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Projektet har utförts som en del av ett EU-finansierat program kallat Thema-

tical Arenas Nourish Growth Opportunities (TANGO). Det övergripande syftet 

med programmet är att genom samarbete mellan det privata näringslivet, 

den offentliga sektorn och universitet/högskola komma fram till innovativa 

åtgärder som kan bidra till teknisk utveckling och tillväxt i Skåne och Ble-

kinge. Denna rapport är framtagen inom den s.k. ”arenan” Wireless Initiati-

ve, som fokuserar på utvecklingen av tjänster inom området mobil kommu-

nikation. Projektet har letts av Wireless Initiative. Rapporten är framtagen av 

Blekinge Tekniska Högskola. I undersökningen har personer intervjuats från 

Post & Telestyrelsen, Konkurrensverket, Mint AB, Ericsson AB, Egmont AB, 

mBlox Inc, GEA och BitoS. 
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Förstudie Priselasticitet 

   

Sammanfattning 

Rapporten visar att det finns två faktorer som begränsar konkurrensen för 

den operation som krävs för att ta betalt för mobila tjänster. Den ena faktorn 

är att betaloperationen kräver information om vem som ska betala och hur 

mycket. Rådata till denna information kommer från mobiloperatörens nät och 

är alltså en unik och samtidigt nödvändig resurs för att hantera betalningen, 

med undantag för de fall när betalningen görs i förväg. Den andra faktorn är 

att den som först lyckas uppnå stordriftsfördelar i betaloperationen kan ef-

fektivt hindra andra aktörer från att träda in på marknaden. Stordriftsförde-

larna är extra viktiga när de mobila tjänsterna är så enkla och köps så sällan 

att priserna bir låga och betalningarna extremt små, s.k. mikrobetalningar. 

Det är möjligt att morgondagens mobila tjänster inte kommer att kräva mik-

robetalningar och då minskar effekten av den faktor som har att göra med 

stordriftsfördelar. Samtidigt visar mobiloperatörer och banker ett stort intres-

se av att skaffa sig ännu större konkurrensfördelar på marknaden för mikro-

betalningar med nya system för att använda mobiltelefonen som betalnings-

terminal. 
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0. Inledning 

Denna studie syftar till att kartlägga och värdera de mobila betalsystem1 som 

idag finns på marknaden samt redovisa en lämplig metod för att genomföra 

en marknadsundersökning av mobila tjänster och särskilt konsumenters pris-

känslighet. En särskild fråga handlar om huruvida ett system med en betal-

operatör som är oberoende från mobiloperatören skulle vara ekonomiskt in-

tressant och undanröja upplevda hinder för utvecklingen av mobila tjänster.  

 

Eftersom det redan finns omfattande kartläggningar av dagens mobila betal-

system har studien fokuserat på en ekonomisk förståelse och värdering av 

dagens system.  

 

Ett huvudproblem är att priset på dagens tjänster är för lågt i förhållande till 

styckkostnaden för att ta betalt. Trots att priset är lågt går det inte att sälja 

stora volymer vilket hade varit nödvändigt för att kunna utnyttja stordrifts-

fördelar vad gäller betalning. Med andra ord, många av dagens mobiltjänster 

har för liten efterfrågan eller värdet på tjänsterna är för lågt i förhållande till 

kostnaden för att ta betalt. I rapporten redovisas några olika tänkbara ut-

vecklingar av mobila tjänster som kräver mer eller mindre av mikrobetal-

ningar2. 

 

Idén med oberoende betaloperatörer är att öka konkurrensen och pressa de 

priser som innehållsleverantörerna betalar för betaloperationen. Problemet är 

att konkurrens kräver många betaloperatörer och således mindre möjlighet 

                                                 
1  Med mobila betalsystem avses här system för att ta betalt för mobila tjänster. Senare i rapporten an-

vänds begreppet även för system där en betalning för vilken tjänst som helst sker via mobiltelefonen 

2  Med mikrobetalningar avses extremt små betalningar t.ex. 10 kronor för en ikon till mobiltelefonen 
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att utnyttja skalfördelar. De aktörer som först uppnår stordriftsfördelar kan 

enkelt hindra nya aktörer från att träda in på marknaden. 

 

Studien visar att beskrivningen av betalsystemen bör delas upp i den del som 

handlar om själva betalinformationen och den del som har att göra med be-

talningen. Betalningen sköts idag huvudsakligen av banker och är alltså re-

dan oberoende från mobiloperatören. Mobiloperatörerna har bara en unik 

funktion i betaloperationen och det gäller hanterandet av betalinformationen, 

d.v.s. information om vem som ska betala och hur mycket. Den pågående 

utvecklingen pekar på starka intressen från mobiloperatörer och banker att 

befästa sina positioner på marknaden för mobila betalningar. 

 

 

1. Problemet 

Post & Telestyrelsen har i flera rapporter beskrivit existerande betalmodeller 

för mobila innehållstjänster inklusive intäktsfördelningar mellan de inblanda-

de parterna. Man har konstaterat att dagens modeller troligen hindrar kon-

kurrensen om betaloperationen och i förlängningen utvecklingen av markna-

den för mobila tjänster: 

 

”Innehållsleverantörerna utvecklar tjänster men saknar en räknings-

relation till mobilanvändarna. De säljer i vissa fall direkt till användar-

na men den genomsnittliga intäkten per användare är troligen låg i 

förhållande till kostnaden för att skicka en faktura. Det rimliga alterna-

tivet för såväl innehållsleverantören som för användaren är då att ut-

nyttja användarens befintliga räkningsrelation, d.v.s. den med mobil-

operatören....De (mobiloperatörerna) tar ut inträdes- och månadsav-

gifter....(och) erhåller dessutom mellan 30 och 60 procent av intäkten 

för innehållstjänsten. Mobiloperatörernas villkor skapar etablerings-
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trösklar. Det är ett tecken på att konkurrensen inte fungerar.” (sid 

163) 

 

 

”Det faktum att det troligen kommer behövas alternativa sätt att beta-

la för vissa tjänster via mobilen, och det faktum att en betaloperatör 

etablerade sig i Sverige och sedan drog sig tillbaka, talar för att förut-

sättningarna för fristående betaloperatörer behöver undersökas”. (sid 

424) 

 

 

Post & Telestyrelsen påstående att utvecklingen av mobila tjänster hindras av 

existerande betalningslösningar, framför allt att nätoperatörerna tar för stor 

del av innehållsleverantörens handelsvinst som ersättning för att ta betalt av 

användaren undersöks närmare i denna rapport. 

 

Vi kommer här inte att redovisa de olika betalmodeller som förekommer på 

den svenska marknaden idag och hur intäkter fördelas mellan innehållsleve-

rantörer och betaloperatörer. Post & Telestyrelsen har nyligen gjort en sådan 

redovisning5.  

 

 

1.1 En utvidgad analys av problemet 

                                                 
3 ”Konsumentmarknaden för mobila innehållstjänster”, Post & Telestyrelsen, 2002 
4  “Framväxten av nya mobila marknader – en överblick”, Post & Telestyrelsen 2003 
5 Se vidare ”Konsumentmarknaden för mobila innehållstjänster, PTS-ER-2002:21 och ”E-handel - fem för-

utsättningar”,  PTS-ER-2003:4  
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Problemet behöver analyseras djupare eftersom Post & Telestyrelsens be-

skrivning inte gör en tydlig skillnad mellan information om betalningen och 

själva betalningen. 

 

I en rapport6 från Post & Telestyrelsen illustreras en alternativ betalningsmo-

dell med en en betaloperatör som är fristående från mobiloperatören på 

följande sätt: 

 

Mobiloperatören: ger användaren access till nätet 

Betaloperatören: tar betalt av användaren och levererar betal-

ningen (del av) till innehållsleverantören 

  

 

Detta är den vanligaste beskrivningen av en tänkbar lösning på det påstådda 

problemet med dagens betalmodell där mobiloperatören också är betalopera-

tör. 

 

Beskrivningen kräver en vidare analys eftersom den inte skiljer tillräckligt 

tydligt på information om en betalning och själva betalningen. Post & Tele-

styrelsen beskrivning av en tänkt situation med en fristående betaloperatör 

existerar på ett sätt redan; idag betalar användaren till en fristående betal-

operatör nämligen ofta en bank. Användaren gör alltså inte själva betalning-

en till mobiloperatören. Däremot får användaren information om hur mycket 

som ska betalas från mobiloperatören via vanligen en faktura. Återigen, detta 

är inte själva betalningen utan information om vem som ska betala och hur 

mycket. 

 

                                                 
6 Se sid 40 i ”Framväxten av nya mobila marknader – en översikt”, Post & Telestyrelsen, 2003 
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Dagens etablerade betalmodell kan alltså beskrivas på följande sätt: 

 

Mobiloperatören: ger användaren access till nätet och informe-

rar användaren om hur mycket som skall betalas 

Betaloperatören: användaren betalar till en fristående betalope-

ratör (vanligen bank) som betalar vidare till mobiloperatören som 

i sin tur betalar vidare till innehållsleverantören. 

 

Man kan illustrera denna modell på följande sätt: 

 

 
Mobil-

operatör 

 
Användare Betalinfo 

Betalning 

Betalning 

Betal-
operatör 
(bank) 

 

Av detta följer att problemet med dagens betalmodell i så fall skulle vara att 

det inte är en fristående aktör som tar fram betalinformationen. Frågan är 

om en sådan fristående aktör kan få denna betalinformation från någon an-

nan än mobiloperatören. Troligen inte i de fall betalinformationen bygger på 

trafikdata som endast mobiloperatören har tillgång till. I dessa fall kan mo-

biloperatören själv bestämma priset på denna information. 

 

Det är svårt att tänka sig betalmodeller för mobila tjänster där tillgången på 

trafikdata inte är nödvändig. Så länge tjänsten ska levereras till mobilen via 
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nätet behövs både access till nätet och trafikdata av något slag, åtminstone 

för att ta betalt för själva transmissionen. I princip är det bara i det fall att 

tjänsten levereras utanför mobilnätet som betalningen är oberoende av ac-

cess och trafikdata.  

 

 

 

1. 2 Betalning utan trafikdata 

Enligt Post & Telestyrelsen har mobiloperatören en fördel som betaloperatör 

eftersom de redan har en räkningsrelation till användaren. Detta är naturligt-

vis korrekt men den stora fördelen ligger inte i relationen som sådan – det 

finns många andra aktörer som har liknande räkningsrelationer med använ-

daren, t.ex. banken eller elbolag. Banken har system för att hantera detalje-

rad betalinformation och även hantera själva betalningen på ett kostnadsef-

fektivt sätt. Återigen, banken har dock inte råmaterialet till betalinformatio-

nen i form av trafikdata.  

 

Det finns två olika typfall där betalning av själva tjänsten inte kräver trafik-

data på enskild användarnivå trots att tjänsten levereras via mobilnätet. Vis-

sa betalmodeller, t.ex. prenumerationer, kan tillhöra båda typerna. 

   

 

Förskottsbetalning: Alla slags förskottbetalningar, inklusive na-

turligtvis kontant betalning i en affär eller kiosk eller kring särskil-

da evenemang (t.ex. skrapkort), kräver inte trafikdata eftersom 

betalningen görs innan tjänsten levereras. Om förskottsbetalning-

en innebär att användaren deponerar pengar på ett konto som 

räknas av vid användning så krävs däremot trafikdata för att göra 
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själva avräkningen, däremot krävs ingen fakturering eller annan 

ny betalinformation.  

 

Fast pris: Med fast pris avses helt enkelt ett pris som inte beror 

på enskilda användares trafik. Fast pris kan förekomma på olika 

sätt. Till exempel, mobiloperatören kan ta betalt för en viss klump 

av trafik från innehållsleverantören eller en tredje part och inte 

från den enskilde användaren. Ett annat exempel är om en inne-

hållsleverantör köper ett bestämt trafikutrymme av mobiloperatö-

ren och betalar ett fast pris oavsett faktiskt utnyttjande. 

 

Även om det finns betalmodeller där trafikdata blir mindre kritisk så innebär 

inte det att dessa är lämpliga för dagens och framtidens mobiltjänster – be-

talmodellen kan eventuellt vara ett hinder för utvecklingen av tjänstemark-

naden men inte själva drivkraften. 

 

Det ska understrykas att typerna ovan bygger på principiella resonemang. 

Även om det finns fall när mobiloperatörens unika tillgång till trafikdata i stor 

utsträckning inte kan utnyttjas så finns det andra fördelar som kan utnyttjas. 

Post & Telestyrelsen nämner andra avgifter såsom inträdes- och månadsav-

gifter. Den typen av avgifter behöver inte ha samband med trafikinformation 

utan kan i grunden bero på att innehållsleverantören behöver access till ope-

ratörens nät.     

 

 

2 Effekter av problemet 

Man kan tänka sig en negativ effekt av dagens betalmodell. Om innehållsle-

verantörer tjänar för lite pengar på sina tjänster hämmar detta utvecklingen 
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av marknaden för mobila tjänster. Det kan finnas två anledningar till att de 

tjänar för lite: i) det går inte att sälja tjänsten i tillräckligt stora volymer, el-

ler  ii) betaloperatörerna tar för höga avgifter. Det andra kan mycket väl vara 

en effekt av det första. Nedan följer en utveckling av dessa påståenden. 

 

 

2.1 Konkurrens och volymer 

Mobiloperatörernas avgifter är sannolikt höga eftersom konkurrensen är be-

gränsad. När det gäller att hantera trafikdata och omvandla dessa till betalin-

formation som når användaren existerar extrema skalfördelar. Mobiloperatö-

ren kan utnyttja båda dessa konkurrensfaktorer i sin prissättning7. Följande 

bild beskriver problemet schematiskt8. 

                                                 
7  Även om det existerade konkurrens nedströms, i detta fall att det fanns ett antal oberoende betalopera-

törer, så kan ändå mobiloperatören utöva sin marknadsmakt genom att kontrollera en “essential facility”, 

nämligen den input som betalningarna kräver i form av trafikdata. 

8  Bilden är en tillämpning av en mer generell modell hämtad från “Modern Industrial Organization” av 

Carlton och Perloff, Addison-Wesley, 2000 
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                                                                                 Uppströms 

......................................................................................................... 

 

                                                                                  

                                                                                 Nedströms           

.......................................................................................................  

 
Trafikdata 

 
Andra re-

surser 

 
Betal-

operation 

 
Innehålls-
leverantör 

 
Mobilnät 

 

 

 

 

 

I figuren illustreras att det krävs olika resurser för att genomföra en betal-

operation med innehållsleverantöreren som slutkund. Det räcker att det finns 

en kritisk resurs för betaloperationen som inte är konkurrensutsatt (trafikda-

ta) för att den skall få genomslag på priset för betaloperationen. 

 

För att få konkurrens på detta område skulle det behövas fler betaloperatörer 

som kan leverera betalinformation till användaren. Problemet är att ju fler 

betaloperatörer, desto mindre möjlighet att utnyttja skalfördelarna. De aktö-

rer som först uppnår stordriftsfördelar kan enkelt hindra nya aktörer från att 
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träda in på marknaden. Dessutom kvarstår problemet när endast mobilope-

ratören har den input i form av trafikdata som betaloperatörerna behöver och 

den monopolprissättning som kan följa därav. 

 

En väg att uppnå de kritiska volymerna är att sätta upp system för att via 

mobilen sköta betalningen för alla slags köp, d.v.s. att använda mobiltelefo-

nen som kreditkort (eller snarare betalkort). I sådana system får man följan-

de rollfördelning: 

 

Mobiloperatören: ger kunden access till nätet och sköter trans-

missionen mellan kunden och betaloperatören   

Betaloperatören: kunden bekräftar köpet till en fristående be-

taloperatör (vanligen bank) som elektroniskt betalar från kundens 

konto till innehållsleverantörens. 

 

En indikation på att volymfrågan är viktig kommer från försöket att lansera 

ett system kallat paybox. Paybox är ett (av många) system för säkra betal-

överföringar (vilka som helst – inte bara betalningar för mobila tjänster) via 

mobilen. Det introducerades först i Tyskland 2000 och därefter i Sverige, 

Storbrittanien och Österrike. Huvudägare var Deutsche Bank. I januari 2003 

gjordes en ”management buy-out” och företaget drog sig ur samtliga mark-

nader utom Österrike. Den österrikiska verksamheten köptes av mobilkom 

austria. Anledningen till att man drog sig ur de andra marknaderna var enligt 

företaget: 

 

“Without partnering with banks and telcos it would not be possible for 

us to achieve a critical mass of active users as the only provider of a 
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universal mobile payment method worldwide.” (paybox AG, 2003-01-

23)     

 

Problemet var alltså att man inte lyckades få samarbeten med banker och 

teleoperatörer och därmed inte få de volymer av användare som var nödvän-

diga. Istället började banker och teleoperatörer m.fl. ta fram egna system: 

 

“paybox has often claimed over the last several months that one com-

pany could not create the entire consumer market alone, and that it 

welcomed new competition. Still, the announcements of banks, mobile 

network operators and consortiums that were to establish their own 

mobile payment methods have revealed pilot projects that only rudi-

mentarily fulfil the requirements for a successful mobile payment 

method.” (paybox AG, 2003-01-23) 

 

Som exempel på den konkurrens som paybox mötte kan nämnas Vodafones 

m-pay som lanserades i september 2002 i Tyskland och som är en betal-

tjänst för mikrobetalningar. 

 

“As from now, all Vodafone D2 customers can securely and conven-

iently pay small amounts of up to € 10 on WAP or the Internet to Vo-

dafone partners by using their mobiles: 'Vodafone m-pay" is the first 

comprehensive micropayment system for m-commerce which does not 

require registration, pre-registration, activation, a credit card, addi-

tional software or special passwords. It can even be used on the Inter-

net. Debiting is carried out simply via the mobile invoice or from the 

prepaid account...” (2002-09-20, Vodafone D2) 

 

Som framgår är Vodafone m-pay kopplat till den räkningsrelation man redan 

har med användaren. Det intressanta här är att det är banker och teleopera-
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törer som konkurrerar ut oberoende betaloperatörer och hindrar dessa från 

att etablera sig på marknaden. Den oberoende betaloperatören såsom t.ex. 

paybox behöver samarbeta med andra som har kunder som gör mobila mik-

robetalningar för att snabbt nå stordriftsfördelar (kritisk massa som paybox 

kallar det).  

 

paybox skulle alltså i första hand behövt samarbeta med banker och teleope-

ratörer för att täcka in en tillräckligt stor andel av marknaden och därmed nå 

den kritiska volymen. Problemet är att varken banker och teleoperatörer har 

något intresse av att samarbeta med en aktör som kan bli en konkurrent på 

denna potentiellt stora marknad för alla slags betalningar. 

 

Vissa marknadsanalytiker stödjer ovanstående tanke att bankerna i framti-

den kan spela en större roll på marknaden för mobila betalningar: 

 

“A mobile payment transaction does not rely on wireless cash--it is 

simply a set of instructions delivered via a wireless channel. The back-

office support for wireless payments is the same as for more tradi-

tional types, so why should financial institutions care? We believe that 

banks that allow mobile network operators to dominate wireless pay-

ments are forfeiting their chance to interact with customers daily via a 

device that will accompany the customer everywhere. The participation 

of banks in the development of wireless payments is crucial. Rather 

than being relegated to a behind-the-scenes processing role, they 

should find a way to translate their trusted third-party role into a visi-

ble branding opportunity.” (Financial Insights, 20009)   

  

                                                 
9  “Wireless Payments: The Challenge for banks”, Financial Insights, 2000  



 15

Alternativa betalsystem t.ex. via mobilen kan även stöta på andra problem. I 

Danmark fanns under 2002 tre olika mobila betalsystem med begränsad 

framgång: 

 

“Security concerns and a lack of familiarization with new payment sys-

tems has significantly inhibited consumers' acceptance of online pay-

ment.” (IDC, 200210) 

 

Säkerhetsfrågan är ytterligare en faktor som talar för att banker kan vara 

framgångsrika på marknaden för mobila betalningar för mobila eller andra 

tjänster. De har redan skaffat sig ett förtroende hos kunder vad gäller säkra 

on-line banktjänster. 

 

 

2.2  Efterfrågan på mobila tjänster 

Innehållsleverantörens låga vinst beror i grunden på att priset på många in-

nehållstjänster är för lågt i förhållande till styckkostnaden för att ta betalt, 

oavsett vem som sköter betaloperationen. Trots att priset är lågt går det inte 

att sälja stora volymer vilket hade varit nödvändigt för att kunna utnyttja 

stordriftsfördelar vad gäller både betalning och leverans av själva tjänsten. 

Med andra ord, många av dagens mobiltjänster har för liten efterfrågan eller 

värdet på tjänsterna är för lågt i förhållande till kostnaden för att ta betalt. 

 

Stelacon har på uppdrag av Post & Telestyrelsen undersökt intresset för mer 

avancerade mobila tjänster hos olika användargrupper. Det framkom bl.a. att 

information från lokaltrafiken och tjänster som hjälper användaren att hitta 

rätt var bland de mest intressanta tjänsterna för de intervjuade.  

                                                 
10  “Micropayments in Focus: A Danish Perspective”, IDC, 2002 
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En annan undersökning av enbart ungdomar indikerar att många använder 

mobila tjänster men för varje enskild person är det inte särskilt frekvent:      

 

“The usage of mobile service and frequency of usage were not consistent 

and although some services were used by many of the respondents they 

did not score high on the frequency factor.” (sid 23)11 

 

Måste mobila tjänster handla om enkla tjänster med extremt låga priser som 

kräver mikrobetalningar? Om marknadspotentialen istället är tjänster med 

höga priser är kostnaden för att ta betalt relativt mindre kritisk och det finns 

sannolikt ingen anledning att välja betalsystem som är effektiva för mikrobe-

talningar. Det som talar emot att potentialen ligger i tjänster med höga pri-

ser är att tjänsterna är digitala om de ska kunna levereras över de digitala 

nätverken och därmed enkla att kopiera. Lättheten att kopiera innebär att 

det sannolikt blir priskonkurrens och låga priser då marginalkostnaden för att 

producera och leverera ligger nära noll för denna typ av tjänster12.  

 

Behovet av mikrobetalningar bestäms inte enbart av hur enkel tjänsten är. 

Många enkla tjänster kan paketeras till en tjänst där många mikrobetalningar 

kan klumpas ihop till en större summa och därmed blir kostnaden för att ta 

betalt mindre kritisk. Behovet bestäms även av vilket beteende som ligger 

bakom köpet av tjänsten. Återkommande köp av enkla tjänster kan pakete-

                                                 
11 Andersson och Heinonen, ”Acceptance of Mobile Services: Insights from the Swedish Market for Mobile 

Telephony”, Handelshögskolan i Stockholm/EFI, Working Paper 2002:16 
12 Se vidare, Choi, Stahl och Whinston: “Economics of Electronic Commerce”, Macmillan, 1997 
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ras och betalas på annat sätt än med mikrobetalningar. Behovet av mikrobe-

talningar uppstår således när tjänsten både är enkel (egentligen billig) och 

köpet är tillfälligt (egentligen uppfattas som tillfälligt av köparen).  

 

 

3.  Marknaden för mobila tjänster 

Av det som sagts ovan kan man påstå att betalsystemet är viktigare för mo-

bila tjänstemarknaden när tjänsterna kräver mikrobetalningar. Det är mikro-

betalningarna som gör dagens marknad speciell. Frågan är om sådana tjäns-

ter kommer att fortsätta att dominera marknaden13.  

 

Det finns flera undersökningar av vad som bestämmer intresset och efterfrå-

gan på mobila tjänster. En undersökning bland ungdomar visade att: 

 

”Young people show a low demand for many mobile services, there is a 

demand for extended, established mobile services, like SMS, the interest 

in the new services vary, there is low interest in active information 

search, there is little knowledge of the enabling technology, and the un-

derstanding of the pricing is generally low.... As concerns reasons for 

and against usage of mobile services, results point to four central as-

pects: many individuals could present clearly defined needs for certain 

services, many indicated an interest in “community usage” of mobile 

services, they experienced the prices of mobile services to be a hinder 

for usage, and technology placed limitations on the usage.” (sid 2)14  

 

                                                 
13 För en beskrivning av olika exempel på mobila tjänster på svenska marknaden idag, se vidare ”Fram-

växten av nya mobila marknader – en överblick”, PTS-ER-2003:33 
14 Andersson och Heinonen, ”Acceptance of Mobile Services: Insights from the Swedish Market for Mobile 

Telephony”, Handelshögskolan i Stockholm/EFI, Working Paper 2002:16 
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Den citerade undersökningen ger inga direkta ledtrådar om hur marknaden 

för mobila tjänster kan tänkas utvecklas. Resultaten pekar på en stabil efter-

frågan på tjänster med känd teknikbärare, t.ex. SMS. Sådana tjänster kom-

mer sannolikt att vara enkla och kräva mikrobetalningar om de inte levereras 

i paket.  

 

Ericsson har nyligen undersökt vad för slags mobila tjänster konsumenterna 

skulle vara beredda att betala för i 3G och kommit fram till att det skulle 

handla om tjänster med stort nyhetsvärde. Det låter rimligt med tanke på att 

just mobilitet innebär att konsumenten oftast inte har tillgång till färska ny-

heter från andra källor som tidningar, TV och radio eller Internet. Det är just 

denna typ av tjänster som t.ex. Vodafone erbjuder i sitt Vodafone Live!. 

Live!-tjänsterna erbjuds som paket15 eller abonnemang och förutsätter i prin-

cip inte mikrobetalningar eller åtminstone inte ett extremt effektivt betalsy-

stem för att bli lönsamma. 

 

 

3. 1  Mobila tjänster - marknadsscenarier  

Frågan är om det finns alternativa utvecklingar av marknaden för mobila 

tjänster som kan ställa andra krav på mikrobetalningssystem? Det krävs en 

del spekulation för att försöka undersöka detta. För att göra spekulationerna 

mer systematiska kommer vi att beskriva några olika möjliga utvecklingar i 

form av scenarier. 

  

 

                                                 
15 Paketering (eller bundling) är en särskilt intressant strategi för digitala produkter eller tjänster där mar-

ginalkostnaden för att reproducera och distribuera är extremt låg. Se vidare t.ex. Shapiro och Varian: ”In-

formation Rules: A Strategic Guide to the Network Economy”, Harvard Business Press, 1998 
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Scenario Mobil Telefon: Det finns ingen marknad för avancera-

de mobilterminaler; avancerad mobil användning sköts genom 

mobilkort (typ Vodafones Mobile Connect Card) till den bärbara 

datorn. Mobiltelefonen används som en enkel kommunikationsap-

parat för telefoni och sms/mms och för tidsfördriv. Enkla tjänster 

som sms/mms-nyheter, enkla spel från spelkonsolvärlden, m.m. 

fortsätter att utvecklas. De enkla tjänsterna är lätta att kopiera 

och priserna kommer antingen att ligga runt dagens priser eller 

vara helt gratis. En del tjänster är gratis för användaren därför att 

värdet av tjänsten i första hand ligger hos innehållsleverantören 

(t.ex. påminnelser om bokad tid från Tandvården eller Bilprov-

ningen). Nyheter och andra tjänster via sms/mms kommer att föl-

ja Vodafones Live-idé, dvs paketeras och prissättas i klump via 

abonnemang. Ju större paket och mer av abonnemang, desto 

mindre blir behovet av mikrobetalningar och system för att hante-

ra sådana.  

 

Scenario Mobil Dator: Mobilterminalen följer samma utveck-

lingen som persondatorn (eller mikrodatorn som den kallades i 

slutet av 70-talet). Minnes- och skärmkapaciteten ökar och mobi-

la tangentbord eller röststyrning gör att den mobila terminalen 

blir en fullfjädrad mobildator. Allt som kan göras på en stationär 

dator kan göras med med mobildatorn. Alla Internettjänster blir 

potentiella mobila tjänster. Alternativa underscenarier av en så-

dan utvecklingen beskrivs i de två följande scenarierna. 

 

Scenario Gratis Internet: I och med 3G kommer den mobila 

terminalen att användas för att komma åt innehållet på Internet. 
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Internet är en gigantisk kopieringsmaskin vilket innebär att det är 

svårt att ta betalt för innehållet. Den typ av tjänster som idag 

laddas ned till mobilen (ringsignaler, ikoner, matchresultat, börs-

kurser, m.m.) kommer att kunna laddas ned gratis.  

 

Innehållet på Internet kommer att anpassas för att tillfredsställa 

den mobila marknaden vad gäller aktualitet men fortfarande vara 

gratis (Pricerunners mobiltjänst idag är ett exempel). På samma 

sätt som med bredbandsutvecklingen på det fasta nätet kommer 

marknaden att efterfråga i första hand abonnemangsavtal utan 

rörlig kostnad. Varken innehållet eller uppkopplingen av den mo-

bila terminalen kommer att kräva mikrobetalningar. 

 

Scenario Icke-gratis Internet: Många innehållsleverantörer 

kommer att försöka möta kopieringsproblemet på Internet. Inne-

hållet kan skyddas på många sätt med marknadslösningar. I Ja-

pan finns t.ex. en mobil tjänst Dagens katt- en ikon som kan lad-

das ned varje dag mot en mikrobetalning. Ikonen kan naturligtvis 

kopieras men det är troligen mindre risk för detta om man vill ha 

katten innan man går till skolan på morgonen. Om leverantören 

dessutom producerar många alternativa katter varje dag så mins-

kar risken ytterligare för kopiering och spridning.  

 

Även risken att world-wide-wait-problemet på Internet ökar inne-

bär att det finns krafter som anser att Internetanvändningen 

måste prissättas smartare än dagens flat-fee vllket skulle innebä-

ra att användningen av mobilterminalen fortfarande måste mätas 
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och debiteras på något sätt. Ett effektivt system för att hantera 

mikrobetalningar kommer fortfarande att behövas. 

 

Det finns naturligtvis en stor osäkerhet om den framtida marknadsutveck-

lingen och även kring den tekniska utvecklingen. Under sådan osäkerhet är 

det lämpligt för de inblandade aktörerna att inte välja en ensam strategi utan 

en portfölj av strategier som innehåller flexibilitet eller optioner.16 Det går att 

reducera osäkerheten genom att skaffa mer information om grundläggande 

preferenser hos de framtida kunderna. Nedan föreslås en sådan undersökn-

ing. 

 

 

3. 2  Marknaden för mobila betalningar 

En prognos för den nordamerikanska marknaden för mobila betaltransaktio-

ner (alltså även betalningar för icke-mobila tjänster och vanliga produkter) 

från ett marknadsanalysföretag säger att 1,2 miljarder mobila betaltransak-

tioner kommer att göras år 2006: 

     

“By 2006, the Yankee Group estimates 50 million wireless phone users 

in the United States will use their devices to authorize payment for 

premium content and physical goods. This group represents 17% of 

the projected total population and 26% of all wireless users.....  

 

These 50 million mobile users will spend approximately $15 billion, 

purchasing premium content, physical goods, and services with their 

wireless devices.... 

 
                                                 
16 Se t.ex. “Robust adaptive strategies”,  Beinhocker, MIT Sloan Management Review. Cambridge: Spring 

1999 

http://80-proquest.umi.com.miman.bib.bth.se/pqdweb?index=3&did=000000041055014&SrchMode=1&sid=1&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1069920251&clientId=46928
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...by 2006, over 1.2 billion transactions will be authorized on wireless 

devices in the United States (representing 2-3% of all non-cash, elec-

tronic transactions in 2006). The ability and willingness of carriers to 

enable micro-billing will represent an expansion rather than a canni-

balization of the transaction pie.  

 

Still, players in the existing payment industry should beware: In the 

long run, aggressive carriers will leverage their newly acquired experi-

ence with micro-payments, expanding their networks and their service 

offerings from telephony into payments.” (Yankee Group, 200117) 

 

Post & Telestyrelsen konstaterar: 

  

”Det är dock inte självklart att användarna vill betala resor och konser-

ter via telefonräkningen. Det är inte heller självklart att mobiloperatö-

rerna vill utöka sin verksamhet till att fungera som kreditgivare och 

risktagare för de relativt stora belopp som det kan röra sig om. Om 

marknadens aktörer ska kunna tillhandahålla den typen av tjänster 

krävs antagligen att det finns alternativa sätt att betala de tjänster 

man beställer. Antingen med bank- eller kreditkortsnumret i mobilen 

eller med en annan fristående betalningslösning.” (sid 1218) 

 

Dessa bedömningar av mobiloperatörernas roll i betalsystemet kan redan sä-

gas vara bekräftad. Vodafones m-pay är ett exempel på att mobiloperatörer-

na är intresserade av att konkurrera på marknaden för alla slags betalningar, 

inte bara för mobila tjänster. mobilkom austrias inblandning i paybox är ett 

annat exempel. 

 
                                                 
17  “Mobile Payments: What are they worth?”, Yankee Group, 2001 
18 “Framväxten av nya mobila marknader – en översikt”, Post & Telestyrelsen, 2003 
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Vissa analytiker betonar betydelsen av samarbete mellan mobiloperatören 

och banken för att dra nytta av framför allt kostnadsfördelarna med mobila 

betalningar framför dagens betalverktyg: 

 

“Mobile payments will gain significant traction in coming years. By 

2006, Japan, USA, Germany and UK will represent four of the largest 

mobile payment markets in the world. There will be more than 200 

million regular mobile payment users spending a total of 47.2 

billion Euros. In the key 13 markets we analysed the total value of 

mobile payments will rise from 5.5 billion Euros in 2002 to 55.3 billion 

in 2006. 

 

Mobile payments will evolve from simple payments for digital content 

and commerce to complex integrated handset, bank and operator pay-

ments. The initial evolution will be driven by the operator as a way of 

creating a competitive differentiator between the networks. The im-

plementation of credit card based solutions and those that modify the 

handset itself to enhance security are a long way from mass-market. 

 

Mobile payments will not drive operator revenue in the short term. Op-

erators charging high commission for taking payments on behalf of 

merchants are providing a short-term solution to a long-term problem. 

Operators must build their ARPU strategy around the 4 cornerstones of 

the mobile internet ecosystem – Base Technology, Payment System, 

Business Model and Brand. Neither can be considered or developed in 

isolation. By implementing mobile payments around a core mobile 

internet strategy operators will drive a positive feedback cycle that will 

encourage the future development of compelling content and conse-

quently ARPU.  

 



 24

Operators do not stand to make significant gains from direct mobile 

payment billing commission. The 9% charged by NTT DoCoMo converts 

to only around 300 million Euros annually for the operator in revenues. 

Significant gains are to be had from long-term ARPU growth and a re-

duction in churn. I-mode has effectively reduced churn by around 

15%. Mobile payments represent the single most important 

enabling technology for the wireless industry. Implementing these sys-

tems effectively will initiate the evolution of the mobile internet indus-

try and create long-term revenues for all The banking industry has lit-

tle to offer mobile payments in terms of expertise until the business 

model has been fully tested and developed in niche markets. Banks 

and credit card companies are advised to enter the mobile payment 

world in partnership with operators to enable mobile payments to 

make the transition from the remote payments to physical point of 

sale. Banking involvement in the future evolution of mobile services is 

dependent upon the relationships between the bank and merchant.  

 

The mobile operators are not in the position to recreate the entire 

banking infrastructure. This will prevent the exclusion of the financial 

sector from this market place. Banks understand that existing non-

mobile payment systems such as cash and credit cards are costly and 

inefficient. Moving from being a front end retailer of payment products 

to a provider of payment management systems allows the retail bank-

ing industry to focus on core competencies and potentially reduce 

costs.” (Wireless World Forum, 2002) 

 

Slutsatsen av detta kan sägas vara att den förväntade utvecklingen av mobi-

la betalsystem kommer att sänka kostnaden för mikrobetalningar på ett 

dramatiskt sätt. I stället för att som idag betala t.ex. ett premium sms via en 

faktura från mobiloperatören kommer denna betalning att göras direkt och 
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elektroniskt med mobilterminalen mot ett konto t.ex. på banken. Kostnaden 

för själva betaltransaktionen torde sjunka dramatiskt eftersom transaktio-

nerna görs helt elektroniskt. Om konkurrensen fungerar borde den lägre 

kostnaden innebära att innehållsleverantören kan köpa betaltjänsten till ett 

mycket lägre pris än idag. 

 

4. Experiment för att undersöka priselasticitet 

Syftet med följande förslag är att i experimentform skaffa mer kunskaper om 

vilka egenskaper hos mobila tjänster som värderas högt av framtida mobil-

användare. På sätt och vis handlar detta om att ta reda på betalningsviljan 

och priskänsligheten på olika typer av mobila tjänster.  

 

Eftersom de mobila systemen kan hantera extremt stora volymer är dock 

inte prisfrågan den avgörande faktorn om tjänsten är framgångsrik eller inte. 

Tjänster som genererar stora volymer men har lågt pris kan vara ekonomiskt 

framgångsrika. Därför är undersökningen mer inriktad på att förstå preferen-

ser mellan tjänsternas generiska egenskaper. 

 

Metoden som vi föreslår är en kombination av två olika metoder: conjoint 

analysis och ”choice modelling”. De innebär att personer under experimentel-

la former ställs inför ett antal val mellan mobila tjänster med olika egenska-

per, både existerande och hypotetiska. I ett första steg (conjoint analysen) 

hjälper metoden oss att undersöka vilka egenskaper i tjänsterna som expe-

rimentpersonen använder för att välja mellan dem. I det andra steget (choice 

modelling) använder vi denna kunskap för att beskriva de viktigaste egen-

skaperna hos tjänster och använder metoden för att fastställa hur viktiga 

dessa är inbördes.  
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Resultatet beskriver alltså vilka egenskaper i den mobila tjänsten som är vik-

tiga och hur viktiga de är, med andra ord får vi mer kunskap om anatomin 

hos framgångsrika mobila tjänster. Tjänster som värderas högt i dessa expe-

riment är sannolikt också tjänster som antingen kan prissättas högt eller ge-

nerera stora volymer, eller både och. 

 

Det första steget syftar till att med hjälp av conjoint analysen och med hypo-

tetiska tjänster få fram de attribut som användaren väger in i sina val. Det 

kan visa sig att dessa attribut redan är kända och att man kan hoppa över 

detta steg. Följande utdrag kan tjäna som en icke-teknisk beskrivning av 

detta första steg i undersökningen: 

 

 

“A product is never just one complete item. It is made up of different 

characteristics (attributes). For instance, one painkiller “brand A” is an 

aspirin in dissolvable form for price X, while painkiller "brand B" is a 

paracetamol in the form of a coated tablet for price Y. 

 

Whether the consumer will choose painkiller A or painkiller B will de-

pend on which of the painkillers has the highest value for him / her. 

The value of the whole product is the sum of the values of the different 

attributes of the product (in this case: brand, form, active agent and 

price). 

 

However, it is difficult to say which of the characteristics adds most to 

the value of the whole product. This may also differ per person: some 

may choose mainly based on the active agent, and others may just 

take the product with the lowest price. 
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Conjoint analysis is developed to determine the value of the different 

characteristics. This is done by asking customers to repeatedly choose 

from a set of products, each of which consist of different characteris-

tics. After a number of choices, it is possible to extract whether some-

one is more sensitive to price, to brand or to any of the other charac-

teristics. It is also possible to determine which of the options (levels) 

within an attribute is most appealing (e.g. aspirin vs. ibuprofen vs. 

paracetamol).  

 

Once we are aware of the individuals’ sensitivities towards the different 

product characteristics, we can simulate their behaviour and run "What 

if" scenarios, for example: what would they choose if there were 3 

products on the market (with different characteristics)? What if one 

new product is introduced? Or what if one of the products decreases its 

price? (SKIM Analytical, 2004) 

 

 

I det andra steget används de teoretiska (experimentella) resultaten från  

conjoint analysen för att ta fram användarens värdering av attributen (t.ex. 

pris). Följande beskriver detta andra steg översiktligt. 

 

“Product-development and marketing managers know that customers 

make purchasing decisions on the basis of many criteria, including ser-

vice quality, delivery speed and price. But since no company can excel 

in all aspects of service delivery simultaneously, companies must make 

trade-offs on the basis of what they do best, what criteria matter most 

to their customers, and what their competitors are offering. 
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CM (choice modeling) links theoretical behavior — observed in experi-

ments, surveys and other forms of stated preferences — with behavior 

observed in real-life situations. Unlike conjoint analysis (in which study 

respondents rank their preferences using experimental profiles), CM 

requires that respondents make choices in simulated situations derived 

from realistic variations of expected market offerings. The process 

comprises three steps. 

 

First, using qualitative market assessment, customer interviews, case 

studies, industry data, focus groups and other information sources, 

managers compile a list of market-value drivers that they believe in-

fluence customers’ buying decisions. For example, a hotel manager 

might identify choice drivers and value levels such as “hotel type” 

(motel, bed & breakfast inn, boutique hotel, convention hotel), “loyalty 

program” (hotel points, merchant points, airline frequent-flier miles), 

“amenities” (in-room business center, central business kiosk, anytime 

check-in/check-out), “eating options” (full-service restaurant, break-

fast-only restaurant, in-room kitchenette), and “price” (weekday rate, 

weekend rate, all-inclusive pricing options). Participants must collec-

tively finalize a list of drivers, limited enough not to overwhelm poten-

tial study respondents but realistic enough to reflect the actual market. 

 

Next, managers construct “choice” experiments, asking respondents to 

select a set of options from a bundle of product and service attributes. 

For example, a hotel operator might describe two possible hotels, list-

ing a number of market drivers and specific value levels for each. Re-

spondents then answer questions about the choices — for instance, “If 

these two hotels were your only alternatives, which one would you 

choose?” “If Hotel #1 were your only option, would you go there?” 

“What do you consider the most and least attractive features of each 

hotel?” 
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Because the number of potential attribute configurations can multiply 

quickly — 10 drivers with four value levels each can generate more 

than a million alternatives — experiment designers can employ statis-

tical techniques (such as fractional factorial design and blocking) to es-

timate the impact of major drivers; then they can divide these choice 

exercises into statistically equivalent subgroups. 

 

In the final phase, econometric models (based on discrete choice 

analysis) are used to identify key patterns in the survey responses, 

providing relative weighting for each market value driver and for inter-

actions among drivers. Managers can then select the optimal combina-

tion of operations and market drivers in order to develop a profitable 

and sustainable value proposition that, under normal competitive con-

straints, will maximally leverage their available resources. 

 

Like other modeling processes, choice modeling is subject to the “gar-

bage in, garbage out” rule. It generates useful information only if the 

assumptions behind the selection of value drivers, the experiment de-

sign and the data-collection methods are sound. If these conditions are 

met, Verma and Plaschka suggest, CM can yield valuable insights for 

market-strategy development by revealing customer clusters, suggest-

ing the potential impact of changing the levels of value drivers, assess-

ing overall brand equity and identifying barriers to brand switching. 

Moreover, CM can reveal any salient differences between managers’ 

beliefs about customers’ needs and their actual needs. 

 

In a number of projects, the authors have applied CM to several indus-

tries, including telecommunications, financial services, industrial ser-

vices, outdoor recreation and banking, among others. They conclude 

that CM analysis can help managers design attractive offerings and 
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hone their company’s operations. For example, if CM reveals that hotel 

customers value anytime check-in/check-out over a customer-loyalty 

program, managers could improve the back-end processes that sup-

port faster check-in/check-out service. For managers eager for reliable 

feedback on how consumers view their offerings, the authors say, CM 

provides a rigorous way to turn that feedback into profitable and sus-

tainable strategies for retaining or capturing market share and profit-

ability.”19 

 

Denna värdering av attributen kan göras för både verkliga och hypotetiska 

tjänster. Resultatet är också en kvantitativ mätning av attributens relativa 

vikt i användarens eller konsumentens val. 

 

                                                 
19 “Using Choice Modeling in Service Management”, Verma och Plaschka, MIT Sloan Management Review. 

Cambridge: Winter 2003 
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