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Den senaste tekniken är inte den sista tekniken
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Abstract
The boundaries between different forms of telephony are quickly diminishing. IPtelephony is an important emerging technology and hence a central factor in this development. Established business models are questioned. This report aims to give VINNOVA a
foundation for its own internal analysis and decision work concerning the converging telecom market. The approach has been dualistic and the study conducted from both a consumer behavior and an operator perspective. Our findings recognize thirteen determinants
that affect the use of VoIP in the Swedish consumer market. Examples of these are complexity, economic risk and social influences, among others. A conclusion is also that the
consumers asked for convergence in terminals and a flat rate pricing model. From the operators’ point of view the diminishing boundaries, the development of the Internet business model and the convergence of products and services are factors that will demand a
deconstruction of the industry. New business models based on value creation in networks
will appear. These will be a threat to and will challenge incumbents but they will at the
same time create exciting opportunities. The possible implications of these findings are
many. VINNOVA needs to stimulate entrepreneurship, contribute to balance the market in
the matter of regulation and support the transformation of the market into value creation
in networks.
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Sammanfattning
Syftet med projektet är att kartlägga utvecklingen av IP-telefoni på den svenska privatmarknaden och att ge den statliga myndigheten VINNOVA ett underlag inför framtida
forsknings- och investeringsbeslut på området. Voice over Internet Protocol (VoIP) eller
IP-telefoni innebär transport av röstsamtal över IP-nätverk, som till exempel Internet.
Rapporten har ett dualistiskt angreppssätt. Vi har studerat både efterfrågan (konsumentperspektiv), samt aktörerna på utbudssidan (operatörsperspektiv) i syfte att kunna
identifiera tänkbara framtida erbjudanden. För att möjliggöra detta har kartläggningen av
perspektiven baserats på specifika delfrågeställningar. Den primära källan för konsumentperspektivet har varit fokusgruppintervjuer bestående av konsumenter av olika typer av IPtelefonierbjudanden. Gällande operatörsperspektivet har 24 intervjuer genomförts med
representanter för operatörer, telekomanalytiker, telekomkonsulter, journalister och riskkapitalister bland andra.

Konsumentperspektivet
Den första frågeställningen lyder: Vilka faktorer påverkar användandet av IP-telefoni
på den privata marknaden? Vi har kommit fram till tolv faktorer som teoretiskt och subjektivt kan påverka användandet av IP-telefoni på den svenska privatmarknaden. Dessa är:
relativa fördelar, social influenser, komplexitet, underlättande faktorer, kostnad, tillgänglighet, resultatens påtaglighet, testbarhet, kompatibilitet, ekonomisk risk, fysisk risk samt
tillförlitlighet. Utöver de tolv faktorerna har vi utifrån fokusgrupperna även funnit att upplevda brister i avlyssningssäkerhet skulle kunna påverka användandet av IP-telefoni. Vi har
vidare klätt faktorerna med specifik innebörd för IP-telefoni och därmed gjort dem mer
praktiskt tillämpliga för strategier och marknadsföring.
Den andra frågeställningen lyder: Vad efterfrågas av konsumenter i framtiden? Det
råder hos respondenterna en tydlig samstämmighet kring att de själva ser sig använda
enbart en mobil (trådlös och rörlig) telefon som universalt verktyg för all telefoni i framti-
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den. I sin strävan efter enkelhet önskar konsumenterna att komma bort från dagens rörliga
prissättning och istället betala ett fast pris per månad, så kallad flate rate.

Operatörsperspektivet
Den underliggande undersökningsfrågan lyder: Vad har de olika företagen för strategiskt tänkande när det gäller IP-telefoni? Svar ges i flera olika dimensioner. Fokus i den
nya tekniken flyttas från överföring av röst till alla möjliga former av kommunikation. Detta ger stort utrymme för tilläggstjänster. Internetmodellen som innebär att många är med
och bidrar kommer att göra att operatörerna får mindre kontroll över näten. Nät och tjänst
kommer att frikopplas. Nätet kommer att fungera enbart som transport och tjänsterna
kommer att produceras oberoende av näten. Det innebär att det uppstår fler aktörer och en
större konkurrens. Då kontrollen över näten förloras kommer sättet att forma erbjudandena samt källorna till inkomster att skifta. Värdeskapande i nätverk blir då viktigt, och de
enskilda företagen behöver specialisera sig på sin kärnverksamhet. Snarare än att anpassa
sig till de nya förutsättningar IP-telefonin skapar, försöker etablerade operatörer med fasta
och mobila nät att bromsa utvecklingen och behålla sin kontroll över näten. Efterhand
kommer de dock sannolikt att bli tvungna att anpassa sina affärsmodeller.

Båda perspektiven
Den gemensamma frågeställningen lyder: Vilka telefonierbjudanden är möjliga och
realistiska om hänsyn tas till både konsument- och operatörsperspektiv? Här kan vi konstatera att konsumenterna efterfrågar enkelhet i form av ett enda verktyg för all telefoni.
Operatörerna ser framför sig möjligheter till betydande kostnadsbesparingar på en utveckling mot konvergerade terminaler. Det har framkommit att huvuddelen av mobilsamtalen
idag sker på platser där det även finns tillgång till andra typer av nät. Det finns dock orsaker till att den traditionella mobiltelefonin fortfarande är att föredra framför mobilt IP. Det
är därför sannolikt att dessa system kommer att existera i symbios. En generell konvergens
i system tilltalar operatörerna då detta kan kapa distributionskostnader. Den möjliggör
vidare integration mellan olika sorters kommunikation vilket innebär möjligheter att skapa
nya kommunikationserbjudanden.
Det rådde i fokusgrupperna total samstämmighet angående att de önskar kunna betala
en fast summa varje månad att ringa obegränsat för, så kallad flate rate. Operatörer med
tillgång till egna nät inför gärna fast pris på telefoni och annan kommunikation. Trafik i ett
eget nät skapar endast försumbara kostnader och ger inte risk för överraskningar. Operatörerna kan därigenom istället få större marginaler. Däremot är tillämpande av fast prissättning knepigare för operatörer utan egen kontroll över nätet. De tvingas nämligen leva med
den rörliga kostnad som samtrafikavgifterna innebär och skulle därför med flat rate riskera att drabbas av förluster. Dock är operatörerna samstämmigt överens om att fast pris är
det som kommer gälla inom en inte allt för avlägsen framtid.
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Implikationer
Utifrån de slutsatser vi har kunnat dra gällande IP-telefoni och dess utveckling så kan
vi konstatera en rad implikationer och frågor för framtiden. Generellt så behöver regleringarna anpassas till en verklighet där marknad och teknik utvecklas snabbare än lagarna. Alla
behöver också hjälpas åt att sprida information om IP-telefoni för att stimulera tillväxten.
Implikationerna för operatörerna kretsar kring deras behov att anpassa sig till nya förutsättningar. Fjärran är snart vertikala integrerade organisationer och istället skapas framtidens erbjudanden av flera aktörer gemensamt i nätverk. VINNOVA bör således stödja operatörernas anpassning till Internetmodellen. Andra implikationer för myndigheten fokuserar på främjandet av konkurrens och entreprenörskap. Affärstänkande bör uppmuntras
och uppkomsten av nya idéer och innovationer bör stimuleras.
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Inledning
“Det är inte en fråga om IP-telefoni kommer att bli den nya standarden för röstöverföring utan när” anser Cathy Martine, senior vice president på det amerikanska telekomföretaget AT&T.1 IP-telefonin är en typisk disruptive technology. Det vill säga att den förändrar
fundamentala villkor för en hel industri. IP-telefoni innebär att ljudöverföring är dataöverföring och att det klassiska kretskopplade nätet blir överflödigt. IP-tekniken medger för
aktörer med skilda ursprung att etablera sig på marknaden, med relativt små medel.
Det är inte bara hotet från IP-telefonin som
har förändrat villkoren på marknaden. Sedan
2005 är det möjligt att byta operatör för det fasta
telefonabonnemanget vilket TeliaSonera tidigare
hade monopol på.2 Detta har resulterat i att Teli-

”

Det är inte en fråga
om IP-telefoni
kommer att bli den
nya standarden för
röstöverföring utan
när

aSonera har förlorat cirka 30 procentenheter av sina abonnemangskunder. Men framför
allt har det skapat rörlighet på en marknad som tidigare var begränsad till en aktör. Marknaden för fast telefoni omsätter stora värden, cirka 24 miljarder kronor årligen3, vilket
borgar för att intresset att ta sig in på marknaden är stort.
IP-telefonins utbredning är beroende av tillgången till bredband. I Sydkorea där mer
än två tredjedelar av befolkningen har tillgång till bredband sprider sig IP-telefonin som en
löpeld.4 Närmare två miljoner svenskar surfar fortfarande via modem i hemmet men förändringarna sker snabbt. Uppskattningsvis byter 100 000 personer i månaden från uppringt Internet till bredband5. Post- och Telestyrelsen (PTS) har utarbetat en strategi för att
förbättra bredbandsaccessen och har som mål att alla svenskar skall ha tillgång till bredband samt att så många som möjligt skall kunna välja mellan flera än en operatör innan
2010. För IP-telefoniaktörerna är inte bara en generell tillgång till bredband viktigt utan
också vem som levererar den. Drygt hälften av bredbandskunderna väljer samma leveran1 Foroohar (2005)
2 PTS-ER-2006:01
3 PTS-ER-2005:34
4 Sangjo (2003)
5 Leijonhufvud (2006)
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tör av telefonabonnemang och telefonitjänst.6 Även valet av operatör för det fasta telefonabonnemanget påverkar valet i köp av andra tjänster, sextio procent köper andra tjänster
av den operatör de har för det fasta abonnemanget.
Den snabba utvecklingen av ny teknik skapar nya förutsättningar och möjligheter ―
nya marknader, affärsmöjligheter och intäktsmodeller blir aktuella. Utvecklingen gör att
företagen inom IP-telefonibranschen behöver satsa mer på sin kärnkompetens och odla
nya och gamla relationer. För att kunna skapa starka erbjudanden som konsumenterna
efterfrågar kan inte längre enskilda företag agera isolerat utan dessa erbjudanden måste
skapas i nätverk av partners, allierade och kunder. Detta förändrar förutsättningarna på
marknaden. Istället för att några få stora företag dominerar sker utveckling och utbyggnad
tillsammans av många. Finns det förutsättningar på den svenska privatmarknaden för den
här utvecklingen?

Uppdraget
Syftet med projektet är att kartlägga utvecklingen av IP-telefoni på den svenska marknaden och ge den statliga myndigheten VINNOVA ett underlag inför framtida forskningsoch investeringsbeslut på området. Rapporten är således i första hand ämnad för internt
bruk på myndigheten. Fokus ligger på tekniska aspekter utan snarare implikationer gällande konsumentbeteende, trender, företagsstrategier och framtida affärsmodeller. Rapporten har ett dualistiska angreppssätt i form av konsument- respektive operatörsperspektiv.

Frågeställningar
De frågeställningar som konsumentperspektivets kartläggning grundats på är:


Vilka faktorer påverkar användandet av IP-telefoni på den privata marknaden?



Vad efterfrågas av konsumenter i framtiden?

Den frågeställning som operatörsperspektivets kartläggning grundats på är:


Vad har de olika företagen för strategiskt tänkande när det gäller IP-telefoni?

Rapportens övergripande frågeställning är:


Vilka telefonierbjudanden är möjliga och realistiska om hänsyn tas till både
konsument- och operatörsperspektiv?

Avgränsningar
Denna studie kommer att behandla den privata IP-telefonimarknaden i Sverige. Utländska företag och företeelser kommer dock att behandlas om de har påverkan på den
6 PTS-ER-2006:15
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svenska marknaden. Tjänsterna som erbjuds på den privata marknaden skiljer sig tydligt
från företagsmarknaden och de två kundgrupperna skiljer sig vidare åt med avseende på
till exempel inköpsbeteenden och behov. När det gäller konsumentperspektivet specifikt så
finns flera olika dimensioner som påverkar individens godkännande och användande av en
innovation på en privat marknad. Exempelvis påverkar karaktärsdrag hos individen, hur
produkten marknadsförs, konkurrerande aktiviteter etc. Denna rapport kommer framförallt att behandla dimensionen upplevda karaktärsdrag hos innovationen. Då det är intressant kommer substitut och komplement att ingå i analysen. Beroende på den snabbt föränderliga marknaden så anser vi tidshorisonten för en tillförlitlig framtidsbeskrivning är
maximalt två år och huvudfokus är begränsat till detta.

Genomförande
Genomförandet av uppdraget har planerats tillsammans med Ulf Blomqvist på
VINNOVA och utförts under perioden maj till september 2006 . Tillvägagångssättet är som
följer:


Besök och deltagande i VON Stockholm 2006 – en konferens och mässa kring IPtelefoni, Stockholmsmässan, 15-18 maj 2006.



Sekundära källor är forsknings- och konsultrapporter, dagstidningsartiklar och
tidningsmagasin, marknadsundersökningar, webbsidor och tidigare studier på området.



Gällande konsumentperspektivet så har den primära källan varit genomförda fokusgrupper med utvalda konsumenter ur de olika kategorierna. Respondenterna
till fokusgrupperna valdes ut genom att kontakta olika operatörer och erbjuda deras kunder att delta.



Gällande operatörsperspektivet har 24 intervjuer genomförts med journalister, telekomanalytiker, telekomkonsulter, riskkapitalister samt med representanter för
operatörer. En fullständig intervjuförteckning går att finna i källförteckningen.

Metod för konsumentperspektivet
Kvalitativ metod
Då huvudsyftet med konsumentperspektivet är att identifiera faktorer som påverkar
användandet av IP-telefoni samt att konsumentperspektivsstudien har en explorativ ansats
gör en kvalitativ metod för datainsamling är lämplig.7 Det är respondenternas upplevelser
av användandet av IP-telefoni som skall undersökas för att identifiera faktorer. Det vill
säga att data skall resultera i subjektiv information. Enligt Andersson är intervjuer en
lämplig form av datainsamlingsmetod då upplevelser och värderingar skall skildras i och

7 Malhotra & Birks (2006)
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med att det ofta handlar om långa resonemang.8 I en intervju finns det även möjlighet att
förtydliga frågor, ställa följdfrågor samt förvissa sig om att ett uttömmande svar erhållits. I
denna studie använde vi oss av gruppintervjuer i form av fokusgrupper.
Fördelen med att diskutera användandet av IP-telefoni i en fokusgrupp är att medlemmarna stimulerar varandra och kan belysa aspekter som annars inte skulle beröras. Det
skapas således ett större djup i resultatet jämfört med användandet av en enkät eller enskilda intervjuer.9 Risker med att använda fokusgrupper är att några få personer dominerar, svarar annorlunda för att respondenten tror att de andra gruppmedlemmarna förväntar sig en viss typ av svar eller att respondenten känner sig hämmad att prata i grupp.10
Ytterliggare en nackdel är att en fokusgruppdiskussion är ostrukturerad och därmed svårare att analysera. Detta underlättades av att diskussionen byggdes på en intervjuguide (se
bilaga 4). Vi var medvetna om dessa nackdelar men anser att interaktionseffekten är en
mycket viktig aspekt och kan bidraga till en högre nivå av kreativitet. Det faktum att IPtelefoni kan anses vara ett relativt okänsligt ämne minskar ytterligare risken för att respondenterna känner sig hämmade eller konstruerar fiktiva svar.
En kvantitativ studie skulle vara olämplig då validiteten riskerar att bli otillfredsställande i och med att vi inte skulle kunna säkerhetsställa att vi verkligen mäter det vi avser
att mäta. Dock kan denna studie ligga till grund för en framtida kvantitativ studie för att
identifiera styrkan i sambanden mellan faktorerna och användandet.

Tillvägagångssätt för fokusgrupp
Efter att ha studerat relevant teori samt kartlagt marknaden och dess erbjudanden arbetade vi fram en intervjuguide för fokusgruppen. Frågorna baserades dels på faktorerna
från teorin samt det operatörerna erbjuder idag. Speciellt viktigt var det att frågorna hade
en öppen karaktär så att respondenterna inte blev styrda i sitt tankesätt samt svar. Vi inkluderade även ett framtidsperspektiv för att ta reda på vad användare av kategori A (fastoch nomadisk IP-telefoni) och B (datortelefoni) efterfrågar i framtiden samt hur de ställer
sig till kategori C (trådlös IP-telefoni). I och med att IP-telefonin är ett relativt outforskat
område hade frågorna en öppen karaktär för att fånga in faktorer som inte tidigare dokumenterats.
För att försäkra frågornas tillämpbarhet och hur de uppfattas så testades de på ett antal personer som liknade respondenterna i fokusgrupperna. Detta resulterade i att vissa
frågor formulerades om samt förtydligades.
I början av intervjun förklarades syftet med studien, vem som låg bakom rapporten,
att de skulle förbli anonyma samt hur urvalet hade gått till. Respondenterna informerades
om att intervjun videofilmades och deras godkännande erhölls. Inspelningar kan ha en
hämmande effekt på respondenterna. Fördelen är större att risken för subjektiv tolkning

8 Andersson (1985)
9 Malhotra & Birks (2006)
10 Andersson (1985)
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minimeras då det finns möjlighet för flera personer att analysera resultatet samt att gå
tillbaka och kontrollera att slutsatser inte har övertolkats.

Urval
Syftet med fokusgruppen är att få maximal insikt i fenomenet IP-telefoni och då är det
viktigt är att respondenterna är villiga att tala om ämnet och vara kreativa.11 Syftet är såldes inte att skapa ett representativt urval som kan generaliseras till en större population.
Respondenterna valdes ut genom att operatörer inom de olika kategorierna kontaktades
och dess användare tillfrågades i ett e-postmeddelande (se bilaga 3) om de var villiga att
delta i en fokus grupp angående deras IP-telefonianvändande.
I sammansättningen av fokusgrupper är det viktigt att gruppen är lika när det gäller
socioekonomiska och demografiska egenskaper så att det inte uppstår konflikter där ens
åsikt måste försvaras.12 Detta kriterium uppfyllde inte fokusgruppen. IP-telefoni är ett relativt okänsligt och opersonligt ämne vilket därmed minskar risken för att destruktiva konflikter uppstår.

Metod för operatörsperspektivet
Studien är genomförd som en industricasestudie eller med andra ord som en fallstudie
av en enskild marknad/bransch. Fallstudiemetoden är användbar därför att fallstudier kan
karakteriseras som heuristiska (skänker insikt om studieobjektet), partikularistiska (fokuserar på en specifik företeelse), deskriptiva (beskrivande) och induktiva (hypoteser utifrån
den insamlade empirin).13 Denna rapport försöker ge ökad kunskap och förståelse för en
företeelse, nämligen IP-telefoni och hur den påverkar telefonibranschen. Rapporten är ett
försök att beskriva verkligheten som de inblandade upplever den. Avslutningsvis syftar
studien i första hand till att generera tolkningar och inte till att testa befintlig teori. Allt
detta sammantaget gör fallstudien till en lämplig undersökningsmetod.
Rapporten syftar till att skapa en djupare förståelse för framtida strategier och därför
spelar nyanser och underliggande faktorer en central roll. Denna studie är utförd som en
kvalitativ studie. En kvalitativ metod ger en helhetsbild av det studerade och den underlättar insikter och förståelse av sociala processer.14 En kvantitativ ansats hade eventuellt givit
större möjligheter till generalisering av slutsatserna men hade troligen helt misslyckats
med att fånga det rapporten syftar att studera varvid ett behov av generalisering troligen
inte ens skulle uppstå.

11 Malhotra & Birks (2006)
12 Malhotra & Birks (2006)
13 Merriam (1994)
14 Holme & Solvang (1997)
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Intervjuer
Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket innebär att de har utgått från en grov
mall av relativt öppna frågor där kompletterande frågor ställts utifrån de givna svaren (se
bilaga 5). I förekommande fall, när de intervjuade samtyckte, spelades intervjuerna in med
hjälp av mp3-spelare. Dessa inspelade materialet samt stödanteckningar skapade goda
möjligheter för korrekt återgivning. De intervjuade erbjöds anonymitet i den slutgiltiga
produkten men namngavs på inspelningarna av administrativa skäl. Alla intervjuade har
fått godkänna sina citat.
På grund av att delprojektet genomförts under sommarhalvåret fanns vissa problem
med att få tag i och genomföra intervjuer med aktörer och företagsrepresentanter personligen. Därför har de fysiska intervjuerna i några fall kompletteras med e-postintervjuer. Som
komplement till intervjuerna har även sekundärdata insamlats.

Urval
De intervjuade är utvalda utifrån att de innehar intressanta tjänster med hänsyn till
rapportens syfte och avgränsningar. Urvalet gjordes tillsammans med handledare och godkändes också av Ulf Blomqvist på VINNOVA.

Förväntat kunskapsbidrag
Det förväntade kunskapsbidraget är att bidra till en ökad förståelse kring konsumentbeteende, kundefterfrågan, trender, problem, strategier samt möjliga framtida affärsmodeller inom IP-telefoni.
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Disposition av rapporten
Rapporten är disponerad så att efter detta inledande stycke med syfte- och metodbeskrivningar kommer en allmän introduktion till IP-telefoni. Sedan kommer IP-telefoni att
utredas utifrån konsument- respektive operatörsperspektivet. Dessa sammanfattas sedan i
slutsatser, implikationer och diskussion kring vidare studier. Bilagt finns ordlista, åtta
grundmodeller, inbjudan till fokusgrupp, frågeformulär, objektiva för- och nackdelar, subjektiva för- och nackdelar samt en prisjämförelse.


Inledning



Introduktion till IP-telefoni



Konsumentperspektivet



Operatörsperspektivet



Slutsatser



Frågor för framtiden



Referenslista



Bilagor

Akronymer
ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line

ATA

Analog Telephone Adapter

FMC

Fixed-Mobile Convergence

HSDPA

High-Speed Downlink Packet Access

IP

Internet Protocol

ISDN

Integrated Services Digital Network

PSTN

Public Switched Telephone Network

SIP

Session Initiation Protocol

UMA

Unlicensed Mobile Access

VoIP

Voice over Internet Protocol

VoWLAN

Voice over Wireless Local Area Network

WiMAX

World Interoperability for Microwave Access

WLAN

Wireless Local Area Network

xDSL

Digital Subscriber Line

För en mer omfattande ordlista, se bilaga 1.
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Introduktion
till IP-telefoni
Voice over Internet Protocol (VoIP) eller IP-telefoni innebär transport av röstsamtal
över IP-nätverk som till exempel Internet. IP-nät är ursprungligen anpassade för datatrafik
och genom att omvandla rösttrafiken till datapaket kan man transportera även den över IPnät. IP-telefoni är ett alternativ till både den traditionella telefonin, rösttrafik över Public
Switched Telephone Network (PSTN), och mobiltelefonin och kan fungera som en likvärdig tjänst. För att kunna använda IP-telefoni krävs att användaren har tillgång till ett accessnät som är IP-baserat vilket kan till exempel vara ADSL, kabel-tv-nät eller trådlöst nät.
I följande avsnitt ger vi en översikt över IP-telefonimarknaden, kategoriserar olika typer av
tjänster och behandlar några aktuella frågor inom IP-telefoni.

Definitioner
Begreppen IP-telefoni eller VoIP används i flera olika sammanhang och i olika betydelser men innebär i sin vidaste definition att taltrafiken någon gång transporteras över ett
IP-nät. Transporten kan ske på detta sätt hela vägen mellan terminalerna, som vid datortelefoni mellan två datorer, eller på en delsträcka eller flera som när ett traditionellt telefonsamtal transporteras över en operatörs IP-baserade
stamnät. I denna rapport kommer huvudsakligen
beteckningen IP-telefoni att användas och då med
innebörden telefoni som originerar15 i ett IP-nät. För
det traditionella telenätet som bygger på kretskopplad
teknik används beteckningen PSTN. Begreppet bred-

”

IT-infrastruktur
med hög överföringshastighet

15 Där samtalet har sitt ursprung.
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band har ingen officiell definition men innebär enligt PTS ”IT-infrastruktur med hög överföringshastighet”16.

Marknaden för
elektronisk kommunikation i Sverige
I och med att allt större delar av den elektroniska infrastrukturen anpassas för att
förmedla olika typer av trafik behöver man beakta hela marknaden för elektronisk kommunikation när man studerar telefoni. I slutet av 2005 var antalet fasta telefonabonnemang i Sverige 5 624 000 och av dessa var 93 procent PSTN-abonnemang och
knappt fyra procent, 210 000, var IP-telefoniabonnemang. Av dessa IP-telefoniabonnemang var 96,7 procent privatabonnemang. Intäkterna från konsumentmarknaden för
fast telefoni utgör 64 procent av den totala marknaden. Motsvarande siffror för mobiltelefoni är 60 procent och för Internetaccess 71 procent.17 Av dessa delmarknader uppvisade
Internettjänster högst tillväxt, tolv procent under 2005. Om man tar hänsyn till omsättning
från enbart fasta accesser, vad som kan kallas bredband, och därmed exkluderar uppringd
access så var tillväxten drygt 24 procent. Utvecklingen i antalet kunder med Internetaccess
låg dock i stort sett stilla efter flera år av avmattning. Konsument- och företagsmarknaden
har betydande skillnader. Konsumentmarknaden är en massmarknad medan företagsmarknaden istället ofta innebär skräddarsydda lösningar.18 För konsumenter erbjuds ett
litet antal olika lösningar och abonnemangsformer, ofta i form av paketkombinationer där
man kan sälja stora volymer av samma tjänst. Enskilda företag utgör var och en större
kunder och kräver lösningar anpassade efter deras speciella behov.

Företagsmarknaden fungerar annorlunda
Företagsmarknaden skiljer sig markant från privatmarknaden såtillvida att privatmarknaden är en massmarknad medan företagsmarknaden kräver individuellt anpassade

”

system. För företagsmarknaden gäll-

VoIP har redan övergått från
att vara en framväxande
teknologi till att bli en kritisk
affärslösning

ter till outsourcing som

efterfrågas.19

er, likt privatmarknaden, att teknik i
sig inte driver marknaden utan det är
istället faktorer som tillgänglighet,
rationaliseringseffekter och möjlighe-

Financial Times menar att "VoIP har redan övergått

från att vara en framväxande teknologi till att bli en kritisk affärslösning."20 Man har insett
att IP-telefoni inte bara sänker kostnaderna. ”Den starkaste drivkraften bakom tillväxten är

16 PTS-ER-2006:22
17 PTS-ER-2006:23
18 Asp (2006-05-10), intervju
19 Svennerby (2006-08-25), intervju
20 Taylor (2006-02-22)
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nya program, funktioner och möjligheten att koppla telefonin till befintliga system.”21 Cisco
nämner som de viktigaste anledningarna till att företag byter till IP-telefonisystem att utrustningen har nått slutet på sin livslängd, att kontrakt har gått ut, att kostnaderna har
ökat, att man flyttar, outsourcar eller på annat sätt förändrar verksamheten. Bengt Mölleryd, telekomanalytiker på Nordea säger också att det handlar om att man använder investeringarna man har så länge det är rimligt.22 Antalet levererade system med någon typ av
koppling till IP överskred år 2005 antalet system för traditionella kopplingar och Cisco
förutsäger att 75 procent av leveranserna kommer att vara ren IP år 2009.23 En trend är att
samarbeten mellan operatörer och hårdvaruleverantörer ökar eftersom man har insett att
företagens nät och växlar måste samverka med operatörens.24 Nya tjänster uppstår ofta
först på företagsmarknaden och om de blir populära blir de även tillgängliga på privatmarknaden.25

Konsumenternas tillgång till nät
En förutsättning för att kunna använda IP-telefoni är tillgång till ett IP-baserat accessnät. Accessnät är de nät som används för slutanvändarens bredbandtillgång och löper
från den sista kopplingscentralen ända in i ett hushåll eller företag. Detta nät måste ha
tillräckligt hög bandbredd för att klara att överföra rösttrafiken med acceptabel kvalitet och
samtidigt rymma eventuella andra trafikströmmar. Uppringda förbindelser (via modem
över PSTN) uppfyller inte detta krav. Öppna trådlösa IP-nät existerar i dagsläget bara i
liten omfattning och har sällan kapacitet för något större antal samtidiga användare. Mobiltelefonnäten, åtminstone 3G, har tillräcklig bandbredd. Terminalerna kapabla till detta
har dock ingen större spridning och prismodellerna för datatrafik gör att incitament att
ringa med IP-telefoni över dessa nät saknas. Fasta
Internetaccesser har högre bandbredder och oftast
fast taxa oberoende av trafikmängd vilket gör dem
bättre anpassade för IP-telefoni. Penetrationen av
bredbandsuppkopplingar blir därför en avgörande
faktor för IP-telefonins utbredning. I Sverige har

”

ökningen av abonnemang har varit
lägre i Sverige jämfört med flera
andra OECD-länder

1,7 miljoner, motsvarande 39 procent av hushållen en bredbandstjänst.26 Bredband finns
av olika slag. De mest utbredda levereras över xDSL, kabel-tv eller LAN. xDSL som utnyttjar det befintliga PSTN kan levereras till 93 procent av Sveriges befolkning,27 vilket har
gjort att tekniken har fått stor utbredning i form av TeliaSoneras ADSL-produkt. Den säljs
av TeliaSonera direkt till slutkund eller som grossistprodukt (GTA) till andra operatörer.

21 Wallström (2005-12-09)
22 Mölleryd (2006-08-21), intervju.
23 Woodman (2006) seminarium VON
24 Nordell (2006-05-10), intervju
25 Lund (2006-09-04), intervju
26 PTS-ER-2006:22
27 PTS-ER-2006:22
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Den största kabel-tv-operatören är Com Hem. Deras nät når cirka 1,4 miljoner28 av landets
hushåll. För alla anslutningsformer gäller dock att den andel hushåll som i dagsläget i
praktiken har möjlighet att ansluta sig till en bredbandstjänst är lägre än nätens täckningsgrad. Detta beror på olika tekniska hinder och kapacitetsbegränsningar. Totalt uppskattar
PTS den andel hushåll som i januari 2006 hade möjlighet att ansluta sig till bredband till
56 procent. PTS konstaterar att ”ökningen av abonnemang [under 2005] har varit lägre i
Sverige jämfört med flera andra OECD-länder”29.

Historik och teknisk bakgrund
Ända sedan telefonen uppfanns har kretskopplade nätverk (PSTN) varit den dominerande tekniken för överföring av röstkommunikation.30 I ett kretskopplat nätverk etableras
först en dedikerad länk mellan sändare och mottagare, vilken sedan informationen (som
kan vara antingen analog eller digital) har överförts kopplas ner.31 Denna tillfälliga länk
kan användas enbart av den sändare och den mottagare den är etablerad mellan. Detta
fungerar bra för traditionella analoga telefonsamtal eftersom de typiskt sett pågår under en
begränsad tidsperiod och samtalet är aktivt under hela uppkopplingen. En typisk digital
dataanslutning är däremot inaktiv under stora delar av tiden den är uppkopplad. I ett nät
byggt på paketförmedlingsteknik, såsom med IP över Internet, sker transporten genom att
all data som sänds delas upp i mindre paket vilka alla adresseras till mottagaren.32 Paketen
kan sedan individuellt styras över olika vägar fram till samma mål för att på så sätt nyttja
nätets kapacitet så effektivt som möjligt.
Konvergensen mellan fast telefoni, tv, bredband, mobiltelefoni etc. har gjort att man
går mot att använda en typ av nät för flera olika typer av kommunikation. Den teknik som
har kommit att bli den dominerande är paketförmedling. Att just IP används beror på att
det är en stabil, enkel, robust och gammal beprövad teknik. Den fungerar tillräckligt bra
och har fått stor spridning.33 Man började redan under det tidiga 1990-talet, i första hand
inom företag, skicka rösttrafik över datanät med paketförmedlingsteknik. Då använde man
ännu inte IP utan tidigare tekniker som voice over frame relay i företagens befintliga datanät. Tekniker för paketförmedlad röst fick ingen större spridning. Detta berodde till stor
del på att nätverkens kapacitet inte möjliggjorde tillräckligt god ljudkvalitet. De bandbredder man hade tillgång till var så låga att man fick komprimera data kraftigt, vilket medförde dålig kvalitet på ljudet, och röstsamtal över datanät fick därmed ett dåligt rykte. Först
under den senare hälften av 1990-talet förbättrades de tekniska förutsättningarna genom

28 PTS-ER-2006:22
29 PTS-ER-2006:22
30 Stallings (2000)
31 Stallings (2000)
32 Stallings (2000)
33 Nordell (2006-05-10), intervju

IP-telefoni – en studie av den svenska privatmarknaden ur ett konsument- och ett operatörsperspektiv

20

att det fanns tillräckliga bandbredder tillgängliga.34 Dock började inte privatanvändarna
strömma till förrän så sent som under 2005.35

Kartläggning av IP-telefonierbjudanden
I följande del presenteras vilka olika typer av IP-telefoni som konsumenterna i Sverige
erbjuds idag, hur de paketeras samt hur den generella prissättningen ser ut. Syftet med
denna del är att kartlägga marknaden samt skapa en grund för att identifiera vilka faktorer
som påverkar användandet av IP-telefoni. Som underlag för denna del ligger PTS rapporter, tidningsartiklar samt ett urval av operatörers hemsidor.
Fast IP-telefoni

Nomadisk IP-telefoni Datortelefoni

Telia
Com Hem
Bredbandsbolaget
TDC Song
Spray
Tele2

Phonzo
Megaphone
Cellip
Rix Telecom
Digisip
wx3

Skype
Google Talk
Microsoft Live Messenger
Woize
The Gizmo Project
Jajah

Tabell 1. Aktörer.

Antalet operatörer och användare
Enligt Post- och telestyrelsens utredning36 finns det cirka sextio operatörer som erbjuder IP-baserad telefonitjänst till slutanvändning och således en mängd olika erbjudanden.
De största aktörerna som har flest användare, är i storleksordning Bredbandsbolaget och
sedan Com Hem. Tillsammans anlitas de av ungefär 70 procent av användarna.37 Uppskattningsvis använder sig cirka 250 000 personer av IP-telefoni.38 Dessa siffror (både när
det gäller användare och operatörer) är dock inte fullständiga då IP-telefonitjänster som
inte är klassificerade som en telefontjänst enligt EkomL inte inkluderas. Exempelvis är
Skype och Google Talk är inte klassificerade som en telefontjänst. Att uppskatta hur många
reella användare det finns av dessa tjänster är mycket svårt bland annat är det många som
laddar hem tjänsten men utnyttjar den inte.

Kategorisering av IP-telefonitjänster
En översiktlig indelning av IP-telefonitjänster kan göras utifrån vilket ringbeteende de
kräver. Olika typer av IP-telefoni kräver olika former av ringbeteende. Vissa överensstämmer väldigt väl med den traditionella telefonitjänsten medan andra skiljer sig i

34 Nordell (2006-05-10), intervju
35 PTS-ER-2006:15
36 A-focus (2006)
37 A-focus (2006)
38 Appel (nr 6 2006)
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innehåll och kräver ett nytt ringbeteende (från dator till dator eller dator till telefon och
vice versa).39 Emellertid, ju mer tekniken utvecklas desto bättre möjligheter finns det att
om så önskas anpassa IP-telefonin så att den liknar den traditionella telefonins ringbeteende. Nedan har vi identifierat tre huvudkategorier med utgångspunkt i IP-telefonis grundläggande funktionalitet.

Figur 1. Översiktsbild över olika typer av telefoni.

Kategori A – IP-telefoni genom ATA-box
Inom denna användningskategori finns IP-telefonitjänster som möjliggör för konsumenten att fortsätta använda en traditionell analog telefon. Även det gamla telefonnumret
kan flyttas med till den nya tjänsten. Istället för att koppla telefonen till telefonjacket kopplas telefonen till en ATA-box (telefoniadapter) som sedan ansluts till Internetförbindelsen
med en vanlig nätverkskabel. Det som främst skiljer denna lösning från traditionell telefoni
är att utrustningen (både ATA-box och Internetförbindelsens utrustning) måste ha strömförsörjning från elnätet för att fungera. Till skillnad från den traditionella telefonen som
har separat strömförsörjning via telenätet. Detta innebär att det inte går att ringa vid
strömavbrott på elnätet något som vanligen fungerar med traditionell telefoni.40

A1 – fast IP-telefoni
När en operatör har kontroll över ett IP-baserat accessnät erbjuder den ofta IP-telefoni
som en del i sitt tjänstepaket. Exempel på leverantörer av denna typ av tjänst är Bred-

39 A-focus (2006)
40 Appel (nr 6 2006)
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bandsbolaget och Com Hem. Telefonitjänsten är knuten till det accessnät tjänsteleverantören förfogar över och är endast tillgänglig på en fast plats, precis som den traditionella
telefonin. Nomadisk användning är rent tekniskt möjligt men aktörerna erbjuder inte detta. Prestanda och säkerhet anses vara jämförbara med traditionell fast telefoni. Fördelen
för konsumenten med att knyta telefonitjänsten till accessnätet är att leverantören kontrollerar nätet och kontrollerar därmed nätets egenskaper, bland annat samtalskvaliteten.
Leverantören får också ett helhetsansvar för tjänstens funktion. Denna typ av IPtelefonitjänst har den största likheten med den traditionella telefonin. Nackdelen med fast
IP-telefon är dock att den låst till den plats där bredbandsabonnemanget finns.41

A2 – nomadisk IP-telefoni
Denna tjänst är inte kopplad till ett specifikt accessnät utan kan anslutas till vilket nät
som helst, förutsatt att bandbredden är tillräckligt stor och att bredbandsleverantören inte
blockerar åtkomst till tjänsten. ATA-boxen är bäraren av telefonnumret och därmed är
tjänsten inte låst till en enskild plats. Användaren kan alltså koppla in sin telefon var som
helst i världen där tillgång till Internetförbindelse finns. Till de flesta tjänster av denna typ
finns mjukvara att tillgå som gör att tjänsten även kan användas från en dator med Internetförbindelse. Nackdelen är att tjänsteleverantören inte kontrollerar det underliggande
nätet och därmed inte kan garantera en viss nivå på samtalskvaliteten.42

Kategori B – datortelefoni
Datortelefonin möjliggörs genom att en mjukvara för röstkommunikation (klient) installeras på datorn. En förutsättning är att datorn är uppkopplad mot Internet. Även här
levereras tjänsten över en annan aktörs accessnät. Det finns huvudsakligen två typer av
datortelefoni. I den ena typen har kommunikationen en sluten standard och de användare
som kan nås är begränsade till dem som har samma tjänsteleverantör och klient. I den
andra typen används en öppen standard (som SIP eller H.323) och det går, om inte möjligheten på annat sätt har låsts av tjänsteleverantören, att ringa till andra som har en kompatibel standard. Den enklaste versionen av denna tjänst innebär att det endast är möjligt att
kommunicera mellan datorer, det vill säga att det inte går att ringa till ett vanligt telefonnummer (den så kallade svenska nummerplanen för telefoni). Tjänsten kan dock hos vissa
operatörer utökas till att även omfatta möjligheten att ringa till och ta emot samtal från
vanliga telefonnummer. Även samtal som kombinerar ljud och bild är möjliga med vissa
programvaror. I och med att telefonin sker över datorn kan även andra applikationer tillhandahållas, såsom närvarostatus (presence), till exempel textkommunikation, filöverföring, adressböcker, SMS etc. Detta innebär att konsumenten kan utöka telefonins funktioner och användningsområdet breddas och ringbeteendet förändras.

41 PTS-ER-2006:15
42 Appel (nr 6 2006)
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Om kringtjänsterna bortses kan telefonitjänster i denna kategori ur en användarens
synvinkel upplevas väldigt lika tjänster inom fast IP-telefoni. Framför allt den nomadiska i
och med att det är möjligt att genom datorns USB-port koppla en särskild telefon eller en
adapter som sedan ansluts till en vanlig telefon. Den stora skillnaden mot kategori A är att
kopplingen sker via datorn och inte direkt till bredbandsanslutningen. Därmed krävs att
datorn är påslagen både för att ringa och under de perioder man vill kunna ta emot samtal.
Ett telefonnummer från det fasta nätet går inte att portera till datortelefonitjänster men
däremot till nomadiska tjänster.

Kategori C – trådlös IP-telefoni
Ur användarens synpunkt liknar trådlös IP-telefoni både nomadisk IP-telefoni och datortelefoni (kategori B) såtillvida att den inte är bunden till en geografisk plats. Skillnaden
är att trådlös användning är helt mobil med den begränsningen att den kräver tillgång till
ett trådlöst IP-nätverk. Den vanligaste typen av sådana nätverk är Wireless Local Area
Network (WLAN). Ett sådant nätverk kan till exempel vara användarens eget WLAN i
hemmet, ett företagsnätverk eller en så kallad hot spot (fri eller betald trådlös zon i städer).
Den terminal som används för att ringa med kan se ut på flera olika sätt. Den kan till exempel vara en laptop, en handdator, en mobiltelefon med WLAN-anslutning (smartphone)
eller en dedikerad trådlös VoIP-telefon. I de flesta fall är telefonitjänsten som används
densamma som erbjuds kategori B. För att vid trådlös uppkoppling kunna ta emot samtal
krävs att användaren befinner sig inom räckvidden för ett trådlöst nätverk och att terminalen är påslagen samt uppkopplad mot nätverket. Därför är en mobiltelefon anpassad för
tjänsten eller en trådlös VoIP-telefon de alternativ som på detta sätt kan ge en tjänst mest
lik den vanliga mobiltelefonin (GSM eller 3G). Den trådlösa IP-telefonins användbarhet
som en mobil tjänst beror helt av tillgången till trådlösa nätverk och den täckning de har
kan inte jämföras med mobilnäten.
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Objektiva för- och nackdelar
Tabellen nedan syftar till att på ett överskådligt sätt redogöra för objektiva för- och
nackdelar för respektive IP-telefoni kategori.

Fördelar

Kategori A1

Kategori A2

Använda traditionell telefon

•

•

Portering av gamla telefonnummret

•

•

Hög samtalskvalitet

•

•

Ej knuten till Internetuppkoppling

•

•

Möjlighet till lägre samtalskostnader

•

•

Triple Play – tv, bredband och telefoni

•

•
•

Nomadisk access

Kategori B
delvis
möjligt

•

•

Möjlighet till bild- och textkommunikation

•

Fildelning

•

Närvarostatus

•

Låga etableringskostnader

delvis

delvis

•

•

•

•

Nackdelar
Strömförsörjning
Beroende av dator

•

Portering ej möjligt

•

Begränsad möjlighet till nödsamtal

•

Kontrollerar inte det underliggande nätet

•

•

Tabell 2. Objektiva för och nackdelar med IP-telefoni

IP-telefonitjänster
Aktörerna på marknaden är en heterogen grupp då de härstammar från olika ursprungsbranscher såsom tele-, Internet-, tv- och programindustrin. Detta avspeglar sig i
aktörernas erbjudanden och paketering av dessa. Förutom att erbjuda någon form av IPtelefoni kan vissa aktörer även erbjuda mobiltelefoni, traditionell telefoni, tv och/eller
bredband. Detta visar sig i PTS individundersökning där 60 procent köper andra tjänster
av den operatör de har för det fasta abonnemanget. Vanligast är mobiltelefoni (39 pro-

IP-telefoni – en studie av den svenska privatmarknaden ur ett konsument- och ett operatörsperspektiv

25

cent), därefter bredband (23 procent), uppringt Internet (14 procent) och sist tv (tre procent).43

Fristående IP-telefonitjänst
Marknadens nischaktörer återfinns främst i kategori A2, den nomadiska IP-telefonin.
De säljer enbart telefonitjänsten och är beroende av att andra företag levererar accessen.
För att ytterligare göra det lättare för kunden att ha tillgång till deras tjänster kompletteras
den nomadiska IP-telefonin med access via Internet det vill säga datortelefoni kategori B.
Exempel på aktörer är Megaphone, Digisip, Phonzo, Woize och wx3. I sin marknadsföring framhäver de tydligt att det är IP-telefoni de säljer och kopplar det till fördelar som att
det är billigt men fortfarande jämförbar kvalitet med traditionell telefoni. Företagen jämför
sina erbjudande mot Telias. Det finns dock också erbjudanden som endast säljer datortelefoni. Den absolut största aktören är Skype.

Triple play – paketerbjudanden med telefoni, bredband och tv
För att konsumenten skall kunna använda IP-telefoni krävs bredbandsaccess. Därmed
finns det en koppling mellan att erbjuda IP-baserad telefoni och Internetuppkoppling men
tjänsterna behöver inte vara ihopkopplade per se. De största aktörerna på IPtelefonimarknaden är Bredbandsbolaget och Com Hem. De erbjuder endast fast IP-telefoni
(kategori A1). Telefonin marknadsförs som ett substitut till den traditionella telefonin. I
och med att tjänsten levereras över deras egna accessnät finns möjligheten att endast erbjuda IP-telefoni och inte sälja själva uppkopplingen till Internet. Målet är dock att kunden
skall köpa en paketlösning med tv, bredband och telefoni tillsammans, så kallat triple play.
Fördelen med detta är att kunden får tillgång till tre olika tjänster genom en leverantör och
därmed en faktura. Operatörernas avsikt är att låsa in konsumenter och därigenom öka
intäkten per kund och skapa bytesbarriärer. Det krävs stor ansträngning för en missnöjd
kund att hitta tre eller fyra nya leverantörer av de olika deltjänsterna. Com Hem erbjuder
även, köp tre abonnemang och få det billigaste gratis. Bredbandsbolaget erbjuder också
rabatter när olika kombinationer av tjänster är möjliga. Nackdelen med att erbjuda kunderna ett helt paket med olika tjänster är att bandbredden inte alltid räcker till för att använda flera av tjänster samtidigt med fullgod kvalitet. Enligt en konsumentundersökning
som företaget SupportSoft har genomfört, finns det även en risk att om kunden är missnöjd med en tjänst är det sannolikt att kunden säger upp samtliga tjänster hos leverantören.44
Det är inte bara kategori A1 som paketeras som triple play, vilket är vanligast. TeliaSonera och Tele2Vision erbjuder också samtliga av dessa tjänster. Skillnaden är att
Tele2Visions IP-telefoni är av nomadisk karaktär (kategori A2) och att båda även erbjuder
traditionell och mobil telefoni. Ytterligare en skillnad är att TeliaSoneras paketerbjudande
43 PTS-ER-2006:01
44 Vilaboy (2006)
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avser den traditionella och inte IP-telefoni, trots att de erbjuder IP-telefoni. Telenor som
äger Bredbandsbolaget och har köpt upp svenska mobiloperatören Vodafone erbjuder även
bredband och mobiltelefoni tillsammans med rabatt.

Datortelefoni som ett komplement
Google, Yahoo och Windows Live45 är Internetföretag som har en gedigen erfarenhet
av kommunikation på Internet. De erbjuder sen tidigare tjänster som e-post, chat och fildelning. IP-telefonin har skapat möjligheten att kunna erbjuda konsumenter ett högre
värde för dessa tjänster genom att komplettera med röst och bildkommunikation.

Prissättning
Prisjämförelserna nedan bygger på uppgifter från operatörernas hemsidor. Att jämföra
olika aktörers priser är mycket svårt på grund av att modellerna för prissättning skiljer sig
åt:


Paketlösningar som inkluderar andra tjänster än telefoni (exempelvis triple play)



Olika typer av fasta avgifter debiteras



Minuttaxa och öppningsavgifter skiljer sig åt



Olika taxa beroende på vilken operatör konsumenten ringer till



Olika etableringskostnader (till exempel anslutningsavgifter)



För att konsumenten skall kunna göra en komplett prisjämförelse krävs mycket
god insikt i hur mycket man ringer, när på dygnet samtalen sker, till vilken typ av
telefon samt till vilka operatörer

Som nämnts ovan har vissa aktörer valt att erbjuda IP-telefoni paketerat med andra
tjänster, och på så sätt försvåras jämförelsen ytterligare. Nedan ämnar vi analysera prissättingen endast på IP-telefonin isolerat för att skapa en generell bild av hur prissättningen
ser ut.
De flesta operatörer tar ut någon form av etableringsavgift. I vissa handlar det om en
avgift för en ATA-box i andra fall är det en ren öppningsavgift. Denna avgift kan även i
vissa fall reduceras om konsumenten väljer att binda upp sig under en viss tidsperiod, ofta
tolv månader. För att möjliggöra en jämförelse har vi valt att slå samman alla etableringskostnader till ett mått. Etableringskostnaderna ligger mellan noll och 979 kronor. Det finns
ingen tydlig skillnad i prissättning av etableringskostnaden mellan de olika kategorierna
ovan. Förutom att de aktörer som endast erbjuder datortelefoni inte tar ut en etableringsavgift med undantag för Spray (dock är den i jämförelse med andra mycket låg). En annan
kostnad är den fasta månadsavgiften som konsumenten i vissa fall betalar. Den fasta avgiften kan vara uppdelad på en abonnemangskostnad (ofta kategori A1), en månadskostnad
eller att konsumenten betalar ett fast pris och sedan får rabatterade minuttaxor, ett visst

45 F.d. MSN Messenger.
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antal minuter gratis eller ringer helt gratis. De fasta månadskostnaderna ligger på mellan
noll och 169 kronor. Istället för att ta ut en fast månadskostnad tillämpas någon form av
minimidebitering om inte kundens rörliga kostnader överstiger ett visst belopp. Detta finns
dock inte bland datortelefonierbjudandena. Vissa aktörer debiterar öppningsavgifter på
samtalen och avgiften kan även skilja sig beroende på vilken abonnemangstyp konsumenten har. Exempelvis kan öppningsavgiften vara dyrare då minuttaxan är lägre. Öppningsavgifterna ligger mellan 0,00 och 0,69 kronor. Vilken minuttaxa som tillämpas beror på
vilken tid på dygnet konsumenten ringer och om det är till en fast telefon eller mobiltelefon
samt till vilken operatör. Gemensamt för de flesta aktörerna är att det är gratis att ringa
inom det egna nätet vilket innebär att det gagnar konsumenter att påverka vänner och
bekanta att välja samma operatör. Gemensamt för alla IP-telefonierbjudanden är att de,
jämfört med traditionell telefoni, är markant mycket billigare på utlandssamtal, vilka i
många fall inte kostar mer än lokalsamtal.
Kategori C, trådlös IP-telefoni, är fortfarande i ett initialt skede. I Sverige finns ännu
inga helhetserbjudanden och UMA är inte lanserat. Det går att köpa kompatibla terminaler
speciellt anpassade för VoWLAN-tjänster men de är relativt dyra och har dålig integration
mellan olika radiotyper. De tjänster som med dessa terminaler kan användas trådlöst är
alla tillgängliga som datortelefoni via dator.
I tabellen nedan redovisas en prisjämförelse mellan ett urval av operatörer från de olika kategorierna.
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500
500

Telia Bredbandstelefoni/Kväll och helg

Telia Bredbandstelefoni/dygnet runt

695
699
699
699

Rix/Port80

Affinity telecom/Original

Affinity telecom/Fritid

Affinity telecom/Alltid

979
699

Digisip/fast pris

Phonzo/Home

wx3 IP-telefoni/Fria

0
0
0
0
0
0

Skype in

Yahoo Voice Phone out

Yahoo Voice Phone in

Google talk

Windows Live

Woize

0

Skype out

Spray IP telefoni

49

745

wx3 IP-telefoni/Flat 400

Datortelefoni

199
345

wx3 IP-telefoni/Soft phone

49

979

Digisip/bas

Phonzo/Anywhere

979

Digisip/kontant mini

0

168

Tele2 bredbandstelefoni/Kompis/Tele2Vision Large

Megaphone

168

Tele2 bredbandstelefoni/Tele2Vision Small

Nomadisk IP-telefoni

955
500

955

Com Hem small/Kväll & Helg

Telia Bredbandstelefoni

955

Com Hem small/Normal

Com Hem small/Dygnet runt

0

Engångsavgift

Bredbandsbolaget/Alltid

99

Fast månadskostnad
Öppningsavgift
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Ja
0,1 Ja

0,4

0
-

-

Samtalsavgift dagtid (kr/min)

0,15

Öppningsavgift
-

1,9

1,425
-

-

Samtalsavgift kvällstid (kr/min)

Ja

0,1125 Ja

1,5

1,425
-

-

0,16

0,24

0,1125

0,1125

0,189

0,189

0,19

0,23

0,23

0,23

0,2

0,18

0,44

0,44

0,44

0,18

0,28

0,28

0,28

0,4

0,36

0,41

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,16

0,16

-

-

Storbritanien

-

-

1,425

2,63

2,63

1,7

1,69

1,69

1,69

1,59

1,49

1,98

1,98

1,98

1,7

1,59

1,49

1,39

1,3

0,99

0,99

0,69

0,69

1,95

1,69

1,69

1,69

1,35

1,35

1,35

0,19

0,1125

0,1125

0,189

0,189

0,19

0,23

0,23

0,23

0,15

0,18

0,4

0,4

0,4

0,16

0,35

0,35

0,35

1,74

0,39

0,41

0,95

0,95

0,95

0,44

0,44

0,44

0,16

0,16

0,16

-

-

USA

0,4

0,1125

1,425

2,63

2,63

1,7

1,69

1,69

1,69

1,59

1,49

1,98

1,98

2,98

1,7

1,59

1,49

1,39

1,55

0,99

0,99

0,69

0,69

2,95

1,99

1,99

1,99

2,25

2,25

2,25

0,19

0,075

0,075

0,189

0,189

0,19

0,23

0,23

0,23

0,15

0,18

0,49

0,49

0,49

0,19

0,36

0,36

0,36

0,48

0,36

0,51

0,95

0,95

0,95

0,49

0,49

0,49

0,16

0,16

0,16

-

-

Sydafrika

0 -

Samtalsavgift dagtid (kr/min)
-

0

0

0

0,2

0,41

0,41

0,41

0,39

0,39

0,45

0,45

0,45

0,69

0,59

0,49

0,39

0,42

0,69

0,69

0,69

0,69

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,66

0,4425

0,4425

0,611

0,611

0,53

0,86

0,86

0,86

0,7

1,99

2,95

2,95

2,95

0,78

1,88

1,88

1,88

1,79

1,95

1,97

4,95

4,95

4,95

3,95

3,95

3,95

0,71

0,71

0,71

-

0,58

0,2925

0,2925

0,489

0,489

0,36

0,68

0,68

0,68

0,5

1,29

2,69

2,69

2,69

0,41

0,95

0,95

0,95

1,79

1,15

1,97

4,95

4,95

4,95

4,6

4,6

4,6

0,44

0,44

0,44

-

-

Australien

0

0

0,1125 Ja

0,189 Ja

0,189 Ja

0,19 Ja

0 Ja

0,14 Ja

0,14 Ja

0,14 Ja

0 Ja

0 Ja

0,1 Ja

0,1 Ja

0,09 Nej

0 Nej

0 Nej

0,09 Nej

0 Ja

0 Ja

0,09 Nej

0 Ja

0 Ja

0,115 Ja

0 Ja

0 Ja

0,09 Ja

0 Ja

0 Ja

0,10 Ja

0,23

0,1125

0,1125

0,164

0,164

0,2

0,23

0,23

0,23

0,3

1,29

0,88

0,88

0,88

0,23

0,43

0,43

0,43

0,85

0,59

0,85

3,15

3,15

3,15

2,73

2,73

2,73

0,16

0,16

0,16

-

-

Kina

0 -

0,1125

0,189

0,189

0,19

0

0,14

0,14

0,14

0

0

0,15

0,15

0,09

0

0,17

0,12

0

0

0,09

0

0,2

0,23

0

0,19

0,19

0

Samtalsavgift kvällstid (kr/min)

18,68

0,19
0,19

Danmark

0

0

0

0,2

0,41

0,41

0,41

0,39

0

0

0,45

0,45

0,69

0,59

0,49

0,39

0

0,69

0,69

0,69

0,69

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

Brasilien

0

30

0

29

0

75

40

0

89

79

29

0

0

0

0

0

75

69

0

164

129

99

118

88

59

157

124

Gratis inom det egna nätet

0

UTLANDSSAMTAL

ANDRA ERBJUDANDEN

0,19 Nej

-

-

0,1125 Nej

0,1125 Nej

0,189 Nej

0,189 Nej

0,19 Ja

0,23 Nej

0,23 Nej

0,23 Nej

0,2 Nej

0,39 Nej

1,78 Nej

1,78 Nej

1,78 Nej

0,22 Nej

0,53 Ja

0,53 Ja

0,53 Ja

1,75 Ja

1,45 Ja

1,75 Ja

6,45 Ja

6,45 Ja

6,45 Ja

4,6 Ja

4,6 Ja

4,6 Ja

0,2 Ja

0,2 Ja

0,2 Ja

Bredband

0

Mobil

-

-

-

-

-

-

-

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Digital TV

Bredbandsbolaget/Kväll & Helg

Fasta telefoner

SAMTALSAVGIFTER INOM SVERIGE TILL:

-

-

-

-

-

-

-

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Förval

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Traditionellt telefonabonnemang

Bredbandsbolaget/Normal

Fast IP-telefoni

OPERATÖR

PRIS

-

-

-

-

-

-

-

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Prefix samtal

Prefix samtal

Prefix samtal

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Mobil
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Nåbarhet
När det gäller förmedlingen av rösttrafiken över ett IP-nät används ett antal olika
standarder. De mest utbredda standarderna är H.323 och SIP. Många Internettelefonitjänster använder idag den nyare SIP som är en öppen standard. Det gör att användare av två olika sådana tjänster kan ringa varandra trots att de använder olika tjänster och
terminaler. Fast IP-telefoni fungerar som traditionell telefoni. Det går med vissa undantag
att nå alla som har ett telefonnummer. Med nomadisk IP-telefoni brukar användaren kunna använda tjänsten på två sätt. Dels med sin vanliga telefon kopplad till ATA-boxen och
dels med mjukvara på en dator. I båda fallen når man vanliga telefonnummer. Är tjänsten
SIP-baserad går det även att nå personer som har enbart en SIP-adress hos en annan
tjänst. Datortelefonitjänster kan vara baserade på stängda lösningar eller öppna, som SIP.
Ett exempel på en datortelefonitjänst som använder en stängd standard är Skype. Det innebär att användare av denna tjänst inte kan nå användare av en annan datortelefonitjänst
som saknar ett traditionellt in-telefonnummer och vice versa. För trådlösa tjänster gäller
detsamma som för datortelefoni eftersom att de är baserade på samma tjänster.

Säkerhet
Avlyssning
Precis som med ett vanligt telefonsamtal finns
det möjlighet att avlyssna IP-trafik. PSTN är dock
mer slutna nät medan Internet är helt öppet vilket
kan öka möjligheterna till avlyssning. För att förhindra att avlyssnad trafik kan tolkas används i

”

det är förhållandevis enkelt att kryptera IP-teknik

många IP-telefonilösningar någon typ av kryptering. Man måste komma ihåg att det finns
olika typer av IP-telefoni som skiljer sig åt tekniskt och i hur de levereras. Håkan Lund på
Efftel menar att IP-telefonisystem för företag kan göras minst lika säkra eller säkrare än
traditionella telefonsystem eftersom det är förhållandevis enkelt att kryptera IP-trafik.46

Bedrägerier
Ett annat problem som ibland nämns med IP-telefoni är att det i vissa fall inte syns
vem som ringer eller var samtalet geografiskt kommer ifrån. Det går att medvetet dölja
eller förvanska sådan information. Vishing, en sammansättning av orden VoIP och phishing, innebär att i brottsligt syfte försöka komma över känslig information genom att
agera under falsk identitet. Vishing går till exempel till så att nummer automatiskt rings
upp och mottagaren får höra ett inspelat meddelande som på något sätt försöker lura personen att lämna sitt kreditkortsnummer. Att detta problem uppstår först i och med IPtelefonin beror på att den gör det möjligt att enkelt och billigt nå ett stort antal användare.

46 Lund (2006-09-04), intervju
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Nödsamtal
I nödsituationer kan IP-telefoni i vissa fall innebära en nackdel framför traditionell telefoni. En anledning är att utrustning för IP-telefoni inte har separat strömförsörjning vilket gör att den inte fungerar vid strömavbrott. Privatkunder är mer utsatta för detta problem eftersom de till skillnad från företagskunder har små möjligheter att lösa dessa situationer genom egen reservkraft. Problemet kan för dem flesta lösas genom att i sådana situationer använda mobiltelefon. En annan nackdel är att det inte i alla IP-telefonitjänster
ännu finns möjlighet att nå nödnummer (SOS Alarm, polis, sjukvårdsupplysning etc.).
Ibland kan inte telefonsamtalet lokaliseras av larmcentralen eller att det lokaliseras till fel
plats på grund av att utrustningen har flyttats och flytten har inte anmälts. Kategori A1 har
inte dessa problem utan nödsamtal fungerar som vanligt. I kategori A2 fungerar nödsamtal
som vanligt så länge man befinner sig på den plats numret är kopplat till. Datortelefonisamtal kan vanligtvis inte positioneras.

Kvalitet
Hur kvaliteten på IP-telefoni förhåller sig till
PSTN finns det skilda uppfattningar om. En undersökning från augusti 2006, utfört av företaget
Keynote, visar att ljudkvaliteten på VoIP-samtal
inom USA visar ytterst små förbättringar sedan

”

tveksamheter kring
IP-telefonins kvalitet är frågor som
medierna gärna tar
upp

december 2005. En genomsnittlig leverantör ligger fortfarande i klass med GSM-kvalitet
men en bit under PSTN-kvalitet. Samtal inom USA med kabel-tv-operatörernas system kan
i vissa fall erbjuda bättre pålitlighet (tillgänglighet, antal nerkopplade samtal) och ljudkvalitet än PSTN. Studien visade också att dagens ATA-boxar ofta orsakar ljudkvalitetsproblem. Softphones erbjöd generellt sett den sämsta ljudkvaliteten.47 När Internetoperatörer
förmedlar samtal kan de i vissa fall välja mellan olika kvalitetsgrader som kallas till exempel Silver eller Gold.48 Denna typ av differentiering är inte transparent för konsumenterna
utan blir ofta mer en prisfråga. Användarna är emellertid medvetna om kvalitetsskillnader
mellan skilda typer av telefoni som Skype, fast IP-telefoni, mobiltelefoni och traditionell
fast telefoni. Medier kan ha stor påverkan på konsumenternas uppfattning om kvaliteten
och Martin Appel, journalist på PC för alla, menar att ”tveksamheter kring IP-telefonins
kvalitet är frågor som medierna gärna tar upp”.49

Sammanfattande för introduktion till IP-telefoni
Privatmarknaden för IP-telefoni är mycket beroende av tillgången till bredband. Fortfarande finns i Sverige många som använder uppringd dataförbindelse. Kampen om bredbandskunderna kommer att under en period vara hård, för att sedan plana ut när en högre

47 Anderson (2006-09-22)
48 Bergsköld (2006-08-25), intervju.
49 Appel (2006-08-23), intervju.
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penetrationsgrad har nåtts. xDSL, kabel-tv och LAN är de viktigaste accessformerna. IPtelefoni har börjat nå bredare användarskaror först under de senaste två åren, och idag
finns cirka 60 registrerade operatörer och uppskattningsvis 250 000 användare. Utifrån
det ringbeteende de kräver har vi delat in IP-telefonin i tre olika kategorier: kategori A, IPtelefoni genom ATA-box består av A1, fast, och A2, nomadisk, kategori B är datortelefoni
och kategori är trådlös. Stora aktörer som har möjlighet att erbjuda flera olika tjänster över
IP paketerar dem ofta i bundles. Det finns mängder av olika modeller för prissättning, vilket gör priserna svåra att jämföra. Inom säkerhet har vi identifierat tre aktuella områden:
avlyssning, bedrägerier och nödsamtalsfunktion. Kvaliteten på samtalen är också en fråga
som har betydelse för användningen. För att identifiera vad som i praktiken är viktigt för
användare av IP-telefoni kommer ett konsumentperspektiv att appliceras i följande del.
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Konsumentperspektivet
Trots den snabba utveckling av IP-telefonitjänster är det fortfarande väldigt få personer som använder sig av IP-baserad telefoni. De utgör för närvarande max fem procent av
hushållens totala antal abonnemang för fast telefoni.50 Med vilken hastighet utvecklingen
kommer att ske beror på hur snabbt aktörerna kan påverka slutanvändarna att acceptera
de nya aktörerna och den nya IP-tekniken. Konsumentbeteende inom IP-telefoni är ett
outforskat område. Dock finns det flera teorier om acceptans av nya teknologier. Flera
faktorer (determinanter) är identifierade som påverkar användandet av en ny teknologi.
Dock är dessa väldigt förenklade och generella då de skall vara generaliserbara till flera
teknologier.51 Faktorerna torde dessutom vara mer eller mindre specifika för varje typ av
innovation.52 Följaktligen blir den praktiska tillämpningen begränsad. Teorin kan användas som vägledning men att basera strategier och marknadsföringskoncept utifrån den kan
bli problematiskt. Därför bör faktorerna och dess innebörd specificeras för varje unik innovation.53
För att besvara frågorna nedan kommer vi först att redogöra för tidigare forskning på
området. Sedan kommer vi att diskutera olika faktorer som teoriskt skulle kunna påverka
användandet av IP-telefoni vilket resulterar i en sammanfattande tabell med tolv faktorer.
Därefter redogörs samt tolkas resultatet av fokusgrupperna och dessa kopplas då det är
relevant till teoridiskussionen och kartläggningen av IP-telefonimarknaden. Den första
frågeställningen sammanfattas sedan i en tabell som beskriver faktorerna specifikt, hur de
påverkar varandra och användandet samt på vilket sätt resultaten skiljer sig från den inledande diskussionen om de olika faktorerna. Konsumentperspektivet avslutas med en redogörelse av vad som efterfrågas av konsumenterna i framtiden. Det vill säga den andra frågeställning.

50 A-focus (2006)
51 Lowrey (1991)
52 Fliegel & Kivlin (1966)
53 Lowrey (1991)
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Frågeställningar
Konsumentperspektivet kommer att belysas genom två frågeställningar. Dock kommer
det primära fokus ligga på den första frågeställningen.
•

Vilka faktorer påverkar användandet av IP-telefoni på den privata marknaden?

•

Vad efterfrågas av konsumenter i framtiden?

Tidigare forskning
Det forskningsområde som är av intresse för att besvara frågeställningarna är teorier
som behandlar möjligheten för nya teknologier att sprida sig (diffusion theory). Grunden i
spridningsteorin är att det finns ett antal faktorer som påverkar individens anammande av
en innovation. På en aggregerad nivå påverkar detta i sin tur spridningsprocessen av innovationen. Enligt Rogers är individens anammande en process som börjar med kunskap om

”

innovationen. Sedan skapas en attityd mot

Individens anmanade är
en process som börjar
med kunskap om innovationen

innovationen vilken följs upp av godkännande av innovationen eller avvisande.
Sedan sker implementeringen av idén
samt bekräftelse av detta beslut.54 Konceptet anammande handlar således inte

om ett enskilt beslut att börja använda en ny teknik.55
De allra flesta studier som genomförts inom området är utförda i en organisationskontext, det vill säga i situationer där individerna är anställda och exponeras för en ny teknik
som skall implementeras i verksamheten.56 De som forskar inom konsumentbeteende har
till stor del utgått från den forskningen och undersökt hur den kan användas på en privat
marknad.57 Genom en extensiv genomgång av tidigare forskning inom området identifierar
Gatignon och Robertson fem övergripande dimensioner som påverkar individens godkännande och användande av en innovation på en privat marknad. De fem dimensionerna är:
karaktärsdrag hos individen, upplevda karaktärsdrag hos innovationen, personliga influenser (framförallt word-of-mouth), marknadsföring av innovationen samt konkurrerande
aktiviteter i anknytning till innovationen.58 Denna rapport kommer framför allt att behandla dimensionen upplevda karaktärsdrag hos innovationen. Upplevelsen av en innovation, det vill säga de subjektiva attributen, har i flera studier visat sig ha högre förklaringsgrad till användandet av en innovation än de socioekonomiska faktorerna.59

54 Frambach (1993) hänvisat till Rogers (1983)
55 Gatignon & Robertson (1985)
56 Lee, Lee & Eastwood (2003)
57 Gatignon & Robertsson (1985)
58 Gatignon & Robertsson (1985)
59 Ostlund (1974);Labby & Kinnear (1985)
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Som tidigare nämnts är huvuddelen av forskningen baserad på individer i en organisationskontext som exponeras för ny teknik. Venkatesh et al. har identifierat åtta teoretiska
modeller, (se bilaga 2) vilka erhållit stor genomslagskraft och som ligger till grund för ett
stort antal vetenskapliga publikationer.60 Som exempel på teoriernas genomslagskraft kan
nämnas att Lee et al. har funnit 698 tidskrifter som citerat Technology Acceptance Model
(TAM) i Social Science Citation Index.61 Teoriernas validitet har testats flertalet gånger och
det har visat sig att modellerna förklarar varians i intention att använda ny teknologi till
cirka 40 procent.62 Gemensamt för modellerna är att beteendeintentioner och/eller användandebeteende är beroende variabler. Målet med modellerna är att förstå beteende i form
av användande av ny teknik.63 Intentioner till användande som förutsägande variabel till
användande har fastställts i en rad studier.64
De förklarande faktorerna är totalt 32 stycken i de åtta modellerna med en fördelning
på två till åtta faktorer per modell. Modellerna överlappar varandra i flertalet fall så de
förklarande faktorer från flera modeller har samma, eller åtminstone liknande, innebörd.
Flera modeller bygger till och med vidare eller består av en kombination av andra modeller.65 Utifrån de åtta modellerna utvecklade Venkatesh et al. en sammanfattande teori för
individuellt accepterande av ny teknologi i organisationer; Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology (UTAUT).66
Modellen (UTAUT) består av fyra determinanter (faktorer) till beteende intentioner
och användarbeteende: Prestationsförväntningar (performance expectancy), ansträngnings förväntningar (effort expectancy), sociala influenser (social influence) och underlättande faktorer (facilitating conditions). Venkatesh et al. genomförde enkätstudier på arbetsplatser där ny teknik introducerats för att komma fram till de fyra faktorerna. Frågebatteriet testade innebörden i samtliga faktorer från de åtta modellerna. Den slutgiltiga
modellen innefattar även modererande faktorer såsom ålder och kön. I sin helhet förklarade modellen variationen i intentioner till 70 procent.67
Det finns faktorer i de åtta modellerna som inte visade sig signifikanta i Venkateshs et
al. studie som vi anser kan vara förklarande faktorer på en privat marknad för IP-baserad
telefoni. Dessa är kostnad, tillgänglighet, resultatens påtaglighet, testbarhet samt kompatibilitet. Vi har inte funnit någon studie som testat modellens tillämplighet på den privata
marknaden och därmed bör inte dessa faktorer uteslutas. Venkatesh et al. rekommenderar
även att modellens generaliserbarhet bör testas i framtida undersökningar.68
Vi har även studerat den mindre omfattande litteraturen som har sin utgångspunkt i
den privata marknaden. Denna bygger i mångt och mycket på samma faktorer som ingår i

60 Venkatesh et al. (2003)
61 Lee, Kozar & Larsen (2003)
62 Taylor & Todd (1995b); Davis, Bagozzi & Warshaw (1989); Venkatesh & Davis (2000)
63 Venkatesh et al. (2003)
64 Sheppard et al. (1988); Taylor & Todd (1995a)
65 Venkatesh et al. (2003)
66 Venkatesh et al. (2003)
67 Venkatesh et al. (2003)
68 Venkatesh et al. (2003)
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den mer omfattande litteraturen med organisationsfokus.69 Vi har dock funnit tre faktorer
som inte återfinns i de studerade modellerna ovan som utgår från organisationer. Dessa är
ekonomisk risk, fysisk risk och tillförlitlighet.

Faktorer
Vi har således utifrån teorin identifierat faktorer som kan tänkas påverka anammandet
av IP-baserad telefoni på den svenska privata marknaden. Teorin används endast som
vägledning i sökandet efter förklarande faktorer. Den ger information om övergripande
dimensioner som skulle kunna förklara användande av IP-baserad telefoni. De faktorer vi
skall behandla nedan är relativa fördelar, resultatens påtaglighet, komplexitet, underlättande faktorer, kompatibilitet, sociala influenser, kostnad, tillgänglighet, testbarhet, tillförlitlighet, ekonomisk och fysisk risk.

Relativa fördelar
Venkatesh et al. fann att hela fem av de åtta modellerna i hans studie har en förklarande faktor som beskriver förväntningar på innovationens prestation, det vill säga relativ
fördel. Individens upplevelse av att innovationen är bättre än tidigare teknik påverkar hennes användarbeteende positivt. Rogers menar vidare att fördelarna kan vara av olika natur,
till exempel ekonomiska och sociala.70
Enligt Davis et al. är upplevd användbarhet (hans motsvarighet till relativa fördelar)
den faktor som påverkade individers intentioner att använda ny teknik mest.71 Detta bekräftas vidare i Davis studie i vilken han finner att användbarhet korrelerar mer med användande än användarvänlighet.72 Enligt Ram och Sheth finns det inga incitament att anamma en innovation om den inte erbjuder ett starkt värde i jämförelse med substituerande
teknik.73
Som redogjorts för i kartläggningen av IP-telefoni erbjuder tekniken flera objektiva
för- och nackdelar som påverkar relativa fördelar. Dock är det individens upplevelse av
dessa som skall ligga till grund för en utvärdering hur viktiga de är. De fördelarna som
skulle kunna vara incitament till att börja använda IP telefoni är de sänkta kostnaderna,
möjlighet till nya funktioner, nomadisk access samt att samla flera olika tjänster hos en
leverantör. Hur starka dessa incitament är beror självklart på upplevelsen hos individen
som nämnts tidigare men även vilken substituerande teknik som den jämförs med. Mobiltelefonen är exempelvis ”fullt” nomadisk medan den traditionella är fast.

69 Gatignon & Robertson (1985)
70 Rogers (1983)
71 Davis et al. (1989)
72 Davis (1989)
73 Ram & Sheth (1989)
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Resultatens påtaglighet
Faktorn resultatens påtaglighet fångar upp graden av påtaglighet i de resultat som
skapas av användandet av innovationen.74 Faktorn påverkar beteende intentioner genom
upplevda fördelar (relativ fördel), då individen skapar bättre uppfattning om en innovations fördelar om de är synliga för henne.75 Sambandet mellan resultatens påtaglighet och
upplevda fördelar får empiriskt stöd i studien av Venkatesh och Davis.76 Faktorns samband
direkt till intentioner är vidare bevisat.77
Ett påtagligt resultat i användandet av IP-telefoni kan vara att den utlovade kostnadsbesparingen syns på kundens faktura. Om en relativ fördel är kostnadsbesparingar kommer den att förstärkas och bekräftas om kunden svart på vitt kan se att den generella kostnadsbesparingen även gäller i det specifika fallet. Detta bör påverka ett fortsatt användande. Resultatens påtaglighet bör även påverka innan köp på så vis att kunden lätt kan uppskatta kostnadsbesparingen. Med tanke på den komplexa prissättningen kan detta upplevas som problematiskt.

Komplexitet
Tre av de åtta modellerna i studien av Venkatesh et al. innehåller förklarande faktorer
som behandlar hur individen uppfattar ansträngningen kopplad till innovationen.78 Enligt
Rogers påverkas användandet negativt av komplexiteten. Det vill säga hur pass svår innovationen är att använda och förstå.79 Enligt Davis, Bagozzi och Warshaw finns det flertalet
experter som anser att komplexitet är den största barriären för individers accepterande av
ny teknik och att företag bör lägga ner stor möda på att skapa enkla gränssnitt.80 Vi har
funnit två artiklar som behandlar vikten av användarvänlighet.81 I två studier fann vi regressionsanalyser som indikerar att användbarhet (motsvarande relativ fördel ovan) påverkar användande i större utsträckning än grad av komplexitet.82 Enligt Davis är användbarhetens överlägsna förklaringsgrad logisk. En konsument som skall anpassa sig till ny
teknologi är primärt ute efter dess fördelar och endast sekundärt dess användarvänlighet.
Överlägsna fördelar kan kompensera att teknologin är svår att använda men användarvänlighet kan inte kompensera otillräckliga funktioner. En del av förklaringen kan vidare vara
att användarvänlighet har en direkt kausal påverkan på användbarhet. Detta samband
erhöll även Davis i sin regressionsanalys.83 Den logiska förklaringen är att desto enklare
teknik desto mer tid har personen att utföra andra aktiviteter som bidrar till upplevda för-

74 Moore & Benbasat (1991)
75 Venkatesh & Davis (2000)
76 Venkatesh & Davis (2000)
77 Moore & Benbasat (1991)
78 Venkatesh et al. (2003)
79 Rogers (1983)
80 Davis, Bagozzi & Warshaw (1989)
81 LaTour & Roberts (1992);Herbig & Kramer (1994)
82 Davis et al. (1989) samt Davis (1989)
83 Davis (1989)

IP-telefoni – en studie av den svenska privatmarknaden ur ett konsument- och ett operatörsperspektiv

37

delar.84 Att förväntade fördelar har större förklaringsgrad än förväntade ansträngningar på
användande fastslås även av Thompson et al.85
Hur mycket ansträngning som är kopplat till IP-telefoni bör bland annat bero på vilken kategori som används i och med att de kräver olika slags ringbeteende. Exempelvis
kräver kategori A en mindre förändring medan kategori B är mer krävande. Dock kan båda
vara initialt krävande när det gäller installation av mjuk och hårdvara.

Underlättande faktorer
Venkatesh et al. har funnit förklarande variabler i fyra modeller som kan klassificeras
som underlättande faktorer. Venkatesh et al. menar att underlättande faktorer existerar då
individen tror att organisatorisk- och teknisk infrastruktur existerar som stödjer systemet.86 Underlättande faktorer är alltså de element i omgivningen som underlättar användandet av den nya teknologin.87 Enligt Thompson är tillhandahållandet av teknisk support
på arbetsplatsen ett exempel på en underlättande faktor.88 Här märks en tydlig inriktning
mot ny teknologi som används i arbetslivet och innebörden blir annorlunda vid behandlande av privatmarknaden.
Underlättande faktorer på den privata IP-telefonimarknaden kan mycket väl vara den
tekniska support som operatören tillhandahåller användaren men det kan även vara andra
kunniga personer i konsumentens omgivning.

Kompatibilitet
Med kompatibilitet menar Rogers till vilken grad en innovation passar med existerande värden, behov och idéer. Denna faktor antas korrelera positivt med anammandet.89
Ram och Sheth visar också på att en innovation kan möta motstånd ifall den kräver förändringar i nuvarande arbetssätt, tillvägagångssätt och vanor. Det uppstår även en typ av psykologiskt motstånd då konsumenten måste avvika från etablerade seder och traditioner.90 I
en studie genomförd av Lowrey visade det sig att brist på kompatibilitet var den faktor som
tillsammans med brister i relativa fördelar i huvudsak påverkade individer att inte anamma innovationer.91
Den traditionella telefonen finns i stort sett i de flesta hushåll i Sverige92 och ett byte
till IP-telefoni skulle innebära en förändring i etablerade vanor, traditioner och användningssätt. Graden av förändring påverkas av vilken kategori av IP-telefoni som används
och därmed hur ringbeteendet förändras. Självklart spelar individens egna värden och
uppfattningar in men det är en faktor som inte kommer att beröras i denna studie.

84 Davis (1989) hänvisat till Radner & Rothschild (1975)
85 Thompson et al. (1991)
86 Venkatesh et al. (2003)
87 Thompson et al. (1991) hänvisat till Triandis (1980)
88 Thompson et al. (1991)
89 Lowrey (1991) hänvisat till Rogers (1983)
90 Ram & Sheth (1989)
91 Lowrey (1991)
92 PTS-ER-2006:1
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Sociala influenser
Sociala influenser innefattas enligt Venkatesh et al. i sex av de åtta modellerna. Även
om beteckningen är olika har de i princip samma innebörd nämligen att individens beteende påverkas av hur hon tror att andra människor upplever henne i och med att hon använder den nya teknologin.93
Flera studier bekräftar empiriskt relationen mellan sociala faktorer och beteende.94 I
studien av Davis et al. visade det sig att sociala influenser inte signifikant påverkade intentioner att använda ett ordbehandlingsprogram. Författarna menar att förklaringen är att
ordbehandlingsprogram är individuella och därmed påverkas de mindre av sociala influenser än teknologi som kräver flera människor till exempel elektronisk post.95
IP-telefoni är en teknik som bygger på flera människors involverande. Denna sociala
faktor kan vara speciellt påtaglig när det gäller telefonimarknaden. Det är inte bara tekniken som förutsätter att två individer interagerar utan även prissättningsstrukturen är uppbyggd så att det är billigare eller gratis om användarna anlitar samma operatör. Därmed
kan ett socialt tryck spridas mellan bekantskapskretsar.

Kostnad
Kostnad har identifierats som en förklarande faktor.96 Moore och Benbasat argumenterar för att faktorn inte blir tillämplig i en organisationskontext då användarna erhåller
teknologin gratis, utan den individuella monetära uppoffringen som existerar på den privata marknaden.97 Baserat på samma argument återfinns inte kostnad som en faktor i
UTAUT-modellen då denna utgår från företagsmarknaden. Fliegel och Kivlin har även de
identifierat kostnad. Både den initiala kostnaden samt den löpande.98
För att kunna utnyttja IP-baserade telefonitjänster krävs i vissa fall en initial kostnad i
form av etableringsavgifter men det gäller inte alla erbjudanden. Exempelvis är de flesta
kategori B erbjudanden befriade från etableringsavgifter. En löpande kostnad för att telefonera är emellertid alltid närvarande antingen i form av abonnemangsavgifter, månadsavgifter eller samtalstaxor.

Tillgänglighet
Konsumentbeteendeforskarna Lee et al. menar att tillgänglighet till innovationen i fråga är en förutsättning för att studera individers anammande av denna.99 Davis et al. menar
i sin studie att faktorn hade spelat en större roll om teknologin inte hade varit lättillgänglig.100

93 Venkatesh et al. (2003)
94 Thompson et al. (1991) hänvisat till bland annat Tornatsky & Klein (1982)
95 Davis et al. (1989)
96 Moore & Benbasat (1991) hänvisat till Tornatzky & Klein (1982)
97 Moore & Benbasat (1991)
98 Fliegel & Kivlin (1966)
99 Lee, Lee & Eastwood (2003)
100 Davis et al. (1989)
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I och med att IP-baserad telefoni förutsätter att användaren har tillgång till bredband
är tillgänglighet en påverkande faktor till huruvida IP-telefoni kommer att spridas i samhället i stort. I denna studie består respondenterna av personer som redan använder IPtelefoni och därmed är tjänsten tillgänglig och har inte någon påverkan. Spridningen av
bredband beror på ett antal faktorer vilket inte kommer att behandlas i denna studie. Användandet av bredband ökar dock signifikant vilket är positivt för spridningen av IPtelefoni.101

Testbarhet
Testbarhet är en förklarande faktor enligt Rogers. Med testbarhet menar han hur pass
enkelt det är att experimentera med innovationen innan totalt åtagande. Han anser vidare
att det är svårare att dela upp vissa innovationer för tester än andra.102 Latour och Roberts
rekommenderar att produkter görs tillgängliga för potentiella kunder genom till exempel
lån och demonstrationsexemplar för att få dessa att uppleva fördelarna med produkten.103
Som nämnts i teorigenomgången ovan består den anammande processen av mer än bara
ett beslut att börja använda en ny produkt. Testbarhet torde emellertid vara en faktor som
endast påverkar individen att ta just steget att börja använda produkten.
När det gäller IP-telefoni skiljer sig de olika erbjudandena åt. Datortelefoni är i många
fall gratis att ladda hem och kan därmed testas innan kunden bestämmer sig för att använda betaltjänsterna. Kategori A:s erbjudande innehåller oftast inte den möjligheten men
risken kan reduceras genom att vissa erbjudande inte har någon bindningstid dock i de fall
där det finns en etableringsavgift kommer den att då gå förlorad vilket minskar känslan av
testbarhet.

Ekonomisk och fysik risk
Endast ett fåtal undersökningar har utförts i syfte att finna karaktärsdrag hos innovationer som påverkar konsumenters användande.104 En av dessa få konsumentbeteendeforskare som trots allt undersökt detta är Ostlund. Denne fann att upplevd risk associerad
till användandet korrelerar negativt till användande av ny teknologi.105
Alla innovationer innebär enligt Ram och Sheth att konsumenten tar en risk. Det finns
fyra typer av risk. Funktionell risk och social risk vilka kan anses starkt sammankopplade
till faktorerna tillförlitlighet respektive sociala influenser. Utöver dessa existerar fysisk risk
och ekonomisk risk. Alla köp av ny teknik innebär vidare en viss ekonomisk risk. En anledning är att tekniken ofta förbättras samtidigt som priserna går ner till nästa generations
teknik. Detta får många konsumenter att vänta med köpet tills en bättre relation mellan

101 PTS-ER-2006:1
102 Rogers (1983)
103 Latour & Roberts (2001)
104 Gatignon & Robertson (1985)
105 Ostlund (1974)
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prestanda och pris uppkommit.106 Även Holak, Lehmann och Sultan tar upp detta fenomen
i sin studie som visar att beslutet att köpa en innovation kan fördröjas av att konsumenten
förväntar sig att tekniken förbättras och att bättre versioner av innovationen kan köpas
senare.107 IP-telefonin är en relativt ny teknologi vilken har förbättrats avsevärt under de
senaste åren och det finns fortfarande mycket kvar att göra på området. Även konkurrenssituationen på telekommarknaden gör att priserna ständigt sänks. Dessa faktorer skulle
mycket väl kunna vara bidragande faktorer till att spridningen av IP-telefonin hämmas.
Detta bör speciellt påverka erbjudanden som innebär att kunden måste binda upp sig en
längre tid.
Fysisk risk innebär att innovationen kan påverka individens hälsa på ett eller annat
sätt. De trådlösa alternativen som finns idag både när det gäller accessen och telefoner
avger en viss grad av strålning vilket kan utgöra en upplevd fysisk risk hos användaren
En annan ekonomisk risk uppstår kring elektroniska transaktioner. Oro över säkerheten kring elektroniska transaktioner påverkar konsumenters användande av Internetbanker och bankomater visar en studie gjord av Lee at al.108 Kunderna till datortelefoni köper
tjänsten via nätet och samma osäkerhet kring transaktionen skulle kunna existera hos dessa.

Tillförlitlighet
Anammandet av bankomattjänster och banktjänster på Internet påverkas av dess tillförlitlighet. Det vill säga av huruvida konsumenten tror att den nya teknologin kommer att
fungera och prestera korrekt.109 Tillförlitligheten anses vara en kritisk faktor som påverkar
huruvida en konsument anammar olika teknikbaserade tjänster eller inte.110 Ram och
Sheth tar upp tillförlitlighet som en barriär för anammandet av innovationer. De menar att
konsumenter oroar sig över huruvida innovationen testats på ett bra sätt eller inte och
därmed upplever de ett risktagande i innovationens förmåga att utföra det den skall.111
IP-telefonin är ännu inte lika driftsäker som den traditionella telefonen i och med den
är beroende av strömförsörjningen via elnätet vilket innebär att vid strömavbrott fungerar
inte IP-telefonin. Kvaliteten på IP-telefoni beror även på vilken kategori det är. Generellt
sett anses IP-telefoni genom ATA-box hålla en högre standard än datortelefonin. Även
bredbandsuppkopplingen påverkar hur tjänsten presterar.

106 Ram & Sheth (1989)
107 Holak, Lehmann & Sultan (1987)
108 Lee, Lee & Eastwood (2003)
109 Lee, Lee & Eastwood (2003)
110Lee, Lee & Eastwood (2003) hänvisat till Mohamed (1992); Simms (1999); Smith (1996); Takac & Singh
(1992)
111 Ram & Sheth (1989)

IP-telefoni – en studie av den svenska privatmarknaden ur ett konsument- och ett operatörsperspektiv

41

Sammanfattning av faktorer
Denna tabell syftar till att sammanfatta teoridiskussionen ovan. I kolumnen längst till
vänster är den teoretiska benämningen på de identifierade faktorerna som kan tänkas påverka användandet av IP-telefoni. De faktorer som är skrivna i ljusgrått är sådana som är
inkluderad i huvudfaktorn överst i rutan. Enligt den teoretiska diskussionen anses dessa
tillhöra samma dimension. I kolumn två går det att utläsa vilken författare som har skrivit
respektive teori. Därefter i kolumn tre sammanfattas innebörden av huvudfaktorn för att
sedan i kolumn fyra kopplas till fenomenet IP-telefoni utifrån kartläggningen som gjorts
tidigare i rapporten.

DETERMINANT

FÖRFATTARE

INNEBÖRD

IP-TELEFONI

Relativa fördelar

Rogers (1983)

Den nya teknologin erbjuder ett bättre värde än
substitutet

Billigare telefoni
Funktioner
Nomadisk access
Triple play







Prestationsförväntningar
Upplevd användbarhet
Extrinsic motivation
Job-fit
Outcome expectations

 Performance to price

Venkatesh et al. (2003)
Davis (1989)
Davis et. al (1989)
Thompson et al. (1991)
Bandura (1977) hänvisat från
Venkatesh et al. (2003)
 Ram & Sheth (1989)






Resultatens påtaglighet

Moore och Benbasat (1991); Venkatesh och Davis (2000)

Graden av påtaglighet i de
resultat som skapas av
användandet av innovationen

Syns det på fakturan att
telefonin har blivit billigare?

Komplexitet

Venkatesh et al. 2003; Thompson et
al. (1991)

Hur mycket förändring i
ringbeteendet kräver IPtelefoni?

 Ease of use
 Perceived ease of use
 Användarvänlighet

 Rogers (1983)
 Davis (1989)
 LaTour & Roberts (1992); Herbig
& Kramer (1994)

Individens uppfattning om
hur mycket ansträngning
som är kopplad till teknologin

Underlättande faktorer

Venkatesh et al. (2003); Thompson
et al. (1991)

Teknisk support som operatören tillhandahåller

 Perceived behavioral control
 Kompatibilitet

 Ajzen (1991) hänvisat från venkatesh et al. (2003); Taylor &
Todd (1995a)
 Rogers (1983)

De element i omgivningen
som underlättar användandet av den nya teknologin

Kompatibilitet

Rogers (1983); Ram & Sheth (1989)

Sociala influenser

Venkatesh et al. (2003)

 Subjektiv norm

 Fishbein och Ajzen (1975) hänvisat från Venkatesh et al.
(2003); Davis (1989): Ajzen
(1991); Taylor & Todd (1995a)
 Thompson et al. (1991)
 Rogers (1983)
 Ram & Sheth (1989)

 Sociala faktorer
 Image
 Social risk

Kunniga personer i konsumentens omgivning
Graden till vilket en innovation passar med existerande
värden, behov, idéer och
traditioner

Förändrat ringbeteende
orsakat av IP-telefoni

Individens beteende påverkas av huruvida hon tror att
andra människor upplever
henne i och med att hon
använder den nya teknologin.

Tekniken förutsätter att
två individer interagerar

Tradition att ha en hemtelefon.

Prissättningsstruktur

Kostnad

Tornatzky & Klein (1982) hänvisat
från Moore & Benbasat (1991) ;
Fliegel & Kivlin (1966)

Den initiala och löpande
monetära kostnad som är
kopplad till teknologin

Etableringsavgift
Abonnemangsavgift
Månadsavgift
Samtalskostnad

Tillgänglighet

Lee et al. (2003); Davis et al. (1989)

Har konsumenten tillgång
till den nya teknologin.

Förutsätter bredbandsuppkoppling

Testbarhet

Rogers (1983); Latour & Roberts
l(2001)

Hur pass enkelt det är att
experimentera med innovationen innan totalt åtagande

Kategori B, gratis programvara
Bindningstid och etableringsavgifter
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Ekonomisk risk

Ostlund (1974); Ram & Sheth
(1989); Holak, Lehmann & Sultan
(1987)

Risken att tekniken kommer
att förbättras i kombination
med att priserna går ner till
nästa generations teknik

Pressade priser
Förbättrad teknik

Fysisk risk

Ram & Sheth (1989)

Innovationen kan påverka
individens hälsa

Strålning

Tillförlitlighet

Lee et al. (2003) hänvisat till: Mohamed (1992); Simms (1999); Smith
(1996) Takac & Singh (1992)

Huruvida konsumenten tror
att den nya teknologin
kommer att fungera och
prestera korrekt

Elförsörjning
Samtalskvalitet Bredbandsuppkoppling

 Funktionell risk

 Ram och Sheth (1989)

Tabell 3. Sammanfattande tabell över faktorer som teoretiskt kan påverka användandet
av IP-telefoni

Faktorer som påverkar användandet
Vi har ovan utifrån en extensiv litteraturgenomgång listat de faktorer som teoretiskt
skulle kunna påverka användandet av IP-baserad telefoni på en privat marknad. Nedan
ämnar vi att redogöra samt tolka resultaten av fokusgrupperna och koppla dessa då det är
relevant till teoridiskussionen och kartläggningen. Resultaten baseras på två fokusgrupper.
En som använder kategori A och en som använder kategori B. Avsnittet avslutas med en
sammanfattande tabell som beskriver hur de olika faktorerna påverkar användandet, hur
de påverkar varandra inbördes samt på vilket sätt resultaten skiljer sig från den inledande
diskussionen om de olika faktorerna.

Relativa fördelar
Vi finner att respondenterna upplever fyra fördelar med IP-baserad telefoni i jämförelse med traditionell telefoni. Sänkta kostnader, nomadiska egenskaper, nya funktioner samt
att det är roligare att använda teknologin.

Sänkta kostnader
Samtliga respondenter nämner att de sänkt sina telefonikostnader med den nya tekniken. Den största besparingen anses vara att de slipper betala Telias fasta månadskostnad.
Kategori B och A2 betalar ingen abonnemangsavgift och kategori A1 erhåller reducerad

”

avgift i jämförelse med Telia. En respondent i kategori B

hyran för
koppartråden
känns onödig

uttrycker sitt motstånd till abonnemangsavgifter genom
kommentaren, ”hyran för koppartråden känns onödig”
och en annan i gruppen bekräftar uttalandet genom
repliken, ”Ja, man har inte ens börjat ringa”.

Utöver sänkt abonnemangskostnad uppmärksammas av kategori B att det är lägre minutkostnader till utlandet. Flera av dessa ringer mycket till utlandet med datortelefoni.
Billigare utlandssamtal nämns inte av kategori A. På motsatt sätt är det en respondent som
menar att utlandssamtalen blivit dyrare. I både A1 och A2 redogörs utöver sänkt eller obefintlig abonnemangsavgift att de tjänar pengar på att ringa lokalsamtal och Sverigesamtal

IP-telefoni – en studie av den svenska privatmarknaden ur ett konsument- och ett operatörsperspektiv

43

då de erbjudits att ringa gratis kvällar och helger. En respondent i kategori A1 tar upp
kostnadsbesparing med triple play genom kommentaren: ”Med triple play fick jag en
“deal”, få tre betala för två. Då fick jag viss telefoni på köpet. Månadsavgiften behöver jag
inte betala och så ringer jag gratis kvällar och helger. Så jag spar rätt mycket.” Kategori A2
tar även upp att många tilläggstjänster som till exempel mobilspärrar är gratis. Sänkta
kostnader var den faktor som värderas högst av kunder till både kategori A och B.

Nomadiska egenskaper
Respondenter till kategori A2 och B uppmärksammar den nya teknikens nomadiska
egenskaper. Datortelefonianvändarna rankar den nomadiska fördelen som näst högst. ”Det
krävs bara ett fast- eller trådlöst nätverk och sen kan jag ringa”, var en kommentar som
speglar innebörden i fördelen. Dessutom har den nomadiska funktionen finessen att det är
samma nummer både in och ut. Som en respondent uttrycker det ”Om jag befinner mig i
USA en vecka kan mina kunder nå mig på mitt 016-nummer och så svarar jag i USA. Det är
tvärtom när jag ringer ut så ser de mitt 016-nummer”.
Respondenterna som nyttjar kategori A2 upplever fördelen att telefonnumret är knuten till en ATA-box som kan tas med och kopplas in var som helst det finns bredband. Dock
är detta inte en funktion som de anser vara en av de viktigaste. Ingen i kategori A2 anser
att den nomadiska egenskapen tillhör en av de tre mest värdefulla karaktärsdragen med
IP-baserad telefoni. En anledning till detta kan vara att kunderna till kategori A2 måste ta
med sig sin privata ATA-box som skall kopplas in medan kunderna till kategori B kan
koppla upp sig mot Internet via vilken dator som helst och därmed få tillgång till telefoni
tjänsten.

Nya funktioner
I och med att datortelefonin är en applikation
på datorn kan nya funktioner kopplas till telefonin
något som inte är möjligt i samma utsträckning
med den fasta IP-telefonin inte erbjuder sina kunder. Bland annat finns tjänsten att få ett e-

”

Det finns en hel del
käcka funktioner

postmeddelande med en ljudlänk när någon har ringt och talat in ett röstmeddelande.
Även missade samtal registreras med namn och inte bara nummer då tjänsten är kopplad
till Eniro nummerupplysning. En respondent till kategori B uttrycker det som att: ”Det
finns en hel del käcka funktioner”.

Roligt
Två respondenter till kategori B tar upp värdet att det är roligt att ringa med datortelefoni. Som en av dessa uttrycker det, ”Jag har ingen aning om hur mycket pengar jag tjänat,
jag ringer med Woize för att det är kul.” Ingen i kategori A tar upp detta värde. Förklaringen kan vara att datortelefoni avviker mer från traditionell telefoni än fast- och nomadisk
IP-telefoni. Att ringa med datortelefoni känns därmed mera nytt och spännande. En biIP-telefoni – en studie av den svenska privatmarknaden ur ett konsument- och ett operatörsperspektiv
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dragande orsak tror vi vidare kan vara att det finns en hel del roliga funktioner kopplat till
datortelefonin.

Resultatens påtaglighet
Samtliga respondenter tar upp kostnadsbesparingen som det viktigaste värdet med IPbaserad telefoni, men endast två respondenter vågar sig på att uppskatta hur mycket de
faktiskt sparat in. Gemensamt för samtliga respondenter är att de vet ungefär vad de tjänar
pengar på abonnemangskostnad, utlandssamtal, Sverigesamtal etc. Det verkar som de flesta nöjer sig med detta och följer inte upp hur mycket de faktiskt tjänat. I kategori B svarade
samtliga att det inte gör en efterhandskalkyl även om de anser att det skulle vara enkelt att
åstadkomma detta. I kategori A är det två respondenter som kan uppskatta sina besparingar men övriga känner endast till vad de tjänar pengar på men inte dess utfall i efterhand.
Respondenternas kunskaper om kostnadsbesparingsområden är överlag goda. De vet vad
de tjänar pengar på och det verkar räcka. Att göra resultaten påtagliga i efterhand verkar
ointressant och onödigt.

Komplexitet
Komplexiteten kan delas upp i två delar, att komma igång med användandet samt
fortsatt användande.

Installera tjänsten
För att komma igång med användandet måste kategori A1 och A2 installera ATAboxen och kategori B installera programvara. Båda grupperna har uppfattningen att detta
inte var speciellt ansträngande dock påverkades denna uppfattning av underlättande faktorer. Att installera IP-telefoni skiljer sig även i graden av ansträngning jämfört med den
traditionella telefonen som oftast bara behöver pluggas in i det förinstallerade telefonjacket. För att installera båda kategorierna är båda grupperna överens om att en viss grad av
teknisk kompetens krävs. Samtliga respondenter har erfarenhet av och kunskap om dato-

”

När jag skulle installera fick jag jättebra
hjälp, de var väldigt
pedagogiska och man
fattade direkt

rer om än i olika grad. De med mycket god
kunskap ansåg det mycket enkelt att komma
igång men konstaterade att det beror på att
de är tekniskt kunniga och att det kan vara
svårt för dem som inte är det. Detta styrks

ytterligare av att de menar att äldre bekanta till dem inte använder datortelefoni för att det
är för svårt. De med lite mindre kunskap tog hjälp av företagets kundservice vilket underlättade ansträngningen för att komma igång. ”När jag skulle installera fick jag jättebra
hjälp, de var väldigt pedagogiska och man fattade direkt.” För att komma igång med IPtelefoni påverkas därmed graden av ansträngningen av underlättande faktorer och främst
då av tron på sin egen kunskap.
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Även om det finns tillgång till kundservice så finns det förmodligen en brytpunkt. Om
personen uppfattar sig som en icke-kunnig person kan det inskränka personen till att våga
prova överhuvudtaget. Först och främst bör leverantörer av IP-telefoni självklart förbättra
användarvänligheten men framför allt jobba aktivt med att förmedla kunskap om användande och utbilda potentiella användare och stärka deras kunskap.

Använda tjänsten
När väl installationen är klar för kategori A1 och A2 liknar den i mångt och mycket
traditionell telefoni i ringbeteende och användandet är därmed inte särskilt komplext. Respondenterna framhäver att övergången från traditionell telefoni till fast och nomadisk IPtelefoni är enkel då de kan fortsätta använda den vanliga telefonen och att det inte är nödvändigt att ”skaffa en massa extra prylar”. Då IP-telefonin fortfarande har vissa tillförlitlighetsproblem blir användandet inte helt friktionsfritt. Med teknisk kunskap kan vissa av
problemen avhjälpas medan andra ligger utanför användarens kontroll. Vikten av tekniskt
kunnande eller underlättande faktorer i sin omgivning stärks ytterligare av en respondents
berättelser. En av respondenterna som använder fast IP-telefoni beställde av experimentella skäl även fast IP-telefoni till sin mamma. Vilket visade att det inte var lika lätt för henne
att använda det och de gånger hon fick problem måste han åka dit och hjälpa henne.
Datortelefoni är i grunden bunden till datorn vilket kan i vissa situationer upplevas
som krångligt. En anledning är användandet av headset. När någon ringer är proceduren
att få på sig ett headset något besvärligare. Det upplevs även som svårare att få tag i motparten då denna också måste sitta vid datorn. Dessa problem kan elimineras genom att
koppla en särskild telefon till datorns USB port eller en adapter som sedan ansluts till en
vanlig telefon. Denna möjlighet utnyttjades av vissa respondenter. Dock uppstod vissa
tekniska problem vid inkopplandet av ”vanliga” telefoner. Först och främst fungerar inte
alla telefoner till all IP-telefoni på grund av att det idag inte finns en enhetlig standard.
Detta bidrog även till att det vara svårare att hitta rätt telefon. Dock för att eliminera svårigheten att få tag i motpart räcker det inte med att användaren själv köper en ”telefon”.
Alla andra i dess nätverk måste också har det.

Skräddarsy tjänstepaket
Respondenterna anser vidare att det är enkelt att skräddarsy och ändra sitt eget tjänstepaket med funktioner. Det är bara att logga in på Internet och kryssa för det man vill ha
till exempel nummerpresentation. ”Jag tycker det är enklare att gå in via nätet, logga in,
och kryssa för det man vill ha. När jag vill göra ändringar slipper jag sitta i telefonkö och
prata med någon operatör någonstans, utan kan bara logga in, och fixa det på några minuter.” Detta gäller för båda kategorierna.

Ringbeteende
Något som respondenterna upplever som komplext och ansträngande är prissättningen. Dock är den inte endast kopplad till IP-telefonitekniken i sig utan telefonibranschen i
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sin helhet. IP-telefonitekniken har emellertid bidraget till att priserna på marknaden har
pressats. Den komplexa prissättningen resulterar i ett användarbeteende som respondenterna upplever som ansträngande. Respondenterna väljer den typ av telefoni som de tror är
billigast för varje typ av samtal. Ofta innebär detta att de ringer mobil till mobil, sverigesamtal med den fasta telefonen (IP-telefoni genom ATA-box eller traditionell) samt utlandssamtal över datortelefoni. Dock skulle respondenterna föredra att samla alla samtal
till en operatör och en telefon, men så länge det finns stora prisskillnader på marknaden
anser de att det är värt ansträngningen. Detta stöds även av PTS individundersökning som
visar att 45 procent av svenska befolkningen kan tänka sig att avstå från sin fasta telefon
och enbart använda mobiltelefonen varav 37 procentenheter av dessa endast avstår den
fasta telefonen om priserna för mobil telefoni närmar sig priserna för fast.112
Ringbeteende bidrar till att den relativa
fördelen sänkta kostnader ytterligare förstärks. Dock är prissättningen ett mycket
stort irritationsmoment för vissa då de känner sig lurade av operatörerna. Exempelvis
som en respondent uttrycker sig, ”Öppnings-

”

Det är en kostnad
som egentligen inte
finns. Det kostar inget
att koppla upp ett
samtal.

avgiften är också en extrem fallgrop och måste vara ett kassamaskineri för operatörerna”,
varav en annan konstaterar, ”Det är en kostnad som egentligen inte finns. Det kostar inget
att koppla upp ett samtal”. De tycker även att det är konstigt att det kostar så pass olika att
ringa till olika länder. Med IP-telefonin borde dessa skillnader försvinna. Mest tydligt är
detta missnöje bland respondenter till kategori B vilket kan bero på att de flesta av dem är
väl informerade och mycket engagerade. De anlitar exempelvis ett flertal operatörer inom
datortelefonikategorin för att minimera kostnaderna.

Triple play
Triple play är inte bara en direkt relativ fördel utan bidrar även till minskad ansträngning för användaren då de bara behöver anlita ett företag. Den främsta fördelen anser de är
att det bara blir en faktura att betala. I övrig kontakt med företaget blir det inte mindre
ansträngning då företagets kundtjänst idag är uppdelad på de olika funktionerna. ”Har du
två frågor, en för tv och en för telefoni, måste man först ringa den ena och sen köa igen för
att få prata med den andra. Så det är inte så bra”, uttrycker sig en respondent.
En konsument som skall anpassa sig till ny teknologi är primärt ute efter dess fördelar
och endast sekundärt dess användarvänlighet. Överlägsna fördelar kan kompensera att
teknologin är svår att använda men användarvänlighet kan inte kompensera otillräckliga
funktioner enligt teorin. Detta stämmer väldigt väl överens med respondenternas inställning. Dock kan låg användarvänlighet skapa trösklar på IP-telefonimarknaden som hindrar
konsumenter för att ens försöka komma igång med användandet. En annan faktor som
spelar in är att tillförlitligheten idag inte är perfekt, vilket gör att alla fördelar inte är över112 PTS-ER-2006:1
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lägsna, vilket i längden inte kompenserar för den upplevda ansträngning som finns på
marknaden idag.

Underlättande faktorer
Som konstaterat ovan spelar underlättande faktorer en viktig roll i användandet av IPtelefoni och speciellt i bedömningen av hur ansträngande det är. I och med att de flesta av
deltagarna i fokusgruppen ansåg sig ha hög grad av perceived behavior control var det
främst den egna kunskapen som de har förlitat sig på. Vid mer komplicerade tekniska frågor var Internet en bra källa och då inte bara företagets hemsida utan bland annat genom
olika forum. Kundtjänst var inget som utnyttjades flitigt men vissa hade varit i kontakt
med dem vid ett antal tillfällen och då med varierande kvalitet även inom samma operatör.
Kvalitet berodde på vem man pratade med. En respondent fick ett mycket tråkigt bemötande och kände sig dumförklarad. Sammanfattningsvis är de underlättande faktorer som
identifierades av respondenterna följande, teknisk support som operatören tillhandahåller,
kunniga personer i konsumentens omgivning, perceived behavior control, det vill säga
tron på den egna förmågan, samt Internet.

Kompatibilitet
Tradition
Fast och nomadisk IP-telefoni är som sagt väldigt lik den traditionella telefonen och
därför anser heller inte respondenterna att användandet av själva tjänsten förändrar deras
etablerade vanor och användningssätt. Dock är tradition ett hinder för att substituera fast
och IP-telefoni med mobiltelefoni. En respondent använde endast mobiltelefonen för alla
utgående samtal och behöll den fasta linan för att det finns folk som inte ringer mobiltele-

”

fonen ”typ farmor och sådant”. Detta är ytterligare ett exempel på problematiken med att telefonin är beroende av en

typ farmor
och sådant

motpart och därmed kan användaren inte fatta sina beslut
isolerat utifrån sina egna behov. Tradition kan vara en viktig
faktor när det gäller spridningen av IP-telefoni till den stora
massan.

Vana
IP-telefonins bundenhet till datorn påverkar inte bara komplexiteten utan även kompatibiliteten. Den trådlösa telefonen har påverkat konsumenters telefonvanor. Att kunna
gå omkring i huset och pyssla med annat samtidigt som man pratar i telefon är idag inget
konstigt. Speciellt segment ur den yngre generationen förknippar inte telefonin med en
fastplats i huset. En av respondenterna berättar hur hans brorsdotter tog tag i telefon han
har hemma hos sig. Barnet sprang sedan iväg med hela datorn efter sig då telefonen till
barnets förvåning var kopplad till datorn.

IP-telefoni – en studie av den svenska privatmarknaden ur ett konsument- och ett operatörsperspektiv

48

Att en innovation som bryter mot tidigare traditioner och vanor har en hämmande effekt på användandet styrks av fokusgrupperna men vi har även funnit att det kan ha en
motsatt effekt.
Just viljan att bryta mot tidigare vanor kan påskynda användandet av IP-telefoni. Datortelefonianvändarna lockades just av att det var något nytt som bröt av mot tidigare vanor. Även för respondenterna till Kategori A var detta ett starkt argument för byte av telefoni. Den traditionella telefonin levererades under lång tid av endast ett företag och när
möjlighet gavs byttes de snabbt ut. Men viljan att byta ut Telia kan också förklaras med att
anlita företaget bryter mot existerande värden och idéer såsom att man generellt anser att
monopolföretag är negativt.

Estetisk kompatibilitet
En oväntad nackdel som upplevs av respondenterna i
kategori B är att den kringutrustning som krävs (ATA-box,
headset och sladdar med mera) inte bara tar upp fysisk plats
i hemmet utan även påverkar den estetiska utformningen i
hemmet negativt. Respondenterna uttrycker sin negativa

”

Klumpigt!

inställning till detta genom följande kommentarer: ”Det krävs en massa dosor och sladdar
[…] det blir inget hem längre utan en slags IT-verkstad”, ”Det blir som att ha en radiostation hemma” samt ”Klumpigt!”.

Sociala influenser
Ingen av respondenterna till kategori B utnyttjade möjligheten att ringa gratis till
samma operatör. De saknar helt enkelt motparter. ”Jag känner inte en kotte som ringer
med min operatör” var en kommentar. En respondent hade försökt påverka andra att börja
använda samma datortelefonioperatör men utan framgång. En förklaring anser en respon-

”

dent är att det är för svårt att få kontakt med tele-

Jag känner inte en
kotte som ringer
med min operatör

fonimotparten eftersom han/hon måste sitta vid
datorn.
Det är något förvånande att den inbyggda
fördelen med att flera använder samma operatör

inte påverkar mer. Den optimala prisstrukturen utnyttjas således inte. En bidragande orsak
till detta är just att det krävs att båda parter sitter vid sina datorer. Något som sänker tillgängligheten avsevärt.

Sänkta kostnader
Som tidigare nämnts tar respondenterna upp att de sänkt sina telefonikostnader med
utebliven eller sänkt abonnemangsavgift samt lägre samtalstaxor. Inga respondenter upplever vidare några direkta övergångskostnader. Binder man upp sig på tolv månader får
man utrustning och headset gratis av Com Hem och Megaphone. Bredbandsbolaget erbju-
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der detta gratis oavsett bindningstid. Respondenterna till kategori B behöver ingen ATAbox men en respondent uppger att han köpt ATA-box för att kunna nyttja den vanliga telefonen. En annan överväger att köpa ATA-box då han vill kunna ringa från sin trådlösa telefon. Respondenterna till kategori B uppmärksammar att det finns underliggande kostnader
för den som vill nyttja datortelefoni. De menar att dator, nätverk och el är nödvändiga
kostnader. En respondent uppskattar den årliga kostnaden för att driva en dator med nätverk till 2 500 kronor per år. Två respondenter är dock av åsikten att datortelefoni är en
bonus. Det vill säga att dessa kostnader uppkommer oberoende av telefoni.

Tillgänglighet
Tillgänglighet är baserad på accessen till bredband. Detta var en nackdel som nämndes
av några av respondenterna. För att utnyttja datortelefoni så måste man ha tillgång till
dator och ett nätverk och kan därmed inte bruka telefonen överallt. Detta hämmar djupet
av användningen då det inte är tillgängligt på alla geografiska platser där användaren befinner sig.

Testbarhet
Frågor relaterade till testbarhet intresserar respondenterna i ringa utsträckning. Ingen
kunde erinra sig om att de haft möjligheten att prova respektive produkt innan köp. Vilket
påvisar faktorns ringa betydelse för dessa. Eftersom testbarhet påverkar köp och inte fortsatt beteende räcker inte respondenternas svar för att uttala sig om värdet av testbarhet.
För att fastställa dess betydelse bör man fråga konsumenter som står inför valet och/eller
valt att inte nyttja denna typ av telefoni. Det vi kan fastställa utifrån gruppintervjuerna är
att förväntningarna på de positiva effekterna av IP-baserad telefoni varit så pass mycket
större än de negativa att möjligheten att testa i förväg inte behövdes för att skapa köp.

Ekonomisk och fysisk risk
En respondent bekräftar att det finns en ekonomisk risk i form av förväntningar på
bättre teknik. Det är ingen respondent som upplever någon fysisk risk med dagens erbjudanden men en utav respondenterna som efterfrågar IP-baserade mobiltelefoner i framtiden uttryckte en önskan att få dem strålningsfria. Han tycker att det är obehagligt att känna hur örat blir varmt då han talar i mobiltelefon.

Tillförlitlighet
Ingen utav kategorierna anser att IP-telefonin fullt ut håller samma standard som den
traditionella telefonin. De som är mest villiga att kompromissa med kvaliteten är kunderna
i kategori B. Dessa upplever generellt mer problem med IP-telefoni. Trots den uppvisade
toleransen av sämre kvalitet så anser samtliga respondenter att den negativa faktor som
väger tyngst med IP-baserad telefoni är olika former av tekniska problem. För kategori A är
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de upplevda tekniska problemen att man inte kan ringa på grund av problem med bredbandsuppkopplingen. Problemet ligger inte endast i att tjänsten ligger nere utan informationen om när den kommer tillbaka är mycket bristfällig. ”De visste inte om det skulle ta ett
par timmar eller flera dagar”. Strömavbrott nämns också som en nackdel av respondenterna. Dock finns det idag substitut för telefonen i mobiltelefonen och därmed ses det inte
som fullt lika allvarligt. Dock om IP-telefonin i framtiden skall bli ett substitut bör detta
lösas. Dessa problem upplevs även av respondenterna till datortelefoni men de upplever även problem som eko, samtal som bryts, fördröjning och
dålig ljudkvalitet. Detta är något de visar tolerans
för idag men poängterar att de vill se en förbättring i framtiden.

”

De visste inte om
det skulle ta ett
par timmar eller
flera dagar

En konsekvens av att respondenterna anser att IP-telefoni inte är tillförlitligt är att den
kommer i konflikt med den viktigaste relativa fördelen sänkta kostnader. Respondenterna
kan inte vid alla tillfällen låta pris avgöra valet av kommunikationsmedel. Datortelefonin
används främst för nöjessamtal då konsekvenserna av ett brutet samtal eller dåligt ljud inte
är lika betydande som exempelvis vid samtal med myndigheter och dylikt.

Delade meningar kring säkerhetens betydelse
Huruvida IP-telefoni är lika säkert som traditionell telefoni råder det delade meningar
om. Det viktiga är inte vem som har rätt utan ifall en användare upplever en säkerhetsrisk
kommer detta att påverka användandet negativt. Den säkerhetsaspekt som diskuteras är
möjligheten till avlyssning. Detta sker bland respondenterna i kategori B. Kategori A berör
inte ens ämnet. Anledning till detta är förmodligen att Internet generellt upplevs som osäkert och därmed anses även datortelefoni vara osäkert. Det som skrämmer en respondent
är att det är lättare att osynligt avlyssna IP-telefoni.

Faktorer som påverkar IP-telefonianvändandet
Tabellen nedan syftar till att på ett överskådligt sätt redogöra hur de olika faktorerna
påverkar användandet, hur de påverkar varandra inbördes samt på vilket sätt resultaten
skiljer sig från den inledande diskussionen om de olika dimensionerna.
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FAKTORER

PÅVERKAN PÅ ANVÄNDANDET

JÄMFÖRELSE MED
DISKUSSIONEN

Relativa fördelar

Mycket faktor både för att börja använda men
framförallt för ett fortsatt användande.

Stämmer väl överens med de objektiva
fördelarna. Det som är överraskande är att
det är roligt. Uppenbarligen en funktion som
inte skall underskattas i och med att den
skapar tolerans för tillförlitligheten.

Resultatens påtaglighet

Påverkar de relativa fördelarna innan köp.
Det vill säga hur väl illustrerar erbjudandet
en kostnadssänkning. Efter köp har faktorn
mindre påverkan.

Med tanke på att billigare telefoni är det
tyngsta argumentet för att välja IP-telefoni är
det förvånande att det inte följs upp mer
noggrant.

Komplexitet

Uppfattningen om komplexiteten har stor
betydelse för att börja använda tjänsten, men
minskar med tiden i och med att kunden lär
sig använda produkten. Dock är den komplexa prissättningen något som fortsätter att
påverka i stor grad och i längden påverkar
användandet mycket negativt.

Objektivt kräver olika kategorier av IPtelefoni olika mycket förändring i ringbeteendet dock överskuggas detta till stor del av de
underlättande faktorerna.

Påverkar i mycket stor grad komplexiteten. Ju
mer underlättande faktorer det finns desto
mindre komplex upplevs tjänsten.

Tron på den egna förmågan är mycket viktig
om inte viktigare än teknisk support och
kunniga personer i omgivningen.

Kan vara en stor tröskel för att våga prova.
Sedan påverkar det även komplexiteten i
början då användaren måste lära in ett nytt
beteende.

Det mest förvånade är existensen och betydelsen av den estetiska kompatibiliteten.

Sociala influenser

Har en mycket liten positiv påverkan på
användandet då det är svårt att påverka
andra. Påverkar negativt genom att det är
svårt att få tag i motpart.

Med tanke på att det tyngsta argumentet för
att använda IP-telefoni är att sänka kostnaderna är det en stor nackdel att det är svårt
att dra fördel av prissättningsstrukturen då
det blir billigare om ens kontakter ringer med
samma operatör.

Kostnad
 Etableringsavgift
 Abonnemangsavgift
 Månadsavgift
 Samtalskostnad
 Underliggande kostnader

Påverkar både till att börja använda och
fortsatt användande men då främst genom
den relativa fördelen sänkta kostnader.

Faktorn i sig är av objektivkaraktär däremot
hur mycket den påverkar användandet är
subjektivt och påverkar då genom relativfördel.

Tillgänglighet

En förutsättning för att använda IP-telefoni
överhuvudtaget påverkar sedan djupet av
användningen.

Stämmer väl överens med den objektiva
specificeringen.

Testbarhet

Påverkar endast innan köp och inte ett fortsatt användande. Hade mycket liten betydelse.

Bör testas på respondenter som står inför
valet att använda IP-telefoni vilket förmodligen skulle resultera i ett mer nyanserat
resultat.

Ekonomisk risk

Påverkade i väldigt liten grad användandet

Fysisk risk

Påverkar inte idag

Tillförlitlighet

Påverkar användandet väldigt starkt negativt,
speciellt ett fortsatt användande.

Hindrar användaren att dra fördel av den
viktiga relativa fördelen att sänka kostnaderna. På grund av att IP-telefonin inte är tillförlitligt i alla lägen kan inte användaren välja
det billigaste alternativet.

Liten påverkan idag

Är inte kopplat till huruvida det faktiskt finns
en säkerhtsrisk utan handlar mer om en
upplevd risk.






Sänkta kostnader
Nomadiska egenskaper
Nya funktioner
Roligt

 Installera tjänsten
 Använda tjänsten
1. Skräddarsy tjänstepaket
2. Ringbeteende
3. Triple play
Underlättande faktorer
 Tron på den egna förmågan
 Teknisk support som operatören
tillhandahåller
 Kunniga personer i konsumentens
omgivning
Kompatibilitet
 Tradition
 Vana
 Estetisk kompatibilitet

 Tekniska problem
1. Bredbandsuppkoppling
2. Elförsörjning
 Samtalskvalitet
1. Eko
2. Samtal bryts
3. Fördröjning
Säkerhet
 Avlyssning

DEN

OBJEKTIVA

Tabell 4: Specificerad tabell över faktorer som påverkar IP-telefonianvändandet
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Vad efterfrågas av konsumenter i framtiden?
En mobiltelefon med flat rateprissättning
Det råder tydlig samstämmighet bland respondenterna om att de ser sig själva i framtiden med endast ett verktyg för telefoni, en mobiltelefon. Denna telefon skall kunna känna
av billigaste telefonimöjligheten var man än befinner sig. De värden som söks i denna lösning är framförallt enkelhet och tillgänglighet i kombination med tillfredställande kostnader.
Så här svarade en respondent på frågan varför denne endast efterfrågar en mobiltelefon i framtiden, ”…det är samma sak som med
fjärrkontroller. Åtta fjärrkontroller, varför inte en
universal, det är det jag är ute efter”. Att endast ha
ett telefonnummer är en del av den enkelhet respondenterna efterfrågar. En respondent menar
vidare att detta enda nummer kan ersättas med en

”

Åtta fjärrkontroller, varför inte en
universal, det är
det jag är ute efter

text, e-post eller vad som helst.
Total samstämmighet rådde angående att flat rate är den typ av prissättning som efterfrågas i framtiden. Det vill säga att kunden betalar en summa varje månad för att ringa i
princip obegränsat antal minuter. Det värde som efterfrågas med flat rate är även i detta
fall enkelheten. De upplever det som krångligt med olika samtalstaxor och abonnemangsavgifter. Det de framförallt vill skall försvinna i framtiden är öppningsavgiften som anses
störande och orättvis. De upplever sig lurade av operatörerna på grund av denna.
Antalet funktioner verkade överlag vara tillfredställande dock diskuterades videosamtal en del i båda grupperna som en framtidsfunktion.

Komplement eller substitut
För att framtidsscenariot där kunderna endast har en telefon för all röstkommunikation skall uppfyllas krävs det att den blir tillförlitligt. Som det ser ut i dag vågar och kan
ingen utav kundgrupperna helt substituera sin telefoni med IP-telefoni. Kunder till kategori A använder IP-telefonin som ett substitut till den traditionella fasta telefonin. Detta på
grund av att de upplever att samtalskvaliteten är jämförbar med den traditionella. Dock
används mobiltelefonen som ett komplement då bredbandsuppkopplingen ligger nere eller
strömavbrott gör det omöjligt att telefonera samt att kategori A har begränsad mobilitet.
Kunder till datortelefoni däremot upplever så pass mycket problem i samtalskvaliteten att
de inte vågar säga upp den traditionella telefonin eller IP-telefonin genom ATA-boxen utan
använder datortelefoni som ett komplement. Sammanfattningsvis kan kategori A vara ett
substitut till den traditionella telefonen men det är dock inte ett möjligt substitut för alla
typer av telefoni.
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Operatörsperspektivet
Lars-Erik Svennerby på Sweco säger att "IP-telefonifrågan är inte om, den är när."113
Att IP-telefoni på sikt kommer att bli standarden är en uppfattning han delar med alla vi
har pratat med inom branschen. The Economist skriver att IP-telefoni innebär döden för
den traditionella telefonbranschen, och att Skype är den mest synliga manifestationen av
den stora förändringen.114 En uppskattning är att det för närvarande finns 250 000 hushåll
i Sverige som har gått över till IP-telefoni.115 Att telekombranschen befinner sig i en fas av

”
rörigt

kraftig omvandling råder inga tvivel om, men exakt hur olika områden inom den kommer att på-

IP-telefoni är ett
rörigt område

verkas är svårt att avgöra. Det finns många parametrar att ta hänsyn till och när en fråga är besvarad föds ofta flera nya frågor. ”IP-telefoni är ett

område”116,

menar Appel. Kring många parametrar råder stor osäkerhet och på vissa

områden finns det ingen betraktare som har en klar idé om i vilken riktning utvecklingen
kommer att gå. Det är något som i synnerhet gäller trådlös IP-telefoni. För hela telekommunikationsområdet gäller att de etablerade operatörernas nuvarande affärsmodeller inte
passar den nya verklighet branschen rör sig mot. De måste inse sina svagheter och utveckla
sina styrkor för att säkra sin position när förutsättningarna genom IP-telefonins intåg förändras.

Frågeställning


Vad har de olika företagen för strategiskt tänkande när det gäller IP-telefoni?

113 Svennerby (2006-08-25), intervju
114 Economist, the (2005-09-17)
115 Mölleryd (2006-08-21), intervju
116 Appel (2006-08-23), intervju
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Telco 2.0-modellen
Avsnittet är indelat i tre huvudsakliga delar: Kontrollen över nätet, innehåll och erbjudandet. För det första innebär möjligheter till hög kontroll över nätet en attraktiv marknad
för operatörerna. Denna kontroll reduceras genom övergången till IP-nätverk. För det
andra behöver då tjänsterna inte längre vara knutna till näten, utan innehåll kan utvecklas
separat. När nätverken öppnas upp kommer vinnarna att vara de företag som har starka
erbjudanden och kundrelationer.117 För det tredje så medför de förutsättningarna att erbjudandena kommer att behöva skapas på nya sätt, i samverkan mellan flera aktörer. Detta
kommer slutligen att leda oss in på en diskussion om affärsmodeller.

Stark

Konkurrensposition
Styrkan i erbjudandet
och kundrelationen
Svag

Låg

Hög

Marknadens attraktivitet
Kontrollen över nätet

Figur 2. Telco 2.0-modellen. Källa: STL.

117 STL Partners Ltd (2006)
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Kontrollen över nätet
I den första delen kommer vi att diskutera vikten av kontroll över nätet. Här kommer
vi att diskutera olika sorters nät och karakteristika för dem. Vi kommer också att behandla
tillgången till kunderna, faktorer som hindrar IP-telefonins utbredningstakt och drivkrafter för VoIP.

Stor kundbas skapar möjligheter
Operatörerna använder olika metoder för att nå ut till så många användare som möjligt. Små uppstickartjänster som the Gizmo Project och Jajah försöker att snabbt skaffa sig

”

större användarbaser genom att erbjuda fri
telefoni till fasta telefoner under vissa villkor.

all kommunikation
handlar i grund och
botten om relationer

Woize använder andra företags medlemsbaser
och behöver därför inte marknadsföra sig
själva direkt mot slutkund.118 Ett företag som
har stor potential inom telefoni är Microsoft, i

och med deras stora existerande användarbas119 som skapats genom produkter som Windows och kommunikationstjänsten Windows Live Messenger120. Det som attraherar denna
typ av företag är de potentiella reklamintäkter som finns kopplade till tjänster som samlar
stora mängder användare. Fredrik Wallner, Microsoft, menar att VoIP bara är teknik och
att all kommunikation i grund och botten handlar om relationer. I Windows Live’s globala
nätverk hos Microsoft finns i dag omkring 13 miljarder relationer lagrade.121
Eftersom telefoni är en nätverksteknik finns en nätverkseffekt i utbredningen, vilket
innebär att värdet av tjänsten är beroende av hur många som redan använder den. Ju fler
bekanta en kund har som ringer med samma operatör som den själv, desto billigare kan
den vanligtvis ringa. Genom att det fungerar på det sättet använder många företag en virusmässig marknadsföring (viral marketing), där befintliga kunder uppmuntras att skaffa
nya kunder eftersom det inte ligger bara i operatörens intresse utan även i kundernas eget
intresse. Internetoperatörernas affärsmodeller bygger ofta på detta. Lika viktigt som det är
att attrahera nya användare är det också att behålla de kunder man redan har.
I takt med att marginalerna på telefonsamtal minskar krävs en stor volym samtalstrafik. Telefoni kräver i grunden en dyr infrastruktur, medan de rörliga kostnaderna för att
hantera samtal är låga. Det innebär att det finns stora skalfördelar i telefoni och det är därför viktigt för telekomoperatörernas lönsamhet att bli stora och attrahera tillräckliga antal
användare. Lund säger att volymer är mycket viktiga för lönsamheten.122 Räckvidden hos

118 Radeson (2006-06-30), intervju
119 Appel (2006-08-23), intervju
120 Tidigare kallad MSN Messenger.
121 Wallner (2006-08-31), intervju
122 Lund (2006-09-04), intervju
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det nät operatören har tillgång till är en förutsättning som bestämmer hur stor kundbasen
kan bli.
Bredbandsoperatörer har sina kundstockar genom sina bredbandskunder och använder telefoni för att öka försäljningen per kund och minska churn123. Några stora Internetbaserade operatörer har omfattande kundstockar, men de flestas är små. Datortelefonin
konkurrerar dock inte helt och hållet med fast telefoni utan ses främst ett alternativ för
utlandssamtal, genom att den ofta kräver en dator och därmed inte kan användas på samma sätt och har prismässiga nackdelar i vissa fall. Leverantörer av nomadisk IP-telefoni
blir därför bland dem som agerar mest aggressivt, med lägst marginaler. Att mindre Internetoperatörer under vissa förutsättningar erbjuder gratis telefoni på olika sätt över det
fasta svenska nätet innebär att de till och med gör förluster på vissa kunder för att öka sina
användarbaser.

Olika sorters nät
För att en konsument skall kunna nyttja IP-telefoni krävs som en grundförutsättning
tillgång till någon typ av nät som kan överföra IP-trafik. VoIP kräver normalt sett en bandbredd på cirka 100-150 Kbit/s124 så det är i första hand så kallade bredbandsaccesser som
blir aktuella. Bredband kan levereras med hjälp av ett antal olika nät och tekniker, såsom
till exempel kopparnätet för fast telefoni (PSTN), kabel-tv-nät, fiberoptiska nät, radio (inbegriper WiFi, WiMAX och 3G-telefoninäten), satellit eller elnät (PLC).125 Vi behandlar här
de tekniker som har störst praktisk betydelse och störst spridning i Sverige idag och som
kommer att ha det en tid framöver, men vi berör även intressanta nya alternativ.
Ett sätt att dela in näten är i tre typer: stomnät (backbone), stadsnät och accessnät.
Stomnäten består av optisk fiber och är helt eller delvis rikstäckande, och kan även vara
internationella. I denna grupp finns ett antal stomnätsaktörer som själva äger eller förfogar
över nät, till exempel Vattenfall, Banverket, TeliaSonera, IP-Only, Telenor och TDC Song.
Stadsnät baseras ofta på fiberkabel och täcker in till exempel en stad eller en kommun.
Accessnät är de nät som används för slutanvändarens bredbandtillgång och löper från den
sista kopplingscentralen ända in i ett hushåll eller företag; denna sträcka kallas också last
mile. Gränserna i dessa indelningar kan dras på många olika sätt och de utgör inte tydliga
avgränsningar.
De idag vanligaste accessnäten för bredbandsleverans är PSTN (genom xDSL, till exempel ADSL), kabel-tv och fiber-LAN.126 xDSL över PSTN är genom sin höga täckningsgrad den viktigaste anslutningsformen.127 Bredbandsutvecklingen, och i huvudsak xDSLutvecklingen, är därför en nyckelfaktor för IP-telefonins utbredning. TeliaSonera har genom sitt nätägande bolag Skanova kontroll över PSTN-accessnätet som xDSL levereras

123 Medelantal som lämnar en tjänst per år.
124 Nordell (2006-05-10), intervju
125 PTS-ER-2006:22
126 PTS-ER-2006:22
127 PTS-ER-2006:22
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över. Övriga xDSL-operatörer levererar tjänsten över TeliaSoneras nät, genom att de köper
tjänsten som grossistprodukt (GTA) från TeliaSonera. xDSL spelar alltså en stor roll för
svensk bredbandsaccess, trots att tekniken är långt ifrån den tekniskt bästa lösningen.
Denna teknik har blivit en världsstandard, så komponenterna är billiga genom sin standardisering.128 LAN till exempel är dyrare genom att Sverige är ganska ensamt om det som
accessnätstandard.129
Ett problem med dagens accessnät är att de sällan från början är byggda för de höga
bandbredder som numera krävs för IP-kommunikationen.130 Det har också börjat uppstå
problem med störningar mellan kablar allt efter att man har ökat spänningen i befintliga
ledningar.131

Trådlös access
Trådlös access finns i olika grader av mobilitet för användaren. Mobiltelefonnäten ger
användaren stor rörlighet genom sin omärkbara överlämning av samtal mellan basstationer, medan tekniker som WiFi och WiMAX mer är nomadiska till sin karaktär och förutsätter att användaren stannar inom ett begränsat område. Många hushåll använder idag WiFi
hemma, cirka 20 procent av bredbandskunderna i Europa enligt Nokia.132 Att det trots väl
utbyggda mobilnät finns utrymme för WiFi beror på att det erbjuder högre bandbredd och
lägre priser menar Ralf Leupold på FON. Ett problem för VoIP via WiFi är att telefoni kräver nät med hög densitet av kopplingspunkter.133 Tomas Zirn, journalist på Computer Sweden, menar att Sverige har halkat ordentligt efter på WiFi, och andra länder som Frankrike
och Storbritannien ligger betydligt längre fram. TeliaSonera skaffade i Sverige tidigt ett
stort försprång genom sitt WiFi-nät HomeRun.134
WiMAX är en trådlös teknik som erbjuder större bandbredder än mobiltelefoninäten
och större räckvidder, och därmed bättre möjligheter till täckning, än WiFi. Stockholms
nätbolag Stokab har fått i uppdrag att formulera en strategi för utbyggnaden av denna teknik,135 men ännu är det oklart om och när ett sådant nät kan lanseras. Det är inte heller
säkert att denna teknik är ett fullgott substitut till annan mobil access. Jens Zander, professor i radioteknik på KTH, menar att WiMAX i grunden är avsett för fast access, och en anpassning av ett sådant system till mobilt bruk varken skulle bli bättre eller billigare än dagens 3G-system.136 HSDPA är en mobil teknik som kommer 2007-2008 och den tillåter IPtelefoni. Tekniskt är den också mer lämpad för IP-telefoni än dagens alternativ i mobilnäten. När man bygger 3G idag inkluderar man HSDPA.137

128 Asp (2006-05-10), intervju
129 Asp (2006-05-10), intervju
130 Drumm (2005-12-16)
131 Edholm (2006-08-31), intervju
132 Virtanen (2006) seminarium VON
133 Leupold (2006-08-30), intervju
134 Zirn (2006-08-23), intervju
135 Lewan (2006-09-22)
136 Petterson (2006-01-24)
137 Nordell (2006-05-10), intervju
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På JPMorgan tror man att det är först på längre sikt som mobiloperatörernas affärsmodeller är hotade av IP-telefoni över andra trådlösa tekniker. Man menar att det kommer
att dröja till slutet av årtiondet innan IP-telefoni får mer betydelsefull påverkan på mobiloperatörernas intäkter. Det beror på de höga inträdesbarriärerna i form av licenser, höga
samtrafikavgifter och etablerade distributionsplattformar.138

”

Konvergens mellan fast och mobil telefoni

mobilt IP kan aldrig helt komma att
ta över

(Fixed-Mobile Convergence, FMC) är en utveckling som många tror på. TeliaSonera erbjuder i
Danmark tjänsten Home Free som är mobil IPtelefoni;139 Telecom Italia och brittiska BT är

andra som erbjuder tjänsten.140 Konsultföretaget STL är dock inte övertygade om att tjänsten är så relevant för användarna att den kan utgöra grunden för en hållbar affärsmodell.
De menar att det viktigaste framsteget inom FMC har funnits ända sedan mobiltelefonins
utbredning inleddes: möjligheten att ringa mellan mobila och fasta nät. De räknar upp de
fördelar som brukar framhållas med FMC: överlämning mellan fast nät och mobilt, bättre
inomhustäckning, en enda terminal, adressbok, röstbrevlåda, en enda räkning och ett enda
telefonnummer. STL menar att för var och en av dessa punkter finns lösningar redan idag;
det kan till exempel räcka med att man håller mobilen påslagen även i hemmet och använder vidarebefordring av samtal för att uppnå samma fördelar.141 FMC kan därför komma
att ta olika skepnader.
Sten Nordell på Telenor säger att mobilt IP aldrig helt kan komma att ta över, eftersom
skillnaderna i kapacitet mot kabelburen kommunikation är och alltid kommer att vara
mycket stora. Luften är en delad och begränsad resurs, medan i en kabel kan man få plats
med i stort sett hur mycket bandbredd som helst.142
Huruvida det går att hitta hållbara affärsmodeller för att erbjuda WiFi-access i större
omfattning är fortfarande oklart. En viktig skillnad är att WiFi är en Internetmodell, medan mobiltelefoni är stängda system. Mobilnät har dock mycket större räckvidder och WiFi
kommer aldrig att kunna erbjuda samma täckningsgrad. Det har dock WiMAX bättre förutsättningar för. Vi kan konstatera att de olika trådlösa nättyperna besitter olika fördelar.

Tillgången till kunderna
För att tjänsterna skall nå ut till varje kund måste de den sista sträckan färdas över accessnät, vilka är dyra att bygga på grund av att de skall dras fram till varje hushåll och att
det ibland finns begränsade möjligheter att dra kabel. Det finns flera olika sätt för operatörerna att disponera accessnät, och dessa strukturella skillnader påverkar deras förutsätt-

138 JPMorgan (2006-08-03)
139 www.telia.dk (2006-09-02)
140 Lewan (2006-09-20)
141 www.telco2.net/blog/2006/09/fmc_do_the_users_care.html
142 Nordell (2006-05-10), intervju
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ningar på marknaden. Det finns i stort sett tre olika metoder att leverera tjänsten sista
biten till kunden:
A. Över nät ägda av operatören
B. Över nätkapacitet som operatören köper från en nätägare
C. Över nät som slutkunden har köpt tillgång till för att använda andra tjänster

Nät ägda av operatören
Stora tjänstelevererande nätägare finns i
huvudsak inom PSTN, kabel-tv, privata fibernät,
stadsnät och mobiloperatörer. Exempel på operatörer som använder accessnät de själva disponerar över är TeliaSonera och Com Hem. Till

”

VoIP i Telias nät är
något annat än hos
Internetbaserade
konkurrenter

exempel Bredbandsbolaget och Tele2 äger accessnät på vissa platser. Att själv äga det nät
man levererar telefonin över ger den bästa kontrollen över tjänsterna. På TeliaSonera menar man att ”VoIP i Telias nät är något annat än hos Internetbaserade konkurrenter. Telia
kan erbjuda helt andra garantier för QoS143, eftersom samtalet går i ett egenkontrollerat
nät.”144

Nätkapacitet som operatören köper från en nätägare
I denna grupp finns huvudsakligen de företag som säljer vidare TeliaSoneras ADSL
grossistprodukt till slutkund. Det är till exempel Bredbandsbolaget, Telenor, Glocalnet,
TDC Song, Spray och Rix Telecom. Vissa av dem äger även till viss del accessnät själva, och
flera av dem har omfattande stomnät.

Nät slutkunden har köpt tillgång till för att använda andra tjänster
Internetoperatörer använder sig av Internet för transporten av telefonin, och når slutkonsumenterna genom något annat företags accessnät. Mediet är här frikopplat från tjänsten och tjänsterna kan transporteras över vilket nät som helst, så länge det inte föreligger
hinder genom kvalitetsnivå, hastighet eller andra blockeringar. Exempel på operatörer
inom denna kategori är Skype, Woize, The Gizmo Project, Parlino, wx3, Phonzo, Digisip,
Megaphone och Cellip. Dessa operatörer kan äga vissa fysiska delar och funktioner själva,
som till exempel växlar, debitering etc. Man kan urskilja huvudsakligen två olika sätt att
marknadsföra tjänster av detta slag; antingen som ren datortelefoni mellan datorer, eller
tillsammans med en ATA-box för att kunna använda traditionella telefoner.

Faktorer som hindrar IP-telefonins utbredningstakt
Som vi ovan har konstaterat är kontroll över accessen en nyckelfaktor för alla aktörer
på IP-telefonimarknaden. Det finns olika sätt för operatören att påverka graden av den

143 Quality of Service, ett kvalitetsmått.
144 Damgard (2006-06-28), intervju.
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kontroll man har över accessen. De som har kontroll över access vill inte släppa den ifrån
sig, och de som har begränsad kontroll försöker ofta öka den. Detta motstånd är ett vanligt
förekommande fenomen vid disruptiva teknologier (disruptive technologies).145 Generellt
för hela världen gäller att det ursprungligt statliga telebolaget inte har något intresse av en
snabb utveckling på IP-telefoni. Det beror på att dessa företag har gjort stora investeringar
i infrastruktur som är anpassad för kretskopplad telefoni. Lund säger att ”eftersom vi
kommer från den världen, vet vi hur de stora operatörerna tänker, och det finns ingen anledning för dem att såga av den gren man sitter på” och att investeringarna TeliaSonera har
gjort i PSTN är enorma.146
Andreas Ekström, analytiker på Handelsbanken, och Joacim Damgard, TeliaSonera,
bekräftar båda att alla stora spelare tjänar på om
övergången går så långsamt som möjligt. Marknaden för fasta telefoniabonnemang är värd
stora summor; TeliaSoneras omsättning på fast

”

det finns ingen anledning för dem att
såga av den gren
man sitter på

telefoni i Sverige var 2005 26,9 miljarder kronor, och Gartner beräknar att 60 procent av
dessa intäkter kommer att försvinna mellan 2005 och 2010.147 20 procent av TeliaSoneras
värdering är enligt Ekström fasta abonnemang, och Mölleryd säger att 30-40 procent av
deras svenska omsättning kommer från teleabonnemang, så den traditionella telefonin har
en mycket stor ekonomisk betydelse för dem. Appel tror att den traditionella telefonin på
sikt är helt borta, och menar att det innebär en stor utmaning för de stora operatörerna.148
”Telekomoperatörer och mobiloperatörer har förberett sig för denna utveckling men är inte
pådrivande eftersom de vill betala av sina nätinvesteringar först.”149 Det kommer att ta tid
för TeliaSonera att anpassa sig till detta också genom att deras höga kostnader för personal
tar tid att sänka.150

Rättsprocesser sätter reglering ur spel
Ekström menar att i Europa uppvisar de länder där regulatorerna har satt press på incumbents151 den högsta bredbandspenetrationen. PTS, den svenska myndighet som skall
främja effektiv konkurrens på kommunikationsområdet, identifierar konkurrenshämmande beteenden och utfärdar skyldigheter till de aktörer som berörs. Ofta blir följden att aktören överklagar beslutet, för att på så sätt skjuta upp dess verkställande. Detta kan genom
det sätt det svenska rättssystemet är utformat skapa processer som pågår under flera år.
Vissa fall har tagit fem till sex år.152 Eftersom att telekom är en snabbrörlig marknad kan
dessa förseningar till följd av metodisk överklagan vara förödande för de aktörer som be-

145 Economist, The (2005-09-17)
146 Lund (2006-09-04), intervju
147 Edenholm (2006-04-06)
148 Appel (2006-08-23), intervju
149 Hellbom (2006-03-02)
150 Ekström (2006-08-24), intervju
151 Stora, etablerade aktörer.
152 Zirn (2006-08-23), intervju
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rörs negativt av situationen. Vissa menar därför att Sverige i praktiken har en avsaknad av
reglering. Urban Karlström-utredningen granskar en effektivisering av dessa rättsprocesser. De har stor påverkan på bredbandsutvecklingen, så utredningen har därigenom en
väsentlig betydelse även för IP-telefonin. Zirns uppfattning är att det i det närmaste råder
konsensus hos TeliaSoneras motståndare om att marknaden håller på att låsas på grund av
företagets obstrueringar. De personer vi har intervjuat har olika uppfattningar kring huruvida TeliaSonera har bromsat tillväxten på bredbandsaccesser i Sverige. Gunnar Asp, Com
Hem, anser inte att TeliaSonera har bromsat utvecklingen på bredband. TeliaSonera tillbakavisar också själva att de är en bromskloss. ”Visst stjäl IP-telefonin intäkter från oss men
vi ser det som en del av utvecklingen. Det ger oss möjlighet att sänka kostnaderna genom
att fasa ut det gamla.”153 Andra menar att TeliaSonera genom sitt agerande förlorar marknadsandelar till konkurrerande nät.154

”

Ekström säger att ”Det kommer alltid att vara

Det kommer alltid
att vara viktigt att
äga accessen till
kunden

viktigt att äga accessen till kunden, och därför krävs
statlig reglering av den.” Svennerby menar att
PSTN borde ha flyttats ut på en separat myndighet
vid avregleringen av telemarknaden och Ekström
instämmer i att Skanova kanske borde frigöras från

TeliaSonera. Regleringarna har stor betydelse, så internationellt sett beror situationen för
IP-telefoni i olika länder mycket på regleringssituationen.155 Ett annat regleringsrelaterat
problem är det har uppstått många nya aktörer och regelverket ännu inte har hunnit anpassas efter detta.156 Ekström sammanfattar situationen: ”Reglering av tillgången till accessen är en stor utmaning för myndigheterna.”

Oklara regler påverkar konkurrens
Det finns ett antal frågor där det i Sverige inte finns tydliga regler ifråga om IPbaserad telefoni; bland annat kring nummerplanen och geografiskt kopplade nummer,
nödsamtalsfrågor, elförsörjning av telefonutrustning, tillgänglighet, kvalitet och informationsskyldigheter. Europamarknadens regler är inte heller enhetliga vilket skapar problem
för operatörerna att verka internationellt.157 PTS har publicerat sin policy i ett antal sakfrågor158, men operatörernas inställning är att man inte är tydlig nog.159 Denna brist på klara
regler kan skapa konkurrenshinder.160

153 Wallström (2005-12-09)
154 Svennerby (2006-08-25), intervju
155 Svennerby (2006-08-25), intervju
156 Ekström (2006-08-24), intervju
157 Wallström (2005-12-02)
158 PTS-ER-2006:39
159 PTS Samrådssvar (2006-09-21)
160 Wallström (2005-12-02)
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Samtrafikavgifternas nivåer
IP-tekniken skulle kunna möjliggöra mycket lägre priser, men det är i allmänhet fortfarande små skillnader i priser. I till exempel Frankrike är konkurrensen större och priserna på ADSL- och IP-telefoniabonnemang samt IP-tv är mycket lägre än i Sverige.161 I Sverige kan fortfarande den fasta IP-telefonin prissättas utifrån marknadspriset för fast telefoni,
snarare än utifrån kostnaden för att producera tjänsten.162
När ett samtal skall transporteras färdas det ofta över nät som tillhör olika operatörer.
Operatören betalar samtrafikavgifter till den operatör som kontrollerar det nät som samtalet termineras i. Denna samtrafik kommer alltid att vara avgiftsbelagd.163 Nivån på en operatörs samtrafikavgifter kan ses som ett strategiskt verktyg. Särskilt mobiltelefonins prissättning på samtrafik ligger högt, vilket har en koppling till mobiloperatörernas omfattande kontroll över näten.

Tekniska barriärer
De fasta uppkopplingstjänster med de allra lägsta bandbredderna ligger på upp till
128-250 Kbit/s nedströms och 64-125 Kbit/s uppströms.164 Detta kan vara för låga hastigheter för att använda IP-telefoni över, vilket innebär att kunder med dessa tjänster i vissa
fall inte har möjlighet att bli kunder hos oberoende IP-telefonioperatörer. När den operatör
som kontrollerar nätet levererar IP-telefoni har den däremot möjlighet att se till att dess
egen IP-telefoni går att använda tillsammans med de lägsta hastigheter den erbjuder.

Inlåsningar hindrar kunderna
Operatörerna bygger upp låsta världar165, med höga murar i form av olika standarder
mellan nätverken. Detta gör att kunderna på grund av nätverkseffekten blir tvungna att
samla sig till de största nätverken. Skype till exempel mår själva just nu bättre av att låsa in
sina kunder, men för utvecklingen av branschen som helhet är det bromsande.166 På detta
sätt innebär inlåsningarna ofta denna typ av kon-

”

flikt mellan nyttan för en enskild aktör och nyttan

Operatörerna bygger upp låsta världar

för hela branschen. Längre fram i tiden kommer
sådant att vara till nackdel också för den enskilda
aktören. Terry Matthews på Mittel Corporation
menar bestämt att öppna nätverk skulle förbättra

möjligheterna att utveckla tjänster som passar konsumenterna och tillfredställer deras
behov.167
Mobiltelefonioperatörerna är de som har kanske den hårdaste kontrollen över sin access. Ett exempel på en mobiloperatör som tidigare har förbjudit VoIP i sina nätverk är
161 Zirn (2006-08-23), intervju
162 Widström (2006-10-10), intervju
163 Ekström (2006-08-24), intervju
164 www.telia.se (2006-09-15), www.comhem.se (2006-09-15)
165 Appel (2006-08-23), intervju
166 Appel (2006-08-23), intervju
167 Matthews (2006), seminarium VON
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Vodafone.168 Detta anser Bengt Nordström på Incode är ett dåligt sätt att möta hot utifrån.169 UMA är ett annat försök från mobiloperatörerna till kontroll av mobil IP-telefoni;
UMA terminerar WiFi i mobilnätet, vilket gör att operatörerna kan avgiftsbelägga även
dessa samtal. Denna teknik har gått trögt att få ut.170 Mobilmarknaden är något av
den sista bastionen. I Europa är IP-telefoni ett större hot för mobiloperatörerna än för de
fasta operatörerna eftersom priserna på mobilsamtal ligger högre än på samtal i det fasta
nätet.171 Mobiltelefonins höga samtrafikavgifter gör att PSTN-telefoni och IP-telefoni får en
nackdel i samtal till mobiler.
En annan typ av inlåsning för användarna uppstår genom att fasttelefonikunder hos
TeliaSonera som byter till en annan telefonioperatör får om de vill byta tillbaka till TeliaSoneras abonnemang betala 675-975172 kronor i inträdesavgift, som alla som startar ett
nytt abonnemang hos dem.173 Det gör att den upplevda risken i ett byte till IP-telefoni ökar;
skulle det visa sig att den nya tjänsten inte håller måttet eller att den på annat sätt inte är
tillfredsställande blir det kostsamt att gå tillbaka. Appel pekar också på detta som en nackdel med IP-telefonin.174
xDSL har 60 procent av bredbandsmarknaden.175 Många xDSL-operatörer kan inte erbjuda sina tjänster till kunder som inte har ett fast telefonabonnemang. En anledning till
det är att den operatör som vill kunna göra detta måste betala TeliaSonera en engångsavgift på sex miljoner kronor.176 En följd av detta är att om en kund har fast IP-telefoni kopplad till sitt bredbandsabonnemang och därför har sagt upp det fasta telefonabonnemanget
hos TeliaSonera kan man i dagsläget inte flytta med bredbandet och sin fasta IP-telefoni till
en ny adress, utan att på den nya adressen först starta upp ett nytt fast telefonabonnemang
hos TeliaSonera.
När ett hushåll köper TeliaSoneras tjänst för traditionell fast telefoni ”Telia Bas” och
en xDSL-tjänst från valfri leverantör, betalar den leverantören TeliaSonera för så kallad
”delad ledning”. Det är hälften av kostnaden för ”hel ledning”, som är vad leverantören
måste betala för om kunden säger upp sitt telefonabonnemang hos TeliaSonera. Om den
möjligheten erbjuds, brukar bredbandsleverantörens avtal med kunden i de situationerna
säga att kunden måste betala en tilläggsavgift för sitt bredband för att täcka upp leverantörens ökade kostnader. Om kunden däremot köper en fast IP-telefonitjänst från sin bredbandsleverantör ingår denna avgift i det fasta priset för telefonin. Priserna på hel och delad
ledning är reglerade av PTS. Konstruktionen hel och delad ledning innebär att det för slutkunden inte är möjligt att köpa enbart xDSL utan telefonitjänst, med mindre än att betala
en tilläggsavgift. Det betyder, för hushåll som inte har tillgång till andra accessnät än

168 Computer Business Review (2006-09-19)
169 Nordström (2006-08-25), intervju
170 Nordström (2006-08-25), intervju
171 Red Herring (2006-06-03)
172 www.telia.se/privat/ 2006-09-12
173 Johnson (2005-11-07)
174 Appel (2006-02-20)
175 PTS-ER-2006:28
176 Svanfeldt (2006-03-27)
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PSTN, att det ekonomiskt blir svårare att motivera en ersättning av sin telefoni med nomadisk IP-telefoni eller datortelefoni, om de inte har särskilda ringmönster (som en stor andel
utlandssamtal). Detta får stor betydelse för IP-telefonin genom att en så stor andel av
bredbandsaccesserna sker genom xDSL.

Stadsnäten påverkar investeringsklimatet
Uppskattningsvis 66 svenska kommuner är själva ägare av mindre, lokala bredbandsnät. Fredrik Helgesson på Bredbandsbolaget delar med andra privata nätbyggare uppfattningen att stadsnätens vandring upp i värdekedjan till att konkurrera med sina kunder, det
vill säga att bli lokala telekomoperatörer, ger en ohållbar konkurrenssituation för privata
initiativ. Däremot är stadsnäten mycket viktiga som neutrala leverantörer av kanalisation
och svartfiber och denna typ av investeringar är
ytterst betydelsefulla för tillgängligheten av alternativa fibernät som Bredbandsbolagets nät till företag
och hushåll i Sverige.177 Sverige har satsat stora
summor på utbyggnad av infrastruktur, men på
Com Hem har man uppfattningen att dessa inve-

”

dessa investeringar har inte hamnat
rätt

steringar inte har hamnat rätt178. Man menar att Sverige har halkat efter på bredband genom att spridningen har påverkats av försiktighet i utbyggnaden av nät. Anledningen är att
investeringsklimatet för infrastruktur anses för osäkert.179 EU-kommissionen säger i ett
beslut att ett stadsnät i en stad i Nederländerna med 12 000 invånare hotar att snedvrida
konkurrensen genom att det är statligt finansierat och konkurrerar med privata initiativ.180
Ett annat problem med vissa öppna nät är att de kräver att tjänsteleverantören kan leverera både telefoni, Internet och tv, och ger alltså inte utrymme för en ren telefonioperatör.181
Stadsnäten har alltså flera effekter. De har en negativ påverkan på investeringsklimatet när de rör sig uppåt i värdekedjan. De har däremot en positiv effekt genom att öppna
nät ger konkurrens inom nätet och därmed valfrihet för konsumenterna, om man har sådana villkor att alla tjänsteleverantörer har möjlighet att få komma in i näten och att de
konkurrerar på lika villkor med andra nät.

Beteendefaktorer hos konsumenter
En viktig begränsande faktor för IP-telefonins utbredning är den takt med vilken beteenden hos konsumenterna förändras. Vi applicerar i denna del av projektet inte ett konsumentperspektiv, utan vi återger de faktorer som företagen har uppfattat ligger hos konsumenterna.
Konsumenterna ser ingen anledning att byta till IP-telefoni om den inte erbjuder några fördelar gentemot den traditionella telefonin. Priset skiljer ofta inte tillräckligt för att
177 Helgesson (2006-08-22), intervju
178 Asp (2006-08-22), intervju
179 Asp (2006-08-22), intervju
180 European Commission (2005)
181 Widström (2006-10-10), intervju
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motivera ett byte. Kunderna bryr sig inte om att det handlar om en annan teknik så länge
den inte innebär praktiska skillnader för dem i användandet; de vill ha samtal av tillräcklig
kvalitet till ett lågt pris.
En viktig orsak till denna tröghet är att det tar tid för konsumenter att ändra invanda
beteenden. Så länge IP-telefoni inte fungerar exakt som den traditionella telefonin kräver
den inlärning av nya beteenden. Nordell säger att det är en mognadsprocess hos slutanvändarna vilken tar längre tid än den tekniska mognaden.182 Konsumenterna upplever
dessutom fortfarande ett behov av fast telefonlina, trots att många skulle klara sig med
enbart en mobiltelefon.183 Woizes metod för att skynda på beteendeförändringarna är genom brandingsamarbeten med andra stora kända varumärken med stora kundbaser, som
konsumenterna redan har förtroende för.184
Enkel användning är viktig för att IP-telefonin skall kunna ses som ett substitut till
traditionell telefoni.185 Bredbandsbolaget, Com Hem och Phonzo säger alla att de försöker
kommunicera att deras tjänster i användandet har stora likheter med den traditionella
telefonin. Att som idag ha lösa ATA-boxar hemma tilltalar inte konsumenterna, men när de
byggs samman med basstationerna till trådlösa telefoner kan den telefoni som kräver dem
bli mer attraktiv.186
En ny teknik kan uppfattas som skrämmande, till exempel genom att konsumenten
inte har tillräcklig information om vilka skillnader den innebär och att den ännu inte är
tillräckligt beprövad. Adoptionskurvan gjorde att operatörerna inte talade om begreppet
IP-telefoni vid introduktionen, och de är fortsatt försiktiga med detta i marknadsföringen.
Det kunden värderar i telefoni är tillgänglighet, tillförlitlighet och ett lågt pris. När kunderna väl har ändrat beteende och börjat ringa med IP kan man börja addera funktionalitet.187
Den stora andelen konsumenter är oinformerade om möjligheter, svårigheter och kvalitetsnivå på IP-telefoni. Mindre IP-telefonileverantörer menar att de har svårt att nå ut till
kunderna, så länge de stora företagen inte vill inte informera om sina IP-telefonitjänster
för att på så sätt sprida kunskap om kategorin.
De terminaler som hittills använts för telefoni och har stor spridning är analoga fasta
telefoner och 2G- och 3G-mobiltelefoner. IP-telefoni kräver ny apparatur i form av ATAboxar, IP-telefoner, datorer, handdatorer, mobiltelefoner med WiFi, etc. beroende på hur
kunden väljer att använda denna nya typ av kommunikationsteknik. Terminalomsättningens takt
blir därför viktig. Nordell menar att den stora utmaningen ligger i att marknaden skall gå igenom
sina utbytescykler. För mobiltelefoner byts cirka 30

”

användarna vill ha
snygga apparater

182 Höij (2005-12-02)
183 Ekström (2006-08-24), intervju
184 Radeson (2006-06-30), intervju
185 Georgescu (2006) seminarium VON
186 Widström (2006-08-13), intervju
187 Asp (2006-08-22), intervju
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procent av terminalerna ut per år.188 Damgard tror att det faktum att omsättningshastigheten inte är högre beror på att konsumenterna inte ser ytterligare värde av en telefon som
har mer eller mindre samma funktionalitet som idag.189 Betydelsen av uppskattad design
på terminalerna skall inte heller underskattas; ”användarna vill ha snygga apparater.”190
När fokus ligger på tekniken snarare än användningen har inte produkterna förmåga att
tilltala tillräckligt många. Det säljs dock allt fler IP-telefoner i världen.191 En tendens är
också att yngre människor i sina kommunikationsvanor har blivit mindre telefon-, mobiloch SMS-centrerade och istället mer datorcentrerade. Denna unga grupp av människor är
van vid datorer med stor processorkraft, stor skärm och välgjorda applikationer, vilket gör
att de inte imponeras av konvergensterminaler med begränsad funktionalitet.192

Drivkrafter för IP-telefoni
Bredbandspenetrationen är som tidigare nämnts en grundförutsättning för att användning av IP-telefoni skall vara möjlig. Utbredningen av bredbandsaccesser är den viktigaste faktorn för IP-telefonins spridning menar Mölleryd.

Tekniken sänker kostnader
De gamla kretskopplade näten är dyra i underhåll och mjukvaran är föråldrad. Genom
att migrera till IP kan man sänka driftskostnaderna. Teknikskiftet i produktionen ligger
långt framme; i delar av de fasta telefonnäten används IP sedan länge, till exempel i TeliaSoneras stomnät. Detta är dock inte synligt för kunderna.193

IP-trenden och Internetmodellen
Att det sker en konvergens i kommunikationssystemen beror på att den innebär kostnadsmässiga fördelar. Till exempel TeliaSonera har i sitt nuvarande IT-system delar som är
gamla och systemen består dessutom av ett stort antal olika delar. Dessa kommer att ta
lång tid att byta ut.194 Genom migrationen av telefoni till IP går den också in i Internets
affärsmodeller. Möjligheten att ringa gratis eller näst intill gratis över en Internetförbindelse underminerar den existerande prismodellen för telefoni.195 Internetmodellen är genom
sin flexibilitet överlägsen.196 IP-trenden och Internetaffärsmodellen luckrar upp möjligheterna till kontroll för alla ägare av kommunikationsnät. Modellen driver över huvud taget
utvecklingen mot lägre kontroll på näten. Eftersom att det är enkelt och billigt att starta
nya IP-telefonioperatörer, så uppstår det en mängd små företag på denna marknad. Datortelefoni är den typ av IP-telefoni som har mest med Internet att göra. Efter Ebay’s köp av

188 Nordell (2006-05-10), intervju
189 Damgard (2006-06-28), intervju
190 Packer (2006-08-20), intervju
191 Pauser (2006-08-21)
192 Nordström (2006-08-25), intervju
193 Mölleryd (2006-08-21), intervju
194 Damgard (2006-06-28), intervju
195 Economist, The (2005-09-17)
196 Nordström (2006-08-25), intervju
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svenske Niklas Zennströms Skype har intresset för datortelefoni ökat kraftigt bland investerare.197 De gamla giganterna får då konkurrens och blir tvungna att avveckla rörelser
som läcker pengar.198 Lägre kontroll på accessen innebär större konkurrens och därmed
lägre kostnader för innehållsleverantörer

”

De gamla giganterna
får konkurrens och blir
tvungna att avveckla
rörelser som läcker
pengar

att få ut sina tjänster till användarna.199
Internet har viktiga skillnader mot de
traditionella telefonnäten; Internet har
nått sin nuvarande utformning genom
naturlig evolution. Det är ett dumb net-

work som bygger på en end-to-endprincip vilket enligt Georgescu innebär att nätverket är
omedvetet om applikationerna, vilket gör det skalbart; inget som kan utföras i ett slutsystem bör göras i nätverket; och kvalitetsnivån (QoS) handlar om tillgänglig bandbredd och
inte om central kontroll.200

Pris gör att man byter
Stefan Williamsson, analytiker på PTS, menar att den viktigaste drivkraften för att
skaffa IP-telefoni är priset.201 Mölleryd menar också att prissättningen är mycket viktig.
Ekström däremot, menar att priset inte är en fråga där konsumenterna driver på, utan att
den fasta telefonin
är billig nog idag. Klart är i alla fall att konsumenter bryr sig inte om den bakomliggande teknologin utan bara att den fungerar och att det är billigt att

ringa.202

Till priset hör också frågan om nät-

verk inom vilka det är gratis att ringa mellan användarna.203 Sådana villkor kan påverka valet av

”

Prissättningen är
mycket viktig

operatör.

Mobilitet efterfrågas
Det finns ett tryck från konsumenter och delar av IT-industrin mot mobilitet och WiFi
som är svårt att stå emot.204 WiFi är en standard som har nått bred acceptans och har växt
från att vara en teknik för datorer till en som inkluderas i andra typer av konsumentprodukter. Allt fler mobiltelefoner börjar få inbyggd WiFi och samtidigt stöd för SIP för att
kunna nyttjas som VoIP-telefoner. Det gäller särskilt produkter från tillverkare som inte
samarbetar med mobiloperatörer. Nästan alla laptops som säljs idag har inbyggd WiFi.
Jörgen Björkner på Telepo konstaterar att det är konsumenterna som driver utvecklingen

197 Lundell (2006-01-21)
198 Kallberg (2005-11-23)
199 Packer (2006-08-20), intervju
200 Georgescu (2006) seminarium VON
201 Appel (nr 6 2006)
202 Schwartz (2005-04-17)
203 Mölleryd (2006-08-21), intervju
204 Zirn (2006-08-23), intervju
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genom att efterfråga nya produkter. Det är enligt honom användarvänlighet och användarnytta som är nyckeln.205

Hur man ringer är en generationsfråga
Man kan se en generationsväxling i användningen i och med att unga för sin kommunikation är vana vid att använda dator och mobiltelefon, och inte anser sig behöva fast
telefon.206 Det europeiska land som främst utmärker sig på denna punkt är Finland där
endast 53 procent av hushållen har ett fast telefonabonnemang. Den vanligaste anledningen att inte ha en fast telefon är att man har minst en mobiltelefon och nöjer sig med det.207

Sammanfattande för nät
IP-teknik är alltså billigare och mer kostnadseffektiv än traditionell kretskopplad telefoni, men hindras ändå på många olika sätt av fasta och mobila operatörer för att den förstör deras nuvarande affärsmodeller. De flesta intervjuade personer är överens om att teknikskiften vanligtvis tar längre tid än man tror. Längst ut i näten kommer övergången till
IP att gå som trögast.208 Ett snabbväxande VoIP, via allt mer bredband, kommer inte att
döda de gamla telekombolagen men det kommer att tvinga dem att förändra sina tjänster.209 Framtiden för näten är att kunderna kommer att ställa allt högre krav på tillförlitlighet och kapacitet.210 Röst blir i förlängningen bara en bland många andra datatjänster som
kan levereras över flera olika typer av nät.211 Detta sker samtidigt som accessen blir skild
från innehåll precis som redan har skett på Internet. Damgard på TeliaSonera säger att
“voice blir gratis”, och menar att den rörliga kostnaden blir gratis, men att man kommer att
ha kvar en flat rate eller annan typ av månadsavgift. Just nu är de stora utmanarna på pris
de oberoende operatörerna.212 Längre fram kommer inte bara lägre priser utan även utökad funktionalitet att vara en drivare för IP-telefonin.213 Det blir aktuellt att tala om
kommunikation över IP (CoIP) istället för just röst.214 Lucia Fliligheddu på Abbeynet anser
att det borde kallas VVDMPWTVSEOIP vilket står för Voice Video Data Messaging Presence Wireless TV Something Else over IP.215 XoIP (Anything over IP) är också en beteckning som ibland nämns i dessa sammanhang. Troligt är att telefoni blir en fri tjänst som
ger ett mervärde i paketerbjudanden med till exempel bredband eller tv.216 Det är kritiskt
för operatörerna att förstå hur snabbt kontrollen över näten förloras, så att de kan anpassa

205 Björkner (2006) seminarium VON
206 Appel (2006-08-23), intervju
207 European Commission (2006)
208 Mölleryd (2006-08-21), intervju
209 Thomas (2006-02-22)
210 Mölleryd (2006-08-21), intervju
211 Economist, The (2005-09-17)
212 Appel (nr 6 2006)
213 Thomas (2006-02-22)
214 Yarlagadda (2006)
215 Fliligheddu (2006) seminarium VON.
216 Economist, The (2005-09-17)
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företagsstrategier och produktstrategier.217 Allt detta tvingar de gamla operatörerna att
finna nya värden.

Innehåll
Vår empiribeskrivning och analys är som redan presenterats strukturerad utifrån
STL:s Telco 2.0-modell. Ovan har vi redovisat vikten av kontroll över nätet och nu följer
den andra parametern att reda ut, nämligen innehållet eller tjänsterna. Här skall vi diskutera hur telefoni går mot att bli en applikation bland andra i IP-systemen. Konvergens och
interaktion får effekter för tjänsterna. Reklam, bundling, flat rate och varumärken är alternativa sätt att skapa värde som kommer att avhandlas.

En applikation bland alla andra
Vi har konstaterat att det finns en tröghet från kunderna att anamma IP-telefoni,
bland annat för att fördelarna inte kan anses tillräckligt stora jämfört med traditionell telefoni. Kunderna är ointresserade av tekniken, det är att kunna kommunicera som är det

”

viktiga.218 Jessica Börjel, Microsoft, menar att ny
teknik ibland kan stå i vägen för att se nyttan; an-

kunderna är ointresserade av tekniken

vändarna vill ha möjlighet att välja hur de vill
kommunicera, till exempel i text, med bild eller
ljud, utan att behöva fundera på vilken teknik som
ligger bakom.219 Att lära kunderna att bli bekväma

med IP-telefoni är inte bara ett sätt att kunna erbjuda billigare telefoni; det är också ett sätt
att öppna upp möjligheter att erbjuda nya produkter och produktkombinationer. Telefoni
har i alla tider varit just telefoni men med telefoni över Internet suddas gränserna ut och
telefoni blir bara en tjänst bland många.220 Telefonin är en applikation som IP-nätet bär.221
Insikten att IP bara är bärare av kommunikation skapar oöverskådliga möjligheter. Det är
först nu när infrastrukturen finns på plats som det verkligen går att dra nytta av IPtelefonins fördelar, nämligen att vara en tjänst som vilken annan bland IP-systemen.222 Det
är dock viktigt att i sammanhanget poängtera att innovation inte går att likställa med värde.223 Det är viktigt att använda tekniken till att addera funktioner som är relevanta och
som kunderna kan använda.224
Det som enligt många bedömare och aktörer står närmast på tur inom IP är tv. Mest
haussat är just tv via IP och bredbandsteknik för videosamtal enligt forskningsinstitutet

217 STL (2006)
218 Edholm (2006-08-31), intervju
219 Börjel (2006-08-31), intervju
220 Ricknäs (2006-05-17)
221 Edholm (2006-08-31), intervju
222 Höij (2005-12-02)
223 Cagan (2006)
224 Halldin (2006-06-30), intervju
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Gartner.225 Håkan Eriksson på Sony Ericsson är inne på samma spår.226 Damgard på TeliaSonera ser en framtid för tv i kombination med interaktivitet.227 Han har också idéer
kring att IP-tv kan revolutionera reklamen genom att den kan anpassas för varje hushåll
eller kanske till och med varje individ då möjligheterna till mobilt tv-tittande ökar.228 IPbaserad beställvideo finns redan idag inplanerat.229
Mycket av det nya inom kommunikation över IP finns visserligen redan idag men har
en ytterst begränsad användning. Dock verkar nu just IP-telefoni stå inför sitt riktiga genombrott. IP-telefoni via ATA-box utnämns till och
med till årets julklapp.230 Det som framför allt talar för
att den reella boomen kommer nu beror på att nu
kommer de första enkla produkterna som gör IPtelefoni möjligt.231 Men samtidigt som kunderna börjar uppfatta fördelarna med IP-telefoni driver kunder-

”

88 procent av
mobilsamtalen i
Europa görs stationärt

nas bekvämlighet och önskemål om mobilitet utvecklingen vidare.
På företagsmarknaden har utvecklingen gått mot att de anställda bara har en enda telefon.232 Även privatkunderna blir allt mer nomadiska till sin karaktär.233 Att fast telefoni
och mobil telefoni kommer att integreras till en enda tjänst är många överens om. De flesta
mobilsamtal sker faktiskt hemma eller på jobbet trots att det där finns möjlighet att ringa
med fast lina.234 Andreas Lundin som är försäljningschef för mobiltelefoner på Nokia i
Skandinavien uppskattar att 88 procent av mobilsamtalen i Europa görs stationärt, antingen i hemmet eller på arbetet.235 Detta är bara ett exempel på möjliga sammansmältningar
av tekniker, användande och erbjudanden.

Konvergens
Konvergens sker på flera olika plan; produktionen av elektroniska kommunikationstjänster konvergerar, de nät data transporteras över konvergerar till IP-baserade nät, användningen av tjänster konvergerar och de terminaler tjänsterna används i konvergerar till
multifunktionella enheter.
Precis som på nätsidan och delvis på grund av just detta så går utvecklingen inom
tjänster mot konvergens ur olika dimensioner. Systemkonvergensen skapar möjligheter att
erbjuda olika typer av innehåll då terminalerna anpassas för just detta.236 Mobiltelefonen
är en terminal som fått stor spridning; folk vill nås överallt och därför kan mobiltelefonen

225 Heller Sahlgren (2006-08-08)
226 Ricknäs (2006-05-17)
227 Damgard (2006-06-28), intervju
228 Damgard (2006-06-28), intervju
229 Ricknäs (2006-05-12)
230 Appel (2006-08-23), intervju
231 Lignell (2006-05-08)
232 Svennerby (2006-08-22), intervju
233 Leupold (2006-08-30), intervju
234 Ekström (2006-08-24), intervju
235 Carlbom (2006-08-31)
236 Nordström (2006-08-25), intervju
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eller dess utveckling vara en naturlig enhet att använda för konvergerade tjänster.237 IP är
dock ur ett nätkapacitetsperspektiv inte billigare för mobilt bruk och det är inte bevisat
mer kostnadseffektivt än nuvarande system på mobilsidan. IP har dock förmåga att bryta
ner rådande affärsmodeller.238
Denna utveckling mot konvergens ur olika dimensioner och perspektiv skapar nya
möjligheter. Det är centralt när det handlar om att skapa nytt eller återskapa värde att försöka se vad som kan göras annorlunda. Det handlar
om att försöka tänka strategiskt över de gränser som
finns inom en industri och också försöka kombinera
företeelser från olika branscher.239 Fredric van Durme
på Thomson säger att konvergens skapar möjligheter
för innovativa applikationer och nämner mediecenters

”

Det har förmåga
att bryta ner rådande affärsmodeller

där flera applikationer samlas till exempel tv och telefoni. Han påpekar också att det finns
möjligheter med att skapa ”ekosystem” av integrerade applikationer och terminaler.240
Konvergens mellan system, i användande och i affärsmodeller skapar nya intäktskällor.

Interaktion skapar nya kombinationer
Interaktion är ett buzzord som florerar mycket. Damgard på TeliaSonera ser framför
sig att kunderna i framtiden själva kommer skapa eller åtminstone vara medskapare till
innehållet.241 Trenden mot kundaggregerat innehåll syns redan tydligt utifrån You Tube’s
framgångar. Det är en Internetsida där medlemmarna själva kan ladda upp och visa filmer
för allmänheten.242 Interaktiva tjänster är också det som skall sätta fart på intresset för
bredbands-tv i Sverige. Man kan få mycket nischade kanaler och det som framför allt verkar lovande är utländska kanaler för invandrare.243 Telefoni är tvåvägskommunikation och
detta håller nu på att integreras med övriga applikationer, som till exempel tv.244 Börjel och
Wallner menar att datorn har blivit en central enhet för media och kommunikation och att
en trend vi kommer att se mer av framöver kommer att vara att frikoppla informationen
från datorn och lägga den centralt så att man kan välja enhet efter situation.245
En följdutveckling av både konvergens och integration är trivergens (trivergence). Här
ligger tjänsten och kontrollerna på nätet och inte i terminalen, som blir en universell apparat.246 Branschen är på väg mot sammansatta tjänster: en terminal, alla accesser och tjänster – tekniken och standarderna för detta finns redan.247

237 Nordström (2006-08-25), intervju
238 Nordström (2006-08-25), intervju
239 Kim & Mauborgne (1997)
240Durme (2006) seminarium VON
241 Damgard (2006-06-28), intervju
242 www.youtube.com (2006-09-25)
243 Ricknäs (2006-05-12)
244 Damgard (2006-06-28), intervju
245 Börjel & Wallner (2006-08-31), intervjuer
246 Zimmerman (2005)
247 Nordell (2006-05-10), intervju
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VoIP möjliggör inte bara nya tjänster genom att olika applikationer integreras. Även
mer telefonspecifika möjligheter skapas. Ett exempel är närvarostatus (presence). Den
tjänsten gör att det går att se när vänner eller andra är inloggade i IP-systemen, och det går
även att blockera oönskade samtal. De som använder sig av MSN, Windows Live Messenger eller andra instant messagingprogram är redan bekanta med dessa funktioner.

Reklam
Reklam skapar värde inte bara för annonsörer och annonsdistributörer. Genom IPteknologin kan reklamen individualiseras på ett helt nytt sätt vilket möjliggör att konsumenterna kan exponeras för reklam som för dem är relevant och intressant. Det utvecklas
en rad nya tjänster som till exempel click-to-call där man i datorn genom ett enkelt klick
kopplas direkt till säljande företags kundtjänst eller dylikt. Woize har redan introducerat
sådana tjänster i samarbete med Eniro. Reklam är en inkomstkälla som många operatörer
räknar med skall bli betydande,248 precis som det redan är med Internet i övrigt.249 MSN
hos Microsoft erbjuder 95 procent av sina tjänster gratis; en liten del finansieras genom
premiumtjänster medan resten av intäkterna kommer från annonsförsäljning.250 Det är
dock svårt att förutspå exakt hur reklamens roll kommer att se ut.251 Det återstår också att
se på vilket sätt som reklam kommer att förekomma i samband med IP-telefoni. Gratissamtal som betalades genom att kunderna regelbundet under samtalet fick lyssna på reklambudskap fungerade inte alls när det provades för några år sedan.252 Google är en sådan
spelare som skulle kunna erbjuda samtal gratis med motprestation att kunden exponeras
för reklam. Google har kompetens när det gäller reklam på webben och är också på väg in i
IP-telefonibranschen.253

Bundling är framtidens melodi
Paketering (bundling) är den företeelse som tydligast visar på värdeskapande som inte
handlar om rena prissänkningar. Istället för att sälja tjänster separat så paketeras de in i
kombinationer som blir mer värdefulla än summan av de olika delarna.254 21 procent av de
svenska och 18 procent av de europeiska hushållen har idag någon form av tjänstepaket.255
Ett konkret exempel på paketering är Com Hems erbjudande med tre för två. Väljer du att
få alla tre tjänsterna telefoni, bredband och tv levererade från dem så får du den billigaste
tjänsten gratis.256 Idén med paketering är inte ny. Redan 1939 kom General Motors på att
kunderna behövde mer än en ny bil. De behövde finansiera den också. Så företaget för-

248 Martin (2006-04-24)
249 Wallner (2006-08-31), intervju
250 Wallner (2006-08-31), intervju
251 Leupold (2006-08-30), intervju
252 Zirn (2006-08-23), intervju
253 Packer (2006-08-20), intervju
254 Roussel & Nunes (2003)
255 European Commission (2006)
256 www.comhem.se (2006-07-01)

IP-telefoni – en studie av den svenska privatmarknaden ur ett konsument- och ett operatörsperspektiv

73

packade sin produkt med en finansiell tjänst, ett lån som gjorde det lättare för bilspekulanterna att finansiera sitt köp.257
Inom IP-telefoni är det två rörelser som står mot varandra. IP förmedlar datatrafik, bitar som kan innehålla vilken typ av information som helst, vilket ger tillgång till mängder
av tjänster. Mot detta ställs faktumet att företagen inte gärna vill ta betalt för ren datatrafik
utan för det värde som trafiken kan generera till kunden. Anledningen till detta är enkel:
datamängden för en samtalsminut är informationsmässigt mer värd än datamängden för
en minut nerladdad film.
Paketering är ett sätt att låsa kunderna till sig och göra dem benägna att betala, om
inte mer så i alla fall lika mycket som innan för tjänsterna. Kunderna skall förmås göra
detta genom att de uppfattar att de erhåller ett större värde, om än värde ur en annan dimension. Damgard på TeliaSonera säger att ”alla kommer att använda sig av bundling och
inlåsning i framtiden”. Rickfors menar att paketering är en av de hetaste trenderna inom
IP-telefoni.258 För att bli riktigt framgångsrik på bundling måste erbjudandena innehålla
de bästa tillgängliga tjänsterna på marknaden, och dessa skall integreras för att skapa synergier. Man är nästan aldrig bäst i flera klasser samtidigt och därför är det svårt att paketera enbart med sina egna tjänster.259 Paketering behöver inte enbart handla om tjänster
och applikationer. Skype har till exempel paket med headset.260

”

Paketering är också ett uttryck för behovet

alla kommer att använda sig av bundling och inlåsning i
framtiden

av en stor kundbas. Företagen försöker lära från
spelbranschen där det är en accepterad sanning
att ett brett spektrum av innehåll är det bästa
sättet att bygga och underhålla en stor konsumentbas när man inte längre kan låsa in folk i

kundstocken.261

Leverantörerna på IP-marknaden tvingas satsa på olika typer av pakete-

ring där de förpackar orelaterade produkter för att bli så stora leverantörer som möjligt.262
Triple play är ytterligare ett buzzord. Begreppet avser att man kombinerar telefoni,
bredband och audiovisuella tjänster såsom tv, video on demand och strömmande video
med andra realtidsapplikationer i ett och samma nätverk.263 Com Hem är en så kallad triple playaktör. Konsumenterna kommer att ha svårt att förstå varför man skall köpa tjänsterna separat i takt med att de blir allt mer integrerade men i dagsläget så uppfattar de det
som en ren prispaketering.
Det är dock inte alla som håller med om att paketering och konvergens är industritrender som kommit för att stanna. Nordström tror snarare att det är en modetrend som
snarast skall ses som ett försök från de etablerade telefoniföretagen att möta konkurrensen

257 Roussel & Nunes (2003)
258 Ricknäs (2005-09-09)
259 Nordström (2006-08-25), intervju
260 Schwartz (2006-04-17)
261 Overholt (2004)
262 Malmqvist (2005-09-30)
263 Städje (2006-08-25)
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från Internetbaserad telefoni och kommunikation.264 Oavsett om paketering definieras som
modetrend eller ej, så är de flesta intervjuade överens om att utvecklingen allt mer går från
prissättning per enhet, samtalstid eller databitar mot fast pris, flat rate.

Flat rate
Trenden mot fast pris är en anpassning till Internetvärlden. Börjel säger att flat rate
kommer att komma naturligt till telekombranschen; många områden går mot flat rate.265
Fastprismodellen syftar ytterst till att kunna erbjuda ett fast pris för hela hushållets kommunikation.266 En prissättningsmodell med fast pris är bra för operatörerna, främst då för

”

dem som förfogar över ett eget nät som till exempel
TeliaSonera. De vill sälja allting i en sladd och utveck-

De vill sälja allting i en sladd

lingen mot fast pris är stark.267 En betalningsmodell
som inkluderar fast pris ger möjlighet för operatörerna att få en högre snittintäkt per kund och samtidigt
ge mer.268 Åsa Sundberg, riskkapitalist på Provider

Venture Partners tror att kunderna inte gillar att de inte vet exakt vad det kostar och därför
gillar de en fast prissättning bättre.269 Altmann & Chu bekräftar att både kunder och leverantörer av Internetuppkoppling föredrar en fastprismodell med tillägg för extratjänster.270
Det är dock knivigare för andra aktörer utan eget nät, som till exempel Bredbandsbolaget,
att ta ut ett fast pris. Det blir då nämligen svårare att ha kontroll över kostnader som uppkommer på grund av samtrafikavgifter till TeliaSonera.271 Mobiltelefoninätens höga samtrafikavgifter försvårar också detta. Dock erbjuder flera aktörer flat rate på telefoni till
fasta nät; ett par av de mindre är Xtelecom och den norska operatören Phonzo.

Varumärken skapar mervärde
Ett generellt sätt att skapa värde som inte är utmärkande för enbart IPtelefonibranschen är att ha ett starkt varumärke. Damgard på TeliaSonera säger att det är
självklart att det finns ett värde i att heta just Telia.272 Michael Edholm, på TDC Song instämmer och konstaterar att grundtjänsten kommer bli mer och mer lika.273 Det är väldigt
basala tjänster att producera och detta kommer att motivera en övergång till andra värden,
som enkelhet och trygghet (stabilitet och tillgänglighet).274 TeliaSonera är den största aktören på telefoni så man har medvetet valt att inte lansera sig som lågprisaktör.275 Damgard

264 Nordström (2006-08-25), intervju
265 Börjel (2006-08-31), intervju
266 Zirn (2006-08-23), intervju
267 Zirn (2006-01-09)
268 Eriksson (2005-04-29)
269 Sundberg (2006-08-29), intervju
270 Altmann & Chu (2001)
271 Helgesson (2006-08-22), intervju
272 Damgard (2006-06-28), intervju
273 Edholm (2006-08-31), intervju.
274 Edholm (2006-08-31), intervju
275 Zirn (2006-08-23), intervju
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medger att företaget inte driver på utvecklingen av IP-telefoni, utan anpassar sig till de
marknadskrafter som finns.276 Detta kan tyckas rimligt med tanke på de stora marginaler
och inkomster som TeliaSonera har från traditionell telefoni där de också gjort stora investeringar. Sett ur ett varumärkesperspektiv kunde dock företaget ha mycket att vinna då
stora aktörer inom en bransch som marknadsför inte bara sitt eget företag utan hela branschen kan åtnjuta fördelar av sin position som top-of-mindaktör.277 Ett annat exempel på
varumärkets betydelse kan speglas med hjälp av företaget Woize som genom brandingsamarbeten använder andra aktörers varumärken.278 Co-branding handlar om att man
sammanför två eller flera självständiga varumärken för att stödja en ny produkt eller ett
samarbete. Det är en strategisk möjlighet som finns för att lyckas i en allt större uppmärksamhetskonkurrens.279
Det finns också en annan dimension i varumärkesdiskussionen; just beteckningen VoIP är haussad
som symbol för billig telefoni.280 VoIP, eller det i Sverige mer vanliga ordet bredbandstelefoni, kan ses som
egna varumärken som kommunicerar just billig tele-

”

åtnjuta fördelar
av sin position
som top-ofmindaktör

foni.281 Det har varit och är fortfarande ett problem att varumärket VoIP har kvar sitt dåliga rykte som skapades under de tidiga åren då kvalitet och tillförlitlighet var sämre än
idag.282 De problem som idag kvarstår bidrar till att upprätthålla denna syn.

Sammanfattande för innehåll
Att telefoni blir en applikation bland många andra skapar stora möjligheter. Integration och konvergens gör nya kombinationer möjliga. Teknikens betydelse är överskattad;
istället är det användandet som står i centrum. Tv verkar vara den applikation som står på
tur att exploateras. Reklam är och verkar förbi en stark inkomstkälla. Integration sker också i förpackning ― bundling av olika tjänster och produkter skapar nya värden. Utvecklingen går också mot flat rate. Varumärken spelar en betydande roll i konkurrensen; det
märks inte minst på TeliaSoneras starka ställning trots att de är relativt sett har höga priser. Framöver kommer andra värden än bara billig telefoni att bli viktiga.

Erbjudandet
Som vi har konstaterat kommer kontrollen över nätet i framtiden att vara skild från innehållet. Det blir därför intressant att diskutera hur det samlade erbjudandet utvecklas i och
med detta. Värdeskapande blir centralt och då speciellt i nätverk. Vi kommer att använda

276 Damgard (2006-06-28), intervju
277 Miller & Berry (1999)
278 Radeson (2006-06-30), intervju
279 Blackett & Boad (1999)
280 Damgard (2006-06-28), intervju
281 Nordström (2006), intervju
282 Heller Sahlgren (2006-08-08)
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oss av värdekurvor för att illustrera företagens olika förutsättningar på marknaden och vi
försöker dra lärdomar från andra industriers tidigare utveckling.

Värdeskapande
Strategi handlar om att identifiera möjligheter att skapa värde för konsumenterna och
att hitta ett sätt att göra detta samtidigt som man skapar vinst till företaget. Strategi sett ur
denna mening kopplar samman två resurser som centrala i den moderna ekonomin: kompetens (kunskap) och kunder (relationer).283 Det tradi-

”

transformering
av de värdeskapande processerna

tionella sättet att se på värdeskapande är att anse att
varje företag har en bestämd position i värdekedjan.
På väg upp genom kedjan tillför företagen hela tiden
värde. Detta synsätt härstammar från de antaganden
som grundlades i den industriella ekonomin. Här

handlar strategi om att positionera förutbestämda aktiviteter i en organisation till rätt läge
i kedjan, rätt produkter, rätt marknadssegment – med andra ord om att tillföra rätt värde.284 Men den nya ekonomin innebär en ny dynamik och skapar ett behov av mer flexibla
och snabbrörliga affärsprocesser.285 Dagens snabbföränderliga marknadslandskap skapar
förutsättningar för en ny logik när det gäller värdeskapande. Det handlar inte längre om att
enbart tillföra värde utan om att återskapa och uppfinna värde. Det viktigaste blir att ifrågasätta och omkonstruera de roller och relationer som finns i konstellationen i ett så kallat
värdeskapande system.286 Strategiska analyser måste då beakta hela det värdeskapande
systemet med alla dess aktörer (leverantörer, partners, kunder med flera). Med andra ord
handlar strategi ur denna mening således om ”transformering av de värdeskapande processerna”.287 Det är viktigt för företag att analysera fram och fokusera på just sin kompetens för att sedan hitta kompletterande partners och tillsammans skapa värde i nätverk.288
Enkelt och generellt uttryckt har värde endast skapats när konsumentens behov är
uppfyllda.289 I sammanhanget skapar detta tre strategiska implikationer:
1.

Målet skall inte vara att skapa värde, utan istället att mobilisera kunderna att
kunna göra det själva.

2. När ett erbjudande blir mera komplext så måste också relationerna för att
producera dem tillåtas bli detsamma.
3. Det som främst skapar konkurrensfördelar är förmågan att kontrollera och
stimulera hela det värdeskapande systemet.290

283 Normann & Ramíres (1998)
284 Normann & Ramíres (1998)
285 Webb & Gile (2001)
286 Normann & Ramíres (1998)
287 Overholt (2004)
288 Kothandaraman & Wilson (2001)
289 Brabazzon (1999)
290 Normann & Ramíres (1998)

IP-telefoni – en studie av den svenska privatmarknaden ur ett konsument- och ett operatörsperspektiv

77

Värdeskapandet förflyttas till nätverk
Verkligheten av idag är för komplex för att enskilda företag skall kunna göra allting
själva – de behöver således partners. Det blir centralt att förstå sitt eget och andra konkurrerande nätverk på marknaden.291 Det är inte längre enskilda företag som konkurrerar;
istället är det erbjudanden som konkurrerar.
En förklaring till varför denna utveckling är rimlig går att derivera ur en transaktionskostnadsanalys.292 Li och Whalley förklarar att enligt transaktionskostnadsteori så har
företag två alternativ för hur de organiserar sin verksamhet: antingen gör företaget allt
internt i egen regi eller så läggs verksamhet ut på partners eller andra marknadsaktörer.
Traditionellt sett så var det billigast och effektivast att genomföra all produktion vertikalt
inom företaget. Dock har detta i och med Internet förändrats och företagens kostnadsstruktur har därför också omdanats. Transaktionskostnaderna minskar generellt, men
speciellt gäller detta mellan företag.293 Många fördelar som associeras med vertikalt integrerade verksamheter försvinner mer och mer allt eftersom Internet utvecklas.294 Detta sätter press på företag att skapa relationer med andra aktörer på marknaden för att kunna
skapa konkurrenskraftiga erbjudanden.
Hagel och Singer anser att utvecklingen mot värdeskapande i nätverk i och med de
minskade transaktionskostnaderna medför att företag bör omkonstruera sig.295 Istället för
att göra allt själva och ensamma försöka konkurrera om kunderna, bör de istället fokusera
på en av följande tre verksamheter, och sedan försöka hitta lämpliga samarbetsparter som
är starka på de övriga:
1.

Kundrelationer (customer relationship business)

2. Produktinnovation och kommersialisering av dessa (product innovation and
commercialisation business)
3. Infrastruktur (infrastructure management business)

Illustrerande värdekurvor
När företagen specialiserar sig och inte längre gör allt själva, gäller det att hitta lämpliga partners som kompletterar. Självklart spelar företags olika karakteristiska roll för vilken
roll olika aktörer får. De har olika förutsättningar för att positionera sig i de värdeskapande
systemen.296 För att illustrera några exempel på sådana förutsättningar finns nedan värdekurvor för några företag. Exemplen är valda för att vi tycker de är goda representanter för
sina kategorier. Kurvorna skall inte ses som absoluta och belagda sanningar, utan de illustrerar hur vi uppfattar relativa skillnader mellan olika aktörer.

291 Kothandaraman & Wilson (2001)
292 Li & Whalley (2002)
293 Li & Whalley (2002)
294 Li & Walley (2002) hänvisat till Zwass (1996)
295 Hagel & Singer (1999)
296 Li & Whalley (2002)
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Figur 3. Värdekurvor.
Kurvorna visar var olika företag har sina fördelar. Uppstickaren och leverantören av
nomadisk IP-telefoni Phonzo har inte betungade kostnader för investeringar, men har
samtidigt svårt att nå ut till kunderna och har ett relativt smalt erbjudande. De är dock
bland de få aktörer som vågat sig på att införa flat rate och har hittat ett nytt sätt att kunna
hantera den osäkerhetsfaktor som de rörliga samtrafikavgifterna innebär. Woize ger kunderna möjlighet att skicka SMS med mjukvaruklienten. Dessa små uppstickare kommer
ofta in på marknaden för att de hittar ett outnyttjat område som incumbents har missat.
Detta är ett tydligt exempel på verksamhet två, produktinnovation och kommersialisering.
TeliaSonera har stora fördelar av sin omfattande kundbas; de har också ett brett erbjudande, ett starkt varumärke och välutvecklade relationerna med kunderna. De lider
däremot av sin kostnadsstruktur med stora gjorda investeringar. Dessa investeringar kan
dock vara en fördel om TeliaSonera skulle nischa sig till att vara enbart en nätleverantör,
det vill säga rikta in sig på verksamhet tre i Hagel och Singers modell ovan. Andra skulle då
få leverera innehållet.

Lärdomar från andra industrier
Lärdomar från andra industrier indikerar att i en ekonomi där det fokuseras på värdeskapande i nätverk så kan både incumbents och utmanare bli vinnare.297 Under de senaste
15 åren har datorindustrin gått från skyddade till öppna system och detta födde en helt ny

297 Seaberg et al. (1997)
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industri: nätverksföretag som kopplar samman datorer och servrar. Konkurrensen slutade
således att baseras på totallösningar. Seaberg konstaterar att det finns en del skillnader
mellan datorbranschen och telekombranschen men att det också finns betydande gemensamma faktorer som:298
 migration går från stängda till öppna standarder
 nya teknologier uppstår
 nya aktörer med nya affärsmodeller dyker upp på marknaden
 strukturerna transformeras till att bli horisontella och detta ger företagen möjlighet
att nischa sig
Det som hände inom datorindustrin och som kan förväntas hända inom telekom är att
den marknaden blev större, innovationsklimatet förbättrades och det blev konkurrens om
vinsterna mellan de olika aktörerna som gemensamt skapar erbjudandet.
Inom mobilindustrin så får de olika operatörerna svårare att själva ombesörja hela

”

produktionen med samtalsdistribution och innehålls-

Internets utvecklingscykel är
blott 90 dagar

förmedling. Det blir omöjligt för mobiloperatörerna
att själva bygga och leverera alla tjänster och behöver
därför ha partners.299 Dessa samarbeten kan göras
med aktörer som redan har erfarenhet från att skapa
värde i nätverk. Det ger dem en fördel i förhandling-

arna med mobiloperatörerna. Exakt hur vinster från gemensamma erbjudanden fördelas
beror på de styrkeförhållanden som existerar i nätverket. Det beror förutom på aktörernas
olika karakteristika som skissats i värdekurvorna ovan också på vem som sitter på den
kritiska resursen.300 Det vill säga att om trafik kan förmedlas utan bidrag från en innehållsleverantör men inte omvänt, så är det trafiken som är den kritiska resursen. Det blir centralt för telekomföretag och andra aktörer att aktivt analysera både sin egen verksamhet och
andras för att kunna skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande. Traditionella telekomföretag
och mobiloperatörer är vana vid utvecklingscykler på över 18 månader och att kunna skapa
minst treårsplaner för framtiden. Internets utvecklingscykel är blott 90 dagar från idé till
kommersiell lansering.301 Matthews säger att nya applikationer och tjänster framöver
kommer att kunna rullas ut inom dagar, eller i alla fall veckor.302 Detta ställer nya krav.

Telco 2.0-modellen
I en framtid där nätaccessen är skild från innehållet, precis som det redan idag är med
webben, så behövs alltså samarbete för att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande. Innehållsleverantörer är beroende av att någon levererar bredbandsaccess till kunderna och

298 Seaberg et al. (1997)
299 Ahonen et al. (2004)
300 Ahonen et al. (2004)
301 Ahonen et al. (2004)
302 Matthews (2006) seminarium VON
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nätleverantörerna är i allt större grad beroende av andra aktörer för att kunna erbjuda sina
kunder ett relevant och lockande innehåll. Telco 2.0-modellen nedan är ett försök att illustrera detta beroende. Det går visserligen att lyckas genom att enbart erbjuda nät respektive innehåll separat utan att egentligen bry sig om hur det andra är ordnat. Framtidens
intäktskällor är enligt Matthews ”applikationer, innehåll och transaktioner”.303 Dock skapas stora möjligheter till synergieffekter, större marginaler och utveckling om operatörerna
på ett eller annat sätt förfogar kontroll över båda.
Nedan har vi försökt placera in några exempel på aktörer i modellen. Vi vill understryka att det bara handlar om uppskattningar av förhållandena. TeliaSonera har nära full kontroll över sitt nät och Com Hem har full kontroll. TeliaSonera och Bredbandsbolaget/Telenor kan erbjuda ett brett sortiment av kommunikationstjänster och innehåll; de
har båda även mobilnät. TDC Song och Bredbandsbolaget saknar i många fall kontroll över
accessnät, den sista nätbiten in till kunden. De får då istället förlita sig till TeliaSoneras
accessnät. Skype och Phonzo placerar sig nere till vänster i och med att de inte har kontroll
över fysiska nät. Skype har dock full kontroll över det virtuella peer-to-peernät de själva
har byggt upp, genom att de inte låter andra operatörer nå deras kunder direkt i grundtjänsten. Skype har något bredare tjänsteutbud än Phonzo, som enbart erbjuder telefoni.
Framöver ser vi att det för alla aktörer finns tendenser till minskad kontroll, och därmed skulle aktörerna att tvingas röra sig mot övre vänstra hörnet i modellen, som kännetecknas av ett starkt tjänsteerbjudande utan koppling till nätet. Det finns också möjlighet
att företag avskiljer vissa perifera verksamheter. TeliaSonera skulle till exempel kunna
fokusera på att bli huvudsakligen en nät- och kundrelationsleverantör. Detsamma skulle
kunna gälla för Com Hem. För Phonzo och liknande tjänsteleverantörer ter sig framtiden
mer självklar; de fortsätter att specialisera sig på att skapa så bra tjänster som möjligt.
Reaktionen hos de etablerade företagen har hittills i första hand varit att med olika
medel försöka behålla den kontroll de har över näten så länge det är möjligt, för att skydda
sina nuvarande affärsmodeller. På längre sikt kommer de som inte helt inriktar sig på att
leverera dumb pipe304 att behöva ha ett värdefullt erbjudande och starka kundrelationer för
att vara konkurrenskraftiga på marknaden.

303 Matthews (2006) seminarium VON
304 Enbart accessen, utan kontroll över innehållet.
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Konkurrensposition
Styrkan i erbjudandet och
kundrelationen

TeliaSonera
Bredbandsbolaget
Stark

Com Hem

TDC Song
Svag
Skype
Phonzo

Låg

Hög

Marknadens attraktivitet
Kontrollen över nätet

Figur 4. Telco 2.0-modellen. Källa: STL.

Ingenjörstänkande tillhör det förgångna
Detta synsätt får också implikationer på sätten att tjäna pengar. Nordström ser framför sig att telekombranschen kommer att omstöpas och att dess utvecklingsprocess samt
affärsmodellerna mer kommer att likna det han kallar Internetmodellen.305 Där är alla med
och bidrar; inte bara några få stora aktörer. Utmaningen för aktörerna blir att anpassa sig
till en mer komplex och föränderlig verklighet. Nyckeln kan vara att försöka hitta rätt position i nätverken.
Sundberg säger att IP-telefoni tekniskt sett snart är likvärdig med traditionell telefoni,
men att med IP som bärare så blir nya affärsmodeller aktuella.306 IP-telefonianvändandet
utvecklas snabbt nu och efter att en penetration på 45-50 procent är nådd så går inte utvecklingen att hejda, och då kommer den existerande prisbilden att rivas sönder totalt.307

305 Nordström (2006-08-25), intervju.
306 Sundberg (2006-08-29), intervju
307 Sundberg (2006-08-29), intervju
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Nordström konstaterar att det länge har varit alldeles för stort fokus på ingenjörstänk
och för litet fokus på hur det går att kapitalisera på tekniken.308 Sundberg instämmer och
konstaterar att det i Sverige är mest tekniker som är ute och provar; vad kunden vill tänker
dessa inte så mycket på.309 Edholm gör en jämförelse till SMS och MMS. SMS var en produkt som ingen egentligen brydde sig om men som tog skruv ändå. När sedan försök gjordes med MMS så funkade detta inte alls då det är lite för komplicerat.310 Sundberg ger ett
annat exempel, 1999-2000 när e-commerce
med kläder kom igång trodde de flesta att den
stora svårigheten var att bygga själva maskineriet för verksamheten. Istället visade det sig att
problemet snarare var att lista ut hur man säljer
kläder på nätet – att identifiera vad kunderna

”

det har länge varit
alldeles för stort
fokus på ingenjörstänk

vill ha.311 Eric Brunos, Verizon Business, recept för att skapa konkurrenskraftiga affärsmodeller är att sätta kunden före teknologin. Därför att, som han uttrycker det: ”Det fungerar!”312
IP-telefonin kommer av tvång innebära en affärsmodellsrevolution. I dagsläget så är
den dock bara i evolutionsstadiet.313 Paralleller kan dras till konsumentelektronikföretaget
Apple. Genom att kombinera sin musikspelare iPod med iTunes och därmed att få kunderna att betala för musiken, snarare än att ladda ner den illegalt, skapade de möjligheter att
få betalt för mer värde bortom det för själva musikspelaren. Arrangemanget har konstaterats vara Apples första affärsmodellsinnovation.314

Affärsmodeller
Uttrycket affärsmodell var ett av Internetboomens inneord. Strategier var oviktiga; det
enda som krävdes var en Internetbaserad affärsmodell som lovade stora intäkter inom en
vagt definierad framtid.315 Affärsmodeller är dock inte så mystiska och komplicerade, utan
är kort och gott ”historier, berättelser om hur företaget/företagandet fungerar”.316 Timmer
definierar affärsmodeller som en beskrivning av hur intäkterna skapas, vilka fördelar som
finns för inblandande aktörer, arkitekturen för produktions-, service- och informationsflödena samt beskrivningar av de olika bidragande aktörerna och deras roller.317 Begreppet
affärsmodell är närbesläktat med begreppet affärsdesign som är en presentation om hur
företaget är konstruerat och innehåller många olika artefakter, människor och processer.318
Affärsmodeller bör inte enbart kopplas till ett enskilt företag. Aktiviteter som utförs av
308 Nordström (2006-08-25), intervju
309 Sundberg (2006-08-29), intervju
310 Edholm (2006-08-30), intervju
311 Sundberg (2006-08-29), intervju
312 Brunos (2006) seminarium VON
313 Brunos (2006) seminarium VON
314 Hawn (2004)
315 Magretta (2002)
316 Magretta(2002)
317 Kaplan (2002) hänvisat till Timmers (1998)
318 Kaplan (2002) hänvisat till Slywotzky (1996)
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underleverantörer, kunder, och andra partners är alla delaktiga i skapandet av det gemensamma erbjudandet. Affärsmodeller inkluderar således hela nätverket där alla aktörer bidrar.319
Det är viktigt att skilja på affärsmodeller och strategi. Affärsmodeller missar en viktig parameter i ett
företags verksamhet, nämligen konkurrens.320 Konkurrenter blir förr eller senare en påverkande faktor,
hur än unik affärsmodellen än ursprungligen är. Både

”

Det är väldigt
svårt att odla flera affärsmodeller om de kräver
olika kulturer

strategi- och affärsmodellbegreppen används idag ganska slarvigt, men de kan rätt använda och kommunicerade skapa konkurrensfördelar. Tydliga definitioner skapar klarhet, och
eftersom begreppen speglar kärnan i företagens verksamhet så är det av yttersta vikt att det
inte existerar oklarhet och oenighet kring svaret på ovanstående frågor. En grundregel är
att det är väldigt svårt att odla flera affärsmodeller om de kräver olika kulturer.321
Utifrån resonemangen ovan om värdeskapande och de lärdomar som dragits från datorindustrins utveckling ovan, har vi valt att definiera affärsmodeller som att det är sättet
en organisation möjliggör transaktioner som skapar värde för deltagarna (partners, leverantörer, kunder). Li och Whalley beskriver tre olika typer av affärsmodeller för telekomindustrin:322


Organisationer kan integrera över olika steg i värdekedjan för aggregera produktlösningar utan att äga tillgångar i något av stegen. Erbjuder bara begränsade möjligheter till differentiering. Den enklaste modellen för stora etablerade företag (incumbents).



Organisationer kan skapa en flerstegslösning i värdekedjan genom att integrera
sina egna produkter med andras. Typiskt sett äger dessa företag tillgångar på ett
steg i värdesystemet och bygger vidare på detta.



Organisationer kan dominera ett helt steg i värdesystemet. Detta fungerar bäst för
företag som är nya på marknaden och är den svåraste modellen för incumbents.

Den förstnämna kategorin handlar om att företag försöker kontrollera och göra allt
och därmed kan sägas utgöra den enda aktören i sitt egna nätverk. TeliaSonera och nu även
Telenor går att placera in här. De har ett fullsortiment och försöker möta alla nya uppstickare genom att utnyttja sin i sammanhanget enorma kundbas, sina skalfördelar, sin bredd
på verksamheter samt sitt varumärke. Denna typ av strategi verkar möta en tynande tillvaro. Istället stimulerar dagens mer komplexa och dynamiska ekonomi tillsammans med den
framväxande Internetmodellen integration med andra aktörer och samarbete i olika dimensioner. Eller som Matthews uttrycker det: ”om inte värde skapas i nätverket/företaget
så kommer det att skapas någon annanstans”. Han säger också att det förefaller osannolikt

319 Kaplan (2002)
320 Magretta (2002)
321 Sundberg (2006-08-29), intervju
322 Li & Whalley (2002)
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att enskilda företag ensamt kommer att kunna genera nya affärsmöjligheter.323 Självklart
går det att finna belägg för att vissa företag skulle kunna tillhöra flera av kategorierna; till
exempel samarbetar TeliaSonera med olika innehållsleverantörer som levererar tvsändningar. I kategori två kan Woize nämnas som ett exempel på ett företag som samarbetar med andra företag, som Metro och Eniro, och betjänar dessas kunder med IP-telefoni.
Små nischade uppstickare går oftast att återfinna i den tredje kategorin, men också aktörer
som Skype som totalt dominerar datortelefoni.

Sammanfattande för erbjudande och affärsmodeller
Företagen måste beakta hela de värdeskapande system de ingår i. Det handlar i allt
större utsträckning om att finna modeller för samarbeten med andra företag; värdeskapande behöver ofta sker i nätverk. Lärdomar om detta kan dras från datorindustrin. Det
enskilda företagets affärsmodeller behöver anpassas för att inkludera omgivande parter:
partners, leverantörer och kunder. Dessa modeller behöver vara tydliga.
STL säger detta om den nya verkligheten: ”En operatör som uppfyller kraven för Telco
2.0 specialiserar sig på de grundläggande funktioner som den har en fördel i jämfört med
Internet-baserade spelare, och undviker vertikal integration av access och tjänster om det
inte är nödvändigt utifrån tekniska behov eller användarbehov.”324

323 Matthews (2006) seminarium VON
324 STL (2006-08-29)
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Slutsatser
Efter att ha redovisat kartläggningen och analysen så skall vi nu sammanfatta våra
slutsatser. Först redovisar vi i punktform slutsatser mot bakgrund av de inledande frågeställningar som våra analyser grundar sig på. Efter det väver vi ihop dessa slutsatser för att
svara på rapportens övergripande forskningsfråga.

Sammanfattning av konsumentperspektivet
Frågeställning 1
Vilka faktorer påverkar användandet av IP-telefoni på den privata marknaden?


Vi har kommit fram till tolv faktorer som teoretiskt och subjektivt skulle kunna påverka användandet av IP-telefoni på den svenska privatmarknaden. Dessa är relativa fördelar, social influenser, komplexitet, underlättande faktorer, kostnad, tillgänglighet, resultatens påtaglighet, testbarhet, kompatibilitet, ekonomisk risk, fysisk risk samt tillförlitlighet.



Vi kan utifrån vår empiri och analys inte utesluta någon av de tolv faktorer som
påverkar användandet. Det var ingen respondent som upplevde sig påverkade av
fysisk risk eller sociala influenser. Detta torde indikera faktorernas ringa betydelse
men vi kan inte utesluta deras påverkan totalt.



Utöver de tolv faktorerna har vi funnit att upplevda brister i avlyssningssäkerhet
skulle kunna påverka användandet av IP-telefoni negativt.



Vi har ”klätt” faktorerna med specifik innebörd för IP-telefoni och därmed gjort
dem mer praktiskt tillämpliga för strategier och marknadsföring.
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Frågeställning 2
Vad efterfrågas av konsumenter i framtiden?


Det råder en tydlig samstämmighet om att respondenterna ser sig själva med endast ett verktyg, en terminal för telefoni. Denna terminal skall vara i form av en
mobil telefon.



I sin strävan efter enkelhet önskar konsumenterna komma bort från dagens rörliga
prissättning och istället betala ett fast pris per månad, flat rate.

Övriga upptäckter


Kostnad är den fördel som värderas högst av respondenter från både kategori A
och B.



Tekniska problem är den nackdel som väger tyngst i både kategori A och B.



Rådande prisstruktur och brist på tillförlitlighet har skapat ett speciellt ringbeteende.

Sammanfattning av operatörsperspektivet
Frågeställning
Vad har de olika företagen för strategiskt tänkande när det gäller IP-telefoni?


Att fokus genom den nya tekniken flyttas från överföring av röst till kommunikation, och mer specifikt kommunikation över IP, innebär att kommunikationen
kommer att kunna ske på ett antal olika sätt. Det ger också stort utrymme för
tilläggstjänster.



Internetmodellen kommer att göra att operatörerna får lägre kontroll över näten.
Då frikopplas samtidigt nät och tjänst. Nätet kommer enbart att fungera som
transport och tjänsterna kommer att produceras oberoende av näten. Det innebär
fler aktörer och större konkurrens.



Medan kontrollen över näten förloras kommer sättet att forma erbjudandena att
förändras. Möjligheterna till differentiering i nätet blir små och därför behövs
andra metoder att få högre marginaler. Operatörerna vill därför skapa andra värden. Värdeskapande i nätverk blir då viktigt och de enskilda företagen behöver
specialisera sig på det de är bäst på att göra.



När kontrollen förloras över nätverken blir själva telefonin gratis mellan dem som
använder öppna nät. Så länge operatörerna lyckas behålla kontrollen över nät med
ett stort antal användare kan de dock upprätthålla samtrafikavgifterna som behöver täckas genom rörliga avgifter på samtal.
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På längre sikt kommer en konvergens mellan fast och mobil telefoni (FMC) att ske.
I de lösningar som idag existerar för detta har operatörerna fortfarande kontroll
över näten. Trots konvergenstrenden kommer inte fler samtal genom detta ske
över mobilnät utan istället över IP-nät med trådlös uppkoppling allt eftersom de
får större utbredning och räckvidd. Användarna befinner sig större delen av tiden
på fasta platser och kan därmed nyttja trådlös kommunikation snarare än mobil
sådan. Det kommer dock att ta viss tid innan mobiloperatörerna är hotade av IPtelefoni. Mobiltelefonin har höga barriärer och det dröjer innan tekniken är mogen.



Snarare än att anpassa sig till de nya förutsättningar som IP-telefonin skapar försöker operatörer med fasta och mobila nät att bromsa utvecklingen och behålla
kontrollen över näten. Efterhand kommer de dock bli tvungna att anpassa sina affärsmodeller.

Övergripande slutsatser
Efter att vi nu redovisat de två perspektivens slutsatser var för sig skall vi nu försöka
besvara rapportens övergripande frågeställning. Tanken är att vi, inspirerade av nationalekonomin, försöker hitta jämviktspunkten mellan utbud och efterfrågan. Vårt dualistiska
angreppssätt där vi parallellt rett ut vad kunderna efterfrågar och vad operatörerna planerar att erbjuda marknaden syftar till att besvara frågeställningen nedan.

Frågeställning
Vilka telefonierbjudanden är möjliga och realistiska om hänsyn tas till både konsument- och operatörsperspektiv?
Innan vi går in på att diskutera vilka erbjudanden som ter sig realistiska kan vi konstatera att definitionen av erbjudanden och hur dessa skapas håller på att förändras. I dagens
moderna och dynamiska ekonomi kommer den traditionella värdekedjamodellen tillkorta.
I en alltmer komplex och snabbare snurrande verklighet krävs nya definitioner och verktyg. Värdeskapande i nätverk blir centralt. Företag behöver satsa mer på sin kärnkompetens och på att odla relationer. Starka erbjudanden skapas sedan tillsammans med partners, allierade och kunder i nätverk. Det är inte längre enskilda företag som konkurrerar på
marknaden utan nätverk. När det gäller telefoni så har vi kunnat konstatera att IPtelefonin för med sig Internetmodellen och detta förändrar förutsättningarna för de stora
etablerade företagen. Istället för att några få stora företag finns på marknaden sker utveckling och utbyggnad tillsammans av många vilket skapar nya förutsättningar och nya möjligheter.

IP-telefoni – en studie av den svenska privatmarknaden ur ett konsument- och ett operatörsperspektiv

88

Konvergens efterfrågas
Utifrån de fokusgrupper som genomförts har det tydligt framkommit att kunderna efterfrågar enkelhet. Telefoni skall vara som det alltid varit, då känns det tryggt. Ingen vill
heller uppleva fjärrkontrollsyndromet när det gäller telefoni. Detta innebär att kunderna
önskar att på sikt få möjlighet att samordna all form av telefoni (och kommunikation) till
endast en mobiltelefonliknande terminal. Telefonen skall kunna känna av vilken teknik
som just i den specifika situationen erbjuder den billigaste kommunikationen. Kunderna
efterfrågar enkelhet och tillgänglighet till en accepterbar kostnad. Nära besläktad är efterfrågan på ett telefonnummer. Dock är det inte alla som ser utvecklingen mot individuella
telefonnummer (eller kanske annan form av identifikationsmöjlighet). Barnfamiljer och
även andra uppger att de skulle sakna möjligheten att kunna ringa till en bestämd plats.
Operatörerna ser framför sig möjligheter till betydande kostnadsbesparingar på en utveckling mot konvergerade terminaler. Det har framkommit att huvuddelen av mobilsamtalen idag sker på platser där det också finns tillgång till fast telefoni i någon form. Att förmedla mobiltrafik är relativt sätt dyrare och därför uppmuntrar operatörerna en utveckling
mot smarta och sömlösa telefoner som automatiskt kopplar den som ringer till det billigaste alternativet. Dock kommer kanske inte den framtida konvergerade terminalen att uteslutande utnyttja uteslutande IP-teknik. Det finns många orsaker till att den rena mobilteknologin är att föredra framför mobilt IP. Det är mer sannolikt att dessa system kommer
att existera i symbios. En generell konvergens i system tilltalar dock operatörerna då detta
kan kapa distributionskostnader och möjliggöra integration mellan olika sorters kommunikation. IP som bärare av all sorts kommunikation där röst är en applikation bland många
andra skapar nya möjligheter. Tv står enligt många närmast på tur att exploateras och utvecklas till en stark applikation i framtiden konvergerade terminaler.

XoIP
Kunderna har inte särskilt angett ett behov att kunna göra andra saker än att ringa.
Men operatörerna ser genom ovannämnda konvergens i såväl terminaler som system också
möjlighet till konvergens i användande. När många olika system smälter samman till ett
skapas möjligheter till nya kombinationer som kanske ligger bortom vad vi sett skymten av
idag. Click-to-call, tv i mobiler, integrerade mediacenters i våra hem etc. Begreppen VoIP
och IP-telefoni blir inte längre centrala: Istället handlar det snarare om CoIP, kommunikation över IP eller det närbesläktade XoIP, vad som helst över IP. Man skall komma ihåg att
det faktum att tjänsterna är möjliga att erbjuda inte alls är liktydigt med att de efterfrågas
och att producenterna ofta är överdrivet optimistiska om vad kunderna vill ta till sig. Innan
en lösning på ett problem i praktiken existerar kan det vara svårt för konsumenter att bedöma om den uppfyller ett behov för dem. Det återstår att se vilka tjänster som blir populära.
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Flat rate står högt på önskelistan
Det rådde total samstämmighet i fokusgrupperna att kunderna vill ha ett fast pris på
sin telefoni. De önskar kunna betala en fast summa varje månad och sedan är möjligheten
att ringa obegränsad. Argumenten för flat rate är enkelhet och kontroll. Samtalstaxor och
minutavgifter uppfattas som krångliga och framför allt orsakar öppningsavgiften irritation.
Många känner sig lurade av denna.
Operatörer med tillgång till eget nät har inget emot att införa fast pris på telefoni och
annan kommunikation. Trafik i ett eget nät skapar endast marginella kostnader och riskerar inga överraskningar. Operatörerna kan istället håva in större marginaler. Dock är det
knepigare för operatörer utan kontroll över nätet. De tvingas nämligen leva med den rörliga kostnad som samtrafikavgifterna innebär och kan därför drabbas av stora förluster vid
införandet av flat rate. Dock är operatörerna samstämmigt överens om att fast pris är det
som kommer gälla om en inte allt för avlägsen framtid. Operatörerna är i dagsläget samlare, de samlar kunder. Offensiva reklamkampanjer och aggressiva prissänkningar syftar till
att bygga upp så stora kunddatabaser som möjligt inför en framtid där nät och innehåll är
mer frikopplat än idag.

Komplement eller substitut
För att det skall finnas möjlighet för ovanstående att bli en realitet krävs att IP-telefoni
och annan IP-kommunikation blir mer tillförlitlig. Kunderna måste känna trygghet i att det
alltid går att ringa och då oavsett strömavbrott och andra störningar. Idag fungerar IPtelefoni och datortelefoni endast som ett komplement. Skype och andra Internetbaserade
klienter ses som ett nischat alternativ för utomlandssamtal. Användarna i det vi kallat kategori A, det vill säga kunderna med fast IP-telefoni, börjar dock allt mera substituera bort
vanlig telefoni. Detta för att de upplever samtalskvaliteten som minst jämförbar med traditionell telefoni. Dock behålls mobiltelefonen som ett komplement vid strömavbrott eller
när bredbandsuppkopplingen ligger nere. När IP-telefoni på allvar kommer att substituera
är omöjligt att förutsäga. Dock är det helt klart att detta ligger i både konsumenternas och
operatörernas intresse. Konsumenterna efterfrågar enkelhet, enkelhet och enkelhet samtidigt som operatörerna, som pressas av konkurrensen, hela tiden jagar möjligheter till kostnadsbesparingar.

Blir IP-telefoni gratis?
På frågan huruvida IP-telefoni kommer att bli gratis går det att svara både ja och nej.
Eventuellt blir applikationen röst gratis men kunderna kommer alltid att vara beroende av
någon typ av access, till exempel fast bredbandsuppkoppling. Samtidigt kommer troligen
snart prispressen i skymundan bakom annat värdeskapande som gör kunderna mindre
benägna att handla efter pris.
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Frågor för framtiden
Implikationer
Utifrån de slutsatser vi har kunnat dra gällande IP-telefoni och dess utveckling så kan
vi konstatera en rad implikationer och frågor för framtiden. Vi har också inspirerats av
intervjupersonernas åsikter och en samlad bild från sekundärkällor. Rapportens fokus är
inte riktad mot tekniska aspekter utan snarare behandlas implikationer gällande konsumentbeteende, trender, företagsstrategier och framtida affärsmodeller precis som stipuleras i uppdraget. Implikationerna är i första hand skrivna med VINNOVA i åtanke men
riktas även till andra berörda myndigheter samt till aktörerna på marknaden .

Nät
Vikten av en stor kundbas
Det talas mycket om vikten av att bygga en stor kunddatabas. I slutändan handlar det
dock inte om antalet kunder utan om intäkten per kund (ARPU – Average Revenue Per
User) och lönsamheten. Oftast lockas kunder till ett företag med ett mycket förmånligt
erbjudande eller till och med kostnadsfria alternativ, för att sedan erbjudas andra tjänster
som företaget tjänar pengar på. Risken med denna strategi är att företaget attraherar fel
sorts kunder. Det kan exempelvis vara kunder som inte efterfrågar tilläggstjänster eller de
som endast söker lägsta möjliga pris och så fort ett bättre erbjudande dyker upp på marknaden byter de leverantör. Att mäta ett företags framgång med antal kunder, som ofta sker
hos leverantörer av datortelefoni, kan därmed vara missvisande.

Utbud av accessnät
Spridningen av IP-telefoni är beroende av spridningen av bredband. Idag är TeliaSonera en aktör som kontrollerar stora delar av accessnätet samtidigt som de erbjuder
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kommunikationstjänster i konkurrens med andra operatör i sitt eget nät. Även om det
finns andra accessnät så är dessa begränsade i sin räckvidd. Att undersöka vilka förutsättningar som finns för att öka konkurrensen i accessnäten är önskvärt. Ett alternativ är att
öka utbudet av accesser. Det finns alternativa accesser såsom elnäten, kabel-tv-näten eller
WiMAX som kan byggas ut. Skulle exempelvis en fungerande trådlös lösning komma till
stånd skulle konkurrensen kunna öka avsevärt samt att kablar inte skulle behövas dras in i
fastigheter. Det kan också diskuteras huruvida det är samhällsekonomiskt effektivt att det
finns flera olika accesser till ett hushåll. Det kan vara positivt för konkurrensen med flera
parallella vägar till access dock innebär det stora investeringar att bygga flera heltäckande
accessnät.
Tanken med öppna nät är att ge konkurrerande tjänster tillgång till nät på lika villkor.
Kommunerna har fått bidrag och satsat stora pengar på att bygga upp dessa nät. Kommunala bolag kan lätt få fördelar som snedvrider konkurrensen och minskar incitamenten för
privata företag att bygga nät. De öppna näten behöver dock inte finnas hos kommunala
bolag utan kan även erbjudas av privata företag.

Trådlösa tekniker
De enda verkligt mobila trådlösa näten med täckningsgrader som gör dem användbara
är mobiltelefonnäten. En konkurrent och därmed prispressare för mobiltelefonnäten kan
bli trådlösa bredbandstekniker inom geografiskt begränsade områden. För tekniker med
större räckvidd, som WiMAX, finns tekniska problem som skapar hinder för utbyggnaden.
WiFi-nät växer delvis genom att de för företag eller privatpersoner är enkla och billiga att
erbjuda men det krävs mer samlade initiativ för att de skall kunna utgöra ett alternativ till
3G-näten. VINNOVA kan bidra genom att undersöka vad som främjar sådana initiativ.

Tekniska frågor
Säkerhet och kvalitet är två frågor som har stor praktisk betydelse för konsumenterna.
På dessa punkter skiljer sig IP-telefonin från den traditionella telefonin. Säkerheten handlar främst om hur nödsamtal fungerar. Man behöver utröna om det krävs lösningar för att
skapa redundans i strömförsörjningen till IP-telefonin eller om det kommer att räcka med
att de flesta utöver IP-telefonin har en mobiltelefon. Möjligheterna för larmcentralerna att
lokalisera dem som ringer behöver också förbättras. När det gäller kvalitet handlar det
mycket om att informera kunderna om skillnader eller frånvaron av sådana.

Regleringar
Lagar och regleringar – skapa en hälsosam konkurrens
Idag hämmas utvecklingen på IP-telefoniområdet på grund av att ett fåtal stora företag
dominerar marknaden och att lagstiftningen inte är anpassad för den nya tekniken. För att
överhuvudtaget möjliggöra nya affärsmodeller och stimulera ett ständigt nyskapande av
företag och därmed idéer bör VINNOVA medverka till att lagar och regleringar ses över. De
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måste anpassas till en verklighet där marknaden och tekniken utvecklas i en långt snabbare
takt än regulatorerna.

Utdragna rättsprocesser
På kommunikationsområdet pågår idag flera rättsprocesser som drar ut på tiden på
grund av ständiga överklaganden. Dessa processer hämmar utvecklingstakten samtidigt
som de slutgiltiga avgöranden i många fall är irrelevanta då problematiken har blivit inaktuell. Det är en framtida utmaning att utforma lagar så att de kan användas även vid ständigt förändrade förutsättningar. Slaget om IP-marknaden bör inte avgöras i en rättssal
utan av konsumenterna. De företag som levererar högsta värdet till sina kunder är de som
skall dominera marknaden inte de som har störst juridiska resurser och kan skapa utdragna rättsprocesser.

Främja entreprenörskap
Utvecklingen av IP och IP-telefoniområdet sker snabbt och det är därför svårt att säkert förutspå framtiden. Komplexiteten och dynamiken är större och kausala samband är
ofta osynliga och vaga.

Satsa brett
Det är på grund av det snabba framåtskridandet svårt att på förhand kunna bedöma
vilka idéer, innovationer och koncept som kommer att bli vinnande. Det är därför viktigt
att vara öppen och mottaglig för influenser från många olika håll. VINNOVA bör stödja
forskning på flera områden och investera i olika typer av tekniker och affärsprojekt.

Stimulera idéer
VINNOVA bör stimulera idéer och skapa förutsättningar för nya företag att få fotfäste
på marknaden. Stora etablerade företag är ofta inte så förnyelsebenägna då de investerat
stora summor i infrastruktur och teknik. Utvecklingen av nya disruptive technologies och
andra innovationer kommer därför ofta i små entreprenöriella företag. En nyckelfaktor för
framtida utveckling är i vilken grad som heliga kor slaktas. Utan att göra taktiska uppoffringar kan inte framtidens möjligheter skapas.

Affärstänkande
Traditionellt sett inom telekombranshen har det varit tekniker som försökt kommersialisera affärsidéer med blandade resultat. Ofta har time to market felbedömts och möjligheterna har överskattats. En teknisk nymodighet som på pappret är bättre och effektivare behöver inte uppfattas så av konsumenterna. Det blir därför centralt att stimulera och
motivera affärstänk före strikt ingenjörstänk. Innovationer som blir bärkraftiga och inkomstbringande tar hänsyn till konsumenterna och deras behov. I slutänden måste IPtekniken skapa värde för konsumenterna.
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Affärsmodellsinnovation
Det är inte bara gällande tekniska aspekter som innovationer kan få effekt. IP-telefonin
minskar gränserna mellan olika branscher. Plötsligt finns möjligheter att göra affärsmodellsinnovationer och hitta nya intäktsströmmar. Integration mellan så väl system som
industrier ger möjlighet för nya kombinationer att bli bärkraftiga. När teknik kombineras
med återköpstjänster kan mer pengar tjänas än på själva tekniken i sig. Ett exempel är
Apples framgångar med integrationen mellan iPod och iTunes.

Nya affärsmodeller
På grund av Internet har transaktionskostnaderna blivit i det närmaste försumbara och
detta skapar nya förutsättningar för företagande och affärer. Historiskt sätt har telekombranschen dominerats av några få stora företag vilka därmed har haft god avkastning på
sina investeringar. IP-telefonin har medfört att datorvärlden och telefonivärlden har närmat sig varandra och är på väg mot full integration. Detta medför nya förutsättningar för
aktörerna att anpassa sig till.

Värdeskapande
De framtida affärsmodellerna grundar sig inte på det traditionella synsättet med värdekedjor där aktörerna passivt lägger till värde i ett förutbestämt mönster. I dagens dynamiska ekonomi så skapas värde istället i nätverk där de olika aktörerna fokuserar på sin
nisch och sedan samarbetar med andra för att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande.
Detta gör det viktigt för företag att analysera sin omgivning och aktivt söka efter partners
och sammanhang som positivt bidrar till ett konkurrenskraftigt erbjudande.

Internetmodellen
Telekombranschen transformeras till att allt mera likna Internetmodellen. Denna utveckling bör stimuleras. Genom att fler är med och bidrar precis som utbyggnaden av Internet fungerat så kan både hastighet och kvalitet ökas. Det är viktigt att undersöka hur
existerande affärsmodeller kan anpassas till denna utveckling. Operatörerna kommer att
bli tvungna att anpassa sig till en verklighet där nät och tjänster är separerade. De behöver
inse detta för att i tid kunna anpassa sina affärsmodeller som än så länge bygger på att de
kan kontrollera näten. Intäkterna från telefonabonnemang och samtalstrafik kommer att
minska kraftigt.

Konkurrens från oväntat håll
Telefonimarknaden kommer att utsättas för konkurrens från alla möjliga håll. Värdeskapande i nätverk möjliggör nya kombinationer av företag och kompetenser. Exempelvis
kan filmbolag och andra som tar med sig innehåll in i branschen utnyttja denna styrka för
att konkurrera på nya marknader. Företag är generellt sätt pigga på att ta till sig nya affärsmodeller och teknik på marknader bortom den egna planhalvan. Telekombolagen kan
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därför behöva tampas både med små innovativa nischade företag och stora kapitalstarka
multiaktörer.

Snedfördelad konkurrens
Bland etablerade aktörer är det stort fokus på att skapa inlåsningseffekter. Risken med
att företag satsar på inlåsningseffekter är att det försämrar kvaliteten på tjänster samt
hämmar utvecklingshastigheten och detta resulterar i slutändan med att värdet för konsumenterna minskar. Företag är även beredda att gå med förlust för att bygga en kundbas för
framtiden. Detta kan bidra till att de små aktörerna med mindre finansiella muskler inte
överlever.

Microsoft och Google
Företag som Microsoft och Google har en mycket god möjlighet att kapitalisera på sin
kundbas då redan verkar i Internetmodellen. Till exempel Microsoft har byggt sin kundbas
genom att erbjuda gratistjänster som kunder efterfrågar som e-post och meddelandetjänster. Verksamheten finansieras av reklamintäkter. För att kunderna skall acceptera reklamen krävs det att tjänsterna håller hög kvalitet vilket driver på utvecklingen i företaget och
gör att de hela tiden ligger i framkant av utvecklingen. Aktörer på telekommarknaden behöver strategier för att möta dessa stora spelare.

Interaktion
VINNOVA bör uppmuntra interaktion mellan forsknings- och utvecklingsinstitutioner
och näringslivet. Utvecklingen kan med fördel byggas på det Sverige är bra på. Till exempel
har Ericssons investerade forskningsmiljarder genom åren skapat stora möjligheter för
spin-offprodukter och entreprenörskap. Det är också viktigt att fundera kring hur forskning och utveckling inom företag kommer att förändras. När det inte längre är stora företag
som dominerar så finns heller inte längre säkra förutsättningar för skalekonomi och avkastning på investeringar.

Användning
Informera konsumenterna
För att öka IP-telefonis möjlighet att accepteras av svenska folket är det viktigt att
sprida kunskap om vad det egentligen är. Det fluktuerar många myter och gamla sanningar
kring tillgänglighet, funktionalitet och säkerhet som inte är till teknologins fördel. Ännu
viktigare för att få fler att använda det är att förmedla kunskap om användandet och utbilda potentiella användare och stärka deras kunskap. Användarvänlighet är självklart viktigt
och flera operatörer har det, men fortfarande tror många konsumenter att IP-telefoni bara
är något för dem som är tekniskt kunniga och det hindrar dem från att våga prova.
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Varumärket VoIP
Det råder förvirring bland konsumenterna om vad IP-telefoni är i och med att det finns
så många olika typer. TeliaSoneras ovilja att supporta och marknadsföra IP-telefoni innebär att kategorin får väldigt svårt att få fäste i konsumenternas medvetande. Idag är det
TeliaSoneras definition av telefoni som dominerar marknaden och som IP-telefonin jämförs med. Detta är inte alla gånger till IP-telefonins fördel. Det finns fortfarande brister i
kvalitet och tillförlitlighet. Dock finns det andra fördelar med IP-telefoni som den traditionella telefonin har svårt att leva upp till. Möjligheten att kombinera IP-användandet med
andra dataapplikationer gör att användandet kan breddas.

Attrahera de unga
Om företag vill uppmuntra avancerad användning av IP-telefoni kan det vara lämpligt
att rikta sig till yngre. De är ofta öppna för att testa nya fenomen och är även flitiga Internetanvändare. Ytterligare en fördel med detta segment är att om erbjudandet är värdefullt
för segmentet sprids det ofta virusliknande genom word of mouth.

Konvergens mellan fast och mobilt
En fortsättning på vår studie skulle vara att ta reda på vilka problem potentiella kunder ser med framtidscenariot att endast ha en trådlös (mobil) telefon med en flat rate prissättning. Ett sådant problem skulle kunna vara rädslan för strålning, ett problemområde
som diskuterades av användarna av datortelefoni. Denna oro bekräftas vidare i en rapport
från PTS som säger att 13 procent inte är villiga att avstå från sin fasta telefon för en mobiltelefon på grund av strålningsrisken. Huruvida denna oro är befogad är omtvistat.

Riskspridning
IP-baserad telefoni är under extensiv utveckling. Vi tror att många potentiella kunder
är medvetna om denna utveckling då branschen är i medialt blickfång. Många upplever
därmed en ekonomisk risk. Köper de ett erbjudande idag finns risken att ett både tekniskt
och prismässigt bättre erbjudande kommer ut på marknaden inom en snar framtid. Det
föreligger således en risk för konsumenterna ifall de låser sig till erbjudanden med lång
bindningstid. För att reducera den ekonomiska risken kan operatörerna erbjuda korta eller
obefintliga bindningstider. De måste dock väga den sänkta ekonomiska risken för konsumenterna mot den värdefulla inlåsningsmekanism bindningstiden faktiskt innebär.
En annan lösning på den ekonomiska risken, då främst i den tekniska dimensionen, är
att erbjuda kunderna att hyra eller leasa terminaler i syftet att alltid kunna ha det senaste.
Kunden skulle därmed till en något högre kostnad alltid ha tillgång till det senaste och själv
inte behöva följa med i utvecklingen av varje enskild produkt eller applikation.
Vi ser mycket tydligt att respondenterna värderar låga kostnader högst samtidigt som
tekniska problem påverkar dem mest negativt. Således bör man fokusera på dessa två faktorer för att maximera kundtillfredsställelsen.
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Användarvänlighet
Överlägsna fördelar kan kompensera att teknologin är svår att använda men användarvänlighet kan inte kompensera otillräckliga fördelar. I IP-telefonins fall kan vi hos våra
respondenter skönja denna prioriteringsordning. Den relativa fördelen sänkta kostnader är
så pass stor att respondenterna är villiga att kompensera med användarvänligheten och
accepterar att IP-telefoni är krånglig med olika standarder och tekniska apparater. Detta är
inte en långsiktigt hållbar lösning och med tiden kommer den relativa fördelen raderas ut
om inte användarvänligheten förbättras. Den leverantör som lyckas paketera allt på enkelt
sätt och inte döljer kostnader för kunden är vinnare i längden och besitter förmodligen
möjligheten att sprida tekniken till den stora massan. Paketering gäller även designen av
produkterna.

Sammanfattande för implikationer
VINNOVA
Utvecklingen av IP och IP-telefoniområdet sker alltså snabbt och det är därför väldigt
viktigt för VINNOVA att stödja forskning och investera brett. Stimulera idéer och skapa
förutsättningar för nya företag att få fotfäste på marknaden. Det är i dessa små, entreprenöriella företag som de nyskapande innovationerna inom tjänstesektorn framför allt kommer att ske. För att stimulera ett ständigt nyskapande av företag och därmed idéer bör
myndigheten också medverka till att lagar och regleringar ses över och anpassas till en
verklighet där marknaden och teknikutvecklingen sker snabbare än regleringsarbetet. Den
relativt långsamma utvecklingen i Sverige jämfört med andra länder kan ses som en följd
av de etablerade företagens motvillighet till att införa IP-telefoni.
VINNOVA och andra berörda myndigheter bör också stödja och stimulera utvecklingen av den så kallade Internetmodellen på telefonimarknaden. Genom att fler är med och
bidrar precis som utbyggnaden av Internet fungerat kan både hastighet och kvalitet ökas.
Affärstänkande bör uppmuntras före strikt ingenjörstänk. Nya produkter och innovationer
som saknar reell användning och efterfrågan ter sig irrelevanta. Myndigheten bör dock
uppmuntra interaktion mellan forsknings- och utvecklingsinstitutioner och näringslivet.
Bygg utvecklingen på det Sverige är bra på. Till exempel har Ericssons investerade forskningsmiljarder genom åren skapat stora möjligheter för spin-offprodukter och entreprenörskap.
VINNOVA och andra statliga myndigheter bör också ta på sig uppgiften att informera
svenska folket om vad IP-telefoni faktiskt är. Det fluktuerar många myter och gamla sanningar kring tillgänglighet, funktionalitet och säkerhet. Avancerad användning av teknologin
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Operatörerna
IP-baserad telefoni är under extensiv utveckling. Vi tror att många potentiella kunder
är medvetna om denna utveckling då branschen är i medialt blickfång. Många upplever
därmed en ekonomisk risk. För att reducera den ekonomiska risken kan operatörerna erbjuda korta eller obefintliga bindningstider. De måste dock väga den sänkta ekonomiska
risken för konsumenterna mot den värdefulla inlåsningsmekanism bindningstiden faktiskt
innebär.
Vi ser mycket tydligt att respondenterna värderar låga kostnader högst samtidigt som
tekniska problem påverkar dem mest negativt. Dessa två faktorer bör således fokuseras på
för att maximera kundtillfredsställelsen.
Överlägsna fördelar kan kompensera att teknologin är svår att använda men användarvänlighet kan inte kompensera otillräckliga fördelar. I IP-telefonins fall kan vi hos våra
respondenter skönja denna prioriteringsordning. Den leverantör som lyckas paketera allt
på enkelt sätt och inte döljer kostnader för kunden är vinnare i längden och besitter förmodligen möjligheten att sprida tekniken till den stora massan.
Operatörerna kommer att bli tvungna att anpassa sig till en verklighet där nät och
tjänster är separerade. De behöver inse detta för att i tid kunna anpassa sina affärsmodeller. Det blir centralt att aktivt analysera det egna företaget och andra aktörer för att kunna
skapa närverk som ger möjligheter till att alstra konkurrenskraftiga erbjudanden.

Möjliga erbjudanden
Avslutningsvis skall vi försöka knyta ihop säcken genom att försöka skapa en överblick
över vilka erbjudanden som är realistiska framöver. Vi utgår från det som konsumenterna
efterfrågar och så försöker vi se hur och eventuellt när operatörerna kan tillfredsställa dessa behov.

IP-telefoni – en studie av den svenska privatmarknaden ur ett konsument- och ett operatörsperspektiv

98

KONSUMENTPERSPEKTIVET

OPERATÖRSPERSPEKTIVET

Konvergens i tjänster och terminaler
Kunderna önskar slippa fjärrkontrollsyndromet och flera olika telefonnummer.

 Utvecklingen går fort, vissa sådana tjänster finns redan.
 Redan idag finns mobiler med IP-teknik.
 Ojämn utvecklingstakt av de olika konvergerade applikationerna kan leda till
ojämn kvalitet på de olika applikationerna.
 Går tekniskt att lösa på flera olika sätt.

Flat rate och paketpriser
Kunderna känner sig lurade av dagens prissättning med minuttaxa och öppningsavgifter. Kunderna vill slippa överraskningar och
vill ha så få fakturor som möjligt.

 Finns redan, om än i begränsad utsträckning.
 Stora aktörer med kontroll över nät har
störst möjligheter att erbjuda fast pris.
 Flat rate ger möjligheter till större marginaler för åtminstone vissa operatörer.
 Samtrafikavgifterna skapar svårigheter.
 Med bundling ökar djupet och intäkterna
i varje kundrelation.

Enkelhet i användning
IP-telefoni har ett rykte om sig att vara
krångligt och otillförlitligt. Kunderna bryr
sig bara om att de kan ringa.

 Lanseringen av fast IP-telefoni (under
namnet bredbandstelefoni) är ett försök
att göra IP-telefoni mer familjärt.
 Man försöker göra IP-telefoni lik traditionell telefoni i användningen.
 Verkar slå stort under hösten. IP-telefoni
spås bli årets julklapp 2006.

Utveckling av tekniken
Kunderna ser inte tekniken i sig som det
väsentliga utan det är användandet som är
centralt.

 Transformeringen av IP-systemen möjliggör kostnadsbesparingar.
 Kundernas ointresse medför att affärstänk
bör prioriteras.
 Små innovativa företag bidrar till branschens utveckling.

Tillförlitlighet
Kunderna vågar i dagsläget inte substituera
traditionell telefoni med IP-telefoni på
grund av brister i tillförlitligheten exempelvis vid strömavbrott och möjligheter att
ringa 112.

 För fast IP-telefoni fungerar nödsamtal,
inom andra typer finns problem.
 Strömförsörjningsfrågan är ej löst.

Tabell 5. Översikt över möjliga framtida erbjudanden
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Studiens begränsningar
Ambitionen att göra en kartläggning över hela den svenska privatmarknaden för IPtelefoni begränsar möjligheterna att gå på djupet med detaljer. IP-telefoni är ett område i
rörelse och telekombranschen befinner sig mitt i ett stort teknikskifte. Flödet av ny sekundärdata, till exempel i form av tidningsartiklar och konsultrapporter, är oupphörligt. Undersökningen blir därför delvis baserad på en ögonblicksbild av läget på marknaden, som
snabbt kommer att förändras.
Det går inte att utesluta att de personer som accepterar att delta i fokusgrupper inte är
helt representativa för samtliga svenska IP-telefonikonsumenter. Att de över huvud taget
är intresserade av att diskutera telefoni indikerar att de är mer engagerade i frågorna än
genomsnittet och att de därmed kan ha lagt mer tid på att begrunda dem och är mer aktiva
i sina val än genomsnittet
Intervjupersonerna i denna studie är främst representanter för operatörer. För att få
en mer rättvis bild har även journalister och analytiker intervjuats. På IPtelefonimarknaden finns dock ett antal andra spelare, till exempel leverantörer av nätverk,
mjukvaruutvecklare, konsumentelektronikproducenter, bara för att nämna några, som alla
kan bidra till den samlade bilden av marknaden. För att inte gå miste om deras synvinkel
har vi tagit del av flera typer av aktörers syn genom att delta i seminarier hållna under VON
Stockholm 2006.
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Bilaga 1

Ordlista
3G
Tredje generationens mobiltelefonnät; använder i Sverige och Europa tekniken UMTS.
3GPP
The 3rd Generation Partnership Project är ett samarbetsavtal mellan ett antal standardiseringsorgan på telekommunikationsområdet. Man har tagit fram standarder för
tredje generationens mobiltelefoni (3G) och underhåller ett antal andra standarder för
mobiltelefoni.325
Accessnät
Ett accessnät är den delen av ett elektroniskt kommunikationsnät som ligger närmast
användarna. I det färdas trafiken från den sista kopplingspunkten in i huset.
ADC
Analog to Digital Converter eller AD-omvandlare; omvandlar elektrisk spänning till binär information.
ADSL
Jämför xDSL. Det som utmärker ADSL är asymmetrin, som innebär att bandbredden i
ena riktningen är större än i den andra riktningen.
Analog signal
En analog signal är kontinuerlig i tid och amplitud. Varje liten förändring i signalen har
en innebörd för den information den skall förmedla. Jämför digital signal.
ATA
Analog Telephony Adapter eller ATA-box är detsamma som IP-telefonidosa. Den används för att ansluta analoga telefoner till ett IP-nät. Kan vara hopbyggd med bredbandsmodem.
Backbone
Nätägarnas nationella huvudnät. Också kallade stomnät eller stamnät.
Bitströmsaccess
Ger konkurrenterna tillträde till det dominerande telefonbolagets ledningar och utrustning för xDSL i telestationerna. Minskar konkurrenternas behov av investeringar.

325 www.3gpp.org/About/about.htm
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Codec
Coder-Decoder eller Compression-Decompression. Används i IP-telefonisammanhang
för komprimering av ljudet.
CTI
Computer Telephony Integration är en äldre teknik för integration mellan datorsystem
och telefonisystem hos företagskunder.
Digital signal
En digital signal är diskret, vilket innebär att den enbart kan anta ett begränsat antal
värden. Digitala signaler representeras oftast av binära tal, bestående enbart av ettor
och nollor. Jämför analog signal.
DSL
Digital Subscriber Line. Se xDSL.
ENUM
ENUM är en funktion som översätter vanliga telefonnummer (E.164) till Internetbaserade adresser för vidare användning i olika applikationer i de elektroniska kommunikationsnäten. ENUM togs fram av IETF.326
Ethernet
Ethernet är standardiserat som IEEE 802.3. Det är en nätverksteknik som använder
twisted-pairkabel. Att det har blivit den rådande standarden beror på att det är det genom sin utbredning är billigt, beprövat och tillräckligt väl fungerande.
G.711
Ljud-codec för bland annat IP-telefoni.
GPRS
General Packet Radio Service är en paketbaserad teknik för att använda datatjänster
över GSM-nät.
GTA
Grossistprodukt för telefonabonnemang. Säljs av TeliaSoneras bolag Skanova.
H.248
H.248 eller Megaco är ett media gateway kontrollprotokoll.
H.323
H.323 var tidigare det mest populära protokollet för IP-telefoni.
HSDPA
High-Speed Downlink Packet Access. Bredband i mobiltelefon, även kallat 3.5G, Turbo

326 www.pts.se/Sidor/sida.asp?SectionId=1287
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3G eller Super 3G. Möjliggör i ett första steg nedströms hastigheter på upp till 3,6
Mbit/s, och teoretiskt ända upp till 14,4 Mbit/s.327
HSPA
High Speed Packet Access är trådlöst bredband för 3G.
HSUPA
High-Speed Uplink Packet Access. Kallas också 3.75G. Ger uppströms hastigheter på
upp till 5,76 Mbit/s i 3G-nät.328
IEEE
The Institute of Electrical and Electronics Engineers är ett standardiseringsorgan.
IEEE 802.11a/b/g/n
En familj av standarder för trådlös Ethernet-radiokommunikation (WLAN), framtagna
av IEEE. De kallas ibland också Wi-Fi, en beteckning som innebär att produkter uppfyller IEEE-standarder. 802.11a erbjuder max 54 Mbit/s bandbredd, 802.11b 11 Mbit/s
och 802.11g 54 Mbit/s. B var den tidigaste och följdes senare av a och g. 802.11n är en
kommande WLAN-standard, med i teorin max 540 Mbit/s bandbredd. Tanken är också
att den nya standarden skall erbjuda en längre räckvidd. Standarden kommer dock inte
att vara färdig förrän juli 2007.329
IEEE 802.16
Se WiMAX.
IETF
The Internet Engineering Task Force är en öppen internationell grupp bestående av
bland annat nätverksdesigners, operatörer, säljare och forskare som utvecklar Internetarkitektur. Grupen är öppen för vem som helst och man jobbar i arbetsgrupper indelade
efter tekniska områden. Man har utvecklat bland annat SIP.330
IM
Instant Messaging – textmeddelanden i realtid, oftast från dator till dator.
IMS
IP Multimedia Subsystem är en standardiserad NGN-arkitektur, anpassad för att telefonioperatörer skall kunna erbjuda både fasta och mobila multimediatjänster.331
Internettelefoni
IP-telefoni som använder Internet som transportnät.
IP
Internet Protocol är ett nätverksprotokoll.

327 Telekom idag www.telekomidag.com
328 en.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Uplink_Packet_Access
329 en.wikipedia.org/wiki/802.11n
330 www.ietf.org/overview.html
331 en.wikipedia.org/wiki/IP_Multimedia_Subsystem
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IPT
En förkortning för IP-telefoni.
IP-telefoni
Överföring av telefonsamtal med Internetprotokollet IP.
IPv6
Internet Protocol version 6, den andra officiella versionen av Internetprotokollet. skall
ge möjlighet för egna adresser till terminaler som mobiltelefoner. Den första versionen
heter IPv4.332
ISDN
Integrated Services Digital Network är en typ av kretskopplat telefonnätverkssystem för
digital överföring av röst och data över det vanliga PSTN. Erbjuder bandbredd på 64 eller 128 Kbit/s.333
ITU
Internationella teleunionen. FN-organ som utarbetar standarder och procedurer för radio- och telekommunikationstjänster.
Jitter buffer
En jitterbuffert jämnar ut oregelbundenheter (jitter) i inkommande röstflöde genom att
mellanlagra röstpaket och sända dem vidare i jämn takt.334
Kbit/s
Kilobit per sekund.
LLUB
Local Loop Unbundling, innebär ”tillträde i grossistledet till konventionella abonnentledningar av metall”.335
Local Loop
Se Accessnät.
MAC
Moves, Adds and Changes – kostnadsdrivare t.ex. när det gäller företags förändringar i
sin personalstyrka eller telefonisystem.
MAN
Metropolitan Area Network
Mbit/s
Megabit per sekund.

332 en.wikipedia.org/wiki/Ipv6
333 en.wikipedia.org/wiki/ISDN
334 Computer Sweden 2005-12-02
335 www.pts.se/Sidor/sida.asp?SectionId=2321
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MGSP
Media Gateway Control Protocol är ett VoIP-protokoll.
MPLS
Multiprotocol Label Switching är en teknik som emulerar vissa aspekter av ett kretskopplat nät över paketförmedlande nät.
NAT
Network Address Translation sköter förändring av adressering för IP-paket.
NGN
Next Generation Networking är en bred term för en typ av nätverk som oftast hanterar
data, röst och video samtidigt. Grundidén är att all typ av information överförs med
hjälp av paket. NGN baseras bl.a. på standarder som IP, MPLS och SIP.336
Originering
Den plats ett samtal utgår från; den uppringande partens lokalisering.
PBX
Private Branch Exchange. Traditionell telefonväxel.
PCM
Pulsmodulering
Peer-to-Peer
Datornätverk som bygger på att använda deltagarnas samlade datorkraft och bandbredd, istället för att samla detta till ett fåtal centrala servrar.337 Till exempel Skype bygger på denna teknik.
PLC
Power Line Communication. Kommunikation över elnätet.
PLMN
Public Land Mobile Network
POTS
Plain Old Telephone Service; populär beteckning för PSTN.
Protokoll
Kommunikationsprotokoll är en serie regler för hur kommunikation skall föras.338
PSTN
Public-Switched Telephone Network. Det traditionella nätet av kopparkabel för telefoni
QoS
Quality of Service är ett mått på tillförlitligheten i datornätverk.

336 en.wikipedia.org/wiki/Next_Generation_Networking
337 en.wikipedia.org/wiki/Peer_to_peer
338 sv.wikipedia.org/wiki/Kommunikationsprotokoll
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RAN
Radio Access Network. T.ex. GSM- eller 3G-nätverk.
RTP
Real Time Protocol är ett transportprotokoll.
SIP
Session Initiation Protocol är ett protokoll som ofta används för IP-telefoni. Har kommit att bli standarden.
Skype
Namnet på det peer-to-peerprotokoll som används i Skypetjänsten.
Stomnät
Nätägarnas nationella eller internationella huvudnät med höga kapaciteter. Också kallat
backbone eller stamnät.
Super 3G
Se HSDPA.
Svartfiber
Fiberinfrastruktur levererad utan tjänst.
TDM
Time Division Multiplexing.
Terminering
Den plats ett samtal går till; den mottagande partens lokalisering.
Turbo 3G
Se HSDPA.
UMA
Unlicensed Mobile Access innebär att en mobiltelefon kan använda de vanliga mobilnäten GSM och 3G tillsammans med WLAN (eller även Bluetooth). Det gör att mobiltelefonen kan välja det typ av nät som ger lägst samtalskostnad och har bäst signalstyrka.339
UMAN
Unlicensed Mobile Access Network.
UMTS
Universal Mobile Telecommunications System är Europas variant av tredje generationens mobiltelefonnät.
VoIP
Voice over Internet Protocol, eller IP-telefoni, är en teknik för att överföra röstsamtal
som paketdata.

339 mobil 2006-04-04
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VoWLAN
Voice over WLAN.
WiFi
Se Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Alliance
Wireless Fidelity Alliance är en grupp som driver ett certifieringsprogram för nätverksutrustning. IEEE utarbetar standarder men testar inte att utrustning följer dessa; detta
sköts istället genom Wi-Fi- (eller WiFi) märkningen, vilken tillverkaren betalar för.340
WLAN
Wireless Local Area Network. Trådlöst nätverk. WLAN definieras i standarden IEEE
802.11.
WiMAX
World Interoperability for Microwave Access eller IEEE 802.16 skall kunna erbjuda ett
trådlöst alternativ till kabel eller DSL. WiMAX skall nå över större sträckor än WLAN.
XoIP
”Anything over IP”
xDSL
Digital Subscriber Line. En specifikation för kommunikation över den kopparparledning som används av det traditionella telefonnätet. Den möjliga kapaciteten beror
mycket på ledningens längd. Exempel på olika DSL-tekniker är ADSL, SDSL och HDSL.
Kan erbjuda upp till 32 Mbps för nedströms trafik och 1 Mbps för uppströms trafik.341

340 en.wikipedia.org/wiki/802.11n
341 www.bcdforum.org/library/glossary/
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Bilaga 2

De åtta modellerna
Modellernas namn samt oberoende variabler (Venkatesh et al. 2003)


Theory of Reasoned Action (TRA)
Attitude toward using tech, Subjective norm.



Technology Acceptance Model (TAM/TAM2)
Perceived usefulness, Perceived ease of use, Subjective norm.



Motivational Theory (MM)
Extrinsic motivation, Intrinsic motivation.



Theory of planned Behavior (TPB)
Attitude toward using tech, Subjective norm, Perceived behavioral control.



Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB)
Perceived usefulness, Attitude toward using tech, Subjective norm, Perceived behavioral control.



Model of PC Utilization (MPCU)
Job-fit, Complexity (reversed), Long-term consequences, Affect toward use, Social
factors, Facilitating conditions.



Innovation Diffusion Theory (IDT).
Relative advantage, Ease of use, Result demonstrability, Trialability, Visibility, Image, Compatibility, Voluntariness.



Social Cognitive Theory (SCT)
Outcome expectations, Self-efficacy, Affect, Anxiety.
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Bilaga 3

Inbjudan till fokusgrupp
Detta brev vänder sig till dig som Woize kund och som använder IP-telefoni privat
och som kan närvara i Stockholm måndagen den 14:e augusti klockan 1630-1745!
Hej,
Vi är två marknadsföringsstudenter från Handelshögskolan i Stockholm. För närvarande skriver vi vår magisteruppsats i samarbete med det statliga forskningsföretaget
VINNOVA. Uppsatsen behandlar konsumentbeteende kopplat till IP-telefoni.
Vi skulle behöva din hjälp med att öka vår förståelse för konsumenternas upplevelser
av, samt åsikter om, IP-telefoni. Vi skulle bland annat vilja ta reda på vilka fördelar som
söks av konsumenterna samt vilka eventuella problem som kan uppstå vid användandet.
För att få svar på våra frågeställningar kommer vi att genomföra gruppintervjuer. Vi
skulle vara mycket tacksamma om du vill deltaga i en gruppintervju måndagen den 14:e
augusti klockan 1630-1745. Du kommer då att ingå i en grupp med cirka sex andra konsumenter. Gruppintervjun kommer att genomföras i Focus Inns lokaler på Tegnérgatan 34 i
Stockholm. Vi ställer inga krav på hur länge du använt, eller hur mycket du använder, Woize. Du behöver vidare inte förbereda dig inför gruppintervjun.
Som tack för hjälpen får du biocheckar till ett värde av 200 kronor.
Skicka e-post till 20753@student.hhs.se om du är intresserad. I brevet vill vi att du
skriver ditt namn, telefonnummer samt ordet Woize. Vi kontaktar dig via telefon om du
blir antagen eller via e-mail om fokusgruppen är full.
Du kommer lättast till Focus Inns lokaler via T-bana Rådmansgatan, uppgång Tegnérgatan. Du hamnar då på Sveavägen, gå till höger. Tegnérgatan ligger sedan som första
tvärgata till höger, gå upp för backen mot Tegnérlunden med statyn av Strindberg som
riktmärke.
Närmaste P-hus "Rådmansgatan", finns på Saltmätargatan 16.
Klicka på länken för att se karta: hitta.se - Tegnérg. 34 113 59 Stockholm
Tack på förhand!
Christian Larson och Susanne Petersén
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Bilaga 4

Intervjuguide
Program för fokusgrupper
Vi börjar med att presentera oss själva och berättar att vi skriver en rapport till
VINNOVA. Syftet med studien är att ta reda på konsumenternas upplevelse av IP-telefoni.
Respondenternas bidrag i denna studie kommer självklart redovisas anonymt. Som ni ser
kommer intervjun att spelas in på video för att säkerhetsställa att intervjuerna kommer att
sammanställas korrekt. Videon kommer att förstöras när rapporten är färdigskriven.
1.

Vilka olika typer av telefoni använder ni er av idag?



Detta kan ge oss indikation om huruvida ”datortelefonin” är ett substitut eller ett
komplement. Mer frågor om den personliga användningen fås genom en mindre
enkät.
Alternativ:
a) Fast telefon
b) Bredbandstelefon
c) Nomadisk telefon
d) Internettelefoni
e) Mobil telefon



I den här intervjun kommer vi primärt att behandla er upplevelse av datortelefoni alt.
telefoni över bredband
2. Varför använder ni IP-Telefoni/ Bredbandstelefoni?
3. Vilka fördelar (värden) söker ni när ni använder IP-telefoni?


Vi vill skapa en lista med olika värden som användare upplever (faktor Prestation)



Alternativ:
a) Billigare telefoni – vart ligger kostnadsbesparing (minuttaxa Sverigesamtal, mobilsamtal, utland, bekanta samma operatör, fast
månadskostnad, porteringskostnad) Finns det någon annan besparing som inte är direkt monetär? FÖLJ UPP MED
PÅTAGLIGHET - Vet ni med hur mycket?
b) Funktioner:
o Vidarekoppling
o Kan ha flera telefonnummer
o Nummerpresentation
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o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
4.

Bekvämlighet – Triple play:
o En leverantör – en ansvarig
o En faktura
Standard – öppen eller sluten
Roligt med ny teknik
Nyfiken
Status
Pre paid – kostnadskontroll
Lätt tillgängligt dock kräver motprestation
Kan använda datorn samtidigt

Vilka tre utav dessa alternativ anser ni vara viktigast


5.

Samtal väntar
Välja riktnummer oavsett vart man bor
Närvarostatus/Presence/tillgänglighet var som helst och
hela tiden (man kan se om den man planerar ringa sitter i
ett möte innan man ringer)
Nomadisk användning
Video samtal
Fildelning
Chatt
Röstmail (in och utgående, till din email)
Inspelning av samtal
SMS
Telefonbok integrerad
Konferenssamtal

Vi vill få reda på vad som är de kritiska värdena vid valet av IP-telefoni
Vilka nackdelar upplever ni?



Vi vill skapa en lista över de negativa värdena som användaren upplever



Alternativ:
a) Ökade kostnader – Initialt och löpande
b) Risker/Säkerhet
o Elförsörjning
o Avlyssning/Intrång
o Kvalitet på samtalet: fördröjning, bryts, knaster, tjut, tystnad,
hackigt – är det konstant eller är det ojämnkvalitet – vems är
felet?
o Drift stopp
o Virus
c) Tekniskt krångligt
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d) Datorn måste vara igång
e) Triple play: Finns inte tillräcklig bredbandskapacitet för att utnyttja samtliga funktioner samtidigt
f) Pre-paid: har inte tillräckligt med minuter för att avsluta samtal
6.

Vilka tre utav dessa nackdelar påverkar er mest?
Vill få respondenten att värdera dem och på så vis få reda på kritiska punkter


7.

Finns det några fördelar och nackdelar med IP-telefoni som ni upplever idag men
som ni inte visste om innan ni började använda det?


Ta reda på om det finns viktiga värden som förtagen inte kommunicerar tillräckligt bra

Användandet
8.
Hur pass svårt var det att komma igång med att använda IP-telefoni?

9.



Få reda på både kognitiv och tidsmässig ansträngning



Alternativ:
a)
Installation av hårdvara/programvara
b)
Köp av komponenter
c)
Lära sig att använda programmet

Om det uppstår problem, tar du hjälp ifrån någon och i så fall från vem?


Underlättande faktorer (Facilitating conditions)



Alternativ:
o Behöver aldrig hjälp
o Ber aldrig om hjälp, löser problemet själv
o Kundsupport – ringer företaget
o Information på hemsida
o Familj och vänner

10.

Är hjälpen lättillgänglig?

11.

Är ni nöjda med hjälpen ni får?

12.

Hur ofta behöver ni hjälp?

13.

När använder ni IP-telefoni/Bredbandstelefoni? Vilka typer av samtal ringer ni?
Ex, Sverigesamtal, andra användare etc.

IP-telefoni – en studie av den svenska privatmarknaden ur ett konsument- och ett operatörsperspektiv

120



14.

Alternativ:
a) Som substitut till vanlig telefoni
b) Som komplement
c) Till andra användare (gratis)
d) Utlandssamtal
e) Sverige samtal
f) pratar de med mest, när/hur, varför

Har ni förändrat ert ringbeteende sedan ni började använda IP-telefoni?


Pratar de om frekvens eller funktioner. Dvs är beteendet kopplar till det tekniken möjliggör eller är det det lägre priset som driver ett nytt ringbeteende?

Val av operatör
15.

16.

Hur sökte/fick du information om tjänsten?


Vilka är källorna till informationen



Alternativ:
a) Vänner
b) Internet sökning
c) Företagets hemsida
d) Kontaktade företaget
e) Blev kontaktade av företaget
f) Reklam
g) Post och telestyrelsens ”priskollen”
h) Tidningsartiklar/Fackpress

Jämförde in olika erbjudanden/företag?


17.

Jämför kunden endast inom den egna kategorin ex Internettelefoni eller väljer
de inte i en speciell kategori. Det vill säga anser de att bredbandsbolaget erbjuder en liknande tjänst som Woize.

(Varför valde ni just er operatör av IP-telefoni/Bredband?)
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Bilaga 5

Intervjuguide
Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att de bygger på ett ramverk av öppna frågor, som sedan kompletteras med följdfrågor allt beroende på hur intervjun utvecklar
sig. Frågorna är nedan skrivna till representanter för operatörer. Vid intervjuer med andra
aktörer såsom journalister och analytiker är frågorna omformulerade för att passa sammanhanget.

Frågor
Vi börjar med att presentera oss själva och berättar att vi studerar på Handelshögskolan i Stockholm och just nu skriver en rapport för VINNOVA. Syftet med rapporten är att
kartlägga området IP-telefoni samt att försöka lista ut vilka strategier företagen har för att
möta framtiden. De intervjuade får självklart ett exemplar av den färdiga rapporten och
kan förbi anonyma om de önskar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vi undersöker alltså IP-telefoni. Vi tänkte börja med en öppen fråga där du/ni
får inleda med dina tankar och idéer på temat.
Den klassiska frågan: Kommer IP-telefoni att bli gratis och i så fall hur/varför?
Vilka trender ser du/ni som viktiga?
Hur ligger Sverige till i en internationell jämförelse?
Vad skiljer företags-/privatmarknaden åt och vilken av dessa är viktigast för
utvecklingen?
Vad ser du/ni för framtida tekniker som kan påverka utvecklingen?
Vad driver utvecklingen på området?
Vilka är kunderna och vad tror du/ni de kommer efterfråga framöver?
Var placerar du/ni in er egen position på marknaden och hur värderar du/ni
den?
Vilka är era främsta konkurrenter och hur är industrin ordnad?
Kommer och i så fall hur kommer marknaden att förändras framöver?
Hur anpassar du/ni er till eventuellt nya förutsättningarna på marknaden?
Hur ser ni framför er att ni på sikt kommer att tjäna pengarna?
Vilka affärsmodeller existerar på marknaden och vilka strategier har ni för
egen del?
Vilka typer av produkter/tjänster blir viktiga framöver?
Vad är viktigt att titta på vid bedömningen av hur framtiden kommer utveckla
sig?
Hur kan VINNOVA och andra myndigheter bäst stödja utvecklingen?
Finns det någon du skulle rekommendera att vi intervjuade angående IPtelefoni?
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