om olika tjänster säljs tillsammans (applikationen och nätavgift) måste   
   mobiloperatörer bestämma om det ska sättas ett enhetligt pris eller om det ska vara  
  separat prissättning på de olika delarna. 
• En del priser är fixerade under en viss tider och period (dagtid, kvällar och helger). 
• Ofta består priset av flera olika delar (fasta och rörliga avgifter). 
 
Den andra och fjärde punkten belyser vi djupare i denna uppsats. I den undersökning vi 
genomfört har det framkommit vilka prissättningsvariabler som våra 
undersökningspersoner har som preferenser för olika kategorier av tjänster. För de olika 
kategorierna har vi valt att använda separat prissättning. Vi tar även upp hur fasta och 
rörliga kostnader kan kombineras för att ge störst nytta för konsumenten. 
 
3.2.2 Statisk prisresponsfunktion 
 
Simon menar att mobiloperatörerna måste förstå den nödvändiga informationen som 
krävs för att kunna sätta ett pris på en produkt eller tjänst. I de statiska situationerna tar 

Den strategiska triangeln 
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man inte med tid som en faktor utan använder sig av en bestämd tidrymd. Målet med 
detta är att bestämma vilket pris som kommer maximera vinsten. Figuren nedan visar att 
det inte finns något enkelt sammanhang mellan pris och vinst. Priset påverkar vinsten 
via flera olika mellanliggande faktorer. Det man måste ha i åtanke, är att både ens egna 
priser och konkurrenternas priser inverkar på marknadsandelarna. Det är just detta som 
prisresponsfunktionen försöka beskriva. Det finns två kritiska relationer i figuren, 
prisrespons- och kostnadsfunktionen. Den senare kan avgöras genom noggrann 
undersökning av interna kostnader i företaget. Prisresponsfunktionen är något mer 
komplicerad att ta fram, vilket till stor del beror på att försäljning/marknadsandelar är 
svåra faktorer att uppskatta i förväg. Kunskapen om dessa förhållande är grundläggande 
för att kunna sätta ett optimalt pris, men det är svårt att sätta detta utan att förstå hur ett 
pris inverkar på försäljning eller marknadsandelar [B1]. 
 

 
 

Figur 6: Modell över prispåverkan [B1] 
 
Som vi påpekat är det inte alltid lätt för ett företag att sätta rimliga och 
konkurrenskraftiga priser på sina produkter. Ofta handlar det om en ”trial and error”-
process, där produkters priser ändras efter marknadens respons. Priset bestäms utifrån 
förhållanden som rör konsumenterna, konkurrenterna och kostnaderna. Marknadens roll 
behöver analyseras för att få fram vad konsumenter och konkurrenter betyder när 
företaget ska besluta om priset på en produkt. Kostnaderna utgör det lägsta pris som 
företaget kan sätta på en produkt, medan marknaden bestämmer hur högt priset kan 
sättas. Kostnaderna tar vi inte hänsyn till i denna uppsats då det inte är rimligt att basera 
priset på den marginella kostnad som uppstår vid mobil nätanvändning [B3]. 
 
3.3 Vad bestämmer priset? 
 
Priset är många gånger den viktigaste faktorn när det gäller köparens val av produkt. 
Andra faktorer såsom leveranstid, kvalité och service spelar också en roll för köparens 
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val. Prisets betydelse vid en affärstransaktion och prissättningen varierar enligt vissa 
faktorer. Några av dessa är [B3]: 
 

• Typ av företag (ex. tjänsteföretag) 
• Marknadsform (ex oligopol) 
• Typ av produkt (ex. kundanpassad/standardiserad) 
• Utveckling av efterfrågan (ex ny snabbväxande marknad) 

 
Nedan går vi igenom dessa faktorer, en i taget. 
 
 
Typ av företag 
 
Det är skillnad på företag som är varu- och tjänsteproducerande. Varuproducerande 
företag kan utgå från material och tillverkningskostnad när de sätter priser. För tjänster 
är det snarare vad konsumenter är beredda att betala för tjänsten som bör ligga i fokus 
[B3]. 
 
 
Marknadsform 
 
Markandsformen påverkar också produktprissättningen. Möjligheten till prissättning 
beror då på om det råder fri konkurrens, monopol eller oligopol på marknaden. På 
monopol eller oligopolmarknader (ex. mobiloperatörsmarknaden) är det lättare för de få 
säljare som finns att samordna priset genom kartellbildning eller någon form av 
prisledarskap [R11]. 
 
Att använda sig av prisledarskap är ett sätt för aktörerna på en oligopolmarknad att 
kunna påverka utvecklingen i kostnader och efterfrågan utan att starta ett priskrig. En 
aktör tar initiativet till alla prisförändringar och de andra aktörerna rättar sig efter vad 
som sker. Detta är något som ofta förekommer inom exempelvis bensin och 
oljemarknaden. En förutsättning för prisledarskap är att de andra aktörerna på 
marknaden har stort förtroende för den aktör som utövar prisledarskap som 
prissättningsstrategi. De aktörer som utövar prisledarskapsstrategin måste utgå att 
prisföljare gör ett antagande om att den som styr priset och därmed efterfrågan inte har 
för avsikt att skada efterföljarna. System med prisledarskap har vissa svagheter i form 
av nya aktörers inträdande på marknaden eller att utvecklingen i efterfrågan minskar. 
Det finns också vissa kriterier för prisledarskap som till exempel att aktören som ägnar 
sig åt denna prissättingsstrategi, har en stor del av marknadsandelarna och att de har ett 
anseende om sig att utföra sunda prissättningsbeslut som grundar sig på bättre 
information och erfarenhet än vad de andra aktörerna har möjlighet till [B10].  
Simon tar även upp nischstrategin som ett annat sätt för en aktör att medvetet göra en 
prisdifferentiering gentemot de andra aktörernas prissättning. Priset kommer att sättas 
där det finns ett vakuum, dvs där de andra aktörerna inte har tagit marknadsandelar. 
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Denna nischstrategi kan vara effektiv när det finns en stor potential inom ett 
prisintervall som inte täcks av konkurrenter. Om denna strategi till stor del endast 
stimulerar efterfrågan på marknaden kommer konkurrenterna förmodligen inte att 
reagera. Situationen kommer att bli helt annorlunda om denna strategi lockar 
konsumenter från segment där konkurrenter verkar. Om nischaktörens produkt eller 
tjänst är av likvärdig kvalité och säljs till ett betydligt lägre pris kommer konsumenterna 
att gå över till den billigare produkten eller tjänsten. Detta kommer att innebära att de 
andra aktörer förlorar marknadsandelar vilket gör att de kommer att reagera [B1].  
 
 
Utveckling av efterfrågan 
 
Prissättningen beror också på utvecklingen av efterfrågan för produkten. Efterfrågan 
beror i sin tur på den marknadsföring som företaget använder. I marknadsföring ingår 
det bl.a. att identifiera och lokalisera konsumenters behov och efterfrågan, för att sedan 
kunna uttrycka dessa behov i form av konkreta varor eller tjänster [B3]. 
 
Pris är, som vi tidigare nämnt, en dominerande faktor för konsumenten när denna ska 
köpa. I denna uppsats vill vi belysa vilka variabler som mobiloperatörerna kan använda 
sig av vid prissättning samt vilka variabler konsumenter föredrar för olika 
tjänstekategorier. I övrigt är det svårt att generellt säga vilka av dessa som är viktigast. 
 
 
Typ av produkt 
 
Ett viktigt begrepp när man analyserar hur priset på en produkt påverkar efterfrågan är 
priselasticiteten. Definitionen på priselasticiteten är den procentuella förändringen i 
försäljningsvolym dividerat med procentuell förändring av pris. 
 
Priselasticitet = Volymändring i % / Prisändring i % 
 
En priselasticitet högre än 1 ger minskade intäkter vid prisökningar, respektive ökade 
intäkter vid prissänkningar. En priselasticitet lägre än 1 ger ökade intäkter vid 
prisökning och minskade intäkter vid prissänkning. Det är tyvärr svårt att empiriskt 
fastställa priselasticiteten, då den påverkas av förekomsten av substitut, andel av 
konsumtion och tidshorisonten för produkten.  
 
Produktens ålder på marknaden påverkar starkt prissättningen. Det är alltså skillnad på 
om det är en nyintroducerad eller etablerad produkt på marknaden [B3]. 
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Nya produkter och tjänster 
 
3.3.1 Strategisk prissättning och marknadssegmentering  
 
Simon  menar att det hos konsumenterna finns en stor variation på deras disponibla 
inkomst och priskänslighet. Vanligtvis leder detta till att mobiloperatörerna behandlar 
konsumenter olika. Själva grundidén med segmentering är att dela upp marknaden på ett 
sätt som gör segmenten likartade i sig själva samtidigt som de ska vara olika mellan två 
segment. Om mobiloperatörerna lyckas med att segmentera marknaden, är de i en sådan 
situation att de kan rikta sig mot flera segment med specifika prisstrategier för varje 
segment. Simon tar upp att marknadssegmentering innebär framförallt följande två 
aspekter: [B1] 
 
• Identifiera de olika marknadssegmenten. 
• Utveckla och implementera de specifika prisstrategierna på marknadssegmenten. 
 
Att identifiera marknadssegmenten kräver att mobiloperatörerna lyckas hitta vissa 
grundkriterier för varje marknadssegment och att det är lätt att mäta och observera 
denna variabel. För att utnyttja marknadssegmenteringen på ett effektivt sätt måste 
mobiloperatörerna veta hur de ska kunna prissätta så att maximal vinst uppnås vilket 
sker via strategisk prissättning. Simon  tar upp att detta kännetecknas av två delar, det 
vill säga dels långsiktig vinstmaximering, men även mobiloperatörernas förmåga att ta 
hänsyn till nuvarande och framtida försäljning och vinster [B1].  
 
Den ständigt förändrande situationen som existerar på en marknad kräver att 
mobiloperatörerna tar hänsyn till flera olika tidsperioder, vilket gör strategisk 
prissättning väldigt komplex att utföra. Strategierna för skumning och penetration 
används i första hand på nya produkter eller tjänster under vissa 
marknadsförutsättningar. Mobiloperatörernas marknadsandel är en avgörande betydelse 
när det gäller strategisk planering. Att skapa prissättning efter marknadsandel sker bäst 
tillsammans med en penetrationsstrategi i inledningsfasen och kan då därefter ge bra 
riktlinjer för prissättning längre fram i tiden. Det är emellertid också viktigt för 
mobiloperatörerna att inte enbart se till marknadsandelar eftersom prissättning hör ihop 
med mobiloperatörernas övergripande strategier [B1]. 
 
För nya produkter finns det alltså två alternativ för prissättning:  
 

• Skummningsprissättning (ex WAP, se 4.3.1 – Målgrupp ungdomar) 
• Penetrationsprissättning (ex i-Mode, se 4.3.1 – Målgrupp ungdomar) 

 
Skummningsprissättning används då man i början fokuserar på en konsumentgrupp med 
låg priskänslighet. Detta innebär att konsumenterna inte är så känsliga för priset på 
produkten. Ett högt pris används då i början för att sedan sänkas så att även mer 
priskänsliga konsumenter kan köpa produkten. När marknaden ökar är det dock möjligt 
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att hålla kvar det höga priset, om företaget har lyckats etablera ett starkt varumärke. 
Denna fördel brukar kallas ”first movers advantage” och görs möjlig genom den 
jämförelsevis höga produktivitet som företaget haft chansen att utveckla gentemot 
blivande konkurrenter. Ett högt pris (varumärke) och låga kostnader (hög produktivitet) 
ger företaget konkurrensfördelar. 
 
Vid penetrationsprissättning används redan från början ett lågt och enhetligt pris, för att 
nå ut till en så stor marknad som möjligt. Denna strategi är bra att använda för produkter 
som spås en stor efterfrågan, och antas ha en hög priselasticitet. En penetrationsstrategi 
väljs då för att den höga priselasticiteten tillsammans med den stora efterfrågan snabbt 
kommer att locka till sig konkurrenter som kan imitera produkten [B3] 
 
 
Befintliga produkter 
 
För befintliga produkter kan tre prissättningsalternativ användas: [B3] 
 

• Sätta priset högre (genom produktdifferentiering) 
• Sätta priset lägre (genom omvänd produktdifferentiering) 
• Sätta priset på samma nivå 

 
Dessa alternativ kan verka självklara men för företag kan det vara svårt att välja 
alternativ. 
 
Företag kan genom produktdifferentiering skapa skillnader mellan den egna och 
konkurrenternas produkter. Om företaget kan förstärka konsumenternas preferenser för 
produkten, är det möjligt att ta ut ett högre pris, eller sälja ett större antal, av produkten. 
Produktdifferentiering kan skapas genom att ändra produktens attribut, ändra 
lokalisering, förstärka varumärket, öka reklam, ändra distributionskanal, ändra leverans- 
och betalningsvillkor eller service.  
 
Genom fokuseringsstrategi kan företaget dela in marknaden utifrån specifika 
egenskaper, såsom ålder och inkomst. Detta kallas för segmentering av marknaden och 
kan användas för att undvika priskonkurrens. 
 
Företag kan även använda omvänd produktdifferentiering, d v s att sänka priset genom 
att dra in på marknadskommunikation, såsom reklam och varumärkesförstärkning, och 
service. 
 
Prisdiskriminering kan öka företagets vinst genom att sätta olika pris på produkten till 
olika typer av köpare. Detta kräver docka att företaget kan dela upp köpare i olika 
segment med olika priselasticitet. Dessutom krävs att återförsäljning mellan köpare av 
olika konsumentkategorier inte är möjlig. Prisdiskriminering är vanlig på tjänste- och 
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servicemarknader, p g a att återförsäljning i princip är omöjlig tack vare att produktion 
och konsumtion sker samtidigt [B3]. 
 
3.3.2 Synergieffekter 
 
Ett problem med mobila Internettjänster har varit att de inte ökat i användning 
tillräckligt snabbt. Ofta har priset varit alltför högt i början, vilket varit fallet med 
prissättningen av WAP-tjänster när de introducerades. Ett högt verkar inte vara den 
mest effektiva strategin för att få en bred användning för mobila Internettjänster, 
eftersom detta förmodligen kommer att leda till spridningen stagnerar innan 
massmarknad nås [B9]. Synergieffekter har en betydande roll i användningen av 
telekommunikations tjänster. I detta avsnitt kommer vi att presentera konceptet 
synergieffekter och sedan diskutera hur start priset ska vara satt för att få en 
nätverksbaserad produkt eller tjänst spridd effektivt. 
 
En ekonomisk synergieffekt inträffar när en transaktion mellan två ekonomiska aktörer, 
(till exempel köpare och säljare) påverkar en tredje aktör, som är extern till 
transaktionen. Denna synergieffekt är sådan att den är positiv, om den externa aktören 
tjänar på transaktion och negativ om den förlorar på transaktionen. [R16] 
 
Synergieffekter är till viss del direkt eller indirekt. Direkta synergieffekter uppkommer 
när användare drar fördel direkt från storleken på nätverken. Ett exempel på detta är att 
ju fler som har telefon, desto fler möjligheter att komma i kontakt med andra. Indirekta 
synergieffekter uppkommer när användaren drar nytta indirekt från storleken på 
nätverket. Eller ju fler mobiltjänster och användare det finns, desto mer motiverad är 
användaren att utnyttja tjänsterna. För att vara mer specifik, när man tar in nya tjänster 
som mobiloperatör kan indirekta synergieffekter innebära att nybörjarna kan lära och få 
råd ifrån andra.  
 
Om penetrationsprissättning används, och därmed ett lågt startpris, får detta till följd att 
en mängd nya användare tillkommer, vilket får positiv synergiverkan på marknaden. 
När tjänsten har blivit tillräckligt utbredd, kan man öka priset för att motverka 
användarnas ökade nätbelastning.   
 
Synergieffekten antyder att användbarheten för en person beror, vid spridningen av 
tjänster, på antalet tjänster som användarna använder. Detta betyder att för många 
likartade tjänster hindrar spridningen av införandet av nya. Om det finns för många 
olika sätt att betala, kommer troligen inte betalningssättet sprida sig lika snabbt, som om 
det inte fanns något tidigare betalningssätt. Detta beror på att ingen av betalningssätten 
kommer att få tillräckligt många användare som kommer att innebära att tjänsten blir 
lönsam [R16].  
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3.3.3 Fasta och rörliga kostnader 
 
När man ska prissätta en ny tjänst, har mobiloperatören en mängd olika alternativ av 
prissättningsvariabler att välja mellan, vilket vi senare tar upp i avsnitt 4.6.1. I grund 
och botten, kan mobiloperatören använda sig av ett fast pris för en given period (t ex en 
månadskostnad), eller en rörlig kostnad beroende på hur mycket man använder tjänsten 
(t ex en rörlig minutkostnad). Ett alternativ till detta är en kombination av de båda. De 
två första alternativen är variationer av en enkel prissättning medan den tredje är en 
kombination av fast och rörlig kostnader. Kombinationen fasta och rörliga kostnader är 
relativt vanligt för olika abonnemangsformer som t ex elektricitet, vatten, värme och 
telefon [R16]. 
 
En anledning till att använda fasta och rörliga kostnader är att det medför en avtagande 
marginalkostnad, d v s den sänker den genomsnittliga kostnaden hos en konsument ju 
mer denne köper varan: 
 

En telefontjänst har en månadsavgift på 100 kr och en minutavgift på 1 kr. 
Om användaren nu ringer 100 minuter i månaden blir den genomsnittliga 
kostnaden (10+(100*1))/100 = 2 kr/minut. Om konsumenten ringer 200 
minuter är den genomsnittliga kostnaden (10+(200*0,1))/200 = 1,5 
kr/minut. Alltså, ju mer användaren köper tjänsten, desto billigare blir 
genomsnittskostnaden för tjänsten. 

 
Efter denna teorigenomgång tittar vi närmare på empirin och analyserar denna utifrån 
teorin som presenterats i detta kapitel. 
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4. EMPIRI och ANALYS 
 

 
 

Här  redogör  vi  för  mobilbranschens utveckling och de förändringar som håller på att 
ske. Vi tar upp vad mobila Internettjänster är och identifierar de prisvariabler som kan 
användas vid prissättning. Värdekedjan och dess nya aktörer samt vilken roll de spelar 
i 2.5G-systemen redogörs för. Vi presenterar även conjoint analysmetod och vår 
undersökning av konsumenters preferenser för olika betalningssätt.  

 
 
4.1 Inledning 
 
Vi har valt att lägga upp detta kapitel som en kombination mellan empiri och analys. 
Detta för att läsaren ska lättare kunna följa med i resonemanget och för att undvika 
upprepningar.  
 
 
4.2 Teknik 
 
4.2.1 Mobilbranchens utveckling 
 
Den teknologiska livscykeln för mobilkommunikation är ca 10 år, vilket medför 
problem för mobiloperatörerna. Utveckling, utbyggnad och testning av nätverket måste 
då gå relativt snabbt [R18]. Detta gör att investeringar måste betala sig snabbt. 
Nedanstående bild visar mobilbranschens utveckling: 

 
Figur 7: Utvecklingen av trådlösa data nätverk 

 
NMT –  analogt system (1G) 
 
Mobilbranschen kom igång 1981 då dåvarande Televerket introducerade det första 
systemet för mobiltelefoni i Sverige. Systemet var då analogt och gick under namnet 
NMT [I1]. Idag kan systemet benämnas första generationens mobilsystem, förkortat 1G. 
Utvecklingen gick fort och 1990 fanns det 1 miljon NMT-användare i Sverige. Detta 
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ska jämföras med de 50 000 som hade prognostiserats. Givetvis var det svårt att ställa 
prognoser i en ny bransch och det visade sig att utvecklingen gick fortare än beräknat. 
Mobilbranschen kan alltså beskrivas som en bransch med snabb förändringstakt, d v s 
en bransch med hög komplexitet och dynamik som vi tidigare har tagit upp i 
teoriavsnittet. 
 
GSM – kretskopplat digitalt system (2G) 
 
Utvecklingen fortsatte under 1990-talet med att övergå från analogt till digitalt system. 
Det digitala system som används i Europa kallas för GSM (Global System for Mobile). 
Den stora framgången hos GSM i Europa har inneburit att tekniken har spridit sig över 
hela världen och är idag implementerat i över 100 länder. Den betydelsefullaste tjänsten 
GSM erbjuder idag är trådlös rösttelefoni. Rösten kodas digitalt och överförs via GSM- 
nätverket via en kretskopplad teknik som heter CSD (Circuit Switched Data). Detta 
medför att en mobilanvändare tar upp en hel överföringskanal när telekommunikation 
sker. Överföringshastigheten för datakommunikation över GSM är 9,6 kbit/s, vilket är 
relativt sakta i dagens bredbandsvärld [R6].  
   
GSM-systemet klarar av att hantera röst, fax, data med mera. Systemet är mycket väl 
lämpat för röstkommunikation men för dataöverföring ger det långa väntetider, vilket 
medför höga kostnader för konsumenten. Problemet är den låga överföringshastigheten 
på 9.6 kbit/s, vilket motsvarar drygt en halv sida text. Hastigheten är för låg för att vissa 
mobila Internettjänster ska vara möjliga att genomföra [I2]. 
 
GPRS – paketförmedlat digitalt system (2.5 G) 
 
Framtidens system för mobil datakommunikation klarar högre överföringshastigheter än 
2G-nätens. GPRS, General Packet Radio Service, är det första steget i denna utveckling. 
På grund av att det är en uppgradering av 2G, och dessutom en övergång från 
kretskopplad till paketförmedlande teknik, kallas den för 2.5G. GPRS är en 
paketförmedlande teknik som medför snabb överföringshastighet och konstant 
uppkoppling. Det sistnämnda betyder att mobilanvändaren undgår långa 
uppkopplingstider samt inloggningsförfaranden. Kostnaden blir betydligt lägre, då 
användaren endast behöver betala för den mängd data och information som skickas. 
Hastigheten kan jämföras med modemuppkoppling och ligger på runt 50 kbit/s. 
Tjänsteutbudet för 2.5 G nätet kommer dock fortfarande, på grund av 
överföringshastigheten, att vara begränsat i förhållande till de möjligheter till utveckling 
av tjänster som 3G medför [R6]. 
 
Paketförmedlande teknik innebär att kommunikationsresurserna används enbart när 
användaren verkligen sänder eller tar emot data. Den lediga kommunikationsresursen är 
delad mellan många användare som utnyttjar en sändningskanal. Detta är en effektiv 
användning av begränsade kommunikationsresurser med stort antal användare, som 
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potentiellt kan dela samma bandbred. Som ett resultat, kan mobiloperatörerna maximera 
användningen av deras nätverksresurser på ett mer dynamiskt sätt [I4]. 
 
Huvudfokus av nätverk bortom 2G kommer att innebära att mobilanvändare kopplas 
upp till IP-nätverk och de tillgängliga IP-baserade tjänsterna. Dessa inkluderar Internet 
uppkoppling, säker mobil uppkoppling till företagsnätverk, lokaliseringsbara 
informationstjänster, e-post och mobil-handel. Företagsanvändare kan expandera deras 
arbetsplats till mobila platser. 
 
För mobiloperatörerna innebär den nya tekniken vissa utgifter, eftersom de tvingas 
bygga en ny infrastruktur i sina telefonnät som sedan finns parallellt med GSM-
infrastrukturen. Basstationerna som man använder för GSM kan dock även användas för 
GPRS. Tekniken har nyligen implementerats på den svenska mobilmarknaden och 
erbjuds nu av samtliga tre ledande mobiloperatörer. 2.5G beräknas om inte annat vara i 
bruk fram till år 2010 [I2].  
 
EDGE – 2.75 G 
 
Det sista utvecklingssteget av GSM innan 3G är Edge. Genom en modulation av 
radiosignalen kan systemet ge en maximal överföringshastighet på 384 kbit/s för både 
krets- och paketkopplade tjänster. Detta innebär dock större investeringar från 
mobiloperatörernas sida, men inte i samma höga nivå som vid utbyggnaden av tredje 
generationens UMTS-teknik. För närvarande finns denna teknik inte implementerad på 
den svenska marknaden, vilket innebär att vi inte kommer att använda begreppet 2.75G 
något mer i uppsatsen [R6].  
 
UMTS – 3G 
 
När  det  talas  om  3G,  är  det  UMTS-tekniken (Universal  Mobile  
Telecommunications  Systems)  som  man menar.  Man  talar  om bredbandstjänster,  
och  hastigheter  på  upp  till  2  Mbit/s.  Idéen för ett riktigt världsomspännande  
kommunikationssystem tog fart redan i början på 1990-talet. Utgångspunkten för detta 
system är att mobil kommunikation skall vara globalt och tillåta uppkoppling till 
Internet [R6].  
 
Fördelarna med UMTS-teknologin framför GPRS/Edge är att  fler  frekvenser  för  
trafik  tillförs,  överföringshastigheterna  ökas  till  maximalt  2  Mbit/s under  mycket  
fördelaktiga  förhållanden. UMTS bygger vidare på den nätinfrastruktur som skapas för 
GPRS men tillbyggnad av nya kostsamma radionät behövs [R5].  
 
3G-systemen kommer med en ökad effektivitet och kapacitet, att kunna erbjuda utökade 
tjänster för positionering och multimedia.  
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Utvecklingen går snabbt framåt men det kommer troligtvis att dröja innan folk börjar 
använda sig av UMTS-tjänster. Det tar lång tid innan människor accepterar och lär sig 
nya tekniker, vilket utvecklingen av SMS också tyder på [R14]. GSM kommer att finnas 
kvar i minst tio år till och framförallt kommer det att vara ett bra komplement till de 
andra teknikerna. 
 
 4.3 WAP och i-Mode (PDC) 
 
Under de senaste åren har det utvecklats en rad olika mobila tekniker på marknaden för 
mobilt Internet. Vilka tekniker som har haft störst framgång har varierat beroende på en 
rad olika faktorer som till exempel skillnader mellan marknadsstrategier, produkter, 
användarvänlighet i tekniken etc.  
 
WAP (Wireless Application Protocol) och är en standard som är vanligt förekommande 
i Europa för kommunikation av mobiltelefonen på Internet. Japan är ett av de få länder 
som har utvecklat sin egen motsvarighet till WAP. Tekniken heter ”i-Mode” och har 
många likheter med WAP, men den stora skillnaden mellan dessa två tekniker är att i-
Mode har nått en enorm framgång på sin marknad vilket WAP inte har gjort.  
 
Det finns vissa skillnader mellan WAP och i-Mode, detta består till största del av 
skillnader i strukturspråket som används. I-Modes strukturspråk ”c-HTML” (compact 
HTML) är mycket lättare att använda om man redan tidigare känner till det vanligt 
förekommande strukturspråket HTML. HTML är ett strukturspråk som används på 
Internet för att strukturera informationen, så att denna blir läsbar i en webbläsare för 
datorn. WAP använder sig av strukturspråket WML (Wireless Markup Language), 
vilket då är förhållandevis svårare att lära sig [R12]. 
 
4.3.1 Varför är i-Mode en framgång och inte WAP? 
 
Många faktorer ligger bakom i-Modes framgång och det är inte bara tekniska: 
 

• Paketförmedlande teknik  
• Betaltjänster 
• Användarvänlighet 
• Engagerad marknad 
• Billigt pris 
• Målgrupp ungdomar (ej affärsmän) 
• Kultur (tycker om små prylar, sitter mycket på tåg) 

 
Paketförmedlande teknik 
 
En av de största skillnaderna mellan i-Mode och WAP, är att i-Mode är en mobil 
Internettjänst medan WAP är en protokollteknik. Protokolltekniken som i-Mode 
använder kallas för PDC (Personal Digital Communication). Oftast pratar man om i-
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Mode för mobilt Internet i Japan (då denna är den dominerande tjänsten) och WAP i 
Sverige (då motsvarande dominerande tjänst inte finns). Japanernas i-Mode har nått en 
större framgång än WAP beroende bland annat på val av dataöverföringstekniker. I-
Mode är redan från början baserat på paketförmedling [R12]. 
 
Den paketförmedlande tekniken för med sig: 

• Kort accesstid 
• Konstant uppkoppling mot Internet 
• Möjlighet till volymbaserad prissättning 
• Mycket lägre pris 

 
Den paketförmedlade tekniken för med sig en kort accesstid, d v s den tid det tar att 
koppla upp sig mot Internet, på ett par sekunder. Motsvarande tid för WAP innan GPRS 
var ca 20 sekunder. Idag är det med GPRS däremot ingen skillnad. 
 
Abonnenterna till i-Mode kunde redan från tjänstens lansering (1999) ständigt vara 
uppkopplade mot Internet. På motsvarande sätt fungerar det idag med WAP om man 
använder sig av paketförmedlad teknik (GPRS). WAP-tjänsterna var inte effektiva att 
utnyttja innan GPRS, eftersom användare ständigt måste koppla upp sig, och i vissa fall, 
logga in sig på nytt så fort de ska använda en ny tjänst, vilket anses dyrt och 
tidskrävande. 
 
Med GPRS kan mobilabonnenten vara uppkopplad dygnet runt och samtidigt som 
användaren är uppkopplad med en dataöverföring kan denna även ha möjligheten att ta 
emot ett vanligt telefonsamtal. 
 
Mobilabonnenten betalar endast för den mängd data som skickas och hämtas, till 
skillnad från ett vanligt samtal över GSM där man debiteras för den utnyttjade tiden. Så 
den stora fördelen med GPRS är att man har möjlighet att ständigt vara uppkopplad mot 
Internet och med en snabb dataöverföring. 
 
Länge har WAP varit väldigt dyrt då användarna tidigare debiterats per minut vid 
utnyttjandet av WAP. Det är nu möjligt att bli debiterad per volym för WAP om man 
använder GPRS.  
 
Det bestämdes redan från början att i-Mode skulle vara billigt. Ingen dyr och avancerad 
tjänst som riktade sig till välbetalda tekniker. Det bestämdes att konsumenten skulle 
betala för mängden data som laddades ned, och inte debiteras per minut som WAPs 
(utan GPRS) abonnenter, för att använda tjänsterna [R12].  
 
Betaltjänster 
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Abonnenter är knutna till i-Modes portal via en knapp på mobiltelefonen. Denna kan 
inte ändras till någon annan Internetadress, vilket är fallet för WAP. Abonnenter utgår 
alltså alltid från i-Modes portal när de ska ut på Internet. 
 
För att använda i-Mode betalar abonnenterna en månadsavgift direkt till 
mobiloperatören DoCoMo. Utöver månadsdebiteringen till operatören betalar man även 
för tjänsterna som debiteras på abonnenternas mobiltelefonräkning. DoCoMo tar ca 9% 
i kommission för alla tjänster samt debiterar konsumenten för mängden av data som 
laddas ned. Förbindelse till Webbsidor, mottagning av meddelande och 
vidarebefordring av e- post görs på i-Mode-portalen.  
 
För WAP har det varit sparsamt med betaltjänster och det är svårt att hitta bra WAP-
tjänster som är gratis. I-Mode har med betaltjänster som strategi lockat till sig 
tjänsteleverantörer vilket lockar fler konsumenter. Dessa i sin tur lockar fler 
tjänsteleverantörer och så är en positiv spiral igång. Dessa synergieffekter leder till ett 
stort antal tjänster med många abonnenter.  
 
Det har varit dåligt med bra och intressanta tjänster för WAP. Det verkar som om 
leverantörerna har haft bråttom att få upp en WAP-sida för att visa att de hänger med i 
utvecklingen. Kvalitén har då fått komma i andra hand. De som skapade WAP verkar ha 
satt marknadens förväntningar och behov i andra hand och istället satsat på avancerade 
revolutionära tekniker. Med facit i hand medförde detta svårigheter att nå ut till 
marknaden [R12].  
 
Användarvänlighet 
 
I-Modes upphovsmän hade en annan strategi och koncentrerade sig på marknaden 
istället för tekniken. De satte användarvänlighet framför avancerade tekniker för att 
fånga uppmärksamheten på sina tjänster och produkter, vilket ledde till en stor 
framgång. 
 
I-Mode kombinerar en hållbar affärsplan med existerande standarder för att skapa 
tjänster som är användarvänliga. Detta anses har lett till att i-Mode har blivit en 
framgångsrik teknik [A3]. 
 
WAP har fått flera kritiska omdömen. Enligt användarna är tekniken både för krånglig 
och långsam att använda. Detta är ett stort hinder för att tekniken ska bli accepterad.  
[A2] 
 
Engagerad marknad 
 
Analytikerna menar att det var DoCoMos välutvecklade marknadsstrategi som gjorde 
att i-Mode fick en snabb framgång på marknaden. WAPs utvecklare anses har glömt att 

      ---       --- 30   



 Blekinge Tekniska Högskola              
 Institutionen för Ekonomi och Management 
                      Kandidatarbete i företagsekonomi,  
                      Januari 2003 
 
integrera och engagera sina marknader vilket har lett till ett svalt intresse för tekniken 
[A4]. 
 
Marknadens förväntningar inför introduktionen av WAP var i jämförelse med att surfa 
på Internet från en PC. Med enbart svartvit text och begränsad grafik, blir användningen 
av WAP-tjänster ganska tråkiga att utnyttja. WAP-tjänsterna kunde därför inte uppfylla 
de behov som marknaden hade [R12]. 
  
Målgrupp ungdomar 
 
De europeiska mobiloperatörerna har haft som marknadsstrategi att använda 
skumningsprissättning, d v s använda högt pris i inledningsfasen, då de inriktat sig  på 
affärsmän. Prissättning, mobilt tjänsteinnehåll och reklam var anpassat till detta. I-Mode 
har använt penetrationssprissättning, d v s använda lågt pris i inledningsfasen, där man i 
huvudsak valde att nå ut till ungdomar mellan 20 och 30 år. Prissättning, reklam och 
tjänsteinnehåll var anpassad till denna målgrupp [R12]. 
 
Kultur 
 
Det har visat sig att det finns vissa variationer i kunskap om, och användandet av, 
mobiltelefoner mellan olika delar i världen. I Europa finns det ett stort glapp mellan 
användandet av, och kapaciteten i, mobiltelefoner. Amerikanarna har ännu inte lärt sig 
använda SMS, utan skickar i huvudsak meddelanden med personsökare [R12].  
 
Ungdomar kopplar starkt identiteten tillsammans med mobiltelefonen. Den får ge 
uttryck för mode och tillhörighet. Detta är något som gäller i hela världen och 
skillnaden mellan mobiltelefonens betydelse är större mellan ungdomar och äldre än 
skillnader mellan olika kulturer [R14]. 
 
4.3.2 WAP eller i-Mode, vilken vinner och vilken försvinner? 
  
Både i-Mode och WAP har det gemensamma målet  att erbjuda mobilanvändare tillgång 
till Internet från sina mobiltelefoner. Då WAP och i-Mode är liknande tekniker, har 
dessa två tekniker kombinerats till den nya standarden WAP 2.0. Detta för att skapa 
kompatibilitet och ökat användningsområde för de båda teknikerna. Initiativet till denna 
kombination anses komma från DoCoMo eftersom den nya standarden ger företaget 
större möjligheter att komma in på de europeiska och amerikanska marknaderna. WAP 
2.0 stödjer överföring av färgbilder, musikfiler och rörliga bilder [A5]. 
 
Mobiloperatören Vodafone har nu lanserat Vodafone Live!, vilket är en tjänst baserad 
på WAP 2.0. Operatören är verksam i flertalet europeiska länder såsom Sverige, 
Tyskland, Spanien och Storbritannien. Det är alltså nu dags för oss européer att få ta del 
av den typen av tjänster som japanerna har haft sedan 1999. Dessa nya tjänster som är 
baserade på WAP 2.0 är ett steg i en ny strategi som påminner alltmer om den strategi i-
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Mode har använt i Japan. Mobilmarknaden verkar nu ha insett att konsumenter i 
allmänhet inte är intresserad av tekniken som sådan, utan att det är billiga och 
användarvänliga tjänster, applikationer och innehåll som efterfrågas [I5]. 
 
 
4.4 Mobila Internettjänster 
 
4.4.1 Definition på tjänst 
 
Pikula definierar begreppet mobila Internettjänster med [sv. övers. R12]:  
 

”Data och applikationer som hämtas av användare genom  
användande av mobiltelefoner över mobila nätverk”.  

 
I denna uppsats begränsar vi definitionen ytterligare genom att endast inkludera de 
mobila Internettjänster som används i GSM och UMTS-systemen. De tjänster som vi 
benämner mobila Internettjänster är de som använder Internet för kommunikation. 
Tjänster såsom SMS och MMS är inte Internettjänster utan mer renodlade mobila 
tjänster. Dessa är inte huvudfokus i arbetet, men används i undersökningen för att 
symbolisera direktmeddelandetjänster som lika gärna kan vara Internetbaserade (ex 
ICQ, e-post). Detta har vi gjort för att förenkla för de personer som deltar i 
undersökningen, då vi tror att de är mer vana med begreppet SMS. 
 
4.4.2 Inledning till mobila Internettjänster 
 
Internets framfart på marknaden har medfört att datatrafiken på de fasta näten de senaste 
åren har vuxit snabbt. Den tekniska utvecklingen har även förändrat förutsättningarna 
för mobiloperatörerna på den svenska marknaden. Då basstationerna i 2G-nätet först 
byggs ut med mjukvara för 2.5G och därefter mot nya basstationer för 3G, erbjuds allt 
högre överföringshastigheter för mobiltelefoni.  
 
Användarna kommer med de nya teknikerna att kunna erbjudas de möjligheter som 
länge varit efterfrågade av konsumenterna. Tjänster som kommer att erbjudas när GPRS 
gör sin introduktion på marknaden är bland annat möjligheterna att surfa på Internet, 
hämta och sända e-post och få tillgång Internetbanker [A4]. I framtiden kommer priset 
på telefoni inte att vara avgörande. I stället är det de övriga tjänsterna som 
mobiloperatörer kan erbjuda som är det viktiga. Telefoni kommer att säljas som en del i 
ett paket av tjänster. Talet kommer att bli någonting som man får på köpet och inte 
säljas separat som man gör idag [A6]. 
 
4.4.3 Klassificering av tjänster 
 
Det är möjligt att klassificera de olika tjänsterna som troligen kommer att utvecklas eller 
förbättras kraftigt när man flyttar från 2G till 2.5G. 

      ---       --- 32   



 Blekinge Tekniska Högskola              
 Institutionen för Ekonomi och Management 
                      Kandidatarbete i företagsekonomi,  
                      Januari 2003 
 
Vid en vertikal klassificering av tjänster segmenteras tjänsterna efter kommersiell 
sektor. Exempel på segment är då [R18]: 
 

• Företagstjänster 
• Utbildning 
• Spel och underhållning 
• Handel och biljettförsäljning 
• Bank och finans 
• Resor och turism 
• Hälsa 

 
En annan, och troligen mer använd, klassificering av tjänster är enligt graden av 
samspel mellan användare och behövd bandbredd [R18]: 
 

• Informationstjänster (t ex SMS, chat, prenumeration av nyheter)  
• Internettillgång (WAP)  
• M-handel och M-betalning (t ex biljettförsäljning, banktjänster) 
• Multimediatjänster (t ex MMS) 

 
Information och underhållning  
 
Information och underhållning är generellt större drivkrafter för IT och har bevisats vara 
livsviktig för framgångar på Internet. Med tanke på den ökade bandbredden och mobila 
hjälpmedel, kommer det att bli möjligt att erbjuda alltmer individuella informationsrika 
tjänster. Exempel på sådana kan vara webbsidor med rörliga färgbilder och text [R18]. 
 
Meddelanden – SMS, MMS och Chat 
 
SMS (Short Message Service) är korta direktmeddelanden på max 160 tecken som kan 
skickas till mobiltelefoner. Tjänsten ses som inkörsporten till mobil datahantering och 
förändrar konsumenters beteende. Tjänsten är idag väldigt populär och enbart i Sverige 
skickas över 1 miljard SMS per år. Detta är ändå bara början, då det verkliga 
genombrottet beräknas komma med GPRS. Idag ses tjänsten som en kassako för 
mobiloperatörerna, där det höga priset, med tanke på den lilla mängden data som 
skickas, står för mervärdet i tjänsten.  
 
MMS (Multi Media Services) är en vidareutveckling av SMS som tillåter överföring av 
30 000 tecken. Detta innebär att det finns utrymme för ljud och bild i meddelandena. 
Tjänsten ses som en inkörsport till den kommande 3G-standarden där multimedia får en 
central roll. Mobiltelefoner med inbyggd fotokamera har nyligen lanserats. Dessa ger 
möjligheter till att ta bilder, spela in ljud och sedan skicka iväg den som ett MMS [I12]. 
 
4.4.4 Förväntade ”Killer applications” 
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Frågan är vilken av ovanstående tjänster som kommer att bli mest framgångsrik, s k 
”killer applications”. En del menar att det inte kommer att finnas en ”killer application”, 
utan att vinsten kommer från flera olika mindre tjänster. Det är svårt att säga vilka 
tjänster som kommer att vara störst i Sverige för 2.5G. För att kunna sia om framtiden i 
Europa är det en fördel att snegla på den Asiatiska marknaden som ligger ett par år före 
i tiden. Nedan följer exempel på bl a utvecklingen av marknaden för mobila 
Internettjänster i Asien [R20]. 
 
E-post 
 
Den populäraste tjänsten hos den Japanska användaren av i-Mode är e- posten. 
Detsamma gäller för Korea [I6]. I Korea, har de traditionella Internetportalerna som nu 
erbjuder mobila e-posttjänster faktiskt börjat tjäna pengar. Detta har skett sedan de 
Koreanska  mobiloperatörerna gav dem en innovativ inkomstmodell. 
 
SMS är ett mycket bra sätt att hålla kontakten med ens vänner, medan e-post är mycket 
mer spritt använt av både unga som gamla, som en kommunikation med mycket mindre 
begränsningar. E-post på WAP har hittills inte varit någon framgång. Detta beror bl a på 
att få telefoner idag har e-postapplikationer inbyggt eller med möjlighet att ladda ner 
från Internet, användarvänlighet som motsvarar i-Mode och GPRS. Dessutom saknas 
motsvarande e-posttjänster i Sverige eftersom vi ligger efter Korea med ett par år [I7]. 
 
Fem anledningar finns till varför e-post har blivit det mest populära applikationen för 
2.5G användare i Korea: [R19] 
 

• 2.5G ger högre data hastighet. 
• E-postportaler på Internet har blivit en stor inkomstkälla. 
• Användarna betalar för endast den använda datatrafiken. 
• E-postapplikationer kan laddas ner till mobiltelefonen.  
• Priser för olika typer av data skiljer sig åt. 
 

En av de främsta orsakerna är att det finns möjlighet till att ladda ner e-
postapplikationer till mobiltelefonerna. Mobiloperatörerna i Korea använder 
överskrivbart minne i mobiltelefonerna, vilket gör att de spel och applikationer som 
laddats ner till abonnenters mobiltelefoner finns kvar i minnet även om man stänger av 
telefonen. Dessa kan de sedan använda i princip så länge som de vill utan att behöva 
koppla upp sig på Internet igen. 
 
En e-post applikation i användarens mobiltelefon kan gå ut på Internet och med jämna 
mellanrum skicka och sända brev, som användaren sedan kan läsa och svara på när man 
får tid. Kostnaden uppkommer när e-post skickas eller tas emot, vilket gör att man kan 
skriva och läsa e-posten i lugn och ro. E-post-applikationernas gränssnitt och färggrafik 
ger användaren en mer användarvänlig och rolig upplevelse än vad WAP tidigare kunde 
ge. 
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Kostnaden för att skicka och ta emot e-post har ändrats drastiskt i de paketförmedlande 
systemen, i jämförelse med de kretskopplade. Att skicka e-post är mer än 80 % billigare 
och att ta emot e-post är 40 % billigare [R19]. 
 
Mobil-handel och Mobil-betalning 
 
Av vissa anses mobila betalningar komma att få stor betydelse för den totala 
betalhandeln, och därmed bli en ”killer applikation” för den mobila handeln. Detta 
skulle då bero på den höga penetrationsnivån på svenska marknaden för mobiltelefoner. 
Den förväntade ökningen av den mobila handeln, kommer att medföra en 
explosionsartad ökning av antal mobila betalningstransaktioner. Därför är det möjligt att 
mobil betalning blir en del av framtidens vardag. För närvarande är mobila 
betalningsapplikationer för konsumentmarknaden fortfarande ovanlig [R16]. 
 
En intressant framtid för mobila tjänster är autentisering av mobiltelefoner och då i 
högre grad, vilka mobiltelefoner som handhas av en specifik person. Medan handeln på 
Internet har införts relativt sakta i en del länder, har användningen av mobila hjälpmedel 
för inköp av varor och tjänster kunnat erbjuda nya möjligheter för framtida 
utvecklingar. Ett viktigt urval av applikationer i detta sammanhang är inköp hos 
återförsäljare eller publika accesspunkter där mobiltelefonerna användas som 
betalterminaler. Framgångsfulla applikationer inom detta område av biljettförsäljning 
för transport eller arrangemang är andra exempel på hur mobil handel och autentisering 
kan användas [R18]. 
 
3G 
 
Tjänster som lanseras för 2.5G kommer att effektiviseras till 3G. Utöver dessa 2.5G-
tjänster kommer även andra möjligheter att kunna erbjudas, som till exempel GPS 
(Global Position System). Med GPS kan abonnenten lokaliseras till vilken geografisk 
position han befinner sig i och kan därmed erbjudas det lokala utbudet av reklam, 
produkter och tjänster. GPS gör det möjligt för företag att skicka ut lokalt anpassad 
reklam till alla mobilanvändare i närheten. Exempelvis kan biografer försöka sälja de 
sista biljetterna till alla som passerar biografen precis innan filmen börjar. Tjänster som 
använder GPS har stora chanser att bli ”killer applications” [A6]. 
 
 
4.5 Aktörer på marknaden 
 
Aktörerna på marknaden för mobila Internettjänster kan delas in i olika nivåer av 
förädlingskedjan. För 2.5G och 3G tillkommer fler aktörer än de som är aktuella för 2G.  
 
De tre grundläggande aktörerna för 2G är: [R21]  
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• Infrastrukturägare 
• Tjänsteleveratörer 
• Tjänstepaketerare 

 
Infrastrukturägare 
 
Grunden för all verksamhet inom marknaden är infrastrukturen, eller nätkapaciteten. 
Denna består i första hand av det fasta nätet med koppar, koaxial eller optisk fiber. Här 
hamnar de nätägande mobiloperatöererna som i Sverige är Telia, Tele2 och Vodafone 
[R13].  
 
Tjänsteleverantörer 
 
Nästa nivå består av tjänsteleverantörerna. Dessa företag köper trafikminuter av företag 
med nätresurser och tillhandahåller olika slags telekommunikationstjänster. Företagen 
behöver alltså inte vara nätägande man kan likaså vara det. Exempel på 
tjänsteleverantörer är Halebop och Campuz Mobile [I8]. 
 
Tjänstepaketerare 
 
Slutligen förpackas tjänsterna i olika erbjudanden som marknadsförs till 
slutkonsumenter [R13]. Exempel på företag som tillhandahåller förpackade tjänster är 
samtliga som nämnts ovan, men även företag som har portaler av olika slag som 
exempelvis Aftonbladet. 
 
4.5.1 Värdekedjan för 2.5G 
 
Värdekedjan för 2.5G tjänster och uppåt har en ökad komplexitet i jämförelse med 2G, 
vilket nedanstående figur visar. Det är framför allt de tre mörka aktörstyperna till 
vänster som får utökade möjligheter i de nya 2.5G- och 3G-näten: 
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Figur 8: Värdekedjan för 2.5G 

 
I den traditionella värdekedjan för 2G har konsumenterna framför allt lagt pengarna på 
mobiltelefoner och samtalstid från mobiloperatörernas nätverk. Tillverkare och 
återförsäljare av mobiltelefoner har varit väldigt viktiga för värdekedjan. I några fall har 
innehållsleverantörer funnits med och levererat tjänster såsom väderupplysning från 
SMHI. Fokus på värdekedjan för 2G har dock varit i att sälja samtalstid, som i varit 
prissatt enligt tid på dagen som samtalen ägt rum (t ex dag och kväll).  
 
När nu mobilsystemen uppgraderas till 2.5G- och 3G, kommer det finnas ökade 
möjligheter för aktörer, utöver de som vi ovan nämnt för 2G-nätet, att ta sig in i 
värdekedjan. Dessa aktörer är framförallt [R18]: 
 

• Innehållsleverantörer 
• Innehållspaketerare 
• Värdehöjande tjänsteleverantörer 

 
Innehållsleverantörer 
 
Innehållsleverantörer är försäljare som äger innehållet (genom att utveckla, leverera och 
sälja det) och tillhandahåller orginalinformation. Företag inom film, musik och 
underhållningsbranschen, men även SMHI är ett exempel på denna typ av företag. 
 
Tjänstepaketerare 
 
Innehållspaketerare, är som tidigare nämnts, företag som erbjuder tjänster samlat till 
konsumenten genom portaler som kombinerar olika innehåll källor. De flesta paketerare 
kommer inte vanligtvis etablera ett direkt betalsystem med konsumenter men kommer 
att lita på intäkter från elektronisk handel och reklam. 
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Värdehöjande tjänsteleverantörer 
 
Värdehöjande tjänsteleverantörer använder direkta betalningssystem och säljer 
värdehöjande innehåll såsom telekommunikations tjänster, t ex formatkonvertering. 
Exempel på värdehöjande tjänsteleverantörer är Vodafone med tjänsten ”Vodafone 
Live!” [R18]. 

 
 

4.5.2 Konsolidering 
 
Den nya värdekedjan visar att det finns rum för konsolidering av telekommunikation, IT 
och mediaföretag. Det verkar vara en stark trend mot att integrera så många element i 
värdekedjan som möjligt. De högre överföringshastigheterna ger alltså ökade 
möjligheter för ett differentierat utbud av mobila produkter och tjänster. Det kommer att 
göra branschen intressant för fler aktörer utanför mobiloperatörsbranschen att erbjuda 
sina produkter och tjänster mobilt. Detta medför att marknaden konsolideras och att nya 
organisationsmönster och företagskonstellationer utvecklas. 
 
Den teknologiska utvecklingen gör, som vi tidigare nämnt, att marknaden för mobila 
Internettjänster får hög komplexitet och dynamik. Med turbulens menas graden av 
komplexitet och dynamik. Turbulens är ett resultat av att branscher konsolideras och 
traditionella gränser försvinner.  
 
Den ökade komplexiteten sker inte bara i intäktsströmmarna, utan också på avtalsenliga 
aspekter mellan alla de berörda aktörerna som relateras till betalningarna. Den 
turbulenta marknaden med nya och gamla aktörer kommer att ge ökat krav på samarbete 
mellan många olika aktörer [R18]. 
 
Den tuffaste uppgiften kommer troligen att vara att utveckla högt värderade tjänster för 
slutkonsumenten. Operatörerna har än så långe inte visat några framgångar inom detta 
område.  
 
 
4.6 Vinstdelning 
 
E-post i Korea – ett exempel 
 
För de Internet portaler som erbjuder e-post tjänster, är affärsmodellen i Korea enligt 
följande: 
 

• Först så laddar mobilanvändaren ner en e-post applikation till mobiltelefonen. 
Användaren betalar endast för datavolymen, vilket blir ca 5 kronor. Summan går 
direkt till mobiloperatören.  
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• Nu kan användaren sända och ta emot e-post på sin mobiltelefon. Priset av 
datatrafiken för textbaserade tjänster är i Korea ungefär, 2 öre per paket (dvs 512 
bytes).  

• Mobiloperatörerna och de Internetbaserade e-post portalerna har gjort avtal om 
att öka priset för e-post med 2 öre per paket och ge 90 % av överskottet till den 
Internetbaserade e-postportalen.  

• Eftersom genomsnittsstorleken för ett e-post är ungefär 3Kb, kommer Internet- 
portalen att tjäna ca 10 öre på varje e-post som skickas till eller från en 
mobiltelefon och mobiloperatören tjänar på datatrafiken. 

 
En av de större Internetportalerna i Korea har 15 miljoner aktiva e-post användare. Allt 
eftersom användare byter till mobiltelefoner anpassade för 2.5G, kommer de flesta av 
dem att kunna använda de mobila e-post applikationerna.  
 
I Korea använder idag 3 miljoner av de mobilanvändare som är anslutna till 2.5G-
systemen regelbundet e-post. Dessa tar emot i genomsnitt fem e-postmeddelanden per 
dag och skickar ett e-postmeddelande från sin mobiltelefon. Mobiloperatörerna har 
därför ändrat sin prissättning på datatrafik över 2.5G-systemen, så att e-post är billigare 
att skicka och ta emot än t ex multimedia, men dyrare än andra textbaserade data. 
Genom att prissätta på detta vis får både mobiloperatörer och innehållspaketerare såsom 
Internetportaler högre intäkter. Den stora användningen, och därmed den genererade 
vinsten, av e-post har gjort att man framhäver tjänsten som en “killer application” 
[R19]. 
 
Figur 8 med värdekedjan ovan, visar att intäkterna mestadels kommer från de nya 
tjänsterna och innehållet, snarare än från mobiloperatörerna som äger infrastrukturen. 
Mobiloperatörerna riskerar därmed att få mindre betydelse i den nya värdekedjan för 
2.5G. Självklart är mobiloperatörerna fullt medvetna om risken med att endast leverera 
nätkapacitet på  infrastrukturnivå, snarare än mervärdestjänster som ligger högre upp i 
förädlingsskedjan [R18].  
 
Mobiloperatörerna kommer på grund av detta att försäkra sig om att ta del av dessa 
intäktsströmmarna och se till att de är i god position att göra så. Mobiloperatörerna har 
ännu så länge makt över mobilspecifika tjänster som ej är baserade på IP. Exempel på 
sådana tjänster är SMS, MMS, lokalisering, verifiering och användarinformation. 
Dessutom så har mobiloperatörerna redan en etablerad prissättning och fakturering med 
dess konsumenter.  
 
Därför kommer mobiloperatörerna att försöka använda information om användarnas 
lokalisering och användarinformation genom att erbjuda speciella skräddarsydda 
tjänster. Trots detta kommer mobiloperatörerna, p g a den ökade komplexiteten i många 
av de nya tjänsterna, vara tvungna till att samarbeta med nytillkomna och specialiserade 
aktörer. 
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Det kan p g a detta förväntas, att framtida intäktsmodeller för mobila Internettjänster 
kommer att innehålla komplexa samarbeten mellan olika teknologi- och tjänsteaktörer. I 
detta samarbete kommer mobiloperatörerna att försöka behålla så mycket av den 
värdefulla lokaliserings- och verifieringsinformationen som möjligt eller försöka få så 
hög andel ifrån intäkterna för att leverera denna information till aktörerna.  
 
Mobiloperatörernas värdefulla tillgångar såsom lokalisering, verifiering och 
användarinformation, kan i princip bli ersatta med nya teknologier. Redan nu finns det 
mobiltelefoner med inbyggd hårdvara för positionering. Nya mobiltelefoner kan också 
bli utrustade med “smart card”-läsare för att tillåta säker identifiering och elektroniska 
signaturer. Båda teknologierna kommer effektivt att minska mobiloperatörernas 
fördelar. 
 
Det vitt spridda användandet av Internet och dess framgångar, beror framför allt på att 
där finns en mängd olika aktörer som erbjuder ett rikt innehåll. Om mobiloperatörerna 
väljer ett begränsat samarbete med innehålleverantörer, kommer detta att slå tillbaka 
mot dem. Risken är att en liknande utveckling som Internet har haft på den fasta 
datakommunikationen, inte sker inom mobil datakommunikation om de mobila 
nätverksoperatörerna uppför sig för restriktivt. Den idag mindre lyckade introduktionen 
av WAP baserat på GSM-nätet, kan man ta som ett exempel. Anledningen till den 
långsamma utbredningen bland användare, är det knappa innehållet tillsammans med 
tekniska svårigheter och långsamma datauppkopplingar. Det kommer att vara i 
mobiloperatörernas intresse, att framöver erbjuda många olika tjänster i deras nätverk 
[R18]. 
 
 
4.7 Variabler för prissättning 
 
Möjligheten att ta betalt för mobila Internettjänster beror på typ av tjänst och 
konsument. Att ta betalt för mobila Internettjänster är en av de största utmaningarna 
som mobiloperatörerna står inför vid lanseringen av deras nya 2.5G-system. 
Traditionella modeller för prissättning baserade på samtalstid eller långdistanssamtal är 
svåra att använda för datatjänster då de egentligen inte är mått som är baserade på 
värdering av mobila Internettjänster. Istället är det andra faktorer som påverkar när man 
sätter priser. Detta kan t ex vara vilka tjänster som operatörerna erbjuder eller vilken 
samtalskvalité de kan garantera. En tjänsts konkurrenssituation förändrar sig ständigt 
över dess livscykel och detta måste mobiloperatörerna ta hänsyn till i deras 
prissättningsstrategier [R3]. 
 
Prissättningsmöjligheterna i 2.5G-systemet har en bred variation och inkluderar bl a  
följande prissättningsvariabler [R18]: 
 

• Fast pris (månadskostnad) 
• Fast pris per styck 
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• Volym (ex per Mb) 
• Tid (ex per minut) 
• Faktisk belastning (på nätet) 
• Tid på dygnet 
• Kvalité 
• Typ av tjänst  (ex per SMS, väderprognos) 
• Innehåll (filtyp ex .mp3, .jpg) 
• Transaktion (% på m-handel) 
• Avstånd 
• Reklam 

 
 
Fast pris (Ex. fast månadskostnad oavsett användning) 
 
Många mobiloperatörer håller på att ändra sina helt fasta prissättningsstrategier 
eftersom att det inte representerar värdet av tjänsten. Helt fasta prissättningsstrategier 
skulle inte alltid kunna täcka kostnaden för upprätthållande av nätverket. Fasta 
kostnader har också mindre applicerbarhet i de mobila nätverken till skillnad mot de 
fasta, då resurserna är mycket begränsade. Om penetrationsprissättning används kan ett 
fast pris vara lämpligt för att snabbt nå ut till en stor marknad. Obegränsad access för 
antalet nerladdade paket skulle däremot i längden maximera nätverkens användande och 
sänka kvalitén på tjänster. Detta har vi även belyst i avsnitt 3.5.2. 
 
Fast pris per styck 
 
Ett fast pris per styck används idag för SMS och MMS. Detta innebär att konsumenten 
debiteras per intervall. Vid SMS debiteras konsumenten för varje påbörjat intervall av 
160 tecken. Vid MMS är motsvarande siffra 30 000 tecken. Nackdelen med detta blir att 
konsumenten oftast får betala ett överpris mot den mängd data som egentligen skickas. 
Fördelen är att det är lätt för konsumenten att få en uppfattning av vad tjänsten kostar 
[R18]. 
 
Kostnad per volym 
 
Man kan även basera debiteringen på hur stor volym data som överförs. Första 
erfarenheten med GPRS-baserade tjänster pekar på problemet att konsumenter inte 
kommer att veta eller förstå filstorlekar hos olika typer av media filer [R18]. Detta kan 
vara en nackdel för konsumenten, men fördelen är att denne blir debiterad för den 
faktiska kostnaden av den mängd data som verkligen överförs. 
 
Kostnad per tid 
 
Debitering med avseende på tid är det vanligaste debiteringssättet idag när det gäller 
rösttelefonitjänster. När det gäller dataöverföring på de nya 2.5 och 3G-systemen där 
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man ständigt är uppkopplad och har möjlighet till att endast betala för den mängd data 
som överförs, så är kostnad per tid något som inte är särskilt applicerbart då detta skulle 
bli väldigt dyrt för konsumenten [R18]. 
 
Faktisk belastning 
  
Nätbelastningen av mobilsystemen är inte konstant utan beror på hur många som är 
uppkopplade och hur stor mängd data som överförs. Den explosionsartade utvecklingen 
inom mobilkommunikation har inneburit stora investeringar i uppbyggnad av 
telefonnäten för mobiloperatörerna. Det finns stora skillnader i efterfrågan mellan 
högtrafik och lågtrafik, eftersom det endast är under dagtid som det är högtrafik medan 
på kvällar och helger är lågtrafik. Dynamisk prissättning då priset varierar i förhållande 
till nätbelastningen kan då användas. Det har konstaterats att det finns ett positivt 
samspel mellan en ökning i priset och lägre antal samtal, men även att det finns stora 
fördelar att använda dynamisk prissättning för mobiloperatörerna. Detta är ett vanligt 
sätt att ta betalt inom elbranschen [R15]. 
 
Tid på dygnet 
 
En förenklad variant av betalning beroende på den faktiska belastningen på nätet är att 
generalisera nätbelastningen och därmed upprätta priser baserade på dessa 
generaliseringar. Då nätbelastningen är högre på dagen, kan t ex prissättning göras så att 
det blir dyrare att använda tjänster under dagen än under kvällar och helger. Detta 
medför en jämnare belastning av nätet [R18]. 
 
Pris efter kvalité 
 
Man kan erbjuda olika pris beroende på viken kvalitet man kan garantera. Då priset är 
avgörande för konsumenters val av tjänster kommer de billigaste oftast att väljas. Om 
ett allt för lågt pris sätts kan detta föra med sig ett alltför stort användande konsumenter. 
Deras förbrukning av tjänsten kommer då att sänka kvalitén. Detta är ett exempel på en 
negativ synergieffekt, vilket vi tidigare tagit upp i avsnitt 3.5.2. Därför är det en hårfin 
linje mellan optimalt tjänsteanvändande och pris. Kvalitén på tjänster kan specificeras i 
ett Service Level Agreement (SLA), d v s ett kontrakt mellan mobiloperatör och 
konsument. Mobiloperatören är då tvungen att upprätthålla den specificerade kvalitén 
på sina tjänster [R18].  
 
Kostnad per tjänst 
 
Kostnad per tjänst är ett alternativt debiteringssätt, där tar man betalt beroende på vilken 
tjänst som används. Idag finns detta i GSM systemet där användaren får betala ett pris 
för SMS och ett annat för MMS. Varje gång konsumenten använder tjänsten debiteras 
en viss kostnad per styck [R18]. 
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Innehållsbaserade priser 
 
Man kan ta betalt med avseende på vilket slags innehåll som överförs. Prissättningen 
kan då variera beroende på vad för typ av data som användaren utnyttjar. Exempel på 
prissegmentering av innehåll kan vara filtyper såsom .mp3, .jpg, .avi [R18]. 
 
Transaktionsavgift 
 
Mobiloperatörerna kan ta betalt av konsumenten då denne använder mobila 
handelstjänster eller utför mobila betalningar [R18].  
 
Reklam 
 
Tjänsteleverantörer kan använda sig av reklam för att helt eller till viss mån finansiera 
tjänster. 
 
Avstånd 
 
Att debitera efter avstånd mellan två kommunikationspoler är ett vanligt sätt att ta betalt 
för rösttelefoni. Denna prissättningsvariabel är däremot inte så applicerbar vid 
datakommunikation över Internet. Avståndet till de servrar som tillhandahåller tjänster 
är inte av betydelse för det värde som konsumenten upplever och är beredd att betala 
för. 
 
 
4.8 Mobiloperatörernas prisstrategier 
 
De tre nätägande mobiloperatörerna i Sverige idag är Telia, Vodafone och Tele2. Dessa 
företag har liknande betalningssätt för GPRS som ger tillgång till mobila 
Internettjänster. Alla tre har betalningssätt som bygger på enbart rörliga eller 
kombination av fasta och rörliga kostnader. Fördelarna och nackdelar med dessa två sätt 
har vi beskrivit i avsnitt 3.5.3. För GPRS-uppkoppling används volymbaserad betalning 
där konsumenten får betala för den mängd data som skickas och tas emot av 
mobiltelefonen. Som vi tidigare påpekat har Vodafone nyligen lanserat sin tjänst 
”Vodafone Live!”. Detta är en samlig värdehöjda tjänster som är samlade på en portal. 
Här tar Vodafone rollen som en värdehöjande tjänsteleverantör (se avsnitt 4.5.1). Att ha 
tillgång till portalen är kostnadsfritt och konsumenten debiteras endast för de tjänster 
som används, d v s de väljer att debitera per styck använd tjänst [I13]. 
 
 

4.9 Conjoint analys 
 
4.9.1 Inledning 
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När produkter och tjänster skapas bör hänsyn tas till konsumenters viljor och 
önskningar inom olika markandssegment redan i designfasen av produkten. Detta är 
dock i verkligheten inte alltid fallet, utan undersökningar om konsumenters preferenser 
sker ofta långt senare. För att kunna få reda på vad konsumenter vill ha redan innan 
produktens lansering behövs en metod som kan få fram vilka egenskaper 
konsumenterna vill att produkten ska ha. Dessa egenskaper eller attribut kan tas fram 
med hjälp av en conjoint analys. Denna metod går till så att man låter 
undersökningspersoner reagera på ett antal produktalternativ, genom att rangordna eller 
betygsätta dem. Detta kan verka enkelt, men undersökningspersonerna bidrar på detta 
sätt med data, som är användbar för att analysera strukturen av deras beslut [R9]. 
 
Fördelen som företag får genom att använda en conjoint analysmetod, är att en produkt 
redan från början kan skapas utifrån konsumenters preferenser, utan att först genomgå 
flera ”trial and error”-procedurer med produkter som inte passar konsumenterna. 
Metoder som försöker förutspå konsumenters preferenser kallas för proaktiva, eftersom 
målet med dessa är att få en förståelse för hur konsumenter fattar sina inköpsbeslut. 
Därmed kan företag förutspå marknadens agerande då marknaden genomgår 
förändringar [I9].   
 
Conjoint analys är en kraftfull teknik för att bestämma avvägningar som konsumenter 
gör när de fattar köpbeslut. Tekniken är också kraftfull att använda för att ta fram 
prissättningsstrategier. Med conjoint analys är det möjligt att undersöka priselasticiteten 
för produkter med olika variabler, vilket tillåter analys av marknadsandelar baserat på 
olika produktalternativ [R10].  
 
Det har länge funnits ett intresse av att få fram en modell över konsumenters preferenser 
av produkter med många attribut. Fishbeins ”multiattribute attitude model” har ansetts 
vara den teoretiska huvudgrenen inom detta område. Utifrån denna har conjoint analys 
utvecklats till en egen gren, som är baserad på matematik och psykologi. Conjoint 
analys är en kvantitativ metod som kan användas för att effektivt förutspå konsumenters 
val och avvägningar mellan produktalternativ med många attribut [R10]. 
 
4.9.2 Tillvägagångssätt 
 
I en conjoint analys bryter man ner en produkt till ett antal viktiga attribut. Varje attribut 
bryts sedan ner till ett antal nivåer. Dessa attribut och dess nivåer sätts sedan ihop till 
olika varianter av produkten, s k ”stimuli” eller kort.  
 
När sedan undersökningen genomförs får undersökningspersonen rangordna de olika 
korten, från den mest önskvärda till den minst önskvärda. Utifrån detta beräknas hur 
viktiga de olika attributen är för undersökningspersonen. Det framkommer då 
indikationer på vilka attribut och nivåer av dessa som är viktiga. 
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Figur 9: TiCon –Dataprogram för conjoint analys 
 
En av de viktigaste egenskaperna med en conjoint analys är att den ger värdefull 
information om hur viktiga olika attribut dess nivåer är, ur konsumenternas perspektiv. 
Förutom en rangordning av de olika attributen framkommer konsumenters avvägningar 
mellan olika attribut när de kombineras på olika sätt [R9]. 
4.9.3 Conjoint analysmodeller 
 
Det finns olika modeller som kan användas för att göra markandsundersökningar med 
conjoint analys.  Sedan 1970-talet då metoden först introducerades har olika modeller 
presenterats som kan användas för att lösa olika undersökningsproblem. Modellerna är 
generellt lika vad gällande validitet och förutspående resultat. De skiljer sig däremot åt i 
hänsyn till modellstruktur, datainsamlingsprocedur, enkelhet och generalitet. 
 
De två vanligaste modellerna idag är: [R10] 

• Parvis avvägning 
• Full profil 

 
Med den parvisa modellen används två attribut i taget i undersökningen. Denna modell 
är enkel och lätt att använda. En begränsning som finns med den parvisa modellen är att 
det endast går att rangordna data, medan modellen för full profil även kan betygsätta 
data. 
 
I vår undersökning vill vi att undersökningspersoner ska rangordna de olika 
produktalternativen. Då vi vill använda flera attribut samtidigt i undersökningen, passar 
modellen för full profil bra.  Då antalet attribut och nivåer ökar blir antalet 
kombinationer snabbt stort. Om fyra attribut används med tre nivåer i varje blir detta 81 
kombinationer (3x3x3x3=81). Detta är givetvis alldeles för många kombinationer för 
undersökningspersonen rangordna. En riktlinje är att hålla sig till 16 kort eller mindre. 
För att minska antalet kombinationer används matematiska formler som gör att endast 
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ett antal av det totala antalet kombinationer används. Den absolut vanligaste formen av 
matematiska beräkningar som används för detta är ”orthogonal array”.   
 
En ”orthogonal array” är en experimentell konstruktion som tar bort de flesta 
interaktioner mellan enskilda variabler. Detta medför att effekten av varje attribut och 
nivå är väl balanserad och hålls frånskilda från övriga. Den viktigaste funktionen som 
”orthogonal array” fyller är att den minskar antalet kort i undersökningen till en mer 
hanterbar nivå. Detta görs utan att de förutspående egenskaperna i undersökningen 
minskar. Det är denna teknik som gjort det praktiskt möjligt att använda conjoint analys 
som ett verktyg när man gör marknadsundersökningar [R10].  
 
4.9.4 Val av attribut och dess nivåer 
 
Valen av attribut och dess nivåer är ett väldigt viktigt steg när man genomför en 
conjoint analys. Detta beror på att dessa är utgångspunkten för undersökningen och 
därmed till stor del bestämmer kvaliteten på svaren som undersökningen resulterar i. 
Empirisk undersökning visar att antalet attribut i undersökningen inte bör överstiga 5-6. 
Detta beror på att det blir desto svårare för undersökningspersonerna att rangordna 
korten, ju fler attribut som finns. Det är därför viktigt att man begränsar antalet attribut 
och nivåer av dessa, så att undersökningspersonerna inte överbelastas med en allt för 
svårlöst uppgift [R10]. 
 
Detta har vi tagit fasta på i vår undersökning. För att göra det så enkelt som möjligt för 
undersökningspersonerna har vi valt att enbart använda oss av tre kategorier av tjänster 
(attribut) med tre nivåer vardera.  
 
4.9.5 Val av kategorier 
 
I avsnitt 4.4.3 tog vi upp olika sätt som man kan kategorisera olika mobila tjänster. Vi 
har i värdekedjan för mobila Internettjänster visat att nya aktörer såsom värdehöjande 
tjänsteleverantörer och innehållspaketerare kommer att få större betydelse i de mobila 
näten (se avsnitten 4.5.1 och 4.6). Därför vill vi skapa nya kategorier där tjänster även 
kategoriseras utifrån hur tjänsterna levereras.  
 
En användare av mobila Internettjänster har möjlighet att använda tjänster som levereras 
av:  
 

• Värdehöjande tjänsteleverantörer 
• Innehållspaketerare 

 
De värdehöjande tjänsteleverantörerna är ofta även mobiloperatörer och man måste då 
vara kund hos den aktuella mobiloperatören för att få tillgång till dess värdehöjande 
tjänster. Exempel på detta är Vodafones tänst ”Vodafone Live!” och NTTDoCoMos 
tjänst ”i-Mode”. Dessa tjänster levereras samlade på en Internetsida vilket brukar kallas 
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för en portal. Ett styckepris på de olika tjänsterna på portalen används ofta för att 
konsumenten ska få tillgång till tjänsterna. Det är lättare för en mobiloperatör än för en 
annan aktör, att skapa direkt betalningssystem med konsumenten för värdehöjande 
tjänster eftersom de redan har en kundrelation med abonnenten. De 
innehållsleverantörer som erbjuder tjänster på portalen får ofta en provision på den 
förtjänst som mobiloperatörerna får för innehållsleverantörernas tjänster. Därför är det 
fördelaktigt för innehållsleverantörerna att samarbeta med mobiloperatörer (alt. 
tjänsteleverantörer såsom Halebop), då de har utvecklade betalningssystem med 
konsumenterna. 
 
Därutöver har konsumenten möjlighet att ta del av innehållspakterares tjänster som 
finns på andra platser på Internet (se figur 8). För dessa innehållspaketerare kan det vara 
svårare att ta betalt av konsumenten då denne använder tjänsterna. Framför allt beror 
detta på avsaknaden av direkta betalningssystem för konsumenten. Därför används ofta 
reklam för att finansiera dessa tjänster (se avsnitt 4.5.1). 
 
De klasser av tjänster som vi har valt ut är hämtade både från den vertikala 
klassificeringen samt klassificeringen baserad enligt graden av samspel mellan 
användare (se avsnitt 4.4.3). Utifrån dessa har vi valt ut klasser beroende på hur 
framgångsrika de varit i Asien [R12]. Vi har valt de tre typerna av tjänster som är mest 
populära i Asien d v s underhållning, information och meddelanden. Baserat på de två 
leverantörstyperna samt för att förhindra att undersökningen blir för komplicerad att 
genomföra, har vi valt följande tre kategorier: 

 
1. Underhållning levererat av värdehöjande tjänsteleverantörer. 
2. Information och meddelanden levererat av värdehöjande tjänsteleverantörer. 
3. Underhållning, Information och Meddelande levererade av innehållspaketerare. 

 
Nedanstående matris visar på den kategorisering av tjänster vi valt: 
 

 
 

Figur 10: Matris över tjänstekategorier vi valt att använda 
 

3 1 

2 
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SMS och MMS är inte mobila Internettjänster utan snarare mobila tjänster där 
användare inte behöver ha tillgång till Internet för att använda tjänsterna. Vi vill ändå 
använda dessa begrepp i undersökningen då vi anser att dessa är allmänt kända begrepp 
för att skicka meddelanden via mobiltelefonen.  
 
Vid användande av mobila Internettjänster finns det möjlighet att ha tillgång till 
ovanstående tre kategorier. Dessa kan alltså ses som tre attribut av det totala 
tjänstepaket som en användare av mobilt Internet kan få tillgång till.  
 
4.9.6 Val av attributnivåer 
 
De olika attributnivåerna ska motsvara de betalningssätt som i nuläget kan anses vara 
rimliga och genomförbara för mobila Internettjänster. Utifrån tidigare beskriven empiri 
har vi att använda oss av nivåer där kostnaderna baseras på (se avsnitt 4.7):  

 
• Tid 
• Volym 
• Per tjänst (st)  

 
Tid är det traditionella sättet att ta betalt för mobilt Internet via WAP (se avsnitt 4.3). 
Volym är det betalningssätt som den paketförmedlande tekniken fört med sig (se avsnitt  
4.3). Styckpris är vanligt för värdehöjande tjänster som levereras genom portaler som t 
ex Vodafone Live! och i-Mode. 
 
De priser vi satt på de olika nivåerna är endast fiktiva och är till för att personerna som 
deltar i undersökningen lättare ska få grepp om de olika betalningssätten. Detta har vi 
även talat om för personerna i undersökningen. Dessutom har vi klargjort att vi vill få 
fram vilka betalningssätt de är intresserade av för de tre olika kategorierna. En utförlig 
beskrivning av kategorierna har gjorts för personerna innan de påbörjat undersökningen. 
 
4.9.7 Undersökningens genomförande 
 
Attributen och dess nivåer har vi lagt in i dataprogrammet TiCon som underlättar 
conjoint analys [I11]. Programmet genererade 9 kombinationer av kategorier och 
nivåer. Dessa kombinationer kallas för, som vi tidigare nämnt, stimuli eller kort. 
Nedanstående figur visar hur ett sådant kort ser ut: 
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Figur 11: Exempel på stimulus 
 
Tjugo personer har använts i undersökningen. Personerna har haft en blandad 
demografisk spridning med en övervägande del studenter. De personer som har deltagit 
i undersökningen har fått i uppgift att rangordna korten efter dennes preferenser för 
olika betalningssätt. Varje undersökning har tagit ca 20 minuter att genomföra. 
 
Följande scenario har givits till undersökningspersonerna: 
 

”Du är i fart med att skaffa ett abonnemang för mobilt Internet. 
Mobiloperatören använder tre olika kombinationer av betalningssätt för 
tre olika kategorier av tjänster. De tre tjänstekategorierna är samlade 
underhållningstjänster, samlade informations- och meddelandetjänster 
samt ej samlade tjänster. Skillnader i betalningssätt kan förekomma för de 
olika kategorierna av tjänster. De tre betalningssätt som kan förekomma 
är volym-, tids- och styckprissättning. De enheter som används för de 
olika betalningssätten är fiktiva och du kan utgå ifrån att 
genomsnittspriset vid normalt användande är ungefär detsamma. Det vi 
vill få fram är vilket betalningssätt du föredrar på de olika 
tjänstekategorierna. Din uppgift är att rangordna nio kort utifrån dina 
preferenser.” 

 
Exempel på olika typer av tjänster som kan förekomma i de olika kategorierna har 
också givits, varav en del har varit nerskrivna på korten. Undersökningspersonerna hade 
först i uppgift att rangordna fyra kort. Sedan presenterades två kort i taget varav ett kort 
som föredras framför den andre skulle väljas.  

 
De data som vi samlat in har vi sedan analyserat i dataprogrammet. Vi har då fått fram i 
hur stor utsträckning olika kombinationer av betalningssätt är önskvärda av 
undersökningspersonerna 
 
För att kunna avgöra hur pass sammanhängande svar en undersökningsperson har 
lämnat beräknar programmet ut förklaringsgraden (R2) på undersökningspersonens svar 
(se ring i figur 12). Detta värde bör vara så nära 1.0 som möjligt, d v s att samtliga val är 
sammanhängande och inte motsägande. Detta underlättar för oss att plocka bort de svar 
som har ett väldigt lågt värde på förklaringsgraden och därmed riskerar att förvränga 
undersökningen.  

 
Figur 12: Förklaringsgrad (R2) 
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4.9.8 Resultat och analys av conjoint undersökning 
 
För att göra det enkelt för konsumenten kan mobiloperatörerna använda sig av endast ett 
betalningssätt för de olika kategorierna. Den kategori som undersökningspersonerna 
hade störst preferens för var styckprissättning. Något lägre resultat fick enbart 
volymprissättning och därefter prissättning enligt använd tid. Nedanstående bild 
sammanfattar preferenserna då samma betalningssätt används för samtliga kategorier. 
 

 
Figur 13: Preferenser för enhetlig prissättning 

 
 
Optimalt betalningssätt 
 

 
 

 Figur 14: Fördelning av preferenserna vid undersökningen 
 
Den kombination av betalningssätt som vi i undersökningen fick fram var mest populär 
visade sig vara att tjänster tillhörande kategori 1 betalas per styck, tjänster tillhörande 
kategori 2 betalas per volym och tjänster tillhörande kategori 3 betalas per minut. (se 
ringarna i figur 14). Det kan vara så att konsumenter är beredda att betala styckepris för 
tjänster med ett högt mervärde, såsom spel och ringsignaler.  
 
Det är möjligt att tjänster i kategori 2 delvis saknar ett mervärde och att betalningsviljan 
då endast motsvarar de data som skickas. Detta liknar andra produkter som är lägre ner 
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på förädligskedjan i andra branscher såsom el och vatten. På samma sätt är konsumenter 
förmodligen inte villiga att betala ett styckpris varje gång de skruvar på kranen eller 
tänder en lampa. Därför är det viktigt för mobiloperatörerna att höja mervärdet i de 
tjänster som levereras och detta kan göras genom att agera som värdehöjande 
tjänsteleveratör.  
För den tredje kategorin tjänster som tillhandahålls av diverse innehållspaketerare visar 
undersökningen på att konsumenterna vill betala per uppkopplad tid. Detta kan bero på 
att konsumenterna har svårighet att veta vilken mängd data som i själva verket skickas 
och tas emot hos olika innehållspaketerare. 
 
P g a av dessa optimala betalsätt har vi tagit fram dessa stimuli som är mest och minst 
önskvärda. 
 

 
 

Figur 15: Kombinationer med högsta respektive lägsta preferens 
 
 
Prissättningsanalys - marknadens prissättning mot konsumenternas preferenser 
 
De tre nätägande mobiloperatörerna i Sverige har som tidigare nämnts betalningssätt 
som bygger på enbart rörliga eller kombination av fasta och rörliga kostnader. För 
GPRS-uppkoppling används volymbaserad betalning där konsumenten får betala för 
den mängd data som skickas och tas emot av mobiltelefonen. Priser som baseras på den 
tid som användaren är uppkopplad har operatörerna helt gått ifrån i och med införandet 
av 2.5G-systemen. För värdehöjda tjänster som t ex ”Vodafone Live!” debiteras 
konsumenten per styck använd tjänst. 
 
Vår undersökning bekräftar att de senaste betalningssätt som används för vår första och 
andra kategori i undersökningen överrensstämmer med hur mobiloperatörerna valt att 
debitera för dessa tjänster. En övervägande del av de personer som deltagit i vår 
undersökning föredrar att betalningssättet på ej samlade tjänster, d v s vår tredje 
kategori, fortfarande ska baseras på uppkopplingstid. Detta strider alltså mot de 
betalningssätt som används för denna kategori idag. 
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Det nedre kortet i Figur 15 visar den minst önskade kombinationen av betalningssätt. 
Minutpris är inte önskvärt på portaler och som vi tidigare tagit upp verkar 
volymprissättning utanför portaler vara lågt prioriterat som betalningssätt.  
 
Den slutsats vi drar utifrån detta är att användare inte vill betala för den mängd data som 
skickas från mer eller mindre okända sidor utanför en mer bekant portal, där man ej i 
förväg kan uppskatta hur stor denna datamängd är. Ett pris på uppkopplingstid har en 
övervägande del av undersökningspersonerna därför föredragit. 
 
 
4.10 Aspekter på prissättningsstrategier utifrån prissättningsanalysen. 
 
Vi vill nu utifrån den insamlade teorin och empirin ge aspekter på prissättningsstrategier 
som kan användas för mobila Internettjänster. Den omvärldsanalys över den mobila 
Internetmarknaden som vi presenterat har visat på att mobiloperatörerna på den svenska 
marknaden har ett väldigt homogent betalningssätt för mobila Internettjänster. 
Ytterligare konkurrensfördelar som kan dras från den nya värdekedjan samt 
segmentering av betalningssätt ger vi förslag på. 
 
Handlingsmiljön 
 
De teknologiska villkoren i handlingsmiljön har med införandet av 2.5G-systemen gett 
större flexibilitet i de sätt som aktörer kan ta betalt för dessa tjänster. De demografiska 
villkoren har också ändrats då operatörerna har utökat sin marknadsföring mot 
ungdomssegmentet. Det finns därför möjlighet till fokusering både mot både 
affärssegmentet och ungdomssegmentet. De kulturella villkoren som råder i Sverige, 
där direktmeddelanden är högt värderade, är en risk för operatörerna då personerna i vår 
undersökning föredrog volymprissättning på denna typ av tjänster. Om prissättningen 
för direktmeddelanden såsom e-post och chat blir volymbaserade finns risken att 
mervärdet i priset som konsumenter betalar för SMS kommer att minska. Denna risk 
ökar om antalet konsumenter som utnyttjar direktmeddelanden såsom e-post och chat 
snabbt blir stor. De indirekta synergieffekter som konsumenterna då kan dra fördel av, d 
v s att e-post och chat i princip fungerar som SMS, kommer förmodligen starkt bidra till 
detta. Ett viktigt strategiskt val för mobiloperatörerna är då att få upp prisnivån för chat 
och e-post mot den nivå som SMS ligger på. Därmed hålls mervärdet för 
direktmeddelandena kvar och operatörerna kan fortsätta med höga vinstmarginaler för 
dessa tjänster. Ett exempel på att höja priserna för tjänster med högre mervärde är mobil 
e-posttjänst i Korea, vilket vi tagit upp i avsnitt 4.6 
 
Konkurrens mellan mobiloperatörer 
 
Den starka oligopolmarknad som gällt för mobilopertörsmarknaden vid användande av 
2G-systemen, luckras allt mer upp med den nya värdekedjan för 2.5G-systemen. 
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Aktörer såsom innhållsleverantörer, innehållspaketerare och värdehöjande 
tjänsteleverantörer kommer att vilja ha en större del av den typ av förtjänst som 
mobiloperatörerna tidigare själva var ensamma om. Dessa aktörer kommer att få en allt 
viktigare roll och mobiloperatörer kommer med all sannolikhet att vilja samarbeta och 
ta del av den vinst som kan generas i den nya värdekedjan. Ett exempel på detta är 
Vodafone som med sin tjänst ”Vodafone Live!” skapat värdehöjande tjänster. Figur 1 
visar på en ökande trend för mobilabonnenter att även konsumera mobila 
Internettjänster. Vodafones värdehöjande tjänster kan ses som ett sätt att öka 
bearbetningen av marknaden för att förmå denna att konsumera fler tjänster och därmed 
öka företagets marknadsandelar. På detta sätt har Vodafone fördel framför 
konkurrenterna som inte tillhandahåller dessa värdehöjande tjänster.  
 
Med ungdomar som målgrupp innebär detta att tjänsterna får högre priselasticitet. Då är 
det lämpligt att använda penetrationsprissättning i inledningsfasen av de värdehöjande 
tjänsterna. Att Vodafone på det här sättet tidigt förmår konsumenter att konsumera 
värdehöjande tjänster minskar risken för att substitut kommer in och hotar företagets 
marknadsandelar. En parallell kan dras till marknaden för mobila Internettjänster i 
Japan, där i-Mode som första tjänst behållit en stor del av marknaden trots nya substitut 
såsom EZWeb och J-Sky [R12]. Vodafone har dessutom större möjligheter att ta ut ett 
högre pris, efter penetrationsprissättningen i lanseringsfasen, om de lyckats stärka 
varumärket och lockat till sig många konsumenter. 
 
Vad bestämmer priset? 
 
Med tanke på att det är en yngre målgrupp som nu eftersträvas är det viktigt att ha i 
åtanke att de med sina ekonomiskt begränsade resurser har en högre priskänslighet än 
affärsmän för mobila Internettjänster. Ett lägre pris är då viktigt att utgå ifrån och 
därmed är penetrationsprissättning en lämplig strategi i inledningsfasen (se avsnitt 
3.5.5). 
 
En kombination av fasta och rörliga kostnader ger konsumenten ett lägre 
genomsnittspris ju mer denne konsumerar av tjänsten. Därför kan en segmentering av 
prissättningen även baseras på om konsumenten enbart föredrar rörlig eller en 
kombination av fast och rörlig avgift. För de som väljer enbart rörliga kostnader, vilket 
är fallet med kontantkort för mobiltelefonabonnemang idag, medför detta ett högre 
genomsnittspris för tjänsteanvändandet. De som väljer en kombination av fasta och 
rörliga kostnader får ett lägre genomsnittspris ju mer de använder tjänsten. 
Inledningsvis är genomsnittspriset däremot högt (se avsnitt 3.5.3). 
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5. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

 
 

I detta kapitel redovisas de slutsatser vi har kommit fram till i analysen. En diskussion 
kring vad vi kommit fram till förs också. Förslag ges även till vidare forskning inom 
området. 

 
 
5.1 Slutsats 
 
Vi har försökt belysa att fler prissättningsvariabler än de som används idag, kan 
användas för att förmå konsumenter att använda mobila Internettjänster. Värt att 
poängtera är att vår undersökning inte har haft som mål att statistiskt säkerställa 
konsumenters preferenser för olika betalningssätt vad gäller mobila Internettjänster. 
Därför bör en viss försiktighet tas vid tolkande av undersökningens resultat och våra 
slutsatser. 
 
Förutom priset i sig kan de prissättningsvariabler som används spela en stor roll när det 
gäller att förmå konsumenter att använda mobila Internettjänster. Arbetet har grundat 
sig på att identifiera de variabler som skulle kunna användas som prissättning för 
mobila Internettjänster samt undersöka konsumenters preferenser för några utvalda av 
dessa. Av de prissättningsvariabler vi beskrivit i uppsatsen har de nedan inringade 
variablerna använts i vår undersökningen:   
 

• Fast pris (månadskostnad) 
• Fast pris per styck 
• Volym (ex per Mb) 
• Tid (ex per minut) 
• Faktisk belastning (på nätet) 
• Tid på dygnet 
• Kvalité 
• Typ av tjänst  (ex per SMS, väderprognos) 
• Innehåll (filtyp ex .mp3, .jpg) 
• Transaktion (% på m-handel) 
• Avstånd  
• Reklam 

 
I arbetet har vi pekat på hur prissättningsvariabler kan användas av mobiloperatörerna 
för att anpassa dessa till konsumenternas preferenser. Genom att använda oss av en 
conjoint analys, för att ta reda på hur personerna i vår undersökning vill att deras 
betalningssätt ska se ut, har vi kunnat dra slutsatser om huruvida de 
prissättningsvariabler som används idag är önskvärda av de personer som deltagit i vår 
undersökning.  
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När mobiloperatörer ska välja vilka prissättningsvariabler som ska användas för olika 
tjänster, anser vi att det är viktigt att de har förståelse för hur konsumenter upplever 
olika betalningssätt och hur detta påverkar det värde som konsumenten upplever.  
 

 
 

Figur 16: Matris över mest önskvärda betalningssätt för olika kategorier 
 
Den undersökning vi genomfört visar på att volymprissättning är ett betalningssätt som 
föredras på information och meddelandetjänster som erbjuds av värdehöjande 
tjänsteleverantörer (kategori 2). Konsumenterna vill i denna kategori inte betala ett 
genomsnittspris utan endast för den mängd data som skickas. Ett exempel på detta kan 
vara att konsumenten betalar för de antal tecken som skickas i ett meddelande och inte 
enligt ett visst intervall, vilket är fallet med SMS. Om tjänster är bekanta för 
konsumenterna kan det vara lättare att uppskatta den mängd data som skickas. 
 
Styckprissättning för underhållningstjänster levererade av värdehöjande 
tjänsteleverantörer (kategori 1), föredrar personerna som deltagit i vår undersökning. 
Här verkar det inte vara mängden data som skickas som ger värde åt konsumenten utan 
det är snarare den tjänst som levereras som ger värde. Spel, logotyper och ringsignaler 
är exempel på tjänster som innefattas av denna kategori. 
 
För underhållnings-, informations- och meddelandetjänster (kategori 3) som ej levereras 
samlat och som konsumenten måste söka upp utanför den huvudsakliga portalen, vill 
konsumenten betala efter uppkopplingstid, precis som vid modemuppkoppling mot 
Internet. Slutsatsen vi drar av detta är att konsumenten har svårt att uppskatta mängden 
data som skickas från olika mer eller mindre okända Internetsidor eller tjänster utanför 
den huvudsakliga portalen.  
 
Vi vill härmed bekräfta hypotesen att det finns utrymme för fler betalningssätt som är 
anpassade efter konsumenters önskemål, än de som används idag för mobila 
Internettjänster. Fler kombinationer av betalningssätt bör därför kunna användas för att 

3 1 

2 

Tid 

Volym 

Styck 
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anpassa sig till konsumenters preferenser för olika prissättningsvariabler. På så sätt kan 
aktörer på marknaden skapa nya segment som kan ge konkurrensfördelar. 
 
 
5.2 Diskussion 
 
Prissättningssystem som används i 2G-systemen har skapats för att enbart klara 
rösttrafik. Röstkommunikation är lättare att mäta och prissättningsstrategierna är 
baserade på kretskopplade teknologier. Datakommunikation är för 2.5G-systemen 
baserade på paketbaserad teknologi. Mätbarheten och därmed prissättningen av denna 
typ av kommunikation skiljer sig mycket från den traditionella rösttrafiken. Dessutom 
håller värdekedjan för mobiloperatörerna på att ändra sig och allt fler aktörer vill få en 
del av den vinst som nya mobila Internettjänster kan ge upphov till. Dessa två faktorer 
bidrar till att prissättningsproblemet mer komplext. Denna uppsats har haft som syfte att 
belysa denna komplexitet.  
 
För volymbaserad prissättning är det viktigt att det blir tydligt för konsumenten att veta 
hur stor volym olika typer av datatrafik genererar. Annars är det svårt att motivera ett 
betalningssätt som volymprissättning, om inte konsumenter förstår hur detta påverkas 
av de tjänster de använder. De prissättningsstrategier som kan ge varaktiga 
konkurrensfördelar anser vi måste vara anpassade till konsumenters preferenser samt de 
förändringar branschen nu genomgår. Att samtliga mobiloperatörer vi har undersökt 
använder volymprissättning är förvånande när konsumenten kan ha svårt att uppskatta 
mängden data som skickas. Då vår undersökning visar att volymprissättning inte är det 
önskvärda prissättningsvaribeln för alla typer av mobila Internettjänster, hoppas vi att 
denna uppsats kan öka förståelsen för konsumenters preferenser och bidra till att fler 
betalningssätt används. Conjoint analys har varit fördelaktigt att använda då metoden 
redan på ett tidigt stadium ger signaler om konsumenters preferenser. 
 
Detta arbete i sig och den metod som vi har använt oss av, anser vi vara en bra grund för 
att få inspiration till samt undersöka konsumenters preferenser för betalningssätt av 
mobila Internettjänster. 
 
 
5.3 Förslag på fortsatta studier inom ämnet 
 
Under arbetets gång har idéer och tankar kring andra infallsvinklar på ämnet 
prissättning för mobila Internettjänster dykt upp. En undersökning skulle kunna göras 
på andra prissättningsvariabler än de tre vi använt för att på ett liknande sätt få fram 
konsumenters preferenser för andra betalningssätt (se figur 16).  
 
Ett annat intressant forskningsområde inom ämnet är att göra en undersökning enbart ur 
olika tjänsteleverantörers synsätt på dagens marknadssituation. Denna undersökning 
skulle även kunna innehålla en djupare prisjämförelse av mobila Internettjänster. Ett 
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annat angreppssätt vore att undersöka vilka mobiloperatörer eller tjänsteleverantörer 
som har störst chans att klara av de förändringar som branschen nu genomgår. 
 
Dessa förslag skulle kunna vara embryon till andra kommande uppsatser som behandlar 
betalningssätt för mobila Internettjänster i synnerhet och i prissättningsstrategier för 
mobila Internettjänster i allmänhet. 
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ORDLISTA 
 

 
1G 
Första generationens mobilnät 
Första generationens system var analoga och anpassade för röstöverföring. NMT är 
exempel på första generationens system, men den analoga tekniken utvecklades snabbt 
och nu återstår endast ett par analoga system som fortfarande används.  
 
2G 
Andra generationens mobilnät 
Andra generationens system är digitala och kan hantera röst/data/faxöverföring samt en 
mängd andra mervärdestjänster. För närvarande är andra generationens system 
fortfarande under utveckling med allt snabbare överföringshastigheter baserat på nya 
tekniker som HSCSD (High Speed Circuit Data) och GPRS (General Packet Radio). 
 
3G 
Tredje generationens mobilnät 
Tredje generationens mobilkommunikationssystem som beräknas tas i drift i Japan och 
Europa 2002-2003. Snabba överföringshastigheter och den senaste 
radioterminaltekniken innebör stöd för multimedia i tredje generationens system.  
 
Applikation 
Mjukvara eller programvara utvecklad för att utföra vissa, bestämda funktioner. 
Ordbehandlingsprogram, webbläsare och mobila e-handelsprogram är exempel på 
applikationer. 
 
Analoga system   
Mobiltelesystem som utnyttjar analog teknik (NMT) 
 
Bandbredd  
Storleken på det frekvensintervall som används vid överföring av data. Bandbredden 
påverkar överföringskapaciteten. 
 
GPRS   
General Packet Radio Service en paketförmedlad teknik för att skicka information i 
GSM-nät på samma sätt som i datanät. 
 
GSM  
Global System Mobile Communications en gemensam digital standard för 
mobiltelefoni. Andra generationens mobiltelesystem i Sverige. 
 
GPS 
Global Positioning System (globalt positioneringssystem) 
Ett världsomspännande radionavigationssystem som utvecklats av 
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försvarsdepartementet i USA. Utöver militära användningsområden används det även 
vid navigation på land och till sjöss (exempelvis i bilnavigeringssystem). 
 
i-Mode 
Detta är en framgångsrik tjänst för mobila Internettjänster i Japan. Redan från början är 
denna tjänst baserad på paketförmedlad teknik vilket gör att den länge har haft de 
fördelar som nu först Europa får ta del av genom tekniken GPRS. 
 
IP  
Internet Protokoll är ett protokoll för sammankoppling av datanät. 
 
kB (kBits) 
k är lika med kilo och är desamma som 1000, medan B är lika med Bit, dvs tecken. 
Således är kB desamma som 1000 tecken.  
 
MB (MBits) 
M är lika med mega och är desamma som 1 000 000, medan B är lika med Bit, dvs 
tecken. Således är MB desamma som 1 000 000 tecken.  
 
MMS 
Multimedia Messaging Service är en ny standard som håller på att definieras för 
användning i avancerade trådlösa terminaler. Tjänstekonceptet är hämtat från Short 
Message Service (textmeddelanden) och innebär överföringar som inte sker i realtid av 
olika typer av multimedia exempelvis bilder, ljud och videoklipp. Som en 
vidareutveckling av nuvarande textbaserad e-post kan exempelvis elektroniska vykort, 
ljud/videoklipp etc. skickas. 
 
Portal 
Webbsida med samlade tjänster som underlättar för konsumenten då denne slipper gå in 
på en mängd olika Internetsidor. 
 
SMS 
Short Message Service är en kommunikationstjänst för textmeddelanden. Ett 
textmeddelande kan innehålla text med upp till 160 tecken och kan överföras direkt 
under förutsättning att den mottagande enheten är aktiverad och befinner sig inom 
mobilnätets täckningsområde. Om så inte är fallet lagras textmeddelandet för överföring 
vid ett senare tillfälle när mottagarenheten aktiveras eller kommer in i nätets 
täckningsområde. Denna tjänst är speciellt populär bland unga människor i Europa och 
Japan. 
 
UMTS  
Universal Mobile Telecommunication Systems nästa generations digitala 
mobilkommunikationssystem efter GSM och som hanterar tal, text, data och bild. även 
kallat 3G. 
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WAP 
Wireless Application Protocol är en standard som är vanligt förekommande i Europa för 
kommunikation av mobiltelefonen på Internet. 
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