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Sammanfattning 

 

Marknaden för mobiltelefoner har genomgått stora förändringar sedan slutet på 1990 

talet. Mobiltelefonen har utvecklats från att vara en enhet avsedd för endast 

kommunikation i form av tal och korta textmeddelanden till att idag vara en enhet med 

användningsområden som nära på kan jämföras med en dator. 

 

Nokia har länge varit en ledande aktör på marknaden och har varit en innovativ kraft 

som satt nya standarder för kommunikation, design och hårdvara. På senare år har nya 

aktörer gett sig in på marknaden och genom ny teknik satt nya standarder för 

mobiltelefonen. Dessa standarder har förändrat konkurrenssituationen på marknaden 

och som följd av detta har Nokia blivit tvungen att anpassa sig efter dessa. 

 

Denna uppsats syftar till att analysera om det är möjligt att se denna förändring av 

konkurrenssituationen med hjälp av en teoretisk modell från Michael E. Porter, 

Professor vid Harvard Business School, vilken mäter konkurrenssituationer på 

marknader. 

 

Modellen visade sig vara applicerbar på mobiltelefonmarknaden och identifierade 

viktiga faktorer som bidragit till förändringen av konkurrenssituationen på marknaden. 
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1 Inledning 

 

Under de senare åren har industrin för mobiltelefoner revolutionerats i form av att så 

kallade smarta telefoner eller den mer allmänt använda engelska benämningen 

smartphones har introducerats på marknaden. Med dessa smartphones har 

användandet av mobiltelefoner utökats från att bara vara en telefon till att fungera som 

ett kontor du kan bära med dig med stöd för email hantering och webbsurf. 

 

Ett skifte som detta kan förklaras med något som kallas The Blue Ocean Strategy (W. 

Chan Kim & Mauborgne, 2004). Denna teori om skapandet av nya marknader är inget 

som kommer ligga som grund för uppsatsens analys utan den syftar till att skapa ett 

intresse och en förståelse till varför det är intressant att studera 

mobiltelefonmarknadens utveckling. 

 

I “The Blue Ocean Strategy” kallas alla de aktörer som verkar i en marknad för en röd 

ocean. Inom den röda oceanen konkurrerar alla företag mot varandra och deras mål är 

att ta en så stor marknadsandel som möjligt. I den röda oceanen finns det många 

konkurrenter och sannolikheten till vinst och tillväxt minskar med antalet konkurrenter. 

 

När en aktör kommer med en innovation som förändrar marknaden skapas en så kallad 

blå ocean. Den blå oceanen symboliserar en marknad som är helt okänd för andra 

marknader idag och där det då inte existerar någon konkurrens. Inga företag verkar på 

denna marknad då den i praktiken inte finns än. När den blå oceanen skapas tar det tid 

för många av de aktörer som verkar inom den röda oceanen att ta till sig den nya 

tekniken. Detta i sin tur leder till att de som har tekniken inte behöver konkurrera med 

dessa eller andra om efterfrågan. För att sammanfatta så är den blå oceanen en 

marknad som ännu inte har uppstått. (Chan Kim et al. 2004) 

 

Strategierna i båda dessa så kallade oceaner skiljer sig ganska tydligt. I den röda 

oceanen konkurrerar aktörerna ständigt om marknadsandelarna och i denna kamp om 
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överlevnad är det ultimata målet att konkurrera ut en motståndare helt från oceanen.  I 

den blå oceanen är strategin annorlunda på så sätt att förmågan att lokalisera och 

utveckla blåa oceaner är centralt.  Detta för att kunna dra nytta av dess fulla potential 

samt att därefter skydda sin marknad för att även i fortsättningen vara en blå ocean. 

(Chan Kim et al. 2004) 

Blå oceaner grundas oftast inte av tekniskt innovativa produkter utan av en produkt som 

länkar samman existerande teknik med vad konsumenter värderar. En tydlig egenskap i 

den blå oceanens strategi är att framgång i den blå oceanen är styrd av förmågan att 

differentiera sig samtidigt som man erbjuder fördelaktiga priser. Genom att samtidigt 

pressa priserna för sina produkter och att differentiera sig från andra aktörer är det 

möjligt att skapa ett gott konsumentvärde vilket gynnar företaget. 

Då konsumentvärdet styrs utav produkten och dess pris och företagsvärdet styrs utav 

kostnadsstrukturen i produktionen samt inkomsten i form av priset av produkten är det 

bara när hela systemet fungerar som företaget har funnit den blå oceanens strategi. När 

den blå oceanen börjar ta marknadsandelar av den röda oceanen blir det viktigt för 

aktörerna inom den röda oceanen att komma med egna produkter som kan konkurrera 

inom den blå oceanen. (Chan Kim et al. 2004) 

 

När Apple introducerade iPhone, en så kallad smartphone, så saknade Nokia, ett av de 

tidigare dominanta företagen på mobiltelefonmarknaden, ett operativsystem för att möta 

denna nya marknad av smartphones. Denna marknad skulle visa sig ta över stora delar 

av marknaden för mobiltelefoner. Smartphones har sin grund i den äldre traditionella 

marknaden där mobiltelefoner endast var en mobil variant av en telefon. Hur 

smartphones har utvecklats från att vara endast en telefon till att fungera som ett mobilt 

kontor är intressant i avseendet om hur en ny marknad kan evolutioneras utifrån en 

äldre marknad och då skapa nya spelregler och utrymmen för nya aktörer och barriärer 

för redan etablerade aktörer från den gamla marknaden att ta andelar på den nya 

marknaden. De nya smartphones telefonerna skapade alltså en blå ocean. 

 

En expanderande marknad som denna var så klart attraktiv för andra aktörer. De flesta 

telefontillverkarna började skissa på egna lösningar för att möta den nya efterfrågan 
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från konsumenter. Samtidigt gjorde Apple allt de kunde för att behålla sina 

marknadsandelar vilket skapade en tuff konkurrenssituation. Apple hade dock ett stort 

försprång eftersom de andra företagen var tvungen att överkomma många barriärer för 

att konkurrera med lösningar som nådde upp till den nya standard Apple hade satt. 

Nokia, ett av dessa företag, ville som sagt ta sig in på den nya marknaden. Nokia hade 

börjat förlora marknadsandelar och var i akut behov av ett operativsystem för att kunna 

försvara sin roll som världens största mobiltelefontillverkare. Detta medförde att Nokia 

till en början testade att utveckla sitt egna operativsystem Symbian för att stödja de nya 

applikationer som krävs av en smartphone. Vidareutvecklingen av Symbian blev inte 

den framgång Nokia hade hoppats på vilket ledde till att de blev tvungen att överge 

operativsystemet som sin primära plattform för smartphones. Istället valde de att börja 

utveckla telefoner med Microsofts nya operativsystem för mobiltelefoner, Windows 

Phone. Genom detta sammarbete med Microsoft hoppas Nokia på en inkörsport till den 

nya marknaden för mobiltelefoner. 
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2 Syfte 

 

Denna uppsats syftar till att utreda konkurrenssituationen på marknaden för 

mobiltelefoner. Genom en fallstudie av Nokia kommer denna uppsats att utreda hur 

företagets ställning på marknaden har förändrats. 

 

2.1 Frågeställning 

Går det med hjälp av Porters femkraftsmodell se vad som har förändrats i 

konkurrenssituationen för Nokia på marknaden för mobiltelefoner?  

 

2.2 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att analysera den europeiska mobiltelefonmarknaden 

utifrån Nokias perspektiv över en tidsperiod från början av 90 talet tills idag och sedan 

dela upp tidsperioden i två tvärsnitt, 1999 och 2011. Detta för att göra en komparativ 

studie tidsepokerna mellan och analysera förändringsprocessen. 
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5 Teori 

 

För att uppfylla syftet om att utreda konkurrenssituationen på marknaden för 

mobiltelefoner har vi valt att använda Porters Femkraftsmodell för att undersöka 

marknaden vid de två valda tvärsnitten. Konkurrenssituationen på marknaden går att 

undersöka genom porters femkraftsmodell vid specifika tidpunkter för att förstå 

konkurrensen just vid det tillfället. Vidare har vi då valt en teori om marknaders 

utveckling för att undersöka varför och hur marknaden genomgår förändring och aktörer 

utvecklar sin verksamhet och produkter för att konkurrera på marknaden. 

 

5.1 Porters femkraftsmodell 

Femkraftsmodellen syftar till hur attraktiv en marknad är att verka i. När alla de fem 

krafterna i modellen verkar pressas lönsamheten enligt teorin. De fem krafterna som 

finns i modellen är kunders förhandlingsstyrka, leverantörers förhandlingsstyrka, 

potentiella substitut till produkten, tillgängligheten för nya aktörer och konkurrensen 

mellan redan etablerade aktörer på marknaden. (Melissa A. Schilling, 2010) 

 

5.1.1 Tillgängligheten för nya aktörer 

Nya aktörer på en marknad skapar ett inflöde av ny marknadskapacitet. Detta bidrar till 

att fler aktörer konkurrerar om marknadsandelar och skapar nya krav på behovet av 

investeringar för att kunna konkurera på marknaden. Hotet från utomstående aktörers 

vilja att inta marknaden skapar ett tak för den potentiella avkastningen som finns i en 

industri. Då hotet att nya aktörer ska inta marknaden är högt så sätter det press på 

redan aktiva aktörer att hålla ner sina priser eller att investera i sin verksamhet för att 

göra det svårare för nya aktörer att ta marknadsandelar. (P.J. Smit, 2000) Hotet från 

utomstående aktörer beror då på antalet barriärer som nya aktörer måste övervinna för 

att kunna ta marknadsandelar samt på de åtgärder från redan aktiva inom marknaden 

som de kan förvänta sig. (Schilling et al. 2010) 
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Det finns sju stycken huvudsakliga barriärer vilka är av stor vikt när man talar om 

tillgänglighet för nya aktörer inom ett marknadsområde. Dessa är: 

 

● Storskaliga leverantörsavtal syftar till att skapa en marknad där aktörer måste 

ingå avtal med sina underleverantörer om stora volymer för att kunna sprida ut 

de fasta kostnaderna på många enheter. Detta för att kunna hålla ner 

produktionskostnaderna och kunna konkurrera med de redan aktiva på 

marknaden. Denna barriär tvingar nya aktörer att antingen börja verka inom 

marknadsområdet med redan stora volymen eller att tvingas acceptera en lägre 

kostnadseffektivitet relativt till deras konkurrenter. (Smit et al, 2000) 

● Storskalig kundsbas bidrar med fördelen av att potentiella kunder ser en trygghet 

och kvalitetsstämpel på företagets produkter eller tjänster av att en redan stor 

grupp konsumenter är lojala till företaget. Kunder är mer villiga att betala för 

tjänster eller produkter om det medför att de får tillträde till ett redan stort nätverk. 

(Smit et al, 2000) 

● Migreringskostnader är de kostnader som uppstår när en kund beslutar sig för att 

byta leverantör. Med detta menas att om en kund har anpassat sig efter produkt 

och dess karakteristiska egenskaper det medföljer så som interna processer, 

utbildning för användande av produkten och externa produkters kompatibilitet. 

Om dessa kostnader är höga så medför det att möjligheten att vinna nya kunder 

för nya aktörer blir svårare då detta medför stora kostnader för kunden. (Porter et 

al. 2008) 

● Behovet av kapital kan vara en stor faktor när det gäller tillgängligheten för nya 

aktörer på marknaden. Då marknaden kan vara av sådan karaktär att det krävs 

stora investeringar i form forskning eller faciliteter ställer det höga krav på att nya 

aktörer är av den storleken att de klarar dessa initiala kostnader. Kostnaderna 

kan också vara i form av att finansiera kundkrediter, lageruppbyggnad eller 

uppstarts förluster så som marknadsföring etc. (Michael E. Porter, 2006) 

● Redan aktiva aktörers fördelar är oberoende av storleken på aktören och dess 

finansiella medel. Detta syftar däremot på fördelar som den redan aktiva aktören 

på marknaden har skaffat sig genom att ha verkat på marknaden under en längre 
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tid. Detta kan vara i form av exklusiv teknologi som inte är tillgänglig för andra 

aktörer, detta kan bero på tillgång av råmaterial, tillträde till geografiska områden 

för faciliteter, en redan etablerad märkesidentitet eller erfarenhet som bidrar till 

en mer effektiv produktion. (Smit et al, 2000) 

● Tillgänglighet till distributionskanaler är av stort intresse för nya aktörer då en av 

deras högsta prioriteter är att kunna nå ut till potentiella kunder. Då redan 

etablerade aktörer utnyttjar de existerande distributionskanalerna kan det vara 

svårt att få ta del av dessa. Detta beroende på att redan etablerade aktörer vill 

kontrollera distributionskanalerna genom att binda dem till sin egen verksamhet. 

Detta kan leda till att nya aktörer måste skapa sig egna distributionskanaler. 

(Porter et al. 2006) 

● Statliga åtgärder kan antingen gynna eller missgynna nya aktörer på en 

marknad. Detta i form av skattelättnader eller lagar om fri konkurrens, det vill 

säga att monopol inte får förekomma. Statliga åtgärder kan också missgynna 

genom att aktörer kan få patent på teknologi och att licens för produktion och 

försäljning måste finnas för att få verka inom marknaden. (Smit et al, 2000) 

 

Tillgängligheten för nya aktörer beror också på hur de redan etablerade aktörerna 

agerar vid hot från nya konkurrenter. Nya aktörer tenderas att vara känslig för hur 

marknaden har reagerat vid tidigare försök till etablering av nya aktörer. Detta då i form 

av hur mycket resurser de etablerade aktörerna har avsatt för att försvåra ett 

nyetablissemang, då med att vägra dela med sig av överskotts resurser till nya aktörer, 

en ovilja att dela outnyttjade resurser i form av distributionskanaler, kapital och 

produktionskapacitet etc. (Smit et al, 2000) Etablerade aktörer kan också visa sig vara 

villiga att göra drastiska prisdumpningar för att behålla deras marknadsandelar. Detta 

för att den fasta produktionskostnaden är hög och det då är viktigt att fylla eventuell 

överskottskapacitet.  Om tillväxten på marknaden är trög är den enda möjliga vägen till 

marknadsandelar att vinna dem från de redan etablerade aktörerna och då ställs de i 

direkt konkurrens. Tillgängligheten för nya aktörer på en redan etablerad marknad 

analyseras då utifrån de möjliga barriärer som kan uppkomma och hur de redan 
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etablerade aktörerna på marknaden väntas agera på ett eventuellt försök till att överta 

marknadsandelar. (Porter et al. 2006) 

 

5.1.2 Leverantörers förhandlingsstyrkor 

Leverantörer skapar sig en högre lönsamhet genom att antingen ta ut en högre avgift 

för sina produkter, begränsa kvalitén i de produkter de producerar eller genom att ta 

lägga över kostnader på industripartners. Det är möjligt för starka leverantörer, som 

innehar en stor marknadsandel andel att öka sin lönsamhet genom att pressa 

produktionskostnader på en produkt som inte har något utrymme för att öka 

enhetspriset till dess kunder. (Smit et al, 2000) Ett företag som äger en produkt vilken 

har en stor kundbas som är beroende av produkten kan med fördel utnyttja denna 

förhandslingsstyrka i avtal med sina kunder för att få använda sig av produkten i sina 

produkter, ett exempel på detta kan vara mjukvara i datorer då slutkunder hellre byter 

datortillverkare än att migrera hela sin verksamhet till att anpassas till en annan 

mjukvara. (Smit et al, 2000) 

Företag är väldigt beroende av dess olika leverantörer och deras inflytande på 

verksamheten. En leverantörs förhandlingsstyrka bestäms av dessa punkter:  

 

● Är leverantörens verksamhet mer koncentrerad än den de säljer till har 

leverantören en stark förhandlingsposition. Om kunden är verksam i en väldigt 

fragmenterad bransch är det då svårt att skaffa sig en stark kundbas som kan 

användas i förhandling med leverantörer. (Porter et al. 2008) 

● Om leverantören inte är starkt beroende av den industri de delar med kunden är 

det lättare för leverantören att förhandla fram mer fördelaktiga avtal med dess 

kunder. Leverantören kan vara verksam inom andra industrier och på så sätt 

sprida ut sin lönsamhet och bli mindre beroende och konjekturskänslig. Det är då 

inte av största vikt att leverantören har goda relationer med alla dess kunder utan 

kan istället koncentrera sig på att finna maximal lönsamhet. (Porter et al. 2006) 

● Leverantörers kunder står inför stora kostnader med att byta leverantör. Detta på 

grund utav att det kan innebära ny utrustning i tillverkning eller att anställda 
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måste utbildas till att jobba med den nya leverantören. Det är svårt för kunder att 

använda olika leverantörer som en förhandlingsfaktor då det innebär stora 

kostnader med att byta leverantör. (Porter et al. 2006) 

● Leverantörer som har differentierat sig från andra med till exempel patent eller 

produkter som kräver särskild kompetens för att utveckla innehar en stor 

förhandlingsstyrka. (Porter et al. 2008) 

● Leverantörer som har undkommit substitut till sin produkt innehar med detta en 

särställning och en stark förhandlingsfaktor. (Porter et al. 2008) 

● Leverantörer som har möjligheten att utveckla sin verksamhet till att integrera sig 

mer i industrin har en stark förhandlingsfaktor i och med detta. Det kan vara 

lönsamt att äga hela kedjan själv, ett gott exempel på detta är Apple. (Porter et 

al. 2006) 

 

5.1.3 Kunders förhandlingsstyrka 

Kunder innehar en stark position marknaden då de styr den övriga kedjan av aktörer 

med sitt kapital de är villiga att investera i produkter och tjänster som de inhandlar. 

Beroende av en produkt eller tjänst är däremot till dess nackdel i avseendet 

förhandlingsstyrka. Kunder vill ha ett produktvärde som är i god relation med dess pris 

och värdesätter kvalitet, funktionalitet och tjänster samt support för den produkt de 

väljer att investera i. (Smit et al, 2000) Om en kundgrupp har en stor del av marknaden 

blir det till dess fördel då leverantörer och återförsäljare blir mer beroende av dem. Det 

finns dock olika sorters kundgrupper med olika krav på de produkter de köper. En 

kundgrupp anses ha en stor förhandlingsstyrka då följande gäller: 

  

 Om kunderna är få på en marknad får den enskilda kunden eller kundgruppen en 

stark position. På samma sätt får en kund eller kundgrupp som köper stora 

kvantiteter av en produkt en stark förhandlingsposition. (Porter et al. 2008) 

 Om produkter är standardiserade är det lättare för kunder att hitta alternativ på 

produkter som uppfyller den funktion de är intresserade av att köpa. (Porter et al. 

2008) 
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 Kunder ställs inte inför några större kostnader om de väljer att byta produkten de 

äger till en annan. (Porter et al. 2006) 

 Kunder har möjligheten att integrera sig i industrin och producera produkterna 

själv om de anser sig ha ofördelaktiga avtal. (Porter et al. 2008) 

 

Kunder är av olika karaktär och har olika krav på produktegenskaper. En priskänslig 

kundgrupp har ett stort intresse i att produkterna ska vara så billiga som möjligt vilket då 

påverkar industrins lönsamhet. En kundgrupp anses vara priskänslig om dessa punkter 

gäller:  

 

● Om produkten kunden köper är av en del av dess totala budget är kunden oftast 

mindre priskänslig då ett köp inte innebär att kundens budget blir drastiskt 

förminskad. (Porter et al. 2008) 

● Om kunden är av mindre ekonomisk kraft än relativt till andra kunder är priset på 

produkten oftast av stor betydelse. (Porter et al. 2006) 

● Om kunden inte värdesätter produktens kvalitet i relation med dess funktionalitet 

är då priset ofta en avgörande faktor. (Porter et al. 2008) 

● Då produkten inte har någon påverkan på andra produkter eller inte har någon 

relation till att andra kostnader kan minskas med hjälp av produkten de är 

intresserad av är priset ofta en viktig del. (Porter et al. 2008) 

 

Dessa punkter gäller i största del både hos enskilda konsumenter som företag. De är av 

samma karaktär när det gäller priskänslighet som förhandlingsstyrka och delar oftast 

samma produktvärderingar i form av kvalitet, funktionalitet och övriga tjänster som 

support och garanti. (Porter et al, 1998) 

 

5.1.4 Hot från substitut 

Ett substitut är en konkurrerande produkt som uppfyller samma funktion som produkten 

den konkurrerar med. Substitut kan påverka produkter och industrier antingen indirekt 

eller nedströms i produktionskedjan. Ett exempel på detta är möjligheten att skicka e-
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post. Detta påverkar indirekt det vanliga kuvertet med ett papper i. Posthanterare och 

deras anställda blir påverkade samt logistik företag och service anställda kring 

posthanteringen. Det finns alltid substitut i en produkts närhet men de kan vara svåra att 

identifiera då de kan vara av en helt annan natur än vad industrin är vana vid. (Schilling 

et al. 2010) När hotet från substitut är högt påverkas industrins lönsamhet på ett 

negativt sätt eftersom det sätter en gräns på vad industrin kan göra för vinster med 

prissättningen av deras produkt. Lönsamheten och tillväxten kommer bli lidande om inte 

företaget distanserar sig från produkt substitutet. Hotet från substitut är högt om detta 

gäller:  

 

● Substitutet erbjuder en hög prisvärdhet. Om funktionaliteten och kvalitén på 

substitutet utmärker sig relativt med industrins produkt är det ett stort hot på 

lönsamheten hos industrin för den ursprungliga produkten. (Porter et al. 2006) 

● Om kostnaden för kunden att övergå från den ursprungliga produkten till 

substitutet är låg blir det svårare för industrin att hålla fast vid redan vunna 

kunder och skapar då en osäkerhet eftersom kunder lättare kan komma och gå. 

(Porter et al. 2008) 

 

Då andra industrier ofta bedriver forskning för att utvidga sina marknader är det väldigt 

svårt att kunna identifiera potentiella hot från substitut. Det uppkommer allt oftare 

substitut från industrier som inte tidigare har kunnat relateras med varandra. (Schilling 

et al. 2010)  

 

5.1.5 Konkurrens mellan befintliga aktörer 

Konkurrensen mellan aktiva aktörer är vardagligt fenomen. Den gestaltar sig genom att 

företag erbjuder rabatter, nya produktlanseringar, reklam och förbättrat service samt 

support. (Michael E. Porter, 1998) En hög konkurrensnivå sätter en hård press på 

lönsamheten inom en industri och är ofta en stark bidragande orsak till att företag 

försvinner från en marknad. Lönsamheten på en marknad beror först och främst på 
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intensiteten av konkurrens och sekundärt på konkurrensens grund. (Schilling et al. 

2010) 

 

Intensiteten på konkurrensen är störst om: 

 

● Antalet konkurrenter är många om konkurrenterna är ungefärligt likvärdiga i 

storlek. (Porter et al, 1998) 

● Marknaden är långsamt expanderande, detta medför att konkurrensen om 

marknadsandelar blir tuffare. (Porter et al, 1998) 

● Utträdes barriärerna är många och företag kommer lida stora förluster om de 

väljer att lämna en marknad. (Porter et al. 2008) 

● Konkurrenter är starkt förankrade inom industrin, om de har mer än bara 

ekonomiska mål är det mer än sannolikt att konkurrensen hårdnar. (Porter et al. 

2008) 

 

Konkurrensen olika grunder:  

 

● Konkurrenterna produkter och tjänster är nästan identiska och 

omställningskostnader för konsumenterna är låga. (Porter et al. 2008) 

● Fasta kostnader är höga och rörliga kostnader är låga. Detta resulterar i att stora 

försäljningsvolymer är ett måste för god lönsamhet. Stora volymer i produktionen 

som ibland kan vara ofrånkomligt resulterar i en överkapacitet som leder till höga 

fasta kostnader. (Porter et al, 1998) 

● Produkten är en färskvara vilket för att företaget måste sälja produkten medan 

den innebär ett värde. Såväl livsmedel som elektroniska produkter kan vara en 

färskvara. (Porter et al, 1998) 

 

Från kraften av tillgänglighet för nya aktörer från Porters femkraftsmodell avser vi att 

använda de sju olika barriärerna i den mån de är aktuella i fallet Nokia. Vi avser att 

undersöka vilka av dessa barriärer som Nokia har stött på och i så fall också undersöka 

hur dessa barriärer har påverkat Nokias etablering på marknaden. Från kraften av 
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konkurrensen mellan befintliga aktörer avser vi att titta på hur intensifierad 

konkurrensen är på marknaden och vilken konkurrens Nokia har bemött. Utifrån dessa 

krafter från Porters femkraftsmodell kan vi analysera hur Nokia har förlorat 

marknadsandelar på mobiltelefonsmarknaden. (Porter et al, 1998) 

 

5.2 Marknaders utveckling 

Utvecklingsvägar för produktutveckling i teknologiska företag omarbetas och förbättras 

hela tiden som ett resultat av ett bättre kunskapsunderlag vid införskaffande av nya 

tekniska kunskaper. Under utveckling av en ny teknik så är dessa utvecklingsvägar ofta 

otydliga och svåra att förutspå då den nya tekniken inte är fullständig och det är svårt at 

se vilken ny kunskap tekniken kommer kunna bidra med i vidare utveckling. Ny teknik 

kan i storkaliga system frikoppla utveckling av vissa produkter från övriga 

verksamheten, som tidigare varit gemensam, på grund av att den nya tekniken har blivit 

så avancerad och central i systemet att det kräver speciella utvecklingsmetoder för att 

kunna utvecklas vidare. (Joe Tidd, 2005) 

 

Ny teknik medför nya utvecklingsmetoder. Dessa metoder är då ämnade att så effektivt 

som möjligt bidra till att dess slutprodukt skapar ett så högt värde för slutanvändaren 

som möjligt. En metod för att bättre förstå företagets verksamhetsområde och då kunna 

identifiera effektiva sätt att utveckla tekniken i dess produkter fokuserar på fyra faktorer, 

hastighet på marknad, institutionella faktorer, utmaning på marknad och osäkerhet. 

Dessa faktorer syftar till att identifiera hur snabbt en marknad förändras i form av nya 

tekniska innovationer och hur snabbt marknaden är villig att ta åt sig den nya tekniken 

och distribuera den till potentiella kunder. De institutionella faktorerna på marknaden 

syftar till att identifiera vad som påverkar den i form av regleringar och andra 

intressenter. Utmaningen på marknaden är i form av hur krävande konsumenter är i 

avseende på produkters tekniska prestanda, anpassningsförmåga och 

problemlösningsförmåga. Osäkerheten på marknaden fångar de faktorer som gör 

marknaden svår att förutspå. Detta i form av att hastigheten på marknaden, de 

institutionella faktorerna och utmaning på marknaden kan vara svår att analysera. Då 
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en marknad eller produkt är i ett tidigt utvecklingsstadium kan det då svårt att veta i 

vilken utvecklingsväg en marknad eller produkt leder till. (Tidd et al, 2005) 

 

Då ny teknik på marknaden syftar till att skapa ett värde för konsumenten är faktorer 

som dessa centrala för att anpassa den tekniska utvecklingen till marknaden. Teknisk 

utveckling utan efterfrågan är inte av intresse i kommersiella ändamål. Att skapa ett 

konsumentvärde med teknisk utveckling är centralt för företag och måste anpassa efter 

marknadens utformning. (Tidd et al, 2005) 
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6 Metod 

 

Detta avsnitt syftar till klargöra det metodiska ramverk som uppsatsen rört sig inom, 

avsnittet tar också upp faktorer som har försvårat arbetet med uppsatsen. 

6.1 Studiens Genomförande 

Vi blev introducerade till ämnet av den tekniska utvecklingen på mobiltelefonmarknaden 

och de olika aktörernas förmåga att utnyttja denna i konkurrensen med varandra. Detta 

skapade ett intresse till att analysera vad som påverkar företags lönsamhet inom en 

bransch och vad som är grundläggande rörande konkurrensen med varandra. Vår 

studie har avgränsats till att beröra endast den europeiska marknaden då vi anser att en 

sådan avgränsning ger mer realistiska utsikter i avseendet att försöka analysera det 

insamlade empiriska materialet utifrån det teoretiska ramverket. Det teoretiska 

ramverket har valts utifrån ett behov av att finna en teori som beskriver vad som styr 

lönsamheten för aktörer på en marknad och konkurrensen mellan aktörerna samt vad 

som är viktigt i förändringsprocessen av dessa på en marknad. Porters Femkraftsmodell 

syftar då till att kartlägga de olika faktorer som påverkar ett företags lönsamhet inom en 

bransch och på så sätt också konkurrensen mellan befintliga aktörer. Vidare har vi valt 

att studera en teori som beskriver marknaders utveckling och vad som är viktigt i 

processen med en marknad under utveckling. Med teorierna som verktyg och Nokia 

som fallstudie avser vi att analysera marknaden utifrån det valda syftet och besvara de 

frågeställningar vi har ställt i denna studie. 

 

Vår studie grundas i en kvalitativ undersökning. Denna typ av undersökning är att 

föredra då vi vill studera fenomen av en viss typ som detta. Medan en kvantitativ studie 

lämpar sig bättre för kvantifierbara resultat vilket vi inte i första hand är ute efter. Vi 

kommer ha ett hermetiskt angrips sätt. Med detta sätt är det vårt huvudmål att tolka 

resultaten vi får så att de går att tillämpa på teorin. (Ib Andersen, 1998) 

Denna studie kommer främst grundas på litteratur inom ämnet. Vi hoppas kunna 

använda oss av litteraturkällor för att få bättre insikt om konkurrenter och deras system. 
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(Andersen et al. 1998, sid. 150) Eftersom vi valt att göra en kvalitativ studie kan det 

uppstå problem att validera våra resultat. (Andersen et al. 1998) 

 

6.2 Undersökningsmetod 

Efter att vi har genomfört en genomgång av litteraturen inom ämnet har det uppkommit 

till vår vetskap att den mesta av litteratur behandlar övergripande och generellt ämnet 

om konkurrenssituationer och lönsamhet för företag över alla olika sorters branscher. 

En avsaknad av studier inom just vårt valda företag och även bransch har motiverat oss 

att försöka analysera marknaden genom att se på konkurrenssituationen och 

lönsamheten för Nokia inom deras verksamma bransch, mobiltelefonsindustrin. 

Genom att göra en fallstudie av Nokia vill vi kunna analysera de olika processer och 

den strategi som innefattar företagets sätt att bemöta konkurrensen på marknaden och 

hur de behandlar sina relationer med underleverantörer och kunder för att kunna 

kvarstå som ett marknadsledande företag på mobiltelefonmarknaden. 

Metodvalet i denna studie är styrd utifrån analysens inriktning. I den här studien så 

inriktar sig analysen på det enskilda fallet Nokia och deras perspektiv av marknaden. 

Då vi vill studera olika faktorer i ett valt fall eller enskild händelse och sedan sätta det i 

relation till sin omgivning är en fallstudie ett gott verktyg. Då en studie vill utreda hur ett 

företag har gjort på ett visst sätt och varför de har agerat på det sättet är det aktuellt och 

fördelaktigt att göra en fallstudie. (Yin, R. K, 1994) Då vi i vår studie både vill analysera 

hur företag har bemött konkurrensen på mobiltelefonmarknaden och varför de har 

bemött konkurrensen på det sättet anser vi det vara lämpligt att använda oss av en 

fallstudie för att analysera mobiltelefonmarknaden. Fallstudien kommer i analysen dela 

upp mobilmarknaden i två faser, 1990 tal och 2000 tal. Detta på grund av att vi vill göra 

en komparativ studie av marknaden utifrån den valda teorin. 

 

Då vi har valt ett företag som är verksamma inom en global marknad är det viktigt att 

utvärdera i vilken mån slutsatser kan generaliseras av studien. Det är utifrån studiens 

syfte att finna anledningar till varför företaget har agerat på ett visst sätt och hur det kan 
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sättas i relation till dess omgivning i den rådande miljön. Slutsatser som görs i studien 

måste föras från en lokal till en mer omfattande synvinkel som kan användas för att 

tjäna studiens syfte. Då vi undersöker ämnet med ett specifikt fall som infallsvinkel 

behöver det inte innebära att materialet inte kan användas för att dra generaliserade 

slutsatser. Däremot bör det specifika fallets omfattning finnas i åtanke när 

generaliserade slutsatser dras. (Kvale, S. 1997) 

 

6.3 Undersökningsobjekt 

Företaget Nokia ansåg vi vara intressant med motiveringen att Nokia har varit 

världsledande inom branschen under en lång tid men har under den senaste tiden haft 

en nedåtgående trend i innehavet av marknadsandelar på bland annat den europeiska 

marknaden. (Market Share Analysis, 2011) Sedan ny teknik har introducerat på 

marknaden har nya aktörer vunnit marknadsandelar från Nokia och deras produkter är 

inte längre de mest eftertraktade av konsumenterna. Då Nokia har en lång och 

framgångsrik historia inom branschen har de en stor erfarenhet av marknaden. I fallet 

Nokia finns det gott om sekundära källor som kan användas i syfte att jämföra 

marknadens utformning idag relativt med början på 90 – talet. Nokia har också många 

och goda relationer med underleverantörer samt kunder de har arbetat med genom 

åren. Då Nokia varit verksamma på marknaden under en så relativt lång period finns 

det goda förutsättningar att analysera mobiltelefonsmarknadens utveckling utifrån deras 

perspektiv. 

 

6.4 Datainsamling 

I denna studie har vi ägnat oss åt litterära studier för att tjäna vårt syfte och besvara den 

frågeställning vi har satt upp. Under vår insamling av litteratur har vi analyserat artiklar 

och andra vetenskapliga dokument som litterär data. De litterära data vi använt oss av 

har varit av skiftande karaktär då i form av vetenskapliga artiklar, nyhetsartiklar, 

pressmeddelanden och interna PM. Dessa källor har vi granskat kvalitativt och haft i 
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åtanke att en viss nyansering kan förekomma beroende på vilken relation författaren har 

till Nokia och andra aktörer på marknaden. 

Vi avser att med att samla in dokument rörande information i form av vetenskapliga 

artiklar, nyhetsartiklar, interna analyser och externa analyser av företaget Nokia samt 

den övriga mobiltelefonsmarknaden kunna skapa oss en förståelse för marknadens 

utveckling. 

 

6.5 Källkritik 

De källor vi har använt oss av i teorin och metoden är av vetenskaplig karaktär på så 

sätt att de är publicerade av erkända författare eller godkända av erkända institutioner. 

Dessa källor ser vi som trovärdiga och anser att reliabiliteten är god. De källor som har 

tjänat som empirisk grund är av mindre eller liten vetenskaplig karaktär då de ofta har 

varit publicerade i populärvetenskapliga tidsskrifter eller av aktörer på marknaden som 

inte kan anses som opartiska i sammanhanget. Detta har funnits i åtanke då vi har 

sammansatt det empiriska materialet och har påverkat reliabiliteten. 

Medveten om reliabiliteten av det empiriska materialet har vi haft en vilja att förstärka 

denna med intervjuer av intressanta aktörer på marknaden. Detta har visat sig inte vara 

möjligt då samtliga tillfrågade aktörer har nekat till att medverka. 
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7 Empiri 

 

Det empiriska materialet presenteras nedan genom att dela upp historien i två 

tidsepoker, 1990 talet och 2000 talet. Dessa två epoker kommer att behandla centrala 

faktorer som spelat en roll för konkurrenssituationen och utvecklingen på marknaden. 

Materialet kommer att ha ett fokus på Nokias verksamhet men också på faktorer som 

har påverkat marknaden som Nokia är verksam i.  

 

7.1 Nokia börjar tillverka telefoner 

Nokia är ett företag som har sysslat med långt mycket mer än bara telekommunikation. 

De har under åren varit verksam med tillverkning av bland annat olika gummiprodukter 

men kom till slut att finna sin nisch inom telekombranschen vilka dem blivit en av de 

största aktörerna inom. Dock var de några år innan 90-talet ett företag i kris. 

Konglomeratet som då kallades Nokia hade gått från att vara en pappersproducent till 

att göra bland annat gummi och telefoner. Deras strategi var att ha olika enheter inom 

företaget som var aktiva inom olika branscher. Fördelen med detta ansågs vara att 

riskerna då var spridda på många olika områden. Mycket av Nokias handel skedde med 

forna Sovjetunionen under denna tid. Under kalla kriget hade de handelsembargon som 

satts på Sovjetunionen av USA gett Nokia en unik roll där de kunnat ge Sovjetunionen 

ny teknologi medan de i sin tur försett Nokia med råmaterial till sina andra 

verksamheter. I och med Sovjetunionens fall sjönk också efterfrågan av teknologi från 

deras håll i princip helt. Sovjetunionen stod, innan fallet, för ca 50 % av Nokias 

mobilmarknad och krisen var ett faktum. Efter olika turer i hur de skulle vända detta 

valde den då nya Vd:n för Nokia att lägga allt fokus på mobiltelefonmarknaden. De 

trodde att de skulle kunna dra stor fördel på att nischa sig på den då potentiellt mycket 

lukrativa mobiltelefonmarknaden. Under resten av 90-talet började de därför sälja av de 

delar av företaget som inte hörde till telekom. (Yves L. Doz, Mikko Kossonen. 2008) 
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7.2 Under 1990 talet 

Detta avsnitt behandlar centrala faktorer på marknaden under 1990 talet. 

 

7.2.1 Introduktion av GSM  

Under 80-talet hade analoga system för mobiltelefoni vunnit mark i Europa och i 

synnerhet i Skandinavien. Varje land hade dock utvecklat sin egen teknik för 

mobiltelefoni, som i de flesta fallen inte var kompatibla med varandra. I ett Europa som 

växte allt närmare varandra var detta inte önskvärt, mycket på grund av att detta gjorde 

att varje land hade egna begränsade marknader. En grupp tillsattes för att råda bot på 

detta problem genom att utforma en standard för Europa. Denna standard kom att bli 

GSM. (Michael Mouly, Marie-Bernadette Pautet. 1997) 

GSM var till skillnad från sina förgångare en digital standard för mobiltelefoni, även om 

GSM vid införandet var ett oprövat koncept så trodde de att det var den bästa vägen att 

gå för att möta de krav som den nya typen av mobiltelefoner behövde ha för att fungera 

på bästa sätt. Det första GSM nätet satts i drift 1991 i Finland. Nokia hade stor del i 

utvecklandet av detta vilket ledde till att andra länder inom Europa och senare resten av 

världen anlitade Nokia när de skulle utveckla sina egna GSM-nät. Nokia ägde också 

många värdefulla patent som de kunnat införskaffa sig genom utvecklingen av GSM 

nätet. (Häikiö, Martti. 2002) Två år senare, 1993, fanns GSM standarden i 22 länder i 

Europa men blev då också standard i många andra länder utanför Europa. GSM nätets 

framfart på marknaden kom inte smärtfritt utan de mötte konkurrens från en Amerikansk 

standard vid namn CDMA som utvecklades av bland annat Qualcomm. CDMA ansågs 

av amerikanerna som en standard överlägsen GSM och marknadsförde sig på detta 

sätt. Dock blev inte gensvaret vad de tänkt sig utan de lyckades bara införa standarden 

i Nordamerika och Sydamerika, delar av Sydkorea samt Australien. GSM nätet har idag 

den stora världsmarknaden och de har till och med stora delar av Nordamerika. 

(Veckans Affärer. Augusti 2006) 
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7.2.2 Mobiltelefonen och masskonsumtion 

De mobiltelefoner som kom under 1980-talet hade legat i en prisklass som gjorde att 

det endast var företag och välbärgade som hade haft råd att införskaffa dem. 

Telefonerna var ofta anpassade efter egna telekomnät och följde ingen universal 

standard vilket begränsade deras användningsområde till endast inom det egna nätet.  I 

och med att telefonerna sjönk i pris så blev de tillgängliga för massorna och det sattes 

nya krav på telefonerna som inte bara var tekniska funktioner. Mobiltelefonerna som 

släpptes hade inkrementella förbättringar så som längre taltid, billigare, mindre och att 

det skulle gå att använda vart än användaren befann sig. Mobiltelefonen blev nu en del 

av vår kultur. Nokia drog tidigt slutsatsen att faktorer så som användarvänlighet och 

design skulle komma att bli avgörande faktorer i människors val av mobiltelefoner. De 

valde därför att lägga mycket resurser på att utveckla användargränssnitten till sina 

telefoner och designa telefoner de trodde skulle tilltala den stora massan. Bland annat 

så kunde man tidigt byta skal på Nokias telefoner. Nokia blev i och med detta associerat 

med en innovationsrik design. Detta i samband med att Nokia genom sitt fokus på 

mobilmarknaden i ett tidigt stadie och utvecklande av det första GSM nätverkaet kunde 

ta en marknadsledande roll. Nokia hade även tagit ett annat fokus som fick dem att 

sticka ut bland de andra mobiltelefontillverkarna. (Kossonen et al. 2008) 

Nokia och de övriga mobiltelefontillverkarna hade under denna tidpunkt egen utveckling 

av mjukvara och deras telefoner hade egna operativsystem som inte delades av andra. 

Nokias operativsystem Symbian var ett nytt och egenutvecklat operativsystem som var 

upplevdes som väldigt stabilt samt innehöll enkla funktioner och ett fokus på 

användarvänlighet. (Andrew Orlowski. 2010) 
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7.3 Under 2000 talet 

Detta avsnitt behandlar centrala faktorer på marknaden under 2000 talet. 

 

7.3.1 Nya standarder 

Med internets etablering under slutet av 1990-talet började man även se på möjligheter 

att skapa nya mobilnät som snabbare kunde hantera den datatrafik som krävdes för att 

mobilt ha tillgång till internet. Det ställdes kravspecifikationer på vad som stödjas av de 

nya näten, då främst bredbandshastigheter vid dataöverföring. Bland de olika 

teknikerna som föreslogs var Nokia anhängare av den så kallade UMTS tekniken. 

Denna var en vidareutveckling på GSM tekniken och kallades även 3GSM. 3GSM var 

då en standard som man ansåg vara kapabel att möta alla de krav som ställdes på ett 

nät med detta syfte. (eHow.com. 2008)  

 

7.3.2 Smartphones 

Det var klart under ett tidigt skede under det nya milleniet att framtiden för 

mobiltelefoner var att försöka integrera internet i telefoner. Med internet menas då att 

man skulle kunna utnyttja alla de funktioner som en dator kunde göra i en webbläsare 

på internet. Till en början integrerades mindre datakrävande tjänster så som email och 

en förenklad form av webläsare. Denna typ av mobiltelefoner kom att kallas 

smartphones och kommer att vara den dominerande marknaden för mobiltelefoner. Den 

största skillnaden mellan smartphones och traditionella mobiltelefoner är att 

smartphones har ett fullt utvecklat operativsystem som ger möjlighet för 

applikationsutvecklare att skapa applikationer till telefonen. Smartphones har även 

generellt större skärm än sina föregångare. Sättet att kommunicera med varandra har 

också ändrats under åren. Användandet av sociala medier har haft en lavinartad trend 

på internet och det har ändrat sättet människor kommunicerar med varandra på. Detta 

fenomen har inte heller varit sen på att implementeras i smarta mobiltelefoner. 

(PhoneScoop.com. 2007) 
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Nokia tillsammans med bland annat Ericsson, Panasonic och Samsung valde sedan att 

tillsammans vidareutveckla operativsystemet Symbian till sina smarta mobiltelefoner för 

att stödja dessa nya funktioner som skulle innefattas av en smart telefon. Att skicka 

datatrafik från mobiltelefoner var under början av 2000 talet relativt dyrt så Symbian 

marknadsfördes främst som ett verktyg för att underlätta kommunikation för företag. 

Även om Symbian hade stora delar av smartphone markanden valde resterande företag 

under 2008 att sälja sina delar av Symbian till Nokia för att kunna fokusera på andra 

operativsystem. (Sharon P. Hall, Eric Anderson. 2009) 

 

7.3.3 iOS och Android 

I början av 2007 lanserade Apple sitt bidrag till mobiltelefonmarknaden, iPhone. Apple 

hade genom stora framgångar med bland annat sin mp3-spelare iPod lyckats få ett 

väldigt gott rykte om sig, med god design, snygga tekniska lösningar och hög 

användarvänlighet. De hade också lyckats knyta till sig en stor kundbas genom deras 

implementering av redan populära musiktjänsten iTunes i iPod som de såg till att 

överföra till iPhone och på så sätt kunde de marknadsföra sin produkt till sin redan stora 

kundgrupp. De hade också till skillnad från tidigare smartphones tillverkare lyckats 

skapa ett operativsystem som var designad för den vanliga konsumenten med sin 

användarvänlighet. Apple spinner sedan vidare på sin strategi att binda upp sina kunder 

med tjänster som är exklusiva för deras plattform i och med införandet av Appstore där 

användare kan köpa program till sina smarta mobiltelefoner som de endast kan 

använda på deras operativsystem iOS. Apple vill gärna ha full insyn i utveckling och 

underhåll av sina mobiltelefoner och har då valt att tillverka både mjukvara och hårdvara 

själva. (Mobil.se. 2010) 

 

Google som under 2000 talet vunnit stora marknadsandelar inom söktjänster på internet 

ville också ta sig in på den mobila telekombranschen. De såg möjligheter i att 

implementera sina söktjänster i enheter som konsumenter använder dagligen och 

förstod att mobiltelefonen var en sådan enhet. Google köpte operativsystemet Android 
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som var en väldigt enkel plattform i ett tidigt utvecklingsstadium. Med en skalad design 

såg Google möjligheten att kunna implementera webbläsare och sökfunktioner där de 

kunde väva in sina egna tjänster för att kunna nå en ännu större kundgrupp. Google 

hade i och med Android en bas för att sälja sina tjänster och såg Apples framgångar 

med ett användarvänligt operativsystem som kunde erbjuda kunder tjänster som band 

upp dem till att använda deras operativsystem även i framtiden. Google införde då 

också likt Apple en egen marknadsplats för program som endast kunde köras på deras 

plattform och implementerade även sina populära söktjänster på internet i Android på 

ett sätt som inte gavs möjlighet att göra på konkurrerande operativsystem. Android var 

långt ifrån ett lika användarvänligt operativsystem som iOS och anses som 

operativsystem för lite mer erfarna användare. Detta är något som Google gärna ville 

komma ifrån och något som företaget jobbar med för att utveckla. (Chris Ziegler, 2011) 

Google har däremot valt att jämfört med Apple endast hantera utvecklingen av mjukvara 

själva och erbjuder Android gratis till mobiltelefontillverkare att använda deras 

operativsystem i deras mobiltelefoner. Detta för att snabbt kunna nå ut till en så stor 

kundgrupp som möjligt utan att försöka vinna marknadsandelar från redan etablerade 

företag på marknaden. (Sayed Hashimi, Satya Komatineni, Dave MacLean. 2010) 

 

7.3.4 Nokia och Microsoft 

Fast än Nokia fortsatte att vara den största mobiltelefontillverkaren även mot slutet av 

2000 talet så tappade de marknadsandelar på smartphonemarknaden. Många ansåg att 

Nokia var ett företag på nedgång då de inte hade en plattform att konkurera med då 

Symbian ansågs vara omodernt. Denna uppfattning delades även av Nokias nuvarande 

VD Stephen Elop som beskrev situation som att Nokia stod på en ”Burning Platform” i 

ett läckt memo som skickats till anställda på Nokia. Nokia var alltså själva missnöjda 

med deras position på smartphonemarknaden och insåg att någonting måste göras åt 

deras situation. En av anledningarna till att de inte lyckats ansåg de vara att de tyckte 

sig se ett skifte i mobilmarknaden där den största konkurrensfaktorn inte längre bara var 

hårdvaran och mjukvaran som fanns på mobiltelefonen utan också ekosystemet som 

tillförde telefonen alla de tjänster en smart mobiltelefon ska innehålla. Apple och Google 
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hade två väl fungerande ekosystem i sina plattformar. Apple var en ny aktör på 

marknaden så också Google men de erbjöd sitt operativsystem till redan etablerade 

konkurrenter till Nokia på marknaden. Ett erbjudande som Nokia avstod från. (Chris 

Ziegler. 2012) 

 

För att slå sig in i kampen om smartphonemarknaden ansåg Nokia att de var tvungna 

att skaffa sig ett sådant ekosystem för att möta konkurrensen. Microsoft som tidigare 

försökt att etablera sig på mobiltelefonmarknaden utan större framgång, jobbade på ett 

operativsystem som skulle kunna slå sig in på marknaden. Microsoft har skördat stora 

framgångar på PC marknaden med deras operativsystem Windows. De utvecklade ett 

operativsystem som skulle kunna utnyttja deras redan etablerade ekosystem på PC 

marknaden och lanserade Windows Phone. Nokia såg här sin chans att skaffa sig en 

plattform med ett någorlunda etablerat ekosystem, då Microsoft fortfarande inte riktigt 

etablerat sig på mobiltelefonmarknaden. Nokia och Microsoft slöt ett avtal om att Nokia 

skulle börja använda Windows Phone som sitt primära operativsystem för smartphones. 

(Nokia Conversations. 2010) Nokia hoppas att genom detta samarbete kunna nå ut till 

en redan etablerad och stark kundgrupp som använder Microsofts operativsystem för 

PC datorer genom att överföra dessa till smartphone marknaden med exklusiva tjänster 

på samma sätt som Apple och Google har skördat stora framgångar med. (Nokia 

conversations. 2011) 
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8 Analys 

 

Detta avsnitt syftar att analysera det empiriska materialet utifrån det teoretiska 

ramverket och är uppdelat med två stycken. Dessa i form av en tvärsnittsanalys av 

marknaden grundat på Porters femkraftsmodell och en analys av den process som lett 

till förändringen av marknaden, grundat på teorin om marknaders utveckling.  

 

8.1 Tvärsnittsanalys av konkurrenssituationen 

I detta avsnitt kommer vi att analysera hur Nokias konkurrenssituation såg ut först 1999 

och senare 2011. För att kunna förstå vad som lett till eventuella förändringar kommer vi 

senare analysera hur denna förändringsprocess såg ut. 

 

8.1.1 Konkurrenssituationen 1999 

Detta avsnitt behandlar konkurrenssituationen på marknaden under 1999 utifrån Porters 

femkraftsmodell. 

 

Tillgänglighet för nya aktörer 

Ett hot mot Nokia var att nya aktörer skulle ta marknadsandelar från dem. För att kunna 

etablera sig på mobiltelefonmarknaden var de nya aktörerna tvungen att ta sig över 

vissa barriärer: 

 

 Behovet av kapital var högt eftersom att nya aktörer var tvungen att utveckla 

egna operativsystem till sina telefoner. 

 Att göra mobiltelefoner var ingen trivial process därför var nya aktörer först 

tvungen att skaffa sig den kompetens som behövdes.  

 Nokia hade varit med och utvecklat GSM vilket hade blivit standard. Nya aktörer 

var tvungna att skaffa sig dessa licenser om de ville ta sig in på marknaden.  
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 Eftersom Nokia redan hade en stor produktion kunde de dra nytta av storskaliga 

leverantörsavtal från de företag som levererade tekniken.  

 Nokia hade etablerat individuella distributionskanaler. Nya aktörer skulle vara 

tvungna att skapa egna distributionskanaler för att ta sig in på marknaden.  

 

Vi anser dock, eftersom migrationskostnaderna för att byta telefon var låga, att det var 

svårt för Nokia att skapa sig en lojal kundgrupp. 

 

Leverantörers förhandlingsstyrka 

Även om Nokia var en stor producent så baserades tekniken de använde sig av i 

telefonerna på samma teknik som andra mobiltelefontillverkare. Leverantörerna kunde 

därför leverera till många aktörer. Detta gjorde att leverantörerna hade en fördelaktig 

situation relativt till aktörerna då de inte var beroende av enskilda samarbeten för att 

finansiera sin verksamhet. Den standardiserade GSM tekniken är en stark leverantör till 

tillverkare och har ett stort inflytande på marknaden. 

 

Konsumenters förhandlingsstyrka 

Potentiella köpare och ägare av Nokiatelefoner hade enligt oss en stark 

förhandlingsstyrka. Vi anser detta eftersom: 

 

 Konsumenterna var många men inte organiserade. 

 Eftersom produkterna var standardiserade kunde konsumenterna lätt byta 

telefon. 

 Det fanns inga övriga kostnader utöver mobiltelefonen för konsumenterna att 

beakta vid byte av telefon. 
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Även om det fanns olika kundsegment i form priskänslighet går det generellt att påstå: 

 

 Mobiltelefonen är inte en del av kundernas totala budget. 

 Mobiltelefonen hade ingen påverkan på andra produkter. 

 

Hot från substitut 

Mobiltelefon är i grunden ett substitut för telefonen. Mobiltelefonen som koncept har 

inga hot från substitut så länge vårt huvudsakliga sätt att kommunicera är genom att 

ringa till varandra. Under 1999 har en del nya innovationer om hur vi kommunicerar 

med varandra införts på marknaden. De flesta av dessa var någon form av 

internetapplikationer som email etc. Nokia såg detta som ett hot och började integrera 

email tjänster i sina telefoner.  

 

Konkurrens bland befintliga aktörer 

Intensiteten på konkurrensen påverkades under 1999 av följande faktorer: 

 

 Marknaden var fragmenterad. 

 Marknaden var snabbt expanderande. 

 Urträdesbarriärerna var stora. 

 Företagen hade inte bara ekonomiska mål. Eftersom marknaden var ny ville de 

sätta standarder för branschen.  

 

Vi anser att Nokia verkade i ett klimat där det i många fall var en hård 

konkurrenssituation de största anledningar till detta var:  

 

 Nokias mobiltelefoner var på många sätt lika andra företags mobiltelefoner. 

 Mobiltelefonen var en färskvara. 
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8.1.2 Konkurrenssituationen 2011 

Detta avsnitt behandlar konkurrenssituationen på marknaden under 2011 utifrån Porters 

femkraftsmodell. 

 

Tillgänglighet för nya aktörer 

Skiftet till smarta telefoner gjorde att tillgängligheten blev mindre för nya aktörer. 

Eftersom Nokia inte var ledande på smartphone marknaden var de tvungna att 

överkomma inträdesbarriärer dessa var: 

 

 De fanns migrationskostnader att byta telefon eftersom de tillhör ett ekosystem. 

 Operativsystemen på smartphones är mer komplicerade än de på traditionella 

mobiltelefoner. Utvecklingskostnaderna hade således blivit högre och Nokia var 

tvungna att skaffa stort kapital om de ville utmana.  

 De största aktörerna hade en stor kundbas som dessutom inte bara använde sig 

av företagens mobiltelefoner. För att Nokia skulle kunna ta kunder från dessa 

aktörer var de tvungna att skapa en egen lojal kundbas.  

 

Leverantörers förhandlingsstyrka 

Nokia hade genom att de sagt att de skulle använda sig av Windows Phone som 

operativsystem blivit beroende av att Microsoft kunde leverera en bra produkt till dem. 

Även om Microsoft är mån om att det går bra för Nokia har de andra produkter de kan 

falla tillbaka på om sammarbetet inte skulle fungera. Även om Nokia har andra 

verksamheter är de i större grad beroende av samarbetet.  
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Kunders förhandlingsstyrka 

Kunderna har en stark förhandlingsstyrka även om de ställs inför viss kostnad när de 

byter telefon med olika system. De bidragande faktorerna till detta är:  

 

 Kunder var många och organiserade. 

 Produkterna var standardiserade men mycket av funktionaliteten var exklusiv för 

varje system. 

 Kunderna kunde själva utveckla applikationer till systemen och på så sätt 

påverka dem. 

 

Mobiltelefon var nu en större del av kundernas vardag och många såg telefonen som en 

nödvändighet. Några faktorer som ledde till detta var: 

 

 Mobiltelefonen var en del av kundernas totala budget. 

 Telefonen påverkade i större grad andra kringkostnader. 

 Kunden ställde höga krav på sina telefoner. 

 

Hot från substitut 

Substitut var inte ett överhängande hot för mobiltelefonmarknaden under 2011. Den 

moderna mobiltelefonen utgör själv ett substitut till andra produkter då många funktioner 

integrerats i mjukvaran. I och med att smartphones byggde på olika system där 

företagen själva, men även andra aktörer, kunde utveckla nya applikationer till telefonen 

är de mindre känsliga för substitut. Detta för att de lätt kunde modifiera systemet att 

hantera substitutet.  
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Konkurrens bland befintliga aktörer 

Konkurrensens intensitet var hård även under 2011 de mest bidragande faktorerna till 

detta var: 

 

 Marknaden för smartphones var snabbt expanderande men marknaden som 

helhet var långsamt expanderande.  

 Urträdesbarriärerna var stora på grund av de höga utvecklingskostnaderna.  

 De olika systemen konkurerade även om att sätta en standard inom branschen. 

Även om detta på lång sikt skulle vara ett ekonomiskt mål var det inte direkt det.  

 

Konkurrensen grundades i att: 

 

 Produkterna liknade varandra men det fanns vissa omställningskostnader att 

byta mellan de olika systemen.  

 Mobiltelefonen var en färskvara. 

 

8.2 Marknadens utveckling 

Konkurrenssituationen på mobiltelefonmarknaden har uppenbarligen förändrats mellan 

de två valda tvärsnitten. Detta på grund av teknisk utveckling och genom en ökad 

efterfrågan bland konsumenter för mer avancerade funktioner i mobiltelefonen. 

Mobiltelefonen har utveckats från att vara en enhet enbart avsedd att ringa röstsamtal 

med till att innehålla funktioner som kan liknas med en dator. Denna process är i högsta 

grad bidragande till att konkurrenssituationen har förändrats på marknaden och i 

följande avsnitt avser vi att analysera denna process under 1990 talet och 2000 talet. 

 

8.2.1 Under 1990 talet 

I början av 1990-talet var tillverkning av mobiltelefoner en novell process, detta 

medförde att mobiltelefontillverkarna var tvungen att skapa kompetens inom alla led i 
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tillverkningen. Företag ägde därmed många av tillverkningsprocesserna inom företaget 

då det inte fanns några externa resurser hos andra företag som var tillämpningsbar. 

Nokia, som var marknadsledande under den tiden, hade utvecklat ett eget 

operativsystem till sina telefoner. Övriga tillverkare hade även deras egna 

operativsystem som endast fungerade på deras respektive mobiltelefoner. I avseende 

på mjukvara var marknaden alltså segregerad. Detta innebar att nya aktörer var 

tvungen att skapa egna system, vilket bidrog till en stor barriär för tillgängligheten till 

marknaden för nya aktörer. Då processen att skapa ett eget system kräver både tid och 

kompetens vilket leder till att den nya aktören måsta ha ett stort kapital att tillgå för att 

täcka de kostnader som uppstår under utvecklingen. 

 

De företag som redan var etablerade på marknaden hade redan sina egna kundbaser 

och nya företag som ville in på marknaden måste inte bara skaffa sig resurser till att 

tillverka en mobiltelefon utan de måste också ta en del av den kundbas som redan var 

trogen en annan tillverkare. Med detta följer att nya aktörer på marknaden också måste 

skapa sig egna distributionskanaler för att nå ut till de kunder de vill fokusera sin 

försäljning till. De företagen som tidigt var aktiva och skapade innovationer på 

marknaden skapade då också standarder för mobilkommunikation och patenterade då 

sina lösningar. Nya aktörer mötte då certifieringskostnader eftersom de var tvungen att 

använda tekniken om de ville ta sig in på marknaden.  

 

Nokia var med och utvecklade GSM nätet som blev en standard för att kommunicera 

mobilt i stora delar av Europa. GSM nätet innebar att aktörer var tvungen att anpassa 

sina mobiltelefoner efter detta och att betala för licensiering för att använda tekniken. Då 

Nokia var med i utvecklingen av GSM nätet besatt de också unik kunskap utöver de 

patent som GSM innebar. Detta gav en fördel gentemot många andra tillverkare 

eftersom Nokia kunde använda sig av den kunskap de införskaffade sig under 

utvecklingen till att tillverka GSM telefoner. Företag som inte varit med i utvecklingen 

var tvungen att skaffa sig denna kompetens på annat sätt samt då också betala licenser 

för att kunna använda sig av tekniken. Detta gav Nokia ett försprång när det kom till 

utveckling av mobiltelefoner och förmågan att tillgodose slutkundernas krav.  
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Då mobiltelefonen var en relativt ny produkt under 1990 talet var kundernas krav på den 

ännu inte svåra att tillmötesgå. Då kunden generellt nöjde sig med att telefonen var så 

liten som möjligt med basfunktioner samt hade en lång batteritid. Då dessa funktioner 

hade gemensamt att de var relativt enkla att uppnå var kunderna i underläge relativt 

med tillverkarna. Då de olika prissegmenten inte innebar några större variationer i 

kostnader för tillverkaren att utveckla de tekniska funktionerna i mobiltelefonen var 

kundgruppernas krav inte starka. Tillverkaren hade stor kontroll på kunden och inte 

tvärtom. Nokia insåg däremot tidigt att mobiltelefonen skulle få ett kulturellt inflytande 

och spegla individens personlighet. Detta gjorde att de tidigt började fokusera på 

designen av telefonen vilket mottogs av kunderna och Nokia skördade stora 

framgångar.  

 

Dessa marknadsandelar var dock svåra att skydda. Mobiltelefonerna ingick inte i något 

större ekosystem som förbinder användaren till att använda dess övriga produkter och 

tjänster tillsammans med deras mobiltelefoner. Det var med andra ord relativt lätt för en 

användare att byta mellan de olika företag som tillverkade mobiltelefoner. När en 

användare väljer en mobiltelefon finns egentligen all den information den behöver lagrat 

på det SIM-kort som finns i telefonen och som lätt kan användas med en annan telefon. 

Detta utgör en fördelaktig faktor för användaren då denne kan byta mellan olika 

modeller och ta med sig informationen som krävs för att använda den nya telefonen.  

 

Det blir svårare för tillverkare att binda upp sina kunder och på så sätt också svårare att 

skydda sig mot konkurrenter i den egna branschen. Däremot fanns inga direkta hot i 

form av substitut utanför branschen. Mobiltelefonerna medför inte några andra 

funktioner mer än att kommunicera med andra genom tal, så för att ett substitut skulle 

kunna ta marknadsandelar var det först tvunget att ske ett skifte i sättet för kunderna att 

kommunicera.  

 

Konkurrensen inom branschen var under detta skede starkt påverkad av att det var lätt 

för användare att byta mellan de olika tillverkarnas modeller. Marknaden var snabbt 
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expanderande vilket medförde att även om konkurrensen om marknadsandelar var hög 

fanns goda möjligheter för Nokia att öka sina marknadsandelar men även plats för nya 

aktörer. De olika tillverkarna erbjuder i stort sätt samma funktionalitet i sina produkter 

och det var inte vanligt med differentiering mer än att företag som Nokia hade ett 

försprång med GSM patenten och att de hade lyckats skapa en tilltalande design på 

deras telefoner som då stack ut från mängden. Detta medförde att Nokia fick en stark 

position på marknaden och de kunde expandera jämfört med deras konkurrenter.  

 

Nokias tidiga satsning på GSM tekniken innebar dock höga fasta kostnader. Om denna 

teknik inte skulle ha blivit standard skulle urträdesbarriären för Nokia vara stor och 

historien om hade förmodligen varit mindre positiv. Även om Nokia under en tid lyckats 

skapa populära telefoner så måste produkten ses som en färskvara. Det är inte möjligt 

att hålla en produkt på marknaden under flera år och räkna med att den ska inbringa 

samma vinst. Den korta livslängden innebär att det är kritiskt att nå tillräckliga 

försäljningsvolymer under kort tid där intäkterna ska täcka de kostnader, fasta 

respektive rörliga som företaget har.  

 

8.2.2 Under 2000 talet 

Då Apple och Google introducerade iPhone och Android på marknaden var de dem 

utlösande faktorer till att marknaden förändrades. Deras intåg förändrade marknaden 

över en dag då de lyckades ta sig förbi de barriärer som fanns men framförallt de som 

inte fanns. 

 

Både Apple och Android kunde dra stora fördelar av att de redan hade en stor kundbas 

som de kunde ta med sig in på den nya marknaden. Samtidigt så hade de etablerade 

företagen på marknaden inte lyckats erbjuda sina kunder de tjänster som Apple och 

Google kunde i ett så kallat ekosystem och var därför inte kapabla till att binda upp sina 

kunder med tjänster på samma sätt. Därav låg kundgrupperna på marknaden öppen för 

nya aktörer att erövra. Android integrerade sina sök och mailtjänster med deras kunder 

och Apple dess musikbibliotek de hade med iTunes. De nya kunderna som valde att gå 
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över till dessa nya aktörer gjorde det utan att förlora några investerade pengar i de 

operativsystem som de tidigare telefonerna de var ägare av hade.  

 

Då Android agerar som stark underleverantör på marknaden genom att distribuera sitt 

operativsystem till befintliga tillverkare är deras strategi optimal på det sättet att de 

kombinerar sin egen kundbas med den redan existerande hos de etablerade aktörerna 

på marknaden som använder deras operativsystem. Då Nokias konkurrenter på 

marknaden som använder Android drar lika stor fördel av detta som Google blev 

sammanslagningen av kundgrupper en stark bidragande faktor till att marknadsandelar 

snabbt bytte ägare under 2000 talet.  

Med faktum att Google och Microsoft inte tillverkar några egna telefoner agerar de som 

underleverantörer av operativsystem till tillverkare som Samsung, Ericsson och Nokia. 

Deras verksamhet är koncentrerad kring operativsystemet i telefonen vilket har kommit 

att bli den mest centrala delen. De har då naturligt ett stort inflytande på marknaden. I 

och med detta så spelar det idag mindre roll vilken tillverkare som gör mobiltelefonen 

utan det är mer frågan om vilket operativsystem som finns i den. På detta sätt kan 

situationen tolkas så att de gamla tillverkarna av mobiltelefoner har tappat greppet om 

marknaden och det nu istället är underleverantörerna av operativsystem som har tagit 

kontrollen. Då användare i större bemärkelse väljer operativsystem och inte telefon blir 

Nokia beroende av att Microsoft som underleverantör kan tillhandahålla ett bra 

ekosystem med operativsystemet.  

 

Då det är liten spridning på funktionerna i telefonen på grund av att tre operativsystem 

är de som dominerar marknaden är det lättare för konsumenter att ställa krav på 

tillverkarna. Kundgrupper med olika intressen har en god chans att påverka. Tillverkare 

söker möjligheter att differentiera sig i deras segment. Nokia har valt att differentiera sig 

genom att erbjuda telefoner med annorlunda design och med ett användarvänligt 

operativsystem.  

 

Konkurrensen mellan de befintliga aktörerna på marknaden under 2000 talet är i viss 

bemärkelse uppdelad i två segment. Det vill säga de tillverkare som har valt ett 
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operativsystem konkurrerar i större grad med de övriga inom det segmentet. Det råder 

inte lika stor konkurrens med tillverkare som använder andra operativsystem då 

migrationskostnaderna för konsumenter är höga och fördelarna med de olika 

segmenten är ungefär likvärdiga. Branschen är fortfarande snabbt expanderande och 

utrymme finns för nya aktörer dock så råder det stor konkurrens inom Android 

segmentet där väldigt många aktörer konkurrerar med varandra om samma kundgrupp.  

Nokia som valt Windows Phone som operativsystem är inte lika utsatta inom sitt 

segment då det är relativt nytt jämfört med övriga. Nokia är dock beroende av att 

Microsoft kan med Windows Phone möta konkurrensen från de två stora andra 

operativsystemen iOS och Android. Då Nokia har valt att satsa på Windows Phone har 

de gjort ett ställningstagande i branschen och satsat stora resurser. De har likt under 

1990 talet sökt en möjlighet att försöka differentiera sig från sina konkurrenter. Med att 

välja operativsystemet Windows Phone är de beroende av att Microsoft kan lyckas med 

utvecklingen av sitt ekosystem som är så viktigt på dagens marknad. 

 

8.3 Slutsats 

Marknaden för mobiltelefoner har främst förändrats genom att tillgängligheten för nya 

aktörer har försvårats och som en följd av detta har leverantörer samt konsumenters 

förhandlingsstyrka ökat. Detta genom att betydelsen av att knyta till sig en egen 

kundbas som är beroende av att stanna inom samma ekosystem för att inte möta allt för 

stora migreringskostnader. Detta leder till att utvecklarna av dessa ekosystem får starka 

förhandlingspositioner. I detta fall är utvecklarna underleverantörer av operativsystemet 

som lägger grunden till ekosystemet, samt konsumenter som verkar som 

tredjepartsutvecklare vilka bidrar med underhållet av ekosystemet. 

 

Då det i dessa tre krafter av Porters femkraftsmodell går att urskilja betydande 

skillnader anser vi att det är möjligt att identifiera faktorer som har förändrats i 

konkurrenssituationen på mobiltelefonmarknaden för Nokia med denna modell. 
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De två övriga krafter, hot från substitut och konkurrens mellan befintliga aktörer, går att 

identifiera och visar på förändring av karaktär men inte av lika stor betydande grad som 

tillgänglighet för nya aktörer, leverantörers förhandlingsstyrka och konsumenters 

förhandlingsstyrka. 
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9 Diskussion 

 

År 1999 var Nokia ett relativt självförsörjande företag i det avseendet att de inte hade 

några stora samarbeten med kunder eller underleverantörer mer än att de var 

patenthållare för GSM tekniken. Kunderna på marknaden hade ingen stor 

förhandlinsposition då det var en relativ ung marknad med ny teknik där tillverkarna 

ledde utvecklingen. År 2011 förändrades detta till att underleverantörer av 

operativsystem för mobiltelefoner fick en allt mer betydande roll och avtal med Microsoft 

slöts för att kunna konkurrera med nya aktörer på marknaden. Då ekosystemet i 

mobiltelefonerna blev en viktig del av marknaden krävdes också ett tätt samarbete med 

kunder för att identifiera deras behov. Dessa utgör ryggraden i ett ekosystem.  

 

Då mobiltelefonernas funktionalitet år 1999 var av ungefär samma karaktär valde Nokia 

att fokusera på designen av deras produkter samt användarvänligheten. År 2011 har 

Nokias produkter främst förändrats genom att de har integrerat mer funktioner i deras 

telefoner och därmed utvidgat användningsområdet. Nokia har fortfarande kvar sitt 

fokus på utmärkande design av mobiltelefonen samt ett användarvänligt 

operativsystem. 

 

Konkurrenssituationen för Nokia år 1999 var inte särskilt stor. Marknaden var splittrad 

och tillverkare hade svårt att differentiera sig från varandra då tekniken var ny och 

förutsättningarna var låga till att skapa något innovativt utöver att ringa med telefonen. 

Nokia skördade då stora framgångar på grund av att de lyckades differentiera sig på 

marknaden genom att skapa en för kunderna attraktiv design på sina produkter. Under 

2011 förändrades marknaden på det sättet att den delades upp i tre olika segment där 

konkurrensen är störst inom segmenten då migreringskostnader för konsumenter är 

relativt hög mellan segmenten än inom segmenten. 

 

 

 

 



Uppsala Universitet  Mikael Johansson 

Företagsekonomiska Institutionen  Alexander Lundén 

42 

10 Referenser 

 

Detta avsnitt presenter de källor som har använts i arbetet med denna uppsats. Källorna 

är uppdelade efter tillhörande avsnitt i uppsatsen. 

10.1 Teori: 

 

● Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 

Michael E. Porter, 1998, Simon & Schuster Ltd, sid. 3 – 32. 

● The Blue Ocean Strategy, W. Chan Kim, Renée Mauborgne, 2004, Harvard 

Business Review, sid. 76 – 84. 

● The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Michael E. Porter, 2008, 

Harvard Business Review, sid. 78 – 93. 

● Readings in Strategic Planning, P.J. Smit, 2000, Juta Academic, sid. 102 – 117. 

● Strategic Management of Technological Innovation, Melissa A. Schilling, 2010, 

Third Edition, McGraw – Hill international Edition, sid. 107 – 131. 

● Strategy and The Internet, Michael E. Porter, 2006, Harvard Business Review, 

sid. 62 – 78. 

● Managing Innovation, Joe Tidd, John Bessant, Keith Pavitt, 2005, John Wiley & 

Sons, Ltd, sid. 169 – 204. 

 

10.2 Metod: 

 

● Den uppenbara verkligheten, Ib Andersen, 1998, Studentlitteratur. 

● Case study research: design and methods. 2. Ed, Yin, R. K. 1994.  Thousand 

Oaks, CA, Sage. 

● Den kvalitativa forskningsintervjun, Kvale, S. 1997. Lund, Studentlitteratur. 

● Kvalitativa Intervjuer, Trost, J. 2009. Lund, Studentlitteratur. 

 

 



Uppsala Universitet  Mikael Johansson 

Företagsekonomiska Institutionen  Alexander Lundén 

43 

10.3 Empiri: 

 

 Tryckta källor: 

 The Dynamics of Strategic Agility: Nokia´s RollerCoaster Experience, Yves L. 

Doz, Mikko Kossonen. 2008. California Management Review. USA. 

 The GSM System for Mobile Communications, Michael Mouly, Marie-Bernadette 

Pautet. 1997. ETSI. France. 

 Nokia - The Inside Story, Häikiö, Martti. 2002. University of Helsinki. Finland. 

 

Otryckta källor: 

 Mobilen – 50 år. Veckans Affärer. Augusti 2006. Tillgänglig på: 

http://www.mobilen50ar.se/M50.pdf, citerad 5/5 2012. 

 Symbian, The Secret History, Andrew Orlowski. 2010. Tillgänglig på: 

http://www.theregister.co.uk/2010/11/23/symbian_history_part_one_dark_star/, 

citerad 5/5 2012. 

 History of 3G Technology, eHow.com. 2008. Tillgänglig på: 

http://www.ehow.com/about_5076789_history-technology.html, citerad 5/5 2012. 

 SmartPhone, PhoneScoop.com. 2007. Tillgänglig på: 

http://www.phonescoop.com/glossary/term.php?gid=131, citerad 5/5 2012. 

 Operating Systems for Mobile Computing, Sharon P. Hall, Eric Anderson. 2009. 

University of Houston. USA. 

 Iphones Historia, Mobil.se. 2010. Tillgänglig på: 

http://www.mobil.se/guider/iphones-historia-1.370476.html, citerad 5/5 2012. 

 Android: A Visual History, Chris Ziegler, 2011. Tillgänglig på: 

http://www.theverge.com/2011/12/7/2585779/android-history, citerad 5/5 2012. 

 The History of Google Android, Sayed Hashimi, Satya Komatineni, Dave 

MacLean. 2010. Tillgänglig på: http://www.ctoedge.com/content/history-google-

android, citerad 5/5 2012. 

 Burning Platform Memo, Chris Ziegler. 2012. Tillgänglig på: 

http://www.engadget.com/2011/02/08/nokia-ceo-stephen-elop-rallies-troops-in-

brutally-honest-burnin/, citerad 5/5 2012. 



Uppsala Universitet  Mikael Johansson 

Företagsekonomiska Institutionen  Alexander Lundén 

44 

 Nokia Strategy 2011, Nokia Conversations. 2010. Tillgänglig på: 

http://conversations.nokia.com/nokia-strategy-2011/, citerad 5/5 2012. 

 Open Letter From Nokia and Microsoft, Nokia conversations. 2011. Tillgänglig 

på: http://conversations.nokia.com/2011/02/11/open-letter-from-ceo-stephen-

elop-nokia-and-ceo-steve-ballmer-microsoft/, citerad 5/5 2012. 

 Market Share Analysis: Mobile Devices, Gartner press release, 2011. Tillgänglig 

på: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1689814, citerad 5/5 2012. 


