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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I början av april började vi fundera över vilket ämne vi skulle skriva vår kandidatuppsats om. 

Då vi båda är intresserade av mobiltelefoni och strategier ville vi undersöka vilka strategiska 

aspekter som används för den mobila kommunikationen. Vår handledare Anders Hederstierna 

menade att det på skolan fanns ett projekt där fyra PT-studenter arbetade på att utveckla en ny 

mobiltjänst. Studenterna var intresserade av att få kontakt med två ekonomer som skulle ta 

hand om de strategiska och marknadsmässiga delarna av projektet. Sagt och gjort, vi 

kontaktade dem som arbetade med att ta fram strategier för att göra deras mobila tjänst 

lönsam. 

Det var under empirin som vi lade märke till hur de strategier som vi i teorin tog upp inte 

stämde eller bara stämde delvis överens med hur företagen gjorde i verkligheten. Från de tre 

timmar av intervjumaterial vi hade, valde vi att gå ifrån projektet och gå djupare in i de teorier 

som sades vara användbara för mobila tjänster.  

1.2 Problemdiskussion 
Att mobiltelefoni inbringar stora intäkter för operatörerna är inte en överdrift. Idag har ca sex 

miljoner svenskar ett mobiltelefonabonnemang eller kontantkort, vilket är mer än antalet 

abonnenter som har fast teleabonnemang.1 

Eftersom mobiltelefonerna har utvecklats och konsumenterna lärt sig att använda sina 

telefoner finns det en lukrativ marknad att ständigt utveckla mobiltelefonerna. Som ett led i 

detta har operatörerna lärt oss att spela via telefonen, använda den som en kalender osv. 

 

Den utveckling som sker inom branschen för mobil kommunikation tvingar operatörerna att 

ständigt utveckla nya tjänster till mobiltelefonerna. Idag räcker det inte att bara kunna ringa 

utan du ska även kunna skicka SMS (short messaging service), ladda ner bilder och musik till 

din telefon.  Du kan även med de nya telefonerna ta ett foto och skicka denna bild till din 

kompis mobiltelefon eller skicka en tjusig färgbild från skidbacken till dina vänner. Tjänsten 

kallas för MMS2(multimedia messaging service) och den innebär att du kan skicka bilder och 

meddelanden från din mobil lika snabbt och enkelt som med SMS. Den stora skillnaden är då 

att du kan skicka ljud och bilder, tjänsten sägs bli lika stor som SMS om inte större.3 Denna 

1 Post och telestyrelsen, mobiltelemarknaden ur en konsument- och konkurrensperspektiv, 2001 
2 http://www.internetworld.se, 2003-04-01 
3 http:// www.avanza.se, 2003-04-01  
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utveckling av tjänster öppnar nya inkomstbringande möjligheter för mobiloperatörerna då 

konsumenterna tenderar att använda sin mobiltelefon i ett större sammanhang.   

 

I litteraturen finns termen mobil tjänst inte förklarat i direkta termer. Men innebörden av ordet 

säger mycket. Tag det klassiska kännetecknen för en tjänst, konsumeras vid köpet, kan ej 

lagras mm. Men kan alla tjänster anses som mobila? Är det exempelvis lämpligt att läsa en 

uppsats genom din mobil. Detta torde skapa stora svårigheter eftersom skärmen är för liten 

och gör det svårt att läsa uppsatsen. Det blir helt enkelt inte samma sak att läsa den på din 

dator som i mobilen. Med detta vill vi visa läsarna att alla tjänster inte kan anpassas till 

mobilen. 

För närvarande finns det en mängd olika mobila tjänster som du som användare kan ha i din 

mobiltelefon. Nedan återfinns olika exempel. 

 

• Informationstjänster och nöjen – nyheter, väder, aktiekurser. Vi kallar dessa tjänster 

för strunttjänster. 

• Mobilt intranät & extranet - e-post, kalender, företags intranät samt vissa 

konsumenttjänster. 

• E-commerce – tanken är att konsumenten ska kunna handla produkter/tjänster på 

Internet via telefonen. Göra transaktioner via mobilen. Det är här som GPRS och 

WAP kommer in. 

 
Enligt Porter kan hans basstrategier, kostnadsöverlägsenhet, differentiering samt fokus 

användas på alla slags produkter eller tjänster oavsett bransch. Detta verkar dock enligt det 

material vi arbetat med inte stämma. Då mobil kommunikation handlar om att arbeta med 

information så uppstår en massa problem rent strategiskt.  

Information skiljer sig från produkter och andra tjänster då den är kostsam att producera men 

kostar runt noll kronor att reproducera.4 Dessutom kan informationen säljas om och om igen. 

Hur ska då ett företag kunna använda en strategi som baseras på att sänka sina kostnader när 

man inte har några kostnader att sänka? 

 Företag som arbetar med mobil kommunikation måste anpassa sig till en mycket hög 

innovationstakt. Detta ställer höga krav på företagen och dess utveckling av nya produkter 

och tjänster. Den informationen som ansågs ny och innovativ igår kommer i morgon att vara 

gammal. Hur ska då företagen kunna veta vilka kunder man ska satsa på? Vilka segment 

4 Shapiro, Carl, Varian, Hal R; Information Rules, Harvard Business Press. 1998 
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kommer att vara mest lönsamma? Detta är strategiska frågeställningar som företagen inom 

mobil kommunikation brottas med varje dag.  

Hur ska man välja, vilka aspekter läggs in i valen? Den strategi som användes för att göra 

SMS lönsamt, kan den återanvändas till att användas för MMS? 

Vad teoretikerna menar är att de företagsekonomiska teorierna för marknadsföring och 

strategi alltid kan användas oavsett bransch. Men är det så att strategier som t ex togs fram för 

20 år sedan kan användas på branschen för mobil kommunikation eller blir man således 

tvungen att anpassa sina strategier efter den specifika tjänst man producerar? 

 

Genom ovanstående resonemang anser vi att det krävs en genomgång där vi undersöker hur 

det strategiska arbetet ser ut inom den mobila kommunikationen och vilka strategier som kan 

användas för att göra mobila tjänster lönsamma.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för möjliga strategier som kan användas 

för att göra  mobila tjänster lönsamma.  
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2. Metod 

2.1 Arbetsgång 
För att skapa oss en så bred bild om ämnesområdet har vi läst artiklar och annan litteratur 

inom ämnet. Vår referensram är Porters och Shapiro samt Varians teorier om olika strategier. 

 

Vi har valt de ovanstående författarna eftersom deras teorier avspeglar situationen inom IT-

branschen bäst. Vilka teorier som vi använda återfinns i 2. Därefter kommer vi att ge en mer 

detaljerad bild hur arbetet med analysen har gått till. Denna återfinns under 2.3 metod för 

analys.     

 

För att skapa en förståelse för de teorier som vi valt valde vi att genomföra en kvalitativ studie 

där vi inhämtade material till vår analys. Som vi tidigare nämnde blev denna information så 

utförlig att vi själva valde att gå ifrån det projekt vi först arbetat med, för att istället gräva 

djupare in i de teorier som vi valt. 

2.2 Positivismen kontra Hermeneutiken   
Utredare samt forskare arbetar ofta med ett antal förenklade, väldefinierade och 

systematiserade antaganden om sambandet mellan de faktorer eller fenomen som studeras.5 

Denna förenkling kallas oftast för modell. Den medvetna förenklingen är både modellens 

styrka samt svaghet. Styrkan ligger i att modellen blir mera överblickbar än den komplexa 

verkligheten. Svagheten hänger samman med att modellen riskerar att inte avbilda sådana 

delar av verkligheten som kanske är väsentliga. Detta medför att alla modeller mer eller 

mindre kan anses som felaktiga i den bemärkelsen att de inte avspeglar hela verkligheten.6  

 

Att tolka och förstå hur andra människor upplever sin situation och vad detta betyder för 

beslut och handlingar, anses som ett hermeneutistiskt synsätt.7  

Vi vill med denna uppsats skapa förståelse för möjliga strategier till mobila tjänster. Detta ska 

vi göra genom att undersöka orsak-verkan-samband.  

Vetenskapens mål är att förklara, detta kan göras genom att söka efter orsaksförklaringar och 

kausalitetssamband. Orsak: man sänker priset på en tjänst. Verkan: efterfrågan ökar och 

5 Lundahl, Skärvad; utredningsmetodik för samhällsvetare & ekonomer. 1999 
6 Ibid.1999 
7 Lundahl, Skärvad; utredningsmetodik för samhällsvetare & ekonomer, 1999. Sid 42 
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företaget skapar lönsamhet.8 Dessa orsak-verkan-samband brukar betecknas som 

positivismens grundpelare.9 

 I vår uppsats kommer vi att använda den positivistiska forskningsprocessen. Först ska vi 

samla in fakta från två respondenter. Sedan ska vi utifrån empiriska data försöka att identifiera 

mönster och regelbundenheter då vi hoppas på att respondenterna säger samma saker.  

2.3 Referensram 
Vi har valt att använda oss utav Porters generic strategies med strategierna 

kostnadsöverlägsenhet, fokus samt differentiering.10Denna modell valdes då den är en 

basstrategi, och att den i princip kan tillämpas på alla sorters produkter samt tjänster. Vidare, 

för att skapa en förståelse för IT-relaterade produkter har vi valt att lägga till Shapiro och 

Varians, information rules, syn på strategier.11Deras idéer ger oss en bredare grund att stå på 

då vi undersöker möjliga strategier för mobila tjänster. 

För forskare är det särskilt viktigt att bli medveten om den egna referensramen och de 

antaganden som påverkar utredningsarbetets uppläggning, metoder och resultat. När man talar 

om en vetenskaplig föreställningsram består detta av ett antal dominerande antaganden om 

vetenskapliga metoder, intressanta forskningsområden och etablerade teorier. 

Då vi är intresserade av den företagsekonomiska aspekten och inte den tekniska, kommer vi 

att utgå från ett företagsledningsperspektiv.12 Detta perspektiv valdes då strategier framförallt 

utformas av ledningen eller styrelsen på ett företag.  

 

2.4 Metod för analys 
Kunskapsläget; Detta utgår från vad man idag vet om strategier i allmänhet. Dessutom vilka 

strategiska aspekter som måste tas i akt då man arbetar med information och inte produkter. 

 

Egen undersökning; Målet med denna undersökning är att skapa en förståelse för möjliga 

strategier för mobila tjänster. Med kunskapsläget i bagaget kommer författarna att sedan gå ut 

i företagen och be dem förklara vilka strategier som används idag och hur de används.  

 

8 Ibid.Sid 39 
9 Ibid.Sid 39 
10 Porter Michael; Competetive Strategies, 
11  Shapiro, Carl, Varian, Hal R; Information Rules, Harvard Business Press. 1998 
12 Lundahl, Skärvad; utredningsmetodik för samhällsvetare & ekonomer, 1999 
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Skapa större förståelse för teorierna; Utifrån den empiriska undersökningen och teorierna 

från kunskapsläget, kommer vi sedan att försöka se upprepade mönster. Detta kommer att 

medföra en ökad förståelse för teorierna.  

Ovannämnd metod för analys brukar kallas för ett abduktivt synsätt.13 Ofta, då författarna 

använder sig av ett abduktivt synsätt, vill man försöka att skapa nya teorier eller modeller från 

de empiriska och teoretiska upptäckterna. Vi har dock valt att inte försöka göra någon ny 

modell utan snarare diskutera kring upptäckterna vi gjort. Detta för att öka förståelsen för vårt 

ämne. 

  

2.4 Datainsamling 
Efter det att forskarna har valt syfte samt ämnesinriktning kommer insamlingen av 

information. Denna information började med insamling av sekundärdata för att sedan 

kompletteras av primärdata. Vi ska genomföra två standardiserade intervjuer med öppna 

svarsalternativ. Anledningen till detta är att vi vill att respondenterna ska besvara frågorna 

fritt dvs. det är de själva som formulerar sina svar.  

Då vi är bosatta i Karlskrona och utbudet av IT-företag är brett, har vi valt att genomföra 

intervjuerna på två företag belägna i Karlskrona. Dessa företag är Vodafone och Exsero. 

Anledningen till att vi valde just dessa företag är att båda säljer mobila tjänster och är relativt 

framgångsrika inom sin bransch. 

 

 Vi ringde till företagen och bad att få tala med någon som var kunnig på mobila tjänster, och 

på så sätt kom vi i kontakt med Jörgen Nilsson samt Patrik Holst. Intervjuerna varade totalt tre 

timmar och vi kände att materialet skulle vara nog för en analys.  

Vid standardiserade intervjuer är det vanligt att man använder en bandspelare för att 

möjliggöra en fullständig dokumentering av allt som sägs och detta valde vi också att använda 

oss utav.   

2.4.1 Sekundärdata 
Denna insamling av data kommer att ligga till grund för resten av vår uppsats. Informationen 

som vi inhämtat kommer främst från böcker inom valt ämne. Vi har även valt att använda oss 

av information från Internet då det finns en hel del information som är lättillgängligt där. 

13 Lundahl, Skärvad; utredningsmetodik för samhällsvetare & ekonomer, 1999 
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Tyvärr förekommer det data på framförallt Internet som inte är vetenskapligt bevisad och 

författarna har försökt att filtrera bort denna oseriösa information så gott det går.  

2.4.2 Primärdata 
De primärdata som vi använt för denna uppsats kommer från intervjuer med personer som 

arbetar med mobil kommunikation och framtagandet av mobila tjänster. Företagen som vi 

intervjuat var följande; 

• Vodafone- Marknadschef Patrik Holtz. Företaget arbetar med att utveckla mobila 

tjänster samt telefoni. 

• Exsero- Vd Jörgen Nilsson. Förtaget arbetar likaså med mobila tjänster. 

 

Eftersom denna uppsats riktar sig framförallt till ekonomer eller personer med ekonomiskt 

intresse är det viktigt att förstå att intervjuobjekten har en framtidsvision på tekniken som 

kanske inte alltid stämmer överens med den ekonomiska verkligheten. Därför är det viktigt att 

ta denna överoptimism på ett kritiskt förhållningssätt.  

 

2.4.3 Användning av resultat 
 
Då denna uppsats syfte är att skapa förståelse för möjliga strategier som kan användas för att 

göra mobila tjänster lönsamma och inte att försöka skapa generella strategier, är det viktigt att 

förstå att resultatet inte kan anpassas till andra företag eller branscher än de som vi tagit med i 

empirin. 

Resultatet i uppsatsen är därför skriven som en avslutande diskussion och inte som en 

ordinarie slutsats. 
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3. Teori 

 

3.1 Vad är specifikt med mobila tjänster utifrån ett strategiskt 
perspektiv? 
Inom branschen för mobil kommunikation sker en utveckling som kan ses som dynamisk. 

Tekniken utvecklas allt snabbare. Detta ställer också krav på de företag som konkurrerar inom 

denna bransch. Krav ställs också på de individer som arbetar med att ta fram nya mobila 

tjänster. 

Kunskapen har under de senaste åren varit uppe till diskussion och man har talat om 

humankapitalets vikt i företagen. 

Andra aspekter som vägs in i informationsteknologin är att det dyker upp andra kostnader än 

vad som tidigare funnits. Shapiro och Varian menar att information är kostsam att producera 

men billig att reproducera.14Med detta vill man mena att man som företag inte kan basera sitt 

pris på kostnader utan snarare på kundernas nytta av att använda tjänsten eller produkten. Om 

kostnaden för att reproducera information ligger nära noll kronor, så skulle också priset ligga 

runt noll kronor, vid en prissättning baserad på kostnader. Istället menar författarna i generella 

ordalag att man måste prissätta efter kundernas nytta av tjänsten eller produkten.  

Shapiro och Varian menar att då kostnader som existerat i den gamla ekonomin inte längre 

finns i den nya blir företagen istället tvungna att differentiera sina tjänster eller produkter och 

erbjuda tjänsten eller produkten i olika prisklasser samt i olika förpackningar.15Genom att 

göra detta kan företagen få ut så mycket av tjänsten som möjligt. Detta ställer allt högre krav 

på företagets marknadssida där man måste känna sina kunder väl. Vad händer om man väljer 

fel kundsegment? 

 

Givetvis finns det mer generella problem med mobila tjänster. Kommer kunderna att vilja läsa 

sina tidningar via mobiltelefonen eller anser man att skärmen är för liten för detta? Vilka 

tjänster efterfrågar kunderna och har företagen lanserat tjänster som stämmer överens med 

kundernas preferenser? I och med att mobila tjänster är någonting tämligen nytt kan man inte 

jämföra detta med tidigare erfarenheter. Företagen har ju skapat ett behov som tidigare inte 

existerat. 

14 Shapiro, Carl, Varian, Hal R; Information Rules, Harvard Business Press. 1998 
15 Ibid.1998 
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De nuvarande mobiltelefonerna har begränsningar gällande användningsområdena då nätet 

inte klarar av de nya tjänsterna. Detta sägs lösa sig då 3G implementeras, men när detta sker 

vet ingen riktigt än. Dessutom, ska man samarbeta med konkurrenter och dela på de höga 

utvecklingskostnader som uppstår? Eller ska man gå sina egen väg? 

Alla dessa aspekter är viktiga för företagen inom mobil kommunikation och de måste tas i 

beaktande. Vi vill med detta resonemang ge läsarna en inblick i problematiken inom 

branschen. 

 

3.2 Porters Generic Strategies 
Som vi tidigare nämnt är det viktigt för ett företag att ha en strategi när man försöker gå in på 

en marknad eller försöker hålla sig kvar på den nuvarande. Det finns lika många strategier 

som det finns företag och olika strategier måste anpassas till det specifika förtaget. Michael 

Porters generic strategies är en i mängden.  

 

Michael Porter menar att ett företag automatiskt hamnar inom två olika kategorier: 

kostnadseffektivitet samt differentiering.16Vidare menar han att dessa två övergripande 

strategier kan, med utgångspunkt från företagets styrkor, brytas ned till tre mindre 

basstrategier.  

Dessa kallas för basstrategier då de kan anpassas till alla sorters produkter och tjänster som 

t.ex. mobila tjänster.17Strategierna är: kostnadsöverlägsenhet, differentiering samt fokus. 

Dessa strategier utförs på ledningsnivå där strategiarbetet normalt äger rum. 

 

3.2.1 Konstnadsöverlägsenhet 
Målet med denna strategi är att vara det företag inom det egna segmentet som erbjuder 

likvärdiga produkter eller tjänster som konkurrenterna, men med lägre kostnader. Det är 

viktigt för företaget att använda sig av alla kostnadsfördelar om målet är att bli 

kostnadsöverlägsen.18 

 

Företaget kan antingen sälja sina produkter till samma pris som sina konkurrenter och höja 

sina marginaler, eller kan företaget sälja sina produkter till ett lägre pris och därmed ha 

16 http://www.quickmba.com/strategy/generic, 2003-04-15 
17 Ibid.2003-04-15 
18 Ibid.2003-04-15 
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samma marginaler som konkurrenterna.19Effekten av detta är att lönsamheten eller efterfrågan 

ökar. 

Detta medför att företaget under ett priskrig, då priset sänks, kan klara sig bättre än sina 

konkurrenter p.g.a. lägre kostnader vid produktionen samt större marginaler vid försäljning. 

Denna strategi är bäst anpassbar vid stora marknader med mycket kunder. 

 

Några sätt för ett företag att sänka sina produktionskostnader är bl a att effektivisera 

produktionsprocessen. Vidare kan företagen köpa in större mängder material till lägre priser. 

Det kan även innebära att man outsourcar delar av sin verksamhet för att kunna fokusera på 

kärnverksamheten.20  

Kännetecken på de företag som lyckas att bli kostnadsöverlägsna har oftast de styrkor som 

redovisas nedan. 

• Tillgångar till kapital som kan användas för att investera i produktionsanläggningar. 

      Denna investering kan skapa ett hinder som konkurrenterna inte kan övertrumfa 

• Öka effektiviseringen av produktionsgången. 

• Ha hög kompetens inom produktionen. 

• Effektiva distributionskanaler. 

 

Även Shapiro och Varian menar att denna strategi kan vara ett lyckat val. Dock endast när 

möjligheten att differentiera sig inte existerar.21De menar att informationssamhället där 

tjänster och inte produkter säljs, gör det svårare för företagen att försöka nå 

kostnadsöverlägsenhet. Då information är kostsam att producera är den dock extremt billig att 

reproducera. Detta medför att den kostnad som uppstått vid produktionen av information är 

förbrukad eller ”sunk cost”. Den kan med andra ord inte tas tillbaka.22Skillnaden är dock att 

informationen som man producerat kan säljas åter och åter då tillgången inte är begränsad.  

Ett sätt att bli kostnadsöverlägsen enligt Shapiro och Varian är att öka sin försäljning 

maximalt 23och därigenom fördela sina kostnader på flera enheter.  

 

Givetvis finns det hinder även med denna strategi. Andra företag kan också sänka sina priser 

och effektivisera sina produktioner.  

19 Ibid.2003-04-15 
20 Ibid.2003-04-15 
21 Shapiro, Carl, Varian, Hal R; Information Rules, Harvard Business Press. 1998 
22 Ibid.1998 
23 Ibid.1998 
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Då teknologin snabbt avancerar kan dina konkurrenter använda sig av något som kallas för 

”leapfrog”. Med detta kan företaget utveckla sig självt ett snäpp högre än vad ditt företag 

gjorde. Detta görs då man studerat någons produktionsprocess och anpassar sin egen till det 

bättre.24 

 

3.2.2 Differentiering 
Detta val av strategi innebär att man erbjuder produkter eller tjänster som är differentierade på 

ett sådant sätt att de kan säljas till ett pris som överstiger differentieringskostnaden. Vad man 

vill uppnå med denna strategi är att erbjuda sina kunder mervärde med tjänsten eller 

produkten genom att tillföra positiva attribut.25  

Det mervärde som tjänsten eller produkten tillför kunderna medför att företaget kan ta ut ett 

högre pris. Priset står i relation till det värde som kunden upplever han/hon får. 

Genom att företaget differentierar sina produkter eller tjänster medför det att kunderna har 

svårt att finna likvärdiga produkter eller tjänster.26Svårigheten att hitta liknande produkter 

eller tjänster medför att företaget blir mer konkurrenskraftigt. 

Företag som lyckats med denna strategi har ofta nedanstående styrkor: 

• Använder en hög grad av FOU (forskning och utveckling). 

• Kunniga medarbetare som utvecklar kreativa produkter eller tjänster. 

• Kunniga försäljare som kan framhäva fördelarna med produkten eller tjänsten. 

• Ett starkt varumärke som kännetecknar kvalitet samt innovativa lösningar. 

 

Ett tillägg gällande denna strategi som Shapiro och Varian gör, är att företaget inte bara 

behöver differentiera sina tjänster eller produkter. Det är lika viktigt att differentiera sitt 

pris.27 

Genom att erbjuda sina kunder tjänsten eller produkten i olika förpackningar samt prisnivåer 

lyckas företagen uppnå konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Ett sätt att göra detta 

på ett effektivt sätt är att använda sig av Internet. Genom Internet kan företagen länka 

samman det kunden söker efter med ytterligare information gällande t.ex. adresser, 

telefonnummer ect. som kunden kan ha nytta av.28 

 

24 http://www.quickmba.com/strategy/generic, 2003-04-15 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Shapiro, Carl, Varian, Hal R; Information Rules, Harvard Business Press. 1998 
28 Ibid.1998 
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Problemen med att använda sig av denna strategi kan vara att man utvecklar en tjänst eller en 

produkt som kunderna inte efterfrågar. Kundernas preferenser stämmer kanske inte överens 

med den tjänst eller produkt som man skapat. Därför är det extra viktigt att personerna som 

arbetar med FOU är lyhörda för kundernas önskemål och att försäljningsteamet samlar in 

pålitlig kunddata.29 

Dessutom kan konkurrenterna ha fokuserat på ett annat, lönsammare, marknadssegment och 

differentierat sina tjänster eller produkter enligt det segmentets preferenser. I och med detta 

kan dina konkurrenter nå högre lönsamhet än du gör i ditt segment. 

 

3.2.3 Fokus 
Denna strategi hänger ihop med de ovanstående. Skillnaderna ligger i att man fokuserar på ett 

visst utvalt segment. Inom detta segment försöker man sedan att använda sig av de andra 

strategierna, kostnadsöverlägsenhet samt differentiering.30Denna fokusering medför att 

förtaget bättre kan tillgodose de kunders önskningar som återfinns i det specifika segmentet. 

Genom att tillämpa en fokusstrategi kan förtaget skapa en högre lojalitet bland sina kunder 

och detta avskräcker konkurrenter för att försöka konkurrera på ditt segment.31 

Då företaget har valt att specialisera sig på ett visst kundsegment har man inte lika stor chans 

att köpa in stora volymer till lägre priser. Man skulle kunna säga att företaget handlar till 

högre kostnad/inköpspris. Då produkten är differentierad blir det svårare för kunden att hitta 

ett substitut. Kunden betalar därför det högre priset och blir bärare av kostnaden som uppstått 

vid fokuseringen samt differentieringen.32  

I den nya ekonomin handlar det dock ofta inte om att köpa in material till ett lägre pris. Som 

vi tidigare nämnt är information dyr att producera men billig att reproducera. Detta medför att 

man i den nya ekonomin tar andra beslut gällande segmentering.33  

Företagen som väljer fokus som strategi har stor kunskap om sina kunder och kan därför 

skräddarsy olika tjänster eller produkter till segmentet. 

Risker som man ta med denna strategi är att företaget producerar tjänster eller produkter till 

segment som inte är lönsamma. Kundens preferenser stämmer inte ihop med det som 

företaget producerar.34 

29 Kotler Philip; Principal of Marketing, Prentice Hall Europe, 1999 
30 Shapiro, Carl, Varian, Hal R; Information Rules, Harvard Business Press. 1998 
31 Ibid.1998 
32 http://www.quickmba.com/strategy/generic, 2003-04-15 
33 Shapiro, Carl, Varian, Hal R; Information Rules, Harvard Business Press. 1998 
34 Ibid.1998 
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Det kan även hända att ett annat företag kommer in på samma segment och tillämpar en bättre 

kostnadsöverlägsenhetsstrategi och konkurrerar direkt med dina kunder.35 

  

3.3 First Mover Advantages 
Denna strategi fick riktligt med uppmärksamhet under den tiden då IT vände upp och ned på 

marknaden. Som vi beskrev under strategin kostnadsöverlägsenhet finns risken för att 

företagen som pressar sina priser ofta hamnar i ett priskrig. Att ta sig helskinnad ut från detta 

krig kan kosta mer än vad det smakar. Istället förespråkar Shapiro och Varian att man 

försöker få ut sina tjänster eller produkter på marknaden innan konkurrenterna, samt att man 

har en framförhållning.36Genom att få ut sina produkter eller tjänster först på marknaden kan 

företaget skapa sig en så stor marknadsandel som möjligt innan konkurrenterna hinner 

utveckla liknande eller bättre produkter/tjänster.  

Dock finns det även hinder med denna strategi. Genom att snabba på produktionen kan fel 

uppstå som medför att kundernas förväntningar inte stämmer med produkten eller tjänsten. 

Detta hände många företag under IT-eran.37 Ett annat problem är att du blottar dig själv vilket 

det medför att dina konkurrenter kan reproducera liknande tjänster/produkter till ett lägre pris 

vad än du kan.38 

3.4 Positiv Feedback 
Marknader som kännetecknas av positiva effekter får ofta sin struktur genom att små, 

oförutsägbara saker inträffar. De kan utgöras av en oväntad orderingång, ett mycket lyckat 

strategiskt beslut av ledningen eller helt enkelt bara tur. Dessa små händelser förstärker sedan 

varandra till en marknadsledning, vilken i sin tur sedan tenderar att skapa dominans.39 

 

Enligt Shapiro och Varian finns det ytterligare resonemang kring positiv feedback. Man 

menar att en produkt som redan säljer då den lanseras genererar en inkomst som kan användas 

till att förbättra tjänsten eller produkten. Vidare ökar kunskapen om tjänsten eller produkten 

då den används, vilket kan leda till att biprodukter kan utvecklas för att förstärka den 

ursprungliga tjänsten/produkten. Denna utveckling kan liknas vid en spiral där 

35 http://www.quickmba.com/strategy/generic, 2003-04-15 
36 Shapiro, Carl, Varian, Hal R; Information Rules, Harvard Business Press. 1998 
37 Ibid.1998 
38 Ibid.1998 
39 Ibid.1998 
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tjänsten/produkten förstärker sig själv tills en bättre tjänst/produkt dyker upp på marknaden 

och ersätter den gamla.40 Mobiltelefonsystemet GSM kan liknas vid ovanstående resonemang. 

 

3.5 Nätverkseffekter 
För många IT-baserade tjänster/produkter ökar kundnyttan med användarbasen. Då värdet för 

en kund som köper en tjänst/produkt beror på hur många andra kunder som köper samma 

tjänst/produkt, förekommer vad ekonomer brukar benämna nätverkseffekter.41 Ta 

mobiltjänsten SMS som ett exempel. Då den första kunden köper en telefon och skickar ett 

SMS kommer han/hon inte att ha så stor nytta av telefonen då hon/han är ensam om tjänsten. 

Tjänsten är alltså inte värd någonting. Det är först när fler kunder har tillgång till samma tjänst 

i sina mobiltelefoner som den har ett högre värde. Ju fler telefoner som stödjer SMS, desto 

mer ökar nyttan av att ha en telefon då de nu kan SMS: a varandra. Alltså har också värdet på 

SMS ökat.  

Då positiv feedback gör den starkare tjänsten/produkten starkare gör det även den svagare 

svagare. Följande exempel kan illustrera detta:  

antag att två produkter tävlar på samma marknad och att nyttan ökar med 1 för varje ny 

användare av produkt A. I fallet med produkten B ökar nyttan med 3 för varje ny användare, 

men den initiala nyttan är 4 jämfört med 10 för produkt A. Man kan i princip anta att samtliga 

användare väljer produkt A även om B snart skulle ha större nytta av produkten ifall kunderna 

valde den. Detta tack vare att den initiala nyttan är större för A än för B.  

Vad som illustreras med exemplet ovan är vad positiv feedback kan medföra. Shapiro och 

Varian kallar även detta resonemang för inlåsningseffekter, där kunderna låser in sig själva i 

en viss produkt för att den stora massan väljer produkten A.42Som läsarna säkert förstår kan 

detta leda till att en viss tjänst/produkt blir marknadsledare medan den konkurrerande går i 

konkurs. Det gör det även svårare för nyetablerade företag att konkurrera på marknaden.  

Givetvis räcker det inte att ha en stor användarbas utan dessa kunder måste också underhållas 

för att man inte ska riskera att tappa kunderna. Man rekommenderar b la 

penetrationsprissättning för att skapa samt underhålla denna positiva trend.43  

 

40 Ibid.1998 
41 Shapiro, Carl, Varian, Hal R, Information Rules, Harvard Business Press. 1998 
42 Ibid.1998 
43 Ibid.1998 
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Om kundnyttan i ovanstående exempel skulle vara konstant då användarbasen förändras, 

uppstår en liknande situation. Den initiala nyttan blir fortfarande avgörande för det slutgiltiga 

resultatet och vi får förmodligen en tjänst/produkt som dominerar markanden. Vi får alltså 

även här en viss inlåsningseffekt, men i slutändan då situationen uppstår där det råder jämvikt, 

kommer denna inlåsningseffekt att försvinna. 

Med detta resonemang vill man upplysa att då en liten slumpartad händelse inträffar som 

medför en liten ökning av användarbasen för en viss produkt eller tjänst vars nytta ökar med 

antalet användare, kan detta leda till att en viss tjänst eller produkt når en dominerande 

ställning.44 

 

3.6 Strategiska vapen mot konkurrenterna 
För att undvika att hamna i situationer enligt exemplen ovan (eller att försöka dra nytta av det 

läget) är det viktigt att först bestämma om tjänsten eller produkten ska vara tillgänglig för alla 

som vill använda den. Försök att skydda tjänsten eller produkten med patent är ett sätt att 

förhindra att konkurrenter utvecklar en liknande tjänst/produkt. Detta är dock både 

tidskrävande samt ekonomiskt krävande. Istället menar Shapiro och Varian att man bör 

utveckla biprodukter som i sin tur kan leda till ökad lönsamhet.45Dessa biprodukter kan 

medföra att användarbasen i sin tur ökar och att detta medför större marknadsandelar. Ett 

annat sätt är att skapa allianser eller partners där två eller flera företag arbetar ihop mot en 

marknad. Dessa företag kan sedan dela på de kostnader som uppstår vid framtagandet av t e x 

en ny teknologi. Detta är något som bl a Ericsson, Telia, Nokia m fl gör då man försöker ta 

fram 3G och de master som måste ingå i systemet.46När sedan tekniken, tjänsten/produkten 

finns på markanden kan man konkurrera på lika villkor. Ett sätt är då att utveckla biprodukter. 

Aggressiv prissättning är ett effektivt exempel på detta. Genom att erbjuda en viss 

tjänst/produkt gratis kan man snabbt öka användarbasen för att säkra marknadsandelar i 

framtiden.47      

 

 

 

 

44 Ibid.1998 
45 Shapiro, Carl, Varian, Hal R; Information Rules, Harvard Business Press. 1998 
46 Ibid.1998 
47 Ibid.1998 
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3.7 Sammanfattning teorier 
 

• Porters Generic Strategies; Porter tre basstrategier är: kostnadsöverlägsenhet, 

differentiering samt fokus. Kostnadsöverlägsenhet: genom att sänka 

produktionskostnaderna kan man uppnå konkurrensfördelar. Differentiering: 

skapandet av nya, förbättrade, tjänster kan öka företagets marknadsandelar. Fokus: ett 

förflyttat fokus till ett lönsammare segment kan öka lönsamheten.     

• First Mover Advantage: denna teori eller tankesätt beskriver vikten att vara först med 

någonting t.ex. en mobil tjänst. Ett företag kan exempelvis skapa en god image genom 

att alltid vara först på markanden med en ny tjänst.  
• Positiv feedback: denna strategi handlar om att tjänster eller produkter som genererar 

inkomster vid lansering kan användas för att göra tjänsten eller produkten bättre. Detta 

genom att kunderna ger positiv feedback. Dessutom ökar kunskapen om tjänsten eller 

produkten då den används, vilket kan leda till att biprodukter utvecklas som kan 

förstärka den ursprungliga tjänsten. 

• Nätverkseffekter: denna strategi handlar om att försöka skapa ett nätverk av kunder 

och få nätverket så stort som möjligt. Tankesättet är att den starkare blir starkare dvs. 

självförstärkande framgång. Detta eftersom nätverkets värde ökar exponentiellt.  

• Strategiska vapen mot konkurrenterna: denna del handlar om huruvida man ska 

försöka patentera sina tjänster eller använda en öppenhet. Vidare nämns olika 

strategiska aspekter som kan medföra högre konkurrensfördelar t ex aggressiv 

prissättning samt utveckling av biprodukter.  
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4. Empiri & Analys 
Vi har valt att analysera teorierna och empirin i samma avsnitt. Detta för att undvika 

upprepade ord och meningar.   

4.1 Vodafone 
Vodafone arbetar med mobil kommunikation och har idag ca 1 311 000 kunder. 

Personalstyrkan uppgår idag till 1500 personer i Sverige. Bolaget bildades 1991 och öppnade 

sitt nät under 1992. 
I Sverige hette bolaget tidigare Europolitan men kom efter sammanslagningen att ingå i 

Vodafonekoncernen.  

Så här säger man själva om vad företaget arbetar med: 

”Just nu arbetar vi vidare med framtidens mobila nätverk som kommer att göra våra kunders 

vardag ännu enklare och roligare. Arbetsglädje är en av våra starkaste drivkrafter. För oss är 

det självklart att skapa produkter och tjänster av högsta kvalitet - och ha roligt samtidigt! 

 Vi är passionerat nyfikna på våra kunder och funderar hela tiden på hur mobil 

kommunikation kan förenkla och berika deras vardag och liv. Och vi nöjer oss inte förrän alla 

våra kunder tycker att Vodafones tjänster är de bästa och mest användbara”. 

Personen som vi intervjuade och som sagt ovanstående heter Patrik Holst och arbetar som 

marknadschef på företagssidan i Karlskrona. Han har arbetat med detta sedan Europolitan 

först öppnade i Karlskrona. Företaget startades 1991. 

 

4.1.2 Kostnader och priser 
Ett sätt att nå högre konkurrensfördelar enligt Porter är att bli kostnadseffektiv. Genom låga 

kostnader i produktionen kunde företaget nå högre lönsamhet. Porter menar att denna strategi 

kan tillämpas på alla produkter eller tjänster oavsett bransch. Vodafone ser dock inte detta 

som ett användbart medel när man arbetar med mobil kommunikation. Då informationen som 

produceras är billig att reproducera kan man sälja samma tjänst eller produkt om och om igen. 

Dock finns det alltid andra kostnader. Patrik säger att det finns en uppköpskostnad och flera 

underhållskostnader. Vodafone köper oftast tjänster som redan finns vilket innebär att våra 

utvecklingskostnader är små. Patrik berättade att ca 90 procent av alla deras tjänster är köpta 

och inte egenproducerade. Underhållskostnaderna uppstår då master och dylikt ska repareras 

och skötas. Detta verkar delvis överensstämma med det som Shapiro och Varian talar om. De 

menar att information är dyr att producera men billig att reproducera. Skillnaden blir dock att 

man inte kan basera sin prissättning efter enbart kundens nytta av användningsområdet, utan 
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man måste även titta på de kostnader som uppstår vid produktionen och marknadspriset för 

liknade tjänster.  

 

”Priset sätts på marknaden och har du otur så går du med förlust” 

 

Patrik menar att företagets kostnader, kundens betalningsvilja och marknadspriset måste 

samspela för att en ny tjänst ska vara lönsam. Vidare menar Shapiro och Varian att det inom 

informationssamhället är svårare för företagen att bli kostnadseffektiva då man framförallt 

säljer information och inte produkter. Detta verkar stämma enligt det som Patrik Holtz 

beskriver. Inom den mobila branschen är det nätet och masterna som är den stora kostnaden 

och denna kostnad är svår att sänka. Masterna är ju grunden för att mobiltelefonerna ska 

kunna fungera. Men informationen som sedan produceras och distribueras kostar tämligen lite 

om man bara tittar på själva informationen i sig, menar Patrik. Därför arbetar man inte med att 

försöka sänka kostnader utan snarare arbeta med att maximera intäkterna. Dock försöker man 

på Vodafone att effektivisera underhållsprocesserna. Dessa kan alltid göras mer effektiva och 

på det sättet bidra till minskade kostnader överlag. Han sa även att man givetvis försöker köpa 

in tjänster eller produkter till så låga priser som möjligt, annars skulle ekonomin på företaget 

bli lidande. 

  

”Det kommer alltid att finnas kostnader även i denna typ av bransch. Men de ser som sagt lite 

annorlunda ut”  

    

Man försöker m a o inte att producera något bara för det är tekniskt möjligt om det inte 

samtidigt kommer att leda till lönsamhet för företaget. Dock ser man på Vodafone en tendens 

att kunderna efterfrågar många nya tjänster och att det finns mycket pengar att göra inom 

mobila tjänster.  

 

”Om det är tekniskt möjligt att ta fram en ny tjänst som vi tror att konsumenterna vill ha, så 

gör vi det” 

 
Detta resonemang verkar stämma överens med vad Shapiro och Varian beskriver och som 

benämns ”customer solution”. Tanken är att man flyttar fokus från produkten till kunden. På 

Vodafone menar man att det inte alltid har varit på detta sätt men att man numera blir tvungen 
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att arbeta så. Dock tillägger man att kunderna idag är väldigt tekniskt utbildade och att det 

oftast inte är kunden som begränsar utvecklingen utan snarare kapaciteten på telefonerna samt 

nätet. Patrik menar att man tittar mycket på vad kunderna efterfrågar för tillfället. Han menar 

att just nu finns det en tendens att vilja skicka bilder, rörliga eller fasta. Ladda ned musik eller 

filmer. Tyvärr begränsar kapaciteten utvecklingen, men med det nya nätet 3 G kommer man 

att möjliggöra detta för våra kunder, menar Patrik.  

 

”Tänk när 3 G kommer, då kan kunderna göra allt det som man  inte trodde var möjligt” 

 

Med detta resonemang ser vi tendenser att man utgår i stort sätt från den tekniska möjligheten 

men att kunden står för efterfrågan till stor del. Man försöker hitta affärsmöjligheter runt 

kundernas preferenser och göra dessa så lönsamma som möjligt.   

 

”Att sänka sina personalkostnader tycker jag inte är en bra idé. Det finns andra saker som är 

mycket bättre” 

 

Att försöka sänka sina personalkostnader är alltid intressant, menar Patrik, men det är inget 

som man bör strävar efter. Det är viktigare att företaget har en bra service till sina kunder än 

att ha dålig service till priset av låga personalkostnader. Däremot ser vi en tendens i att man 

försöka förbättra befintliga och nya tjänster och anpassa dessa efter sina kunder. Man skulle 

här kunna se likheter med teorin om ”leapfrog” som Shapiro och Varian skriver om. Genom 

att se hur konkurrenterna utvecklar sina tjänster kan man sedan anpassa dessa ett snäpp bättre, 

menar Patrik. Detta kan enligt oss ses som ett indirekt sätt att bli mer kostnadseffektiv. Men 

det är inget rent strategiskt man ägnar sin tid åt. Det är alltid intressant och viktigt att försöka 

hålla sina kostnader nere. Detta oavsett bransch och även här på Vodafone inser man vikten 

att sträva efter låga kostnader.  

 

Det finns som vi tidigare nämnt en direkt koppling mellan kostnaderna och prissättningen. 

Prissättningen baseras inte bara på kundernas upplevda värde utan även på fördelningen av de 

fasta kostnaderna och marknadspriset.  

 

”När man sjösätter en ny tjänst måste man sätta ett pris. Vi kan ju inte veta vad kunderna är 

villiga att betala innan” 
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Patrik menar att man måste sätta ett pris och att det är först efter ett par månader som man vet 

om man har gjort rätt. Detta eftersom intäkterna är rörliga och bestäms efter hur mycket folk 

ringer eller laddar ned tjänster för. Man hoppas att kunden köper tjänsten eller produkten till 

ett vinstgivande pris, dvs. att kunden accepterar priset och konsumerar tjänsten så att företaget 

går med vinst. Att fråga en konsument vad han eller hon är villig att betala för en viss tjänst 

menar Patrik inte skulle vara en bra idé för att prissätta en tjänst. En bättre lösning är då att 

sätta ett pris som är rimligt och låta kunden känna av och utveckla förmågan att använda 

tjänsten och på detta sätt öka värdet på tjänsten. 

 

”Kunderna måste lära sig använda tjänsten för att den ska bli värd något. Jag brukar säga 

att vi är en skola och kunderna är våra elever” 

 

Detta kan liknas vid det som Shapiro och Varian beskriver. Kunden måste använda tjänsten 

för att veta hur mycket det är värt för honom eller henne. Detta kan dock dröja ett tag vilket 

innebär att företagen inte får vara för snabba att ta betalt inledningsvis. Dock kan man inte 

enbart utgå från att kunden ska konsumera tjänsten och sedan själv bidra till prissättningen. 

Detta p.g.a. av att man fortfarande har vissa kostnader som man måste ta hänsyn till. För att 

skaffa en uppfattning angående vilket pris man ska sätta kan man titta på liknande tjänster och 

hur de prissatts, menar Patrik. Det brukar ta kunderna ett tag för att känna av tjänsten och om 

priset är rimligt. Om priset skulle vara för högt för kunden kan man alltid anpassa detta 

efteråt, menar Patrik. Detta har Vodafone prövat tidigare med t ex eurovoice. Man erbjöd sina 

kunder att få mobiltelefonsvarare gratis under en viss tid för att senare sätta ett pris på 10 

kronor/månad. Eftersom eurovoicen blev en succé, kunde företaget ta ut en liten avgift av sina 

kunder. Idag erbjuds kunderna denna tjänst gratis som en del av ett paket när man tecknar 

abonnemang hos Vodafone. 

 

”Man kan alltid leka med priselasticiteten. Men oftast går man efter marknadspriset”  

         

Genom att erbjuda sina kunder en ny tjänst gratis under en viss tid eliminerar man risken för 

kunden, anser Patrik. Vidare menar han att man vill låta kunden göra en riskfri prövning för 

att se om tjänsten kommer att lyckas eller förkastas. Dessutom kan man genom gratis 

lansering av en tjänst få kunden att använda tjänsten tidigare i produktlivscycklen vilket kan 

leda till att fler kunder använder tjänsten i ett tidigare skede. Det kommer m a o att bli fler 

användare under introduktionsfasen av tjänsten. Patrik framhåller att detta gör att, om tjänsten 
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stämmer överens med kundens preferenser, kunden kommer att använda och betala för 

tjänsten. Detta resonemang kan liknas vid teorin om positiv feedback. Shapiro och Varian 

menar att kunden ökar sin kunskap genom att använda tjänsten eller produkten i ett tidigt 

skede. Detta i sin tur kan medföra att förstärkande biprodukter eller förbättringar av tjänsten 

utvecklas. Patrik menar att då man erbjuder kunderna tjänsten gratis eliminerar man risken 

och man lyckas även få feedback på vad som kan göras bättre. Om man däremot tog betalt 

innan man visste vad kunden ville betala kan tjänsten lätt förkastas p.g.a. felaktig prissättning. 

Så vi ser att delar av vad Shapiro och Varian skriver kan stämma överens med detta 

resonemang. Dock inte att man bör basera sin prissättning enbart efter upplevt värde och nytta 

hos kunden. Detta gäller dock inte vid försäljning till företag, där man arbetar på ett helt annat 

sätt. När man säljer tjänster till företag handlar det om att effektivisera deras arbetsgång. 

Kunden ser direkt de positiva effekterna av tjänsten vilket gör att man kan ta betalt på en 

gång, menar Patrik.     

 

4.1.3 Differentiering och segmentering 
Vi frågade Vodafone om man medvetet försökte att differentiera sina tjänster eller priser efter 

kunderna. Både Porter samt Shapiro och Varian menar att denna strategi är mycket effektiv. 

Patrik menar dock att det är lönlöst att försöka differentiera tjänsten efter en viss kund, 

inledningsvis. Det fungerar bättre att erbjuda alla kunder samma tjänst till en början och sedan 

avvakta och se hur kunderna använder tjänsten. Därefter kan man sedan segmentera 

marknaden och differentiera sin tjänst eller pris. Patrik påpekar att man lätt kan missbedöma 

ett visst segments lönsamhet och användningsområden. 

 

”Hur ska jag kunna veta innan tjänsten lanseras vem som vill ha vad? Det fungerar bättre om 

folk själva får upptäcka användningsområdet” 

      

På detta sätt ser företaget vilka kunder som använder tjänsten fullt ut och vilka kunder som 

använder tjänsten sällan eller inte alls, fortsätter Patrik. Därefter kan man erbjuda olika 

lösningar till de olika kunderna. Så differentieringen är en användbar strategi, men man bör 

differentiera och segmentera efter en viss tid då tjänsten funnits ute på marknaden. Vidare 

menar Patrik att man bör vara försiktig att hacka sönder tjänsten i mindre bitar innan kunden 

har använt den. På detta sätt kan man undvika den negativa del av differentieringen som 

Shapiro och Varian beskriver. Om företaget utvecklar en tjänst som inte stämmer överens 
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med kundens preferenser, kommer kostnaden för utvecklingen av tjänsten att gå förlorad. På 

Vodafone har man t ex olika priser till olika kunder. Om man ringer mycket under dagtid kan 

kunden betala en högre fast månadskostnad men till en lägre samtalskostnad. Detta sätt att ta 

ut betalt kommer just från att man tittat på hur kunderna ringer, säger han. Även Shapiro och 

Varian menar att detta är ett bra sätt att differentiera sig gentemot sina konkurrenter. De 

menar att man bör erbjuda tjänsten eller produkten till olika priser i olika förpackningar. Detta 

arbetar Vodafone mycket med. Kunderna kan köpa olika abonnemangsformer där olika 

tjänster kan ingå gratis till en högre månadskostnad. Patrik menar att en kund som laddar ned 

mängder av filer på sin mobiltelefon kan betala en högre månadskostnad men blir erbjuden 

större kapacitet på sin telefon. Patrik tillägger dock att om man bortser från mängdrabatten så 

betalar alla lika mycket dvs. att det bara är en prislek där man bollar med minuter och 

månadsavgifter.  

I grund och botten så differentierar sig Vodafone från alla företag som säljer stationär telefoni. 

Detta gör de genom att byta ut den klassiska fasta miljön mot mobila alternativ. Shapiro och 

Varian menar att det är sådana innovativa, trådlösa och mobila lösningar som kännetecknar 

den nya ekonomin.  

Som vi tidigare nämnt under avsnittet ovan erbjöd Vodafone sina kunder gratis telefonsvarare 

under en begränsad tid. Detta i sig är ingen speciell funktion, alla konkurrenter hade samma 

tjänst. Vad Vodafone gjorde var att man erbjöd sina kunder att varje gång telefonen sattes på 

så ringde telefonsvararen själv, automatiskt, upp dig. Detta var ett sätt för oss att differentiera 

oss från våra konkurrenter, menar Patrik. I den ekonomiska verkligheten brukar detta gå under 

benämningen positionering. Det hjälper inte bara att hitta rätt segment av kunder. Man måste 

även kunna erbjuda sina kunder något utöver det konkurrenterna gör.  

 

”Man får sticka till lite extra för att få mer av sakerna.”  

 

 Han menar vidare att om man inte differentierar sin tjänst eller pris, finns det ingen anledning 

för kunderna att byta från en konkurrent. Så genom detta kan man resonera kring att det är 

viktigt att hitta rätt segment och att sedan differentiera inte bara sin tjänst eller produkt utan 

även priserna. Detta stämmer bra överens med Shapiro och Varian samt Porters teori om 

segmentering och differentiering. 

Det är inte bara vinsten som är intressant utan det börjar vid det tillfälle när kunden ska välja 

operatör. Om vi erbjuder våra kunder lite mer än andra, finns det stor chans att kunden väljer 

oss framför en konkurrent, menar Patrik. Man måste hela tiden anpassa sig efter vad 

 26 



konkurrenterna gör. Man måste erbjuda bättre eller likvärdiga tjänster eller produkter. Därför 

är det viktigt med framåtanda i sitt företag. Att vara först på marknaden med en produkt kan 

medföra att kunderna ser dig som bättre än konkurrenterna, menar Patrik. Han menar att om 

du är först på marknaden med en tjänst måste konkurrenterna anpassa sig efter din standard.  

Detta stämmer bra med teorin om ”first mover advantage”. Shapiro och Varian menar att om 

företaget är först på marknaden med en ny tjänst eller produkt kan man nå konkurrensfördelar. 

Detta genom att man då som företag sätter en viss standard som konkurrenterna måste 

anpassa sig till. Det är bättre att ta den kostnad som uppstår då man forskar fram nya tjänster 

än att komma levande ur priskrig som kan ruinera företaget, menar Patrik. 

 

”Har företaget den imagen att vara först på marknaden, ska man också vara det. Vi på 

Vodafone har just den imagen. ” 

 

Vodafone har alltid arbetat efter den imagen. Detta kan man senare vid reklamkampanjer 

alltid referera tillbaka till, konstaterar Patrik.  

Ett annat sätt att differentiera sig är att erbjuda bättre service än vad konkurrenterna gör. 

Patrik menar att nedladdning av mjukvara alltid kan göras lättare för kunden. På Vodafone 

arbetar vi mycket med att underlätta arbetet för våra kunder. 

Helst vill man att kunden bara ska kunna trycka på en knapp för att ladda ner en ny tjänst. 

Enligt Patrik handlar det om att minimera arbetet för kunden och att undvika tekniska 

problem som kan uppstå. Även i detta fall detta utgår man från kunderna och arbetar inriktat 

på dessa. Även här verkar ”customer solution” stämma bra. Vidare ser man en tendens i att 

försöka erbjuda den bästa produkten av alla. Genom att erbjuda en bättre tjänst eller produkt 

skapas en lojalitet och varumärket förknippas med kvalitet. Detta arbetar man också mycket 

med på Vodafone. 

När man utvecklar en ny tjänst försöker man att hitta de kunder som är intresserade av att vara 

först med att prova den nya tjänsten, s.k. ”Early adapters”.48Dessa kunder kommer sedan 

omedvetet att pusha på tjänsten vilket gör att fler kunder använder den. Patrik säger vidare att 

dessa kunder för tillfället verkar vara ungdomar som vill ha den senaste tekniken. Han menar 

också att det för kunderna är viktigt att tillhöra den stora massan. Om flertalet av kunderna har 

en viss tjänst kommer de andra kunderna som inte har tjänsten att känna sig utanför. Därför är 

det, enligt Patrik, viktigt att få igång tjänsten bland så många kunder som möjligt. Det handlar 

48 Philip Kotler, Principal of Marketing, 2001 
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om att utbilda kunderna på tjänsten. Patrik menar att det finns en fin linje mellan 

marknadsföring och utbildning. Kunderna måste lära sig använda tjänsten. Här kan man dra 

paralleller med vikten av nätverkseffekter. Precis som Shapiro och Varian skriver, kan nyttan 

av en tjänst öka då nätverket av kunder är stort. Teorin om att den starkare blir starkare och 

den svagare blir svagare instämmer Patrik med helt. Han menar att som företag vill man att så 

många kunder som möjligt använder tjänsten. Detta leder ju i längden till högre lönsamhet. 

Dessutom menar Patrik att användningen av mobil kommunikation kan ses som ett sådant 

exempel. För några år sedan fanns det ett begränsat antal användare av mobiltelefoner. Detta 

till skillnad från idag då nästan varje individ har en mobiltelefon. Begränsningen idag är att 

alla inte har samma funktioner i sina telefoner. Det kan ta flera år innan den siste ”last 

adapter” har en 3 G, telefon dvs. kundnyttan blir 100-procentig först om ett par år. MMS är en 

sådan tjänst, säger Patrik.  

 

Tendensen att skicka bilder har ökat markant under senare tid och därför jobbar företagen 

mycket på detta. Som vi ser det försöker man snabba på denna nätverkseffekt genom att göra 

det möjligt att skicka bilderna till en dator. På detta sätt behöver dina vänner inte ha en telefon 

för att se bilderna. Detta i sig motsäger en del av teorin om nätverkseffekter då användningen 

av Internet ihop med telefon som kan skicka bilder möjliggör det för kunderna att se bilder 

utan att själva ha en telefon. Så nätverket är redan vid första telefonen enormt stort. Låt oss ta 

ett exempel: Jag köper en telefon som kan ta och skicka digitala bilder. Om jag lägger ut 

dessa bilder på Internet kan mina vänner och alla andra människor se dem utan att behöva ha 

tillgång till en liknande mobiltelefon. Alltså blir nätverket större redan vid första telefonen. 

Detta är vad Shapiro och Varian syftar på när de hävdar att nätverket blir större med tiden då 

fler kunder köper telefoner. Men enligt ovanstående resonemang påskyndar Internet processen 

av nätverkseffekter.  

Shapiro och Varian menar att det inte bara gäller att skaffa en stor användarbas utan att man 

även måste underhålla denna genom t e x penetrationsprissättning. Som vi ser det använder 

Vodafone denna strategi genom att man erbjuder en mobiltelefon för endast 1 kr om man 

tecknar ett abonnemang på antingen 12 eller 24 månader. Vi frågade om Patrik ansåg att man 

medvetet försökte låsa in kunderna så att konkurrenterna inte skulle kunna ta kunder från 

företaget. Detta menar Patrik att man inte ser det som. 
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”Det handlar om en avbetalningsplan helt enkelt. Istället för att betala t e x 4000 kronor nu, 

så delar man upp betalningen på 24 månader. Vi vill ju att våra kunder ska ringa under 

många år” 

    

Dock ser vi en viss likhet med det som Shapiro och Varian beskriver som ”Switching costs”. 

Vad man försöker göra är att låsa in kunderna i nätverket så att kostnaden för att byta till ett 

annat nätverk blir för stor för kunden. Om detta ses som positivt eller negativt är svårt att 

säga. Förvisso är det positivt för kunderna att tillhöra ett stort nätverk och får ta del av de 

positiva sidor som det ta medför. Man får ta del av alla de nya tjänster som utvecklas, samt 

blir den initiala kostnaden för mobiltelefonen lägre.  Å andra sidan kan det upplevas som 

negativt då du förbinder dig att betala en månadsavgift. Patrik säger f.ö. att månadsavgifter för 

en ny tjänst är ett tänkbart betalningssätt.    

 

4.1.4 Standard och öppenhet 
Många företag idag arbetar ihop för att dela på de utvecklingskostnader som uppstår. Ett 

exempel som vi nämnde tidigare är det nya 3 G nätet. Patrik menar att det är ingen vits med 

att försöka konkurrera genom att bygga ett eget nät som bara Vodafones kunder kan använda 

eller för att utnyttja tjänster mellan varandra. Vi vill att våra kunder ska kunna ringa eller 

skicka bilder till sina vänner som är kunder hos en annan operatör och våra konkurrenter ser 

det på samma sätt. Detta kan ses som en del i att öka kundnyttan och nätverket av kunder som 

använder mobil kommunikation. ”Complementors” bidrar till att öka det ekonomiska värdet. 

Mobiltelefoner är ett bra exempel. Nokia, Ericson m.fl. utvecklar hårdvaran och Vodafone 

står för mjukvaran och nätet. Utan den ene eller den andre hade produkten eller tjänsten varit 

meningslös. Dessa ”complementors” är viktiga för den fortsatta utvecklingen av mobil 

kommunikation, menar Patrik. Han anser att det är betydligt viktigare att bygga ut nätet och få 

kunderna att tänka mobilt i stället för stationärt. Därför ser vi tydligt ett samband med att ha 

en öppen standard så att kunderna ska kunna ringa varandra. Shapiro och Varian menar att 

genom en öppen standard kommer kunderna att nå störst nytta. Se det så här: Nokias telefoner 

måste kunna användas av såväl Telia som Vodafone, alltså blir det lämpligast att ha en öppen 

standard.  

 

”Vi strävar efter att alla människor ska ringa mobilt istället för stationärt” 
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Vodafone menar att man istället bör erbjuda kunderna sådana tjänster eller produkter som 

medför att de går över från konkurrenterna. Konkurrensen bör enligt Patrik ligga på att 

erbjuda kunderna något extra. Vodafone ser det bara positivt med att ha konkurrens inom den 

mobila sektorn. Det handlar helt enkelt om att alla kunder ska kunna ringa varandra 

oberoende vilken operatör man har, påpekar han. Genom att även inom 

mjukvaruprogramssidan sätta en standard kan företagen locka till sig de s.k. 

”complementors”. Detta leder, precis som Shapiro och Varian beskriver, till att öka 

nätverkseffekten.  

Vi tillade att Microsoft skulle kunna fungera som ett exempel, men detta tyckte inte Patrik. 

Han menar att eftersom Microsoft och deras Windows har så stora marknadsandelar finns det 

ingen anledning till att försöka förbättra sig. Detta skulle inte fungera i mobila sektorn, där 

användningen idag inte är så stor. Därför är det viktigt för operatörerna att arbeta tillsammans 

mot detta mål. Patrik trycker på att en del tjänster eller produkter som finns på marknaden är 

sådana som konkurrenterna kommit på från början. Detta har sedan lett till stimuli och gynnat 

samtliga aktörer på marknaden. Det finns som sagt ett samarbete mellan 

mobiltelefonproducenterna och operatörerna. Genom att tidigare ha arbetat inom olika 

partnerskapsprogram vill man utveckla mobiltelefoni och användandet av mobila tjänster, 

påpekar Patrik.   

Dock menar Patrik att när väl nätet är utbyggt kan det företag som ligger före alla andra sätta 

en viss standard som konkurrenterna måste anpassa sig till. Detta kan leda till att det företag 

som sätter standarden, styr konkurrenternas produktutveckling. På detta sätt tvingar ditt 

företag konkurrenterna att utveckla komparativa produkter, menar Patrik. Även här framgår 

vikten av att vara först på marknaden. Genom att vara först på marknaden försöker man sätta 

standarden och kontrollera sina konkurrenters utveckling. Sättet att sätta standarden på och att 

vara först på marknaden med en tjänst och kunna erbjuda denna gratis under en begränsad tid 

kan ses som ett sätt att snabbt öka marknadsandelarna. Detta har Vodafone gjort åtskilliga 

gånger. 

Patrik säger att det finns andra positiva effekter av att ha samma standard. Han berättade att 

trösklarna för användandet minimeras eftersom kunden sedan tidigare är bekant med 

teknologin.  

Patrik menar också att det är en storleksfråga kopplad till standardproblematiken. Han ser det 

som att små företag vill att alla ska använda samma standard. Detta eftersom de små företagen 

drar nytta av de stora aktörernas nätverk vilket ökar nyttan för deras kunder.   
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4.2 Exsero 
Exsero Technology AB är ett företag som arbetar med mobil kommunikation. Man säljer till 

största del sina tjänster till företag och inte till konsumenter. Företaget bildades 2001 och har 

fem delägare samt tre anställda. Företaget ligger på stortorget i Karlskrona men arbetar mest 

som konsulter ute hos sina kunder. Namnet Exsero kommer från latin och betyder, ”att frigöra 

sig”. Jörgen Nilsson arbetar som VD på bolaget och han beskriver namnet Exsero som hela 

företagets motto. Han menar att man strävar efter att arbeta mobilt och trådlöst. En av 

tjänsterna som företaget blivit känt för är det trådlösa kontoret. Denna tjänst såldes till 

Vodafone och har blivit en stor succé.  

 

4.2.1 Kostnader och priser 
De kostnader företaget försöker att skära ned på för att bli kostnadseffektiva är framförallt 

lönekostnader. Jörgen menar att Exsero alltid arbetat efter mottot att det är bättre att omsätta 

50 miljoner på 10 personer än tvärtom. Däremot ser han inte att företaget skulle kunna 

effektivisera sin produktion något vidare. Då man arbetar med information menar Jörgen att 

kostnader som normalt uppstår vid t e x industrier, inte uppstår inom denna bransch.  

 
”Det är ett gäng programmerare som sitter här och filar på olika tjänster och det tar den tid 

det tar”  

 

Detta säger emot det som Porter säger om att effektivisera produktionsprocessen för att uppnå 

kostnadsöverlägsenhet. Det ligger mer i linje med det som Shapiro och Varian säger, 

nämligen att det är svårare i informationssamhället att sänka sina kostnader. De menar att det 

är dyrare att producera och oerhört billigt och reproducera. De anställda måste få utveckla 

sina tjänster under den tid det tar. Så vi försöker att inte utveckla några onödiga tjänster som 

inga kunder efterfrågar, menar Jörgen. Genom att utveckla tjänster eller produkter som 

kunderna efterfrågar, undviker man stora och dyra projekt som ingen efterfrågar. Detta ställer 

dock höga krav på personalen och det är därför extra viktigt att få kompetent personal.  

 

” Det enda sättet som vi kan sänka våra lönekostnader på är genom att sänka våra egna 

löner. Lönekostnaderna utgör 84 procent av våra totala kostnader” 
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Jörgen menar att man inte kan hålla på med att stirra sig blind på lönekostnaderna. En bra lön 

medför ett bra arbete och detta i sin tur medför att vi kan sälja våra tjänster till ett högre pris. 

Jörgen menar att styrkan ligger i att erbjuda de bästa tjänsterna eller produkterna.  

Vidare menar han att dom inte använder sig av kostnadsfördelar för att konkurrera. 

Gällande prissättningen på tjänsterna finns det, enligt Jörgen, ett par aspekter att ta hänsyn till. 

För det första måste kunden skapa sig en uppfattning om hur tjänsten kan underlätta deras 

arbete. För det andra vet kunden inte vad tjänsten är värd innan man provat den.  

 

”Man frågar först om kunden är intresserad av en tjänst som skulle kunna underlätta 

arbetsgången, sedan utvecklar man den. Kunden får sedan en prototyp som testas för att 

avgöra vad den är värd.”    

  

Även här ser vi tendenser till att man försöker utgå från kunderna och inte den tekniska 

möjligheten då man producerar tjänster eller produkter. Detta möjliggörs genom att man 

försöker underlätta kundens arbetssituation. 

Vidare kan man se likheter med det som Shapiro och Varian säger, nämligen att det är först 

när du har konsumerat eller tagit del av tjänsten som du vet vad den är värd. Därför försöker 

man på Exsero att arbeta bredvid kunden och låta kunden själv undersöka möjligheterna med 

tjänsten. Det trådlösa kontoret var ett sådant exempel, konstaterar Jörgen. Företaget 

utvecklade en tjänst som man visste skulle underlätta arbetet för Vodafone och lät dem prova 

prototypen gratis under en begränsad tid. När kunden sedan upptäckte fördelarna med tjänsten 

tog man fram ett pris baserat på kundens nytta samt utvecklingskostanden för tjänsten. Jörgen 

poängterar att det måste finnas en lönsamhetsaspekt i varje ny tjänst eller produkt, annars 

skulle det inte fungera. Dock tillägger han att man inte bara kan utgå från det upplevda värdet 

av kunden. Han menar att de kostnaderna i form av arbete måste vägas in i prissättningen, 

annars skulle man kunna sälja tjänsten till ett pris under produktionskostnaden. Jörgen 

tillägger också att eftersom det råder stor konkurrens på marknaden blir man ibland tvungen 

att ge lite extra till kunderna men detta ser han som positivt då kunden får ut större värde av 

att använda tjänsten eller produkten. 
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4.2.2 Differentiering och segmentering 
Vi ville undersöka om företaget differentierar sina produkter medvetet eller om man erbjöd 

liknande tjänster till olika kunder. Jörgen menar att det fantastiska med information är just att 

den kan säljas om och om igen, vilket stärks av Shapiros och Varians syn på informationen 

som möjlig att sälja om och om igen. Dock kan tjänsten utvecklas lite och anpassas så att den 

passar just det specifika företaget. Han poängterar dock att eftersom Exsero säljer sina tjänster 

eller produkter till företag och inte till konsumenter, behöver man inte segmentera stora 

massor av kunder. Jörgen menar att man tittar på de företag som kan ha nytta av mobila 

tjänster och utvecklar först därefter tjänsten. Det handlar om att förenkla arbetsvardagen, 

menar Jörgen. Som vi upplever det, segmenterar man därmed medvetet kunderna. Genom att 

titta på en specifik bransch eller företag och sedan utveckla de tjänster som kunden efterfrågar 

arbetar man efter Shapiros och Varians teori om segmentering. Skillnaden ligger dock i att 

man inte differentierar sitt pris. Då Exsero utvecklar en tjänst eller produkt som är tänkt att 

användas av en specifik kund erbjuder man denna tjänst till ett visst pris. Det är inte tänkt att 

kunden ska köpa en viss del av tjänsten, utan ta den fullt ut. Tjänsten anpassas sedan lite till 

andra kunder. Detta motsäger teorin om differentierade priser som Shapiro och Varian samt 

Porter talar om. Tanken i teorin är att differentiera sina tjänster samt priser till olika nivåer. 

Dock undviker man problemet med att utveckla en tjänst för ett visst segment som sedan inte 

lever upp till kundens preferenser. Detta möjliggörs således genom att man inte utvecklar 

tjänster som kunderna inte efterfrågar.   

Jörgen menar att ett gott rykte bland kunderna är en förutsättning för att lyckas i branschen.  

Därför är det viktigt att utveckla bra tjänster. Genom att utveckla tjänster som är bättre än sina 

konkurrenter stärker man varumärket, vilket enligt Jörgen är väldigt viktigt i denna bransch. 

 

”Vi erbjuder våra kunder bättre tjänster än våra konkurrenter. Detta är vår styrka” 

 

Enligt ovanstående resonemang kan man se likheter med strategin om fokus då man selektivt 

väljer segment och skräddarsyr tjänster eller produkter kommer företaget att bli mindre 

känsligt för konkurrens. Jörgen menar att man lär sig mycket om sina kunder genom att arbeta 

på detta sätt.  

Även på Exsero inser man vikten av att vara först på marknaden med sin tjänst. Om företaget 

kommer först ut på marknaden kan det bidra till högre marknadsandelar. Kunden har inga 

substitut att välja bland. Även här ser man tendenser till att omedvetet eller medvetet låsa in 

kunden så att det uppstår s.k. ”Switching costs”. Tanken blir således att kunden inte kommer 
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att byta till ett konkurrerande företag då kostnaden att byta skulle bli för stor. Denna 

inlåsningseffekt anser Shapiro och Varian vara ett bra verktyg för att nå konkurrensfördelar. 

Dock, tillägger Jörgen, handlar det inte om att lura kunden. Vi vill ju i grund och botten 

underlätta arbetet för våra kunder. Lojalitet ser Jörgen som en viktig detalj vid ett samarbete. 

Om våra kunder är lojala mot oss ökar också värdet på vårt företag genom gratis reklam.   

 

4.2.3 Standard och öppenhet 
Precis som Patrik Holtz ser Jörgen det positivt att gemensamt arbeta med stora projekt för att 

förbättra användningen av mobil kommunikation. Ett sätt är att ingå i Telecom city. Där kan 

alla dra nytta av varandra och använda varandras kundbaser. Att arbeta ihop med 

konkurrenter kan leda till att man får ett visst uppdrag som annars skulle ha gått till någon 

annan, menar Jörgen. På längre sikt kan detta stärka varumärket, vilket alltid är bra.  

 

”Genom samarbete kan man ta på sig större uppdrag som i längden kan leda till ökad 

användning av mobil kommunikation.” 

    

Ser man på Exsero så arbetar man efter denna princip. Man använder det befintliga nätet och 

produkter som redan existerar men gör tjänsten mer mobilt. 

Låt oss ta ett exempel;  

En besiktningsman som besiktar en lägenhet brukar normalt gå runt med papper och penna 

och anteckna brister i lägenheten. Vad Exsero då gör är att man använder en prototyp och ett 

mobilt nät, t.ex. Vodafones, och utvecklar en tjänst som möjliggör det för besiktningsmannen 

att mobilt anteckna bristerna i handdatorn och sedan skicka detta till en vanlig dator eller till 

fastighetsägaren. Man påskyndar m.a.o. processen. På detta sätt underlättar företaget vardagen 

för sina kunder. 

Jörgen menar att man därför är i behov av andras produkter som t.ex. nätet och produkten för 

att utveckla sin tjänst. 

 

Enligt Shapiro och Varian kallas man dessa aktörer för ”complementors”. Dessa aktörer 

hjälper till att förhöja värdet på det egna företagets tjänster. Man ser inte dess aktörer som 

konkurrenter utan snarare som partners. Jörgen menar att de har produkterna och de själva har 

kunskapen att utveckla tjänsten.   
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I grund och botten handlar det att erbjuda den allra bästa tjänsten eller produkten till 

kunderna. Att hela tiden sträva efter att skapa den allra bästa lösningen gör det möjligt att 

skapa högre lönsamhet än sina konkurrenter, konstaterar Jörgen. 

Vi ställde en fråga gällande öppenhet av tjänster där vi undrade om det trådlösa kontoret 

kunde länkas samman med andra trådlösa kontor på samma sätt som en kund hos Telia kan 

ringa en kund hos Vodafone. Detta hade Jörgen inte tänkt speciellt mycket på. Men han såg 

inte det som något speciellt positivt. Jörgen menar att man på Exsero inte arbetar på detta sätt. 

Varje kund får en skräddarsydd tjänst och de ser det inte på det sättet att våra kunder ska 

använda tjänsten för något den inte är till för. Dock tillägger han att om kunderna skulle vilja 

länka samman t e x det trådlösa kontoret med andra liknande tjänster så skulle man få 

utveckla den tjänsten vidare. M a o ser vi inte att Shapiro och Varians modell om 

nätverkseffekter skulle kunna användas inom detta företag. Därmed inte sagt att man inte bör 

utveckla detta. Exsero skulle kunna dra nytta av att länka ihop dessa tjänster med varandra, 

om man utgår från teorin. Nyttan av att använda en tjänst skulle kanske öka om man kunde 

länka den med andra nätverk. Men detta får vara en ren spekulation. 
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Kapitel 5 
-Avslutande diskussion- 
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5. Avslutande diskussion 
Utgångspunkten för denna uppsats var att skapa en förståelse för möjliga strategier som kan 

göra mobila tjänster lönsamma. Vi har under arbetets gång lärt oss som författare mycket om 

de teorier vi tagit upp. Vår kunskap om de strategiska aspekterna inom mobil kommunikation 

har ökat och vi ser på branschen idag med andra ögon än tidigare. 

Den första teorin vi tog upp var Porters generic strategies, kostnadsöverlägsenhet, 

differentiering samt fokus. Porter menar att företag oavsett bransch kan använda dessa tre 

basstrategier som ett strategiskt verktyg. Men som vi ser det kan man inte i den nya 

ekonomin, då man arbetar främst med information och inte produkter, använda en strategi 

baserad på kostnadsöverlägsenhet. Därmed inte sagt att man inte ska försöka sänka sina 

kostnader i de företag som arbetar med mobila tjänster, men man använder inte det som en 

strategi. Detta görs inte då man i denna bransch inte arbetar med samma kostnader som i den 

gamla ekonomin.  

Istället ser vi likheter med det som Shapiro och Varian beskriver om att information som 

produceras är kostsam men kostar runt noll kronor att reproducera. I och med detta uppstår 

inte samma kostnader vid produktionen som Porter menar. Detta kan förklaras med att 

informationen kan säljas om och om igen vilket medför att genomsnittskostnaden sjunker 

efter varje såld tjänst. Dock verkar det inte som om Shapiro och Varians teori stämmer till 

fullo. Informationen i sig kostar runt noll kronor att producera men företagen har alltid andra 

kostnader runt omkring sig. Lönekostnaderna är fasta i förhållande till antalet sålda tjänster. 

Kostnader för lokalerna, masterna och nätet är också fasta i detta sammanhang. Kostnads- och 

intäktsstrukturen är följande: intäkterna är rörliga och utgörs av kundernas ringvanor, 

kostnaderna är fasta och utgörs av ovanstående. Det finns en risk att IT-företagen inte når 

”break-even”, att kunderna inte använder tjänsten lika mycket som företagen har budgeterat 

för. Shapiro och Varian menar i sin teori att när den initiala kostnaden är täckt så är 

marginalen ca 100 procent. Detta är dock inte fallet eftersom kostnadsstrukturen är fast. 

 

Då det gäller prissättningen på tjänsterna ser vi tendenser att företagen utgår från dels vad 

kunderna är villiga att betala och dels det rådande marknadspriset. Genom att erbjuda sina 

kunder en ny tjänst gratis under en viss tid kan företaget få feedback på tjänsten samtidigt som 

man skapar ett växande behov. Svårigheten blir att bedöma värdet av tjänsten utifrån kundens 

perspektiv och vilket pris tjänsten ska ha. Vi kommer inte att föreslå några tidszoner men ser 

det dock som viktigt att ha möjligheten att kunna förlänga denna tid om behovet inte uppstår. 

Dock bör man inte enbart utgå från kundernas preferenser vid prissättningen. Kostnader som 
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vi ovan nämnt måste vägas in i prissättningen, dvs. prissättningen är delvis kostnadsbaserad. 

Denna tanke att studera nyttan av tjänsten hos sina kunder tycks vara en användbar strategi. 

För att undvika att skapa tjänster som kunderna inte efterfrågar verkar det som om att 

företagen försöker att arbeta kundorienterat. Dock ser vi en tendens i att företagen ändå har 

kvar tanken att den tekniska möjligheten kommer att vinna över kundernas preferenser. Detta 

eftersom kunden är intresserad av att skicka allt som kan digitaliseras. Det kan röra sig om 

bilder, musik och tidningsartiklar. Vi ser dock detta som en riskfull strategi. 

 Om kundernas preferenser inte stämmer med tjänsten kommer kostnaden som uppstått vid 

produktionen samt marknadsföringen att gå förlorad.  

 

Beträffande differentiering och segmentering föreslår både Porter samt Shapiro och Varian att 

man bör leta efter lönsamma segment och differentiera sina priser och tjänster. Detta verkar 

inte vara en användbar strategi inledningsvis, dvs. i början av produktlivscyklen . Då det är 

svårt för företagen att undersöka vilka segment som skulle vara lönsamma samt hur kunderna 

använder tjänsterna, ser vi det som en bättre lösning att erbjuda en enda standard till en början 

och under tidens gång undersöka hur kunderna använder tjänsten och vilka segment man 

skulle kunna dela upp kunderna i.  

Ett sätt att differentiera sig är att underlätta användandet för kunden. Kritik som brukar 

framföras är just att kunderna finner det svårt att ladda ner och använda tjänsterna. De företag 

som lyckas att lösa detta problem kommer att ha en stor konkurrensfördel inom sin marknad. 

Detta skulle göra det lättare och mer lönsamt för företagen då man kan undgå att satsa sina 

resurser på fel segment.  

Även prisdifferentieringen skulle göras lättare då man vet vilka kunder som använder tjänsten 

fullt ut och de som inte använder den alls.  

Genom att använda ovan nämnda strategi kan företagen undgå de negativa aspekterna kring 

segmentering och differentiering som Shapiro och Varian beskriver.  

 

Gällande fokusering ser vi en tendens i att man ändrat sin fokus på andra segment. Tidigare 

har företagen fokuserat på affärsmän/kvinnor och antagit att de skulle vara de lönsamma 

kunderna. Detta verkar dock inte längre stämma. Istället studerar man ungdomar och deras 

beteende. Det verkar som om ungdomar idag sätter trender och man vill tillhöra den stora 

massan. Om kompisen har en ny telefon vill jag också ha det. Därför betraktar vi Shapiro och 

Varians syn på positiv feedback och nätverkseffekter som en bra strategi. Det verkar vara så 

att de kunderna vill tillhöra en viss sorts krets där det är viktigt att ha samma standard som 
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alla andra. Vi ser tydliga tendenser i att den starkare blir starkare och den svagare blir svagare. 

Detta leder in oss på teorin om ”first mover advantage”. Genom att vara först på marknaden 

kommer du också att styra dina konkurrenters utveckling. Genom att sätta standarden på 

marknaden kommer också företagen att få ta del av den positiva feedbacken och nätverken 

kommer att växa sig större. Shapiro och Varian beskriver att kunderna blir inlåsta i nätverket 

och kostnaden att byta till en konkurrent blir således för stor. Alltså väljer kunderna att inte 

byta om kostnaden är för hög. Därför verkar det som om denna strategi skulle vara en tänkbar 

möjlighet, i samråd med positiv feedback. 

 I linje med positiv feedback kan företagen som använder denna strategi göra förbättringar på 

den ursprungliga tjänsten. Företagen kan även utveckla bitjänster som ett led i att höja värdet 

på tjänsten. Dock ser vi att företagen som använder sig av denna strategi har ett stort ansvar. 

Kunderna måste känna till nyttan av att tillhöra ett nätverk, annars kommer nätverket att 

successivt falla.  

Abonnemang hos operatörerna ses som ett sätt att låsa in kunderna i ett nätverk. Alla 

Vodafones kunder som har ett abonnemang kan ringa och använda tjänsterna utan 

begränsningar mot en viss taxa. Genom att allt fler väljer Vodafone framför konkurrenterna 

kommer nätverket att växa sig större. Således blir nyttan av Vodafones nätverk större.  

Dock menar vi att man bör vara försiktigt med att ha allt för mycket framåtanda. Stora 

konkurser bland företag i den nya ekonomin visar att man även måste titta på 

lönsamhetsfaktorn. Men om företaget är känt för att sätta standarden bör man utnyttja denna 

situation till fullo. Vodafone är ett sådant exempel. 

Då Vodafone och många andra företag samarbetar med varandra för att öka användningen av 

mobil kommunikation ser vi det som en bra strategi. Nokia, Ericsson m fl kan sägas vara 

”complementors” till bl.a. Vodafone och Vodafone är en ”complementor” till Exsero. Detta 

synsätt att aktörerna inom branschen inte ses som konkurrenter utan som partners kan vara ett 

bra tankesätt för att få fart på en bransch som för tillfället gått nedåt. Istället bör man 

konkurrera på andra villkor. Priser, bättre produkter o s v kräver alla olika strategier för att nå 

full effekt. Om ditt företag kan erbjuda en bättre tjänst än konkurrenterna kommer ditt företag 

att nå högre marknadsandelar. Denna strategi kallas ”leapfrog” av Shapiro och Varian och 

verkar vara en bra strategi. 

Dessa strategier ska inte ses som generella utan vi menar att varje tjänst och företag kräver en 

anpassad strategi för det ändamålet.  

Nya teknologier utvecklas ständigt och möjligheterna med informationsteknologin är 

oändliga. Det vi ser idag är blott toppen på isberget. 
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6.4 Intervjumall 
• Hur ser du på att arbeta kostnadseffektivt? Har ni en strategi för detta? 
• Hur ser kostnadsstrukturen i ert företag ut? 
• Hur prissätts en tjänst? Vad utgår ni från? 
• Vilka segment fokuserar ni på? Hur väljer ni segment? 
• Har olika kunder olika priser? Eller har alla samma pris? 
• Anser ni att ett stort nätverk av kunder kan vara en fördel? Och i så fall på vilket sätt? 
• Samarbetar ni med konkurrenter? I så fall varför? 
• Hur viktigt är det att vara först med en ny tjänst? 
• Varför har ni abonnemang där kunderna blir tvungna att binda upp sig på ex 12 eller 

24 månader? 
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