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Problemställning: Avsaknaden av struktur i kommunikationsbranschens definition
av konvergens gör att det inte finns någon befintlig referensram
för förståelse av begreppet. Utan referensram finns det inget sätt
att entydigt arbeta med eller kommunicera kring den konvergens
som sker mellan fast och mobil kommunikation och de
förändringar denna utveckling leder till. Det problem som vi ska
lösa är att skapa struktur för begreppet konvergens.

Målsättning: Baserat på vår modell för strukturering av konvergensbegreppet
avser vi i rapporten att studera och analysera konvergensen på
vår modells tre nivåer: teknik, tjänst respektive affär. Målet är
att beskriva den konvergens mellan fast- och mobil
kommunikation som kommer att ske inom de närmsta fem åren.
Genom att besvara nedanstående frågor kommer vi att visa
styrkan i den struktur vår konvergensmodell medför:

• Vad är konvergensen?

• När, var och hur sker konvergensen?

• Varför sker konvergensen?

• Vad leder konvergensen till?

Metod: Genom att arbeta med såväl primär information som sekundär
information har vi utvecklat och definierat vilka faktorer som
vår konvergensmodell skall bestå av. Den fördjupade
problemanalysen har gett oss insikt i vilka avgränsningar vi
varit tvungna att göra för att klara av att bygga modellen. De
faktorer som vi till slut kom att bestämma oss för, delade vi upp
i två grupper: nivåer och perspektiv. Den första gruppen, nivåer,
har vi funnit lämplig att dela upp i teknik, tjänster och affär
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eftersom de markant skiljer sig i konvergensavseende. De olika
nivåerna behandlar skilda aspekter, leder till skilda resultat och
inte minst sker de av olika anledningar. Konvergensnivåerna ter
sig olika beroende på vem som betraktar dem. Därmed ansåg vi
att den andra gruppen som skulle ligga till grund för vår modell
var perspektiv. En kund ser till exempel en tjänstekonvergens ur
ett annat perspektiv än en service provider. Detta faktorsamband
resulterade i en matris med nivåerna på det horisontella planet
och perspektivet på den vertikala ledden. Efter det att problemet
blev fastlagt började vi fördjupa våra studier i teknik, tjänster
och branschen för att fylla modellen med innehåll. I slutsatserna
och de avslutande diskussionerna har vi sedan verifierat att
modellen vi skapat och arbetat efter varit betydelsefull, relevant
och tillämpbar.

Slutsatser: Konvergensen är ett starkt sätt att skapa ökat kundvärde på
befintliga eller nya produkter och tjänster. Detta adderade värde
för kunden sker huvudsakligen på två nivåer av konvergensen:

Tjänstekonvergens, där man genom att erbjuda tjänster såväl
fast som mobilt ökar tjänstens värde och på så sätt ger kunden
ett ökat värde. Det ökade värdet av tjänsterna grunder sig i att de
kommer att vara tillgängliga oberoende av terminaltyp och
accessteknik.

Affärskonvergens, vilket innebär att liknande funktioner i de
båda affärsområdena fast- och mobil kommunikation
konvergerar och t.ex. gemensamma kunddatabaser växer fram.
På så sätt skapas ett värde direkt mot kund genom den enkelhet
som skapas för kunden samtidigt som en intern effektivisering
av företagsfunktioner sker.

Tjänstenivån utgör ett egentligt värdeadderande, medan
affärsnivån egentligen rör sig om en organisatorisk förbättring.
Grundläggande för tjänstekonvergens är att den underliggande
tekniken konvergerar eller åtminstone utvecklas så att den
tillåter tjänstekonvergensen. Detta gör att konvergensen även
bör beaktas på en tredje nivå:

Teknikkonvergens, inom vilken nivå den grundläggande
möjligheten för tjänstekonvergensen sker.

Nyckelord: Telia, Telia Research, konvergens, fast kommunikation, mobil
kommunikation, Internet, mobilt Internet, kommunikations-
branschen, IP-teknik, kommunikationsnät, UMTS, tjänster,
metrik, dynamisk branschutveckling, nya regler för konkurrens,
organisering i nätverk och standardisering.
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FÖRORD
Då vi i höstas bestämde oss för vad vi skulle skriva vårt examensarbete om, var vår
målsättning att det skulle vara inom en dynamisk bransch med fokus både på teknik
och strategi. Denna målsättning har vi med gott mått uppfyllt då vi studerat
kommunikationsbranschen både på en teknisk nivå såväl som på en strategisk nivå.

Vi har under det halvår vi arbetet med examensarbetet och skrivit denna rapport fått
insikt i kommunikationsbranschen och insett hur komplex den är. Vi har också lärt
oss vad konvergens mellan fast och mobil kommunikation kan innebära på olika
nivåer sett från olika perspektiv. Med den modell vi skapat hoppas vi att vi kan hjälpa
fler att förstå och få grepp om vad konvergensen är för något och vad den kommer att
leda till.

Vi vill rikta ett stort tack till personalen på Telia Research i Malmö för alla djupa och
intressanta diskussioner som hjälpt oss på vår väg under arbetet. Ett särskilt varmt
tack vill vi rikta till vår handledare och inspiratör på Telia Research, Karna Alm, för
att hon slussat in oss i kommunikationsbranschen och i det tänk som finns där. Vi vill
även tacka henne för all tid hon hjälpt oss med vårt arbete genom bland annat att ge
rak och korrekt feedback.

Som stöd och hjälp med att utforma rapportens struktur, teoretiska innehåll och djup
vill vi tacka våra handledare vid Lunds universitet, Robert Bjärnemo och Claes
Svensson.

Vi önskar er trevlig läsning!

Daniel Svensson Marcus Wiklund

Malmö, 2001-05-28
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Kapitel

11 IINNLLEEDDNNIINNGG

I detta kapitel presenteras den bakgrund och det problem som ligger till grund för
vårt examensarbete. Målsättningen med kapitlet är att ge läsaren insikt i vad
konvergensproblemet är och hur vi angriper det i denna rapport. Som stöd åt läsaren
avslutas det inledande kapitlet med en läsguide och en presentation av några begrepp
som läsaren bör ha insikt i för förståelse av den fortsatta rapporten.

1.1 Bakgrund
De senaste årens utveckling och adaption av informationsteknik och
informationsmedier såsom Internet, mobiltelefoner och bredband skapar nya
förutsättningar och nya krav för kommunikationsföretagen. Samtidigt som den
tekniska utvecklingen blir snabbare har fler och fler aktörer gått in på marknaden
vilket lett till pressade priser. Med den nya tekniken kan tjänster erbjudas långt under
de priser som tidigare gällde och i vissa fall erbjuds de till och med gratis via Internet.
Med möjligheten att sända information praktiskt taget gratis via Internet blir företag,
liksom privatpersoner, allt mer ovilliga att betala för kommunikation som då blir mer
och mer betraktat som commodity1. Detta har lett till att tjänsteerbjudanden fått en allt
mer central roll inom branschen gentemot som tidigare då det var själva
kommunikationsmöjligheten som erbjuds. Samtidigt har svenska staten gått in för att
”varje svenskt hem ska ha bredband” inom några få år. Oavsett realismen i ett sådant
uttalande ligger riktningen utpekad: vi kommer att ha möjlighet att snabbt
transportera stora mängder data till och från våra hem och ständigt ha access till
Internet.

Kommunikationsbranschen har under det senaste decenniet påverkats starkt av
standardiseringar och avregleringar vilket har förändrat den situation företagen
befinner sig i och de spelregler som de måste agera efter. Förändringarna har skapat
en branschglidning som öppnat upp möjligheten för aktörer i närliggande branscher
att även erbjuda kommunikationstjänster. Även avregleringen av marknaden har
öppnat upp för nya aktörer att erbjuda sina tjänster, vilket har satt branschen i
gungning. I den nya miljön har konvergensen mellan fast och mobil kommunikation
kommit att bli ett hett område. Uttrycket hörs från många olika håll och kan jämföras
med andra inneuttryck som till exempel ”Den nya ekonomin”, eftersom många talar
om det, men få personer har egentligen en specificerad bild av vad de menar. Det
tenderar dock att finnas en rad uttryck och egenskaper som förknippas med denna
konvergens. Några av dessa ”stridsrop” är det ökade kravet för access- och
terminaloberoende tjänster samt den ökade fokuseringen kring tjänster jämfört med
den tidigare teknikfokuseringen. De traditionella operatörerna och andra storaktörer
måste engagera sig ytterligare och arbeta med branschförändringen så att de skapar
förståelse för den situation de befinner sig i.

1 Odifferentierad basvara
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1.2 Konvergens
Såsom betonas i bakgrunden står kommunikationsbranschen inför en grundläggande
förändring genom konvergens mellan fast- och mobil kommunikation. För att förstå
vad detta innebär ska vi inledningsvis ge en bild av vad konvergens är, hur
konvergens betraktas inom branschen samt hur vi angripit begreppet.

Definitionen av konvergens säger enligt Svenska Akademins Ordlista samt
Nationalencyklopedin:

”konvergens: överensstämmelse, sammanfall” (Internet, SAOL)

”konvergens: närmande från olika håll till ett visst värde, ett visst
mål” (Nationalencyklopedin)

Det är således frågan om: någonting som från skilda håll närmar sig varandra och till
slut kommer att sammanfalla eller överensstämma. Denna definition av konvergens
visar på att det är frågan om en aktiv förändring och att denna förändring för två eller
fler saker närmare varandra, för att till slut kunna betraktas som en enhet.

Då vi i denna rapport talar om konvergens åsyftas:

”konvergensen mellan fast och mobil kommunikation.”

1.2.1 Konvergens i kommunikationsbranschen
Inom kommunikationsbranschen finns det ingen tydlig definition eller struktur i vad
konvergensen egentligen är eller hur den förväntas utvecklas. Otydligheten i
definition kan ses i Telia Researchs definition av konvergerande (Presentation av
Telia ResearchAB 2001):

”konvergerande (om branscher eller teknikområden): som närmar sig
varandra för att så småningom smälta samman”

Definition på denna nivå är otillräcklig för att begreppet på ett effektivt sätt ska kunna
användas till att kommunicera de förändringar som konvergensen innebär för
kommunikationsbranschen. Ordet konvergens saknar på så sätt en entydig
referensram inom branschen, men ändå används begreppet allt oftare i syfte att
motivera förändringar eller arbetsansträngningar. Skillnaderna i referensramar leder
därmed till att tal om konvergenssatsningar i bästa fall motiverar folk att börja
samarbeta på en allmän nivå mellan de konvergerade områdena, och i värsta fall
förvirrar och får folk att sträva åt olika håll beroende på deras skilda syn på
konvergens.

Således är behovet av en gemensam referensram, och därigenom en klart definierad
bild av vad konvergensen är, stort.

1.2.2 Vår modell av konvergens
Våra studier av konvergens inom branschen gav oss insikt i att konvergensen ses på
olika sätt beroende på vilket område man talar om och att konvergensen inom de
olika områdena påverkas av olika faktorer. Baserat på denna insikt sammanställde vi
en modell för strukturering av olika typer av konvergens inom branschen (för
ytterligare förståelse för hur denna modell utvecklats: se kapitel 2, Metodik). Denna
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huvudindelning sker på tre distinkta nivåer: Teknik-, Tjänste- och Affärsnivå (se figur
1.1).

Då de olika nivåerna behandlar skilda aspekter, motiveras av olika faktorer, leder till
skilda resultat och inte minst sker av olika anledningar anser vi det viktigt att
konvergensnotationen skiljer mellan dem. Det är endast genom en dylik särnotation
av konvergensbegreppet som varje del av konvergensen ges en fast referensram.

Vidare visade våra fördjupande studier att olika intressentgrupper såg på de olika
konvergensnivåerna på skilda sätt vad avser bland annat motivation för konvergensen
samt konvergensens utveckling. Detta innebär att varje konvergensnivå kan studeras
utifrån olika perspektiv och den modell vi sammanställt får på så sätt ytterligare en
dimension (se matris 1.1). Beroende på målet med de enskilda konvergensstudierna
kan således bredd- och djup i perspektiven väljas från fall till fall. Det centrala är
dock att de som utför studierna är medvetna om att utfallen är beroende på från vilket
perspektiv man väljer att studera konvergensen. I den modell över konvergensens
struktur som vi visar nedan har två exemplifierande intressentgrupper valts för att visa
tänkbara skilda perspektiv.

Matris 1.1: Vår modell för strukturering av konvergensbegreppet

För att öka den inledande förståelsen för uppdelningen på de olika nivåerna
presenteras här konvergensen beroende på nivå:

Teknikkonvergens: På tekniknivå rör sig konvergensen om teknik inom fast respektive
mobil kommunikation som konvergerar och blir allt mer lika varandra, eller som leder
till att olika system för kommunikation kan samarbeta trots deras skillnader. En
central aspekt i denna konvergens är det fokus kring IP-kommunikation som finns,
och som ligger till grund för mycket av den tjänstekonvergens som förväntas ske.

Tjänstekonvergens: Tjänstekonvergens innebär att de tjänster konsumenten använder
blir tillgängliga access- och terminaloberoende2. Det ger service providern3 möjlighet
att erbjuda sina tjänster såväl fast som mobilt, vilket förväntas öka tjänstens värde
såväl från kundens sida som den styrka som service providern får gentemot kunder
och konkurrenter.

Affärskonvergens: Konvergensen på affärsnivå rör sig om möjligheten att samordna
de två affärer som traditionellt växt fram skilt inom områdena fast respektive mobil
kommunikation. Den mest grundläggande formen av affärskonvergens är skapandet
och handhavandet av en gemensam kundhantering.

2 Se beskrivning av access och terminal kapitel 1.8.3 Begreppspresentation.
3 Aktör som tillhandahåller slutkundstjänster

PERSPEKTIV

NIVÅ
Slutkund Branschaktör

Teknik

Tjänst .

Affär
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1.3 Uppdragsföretag
Telia är ett av Sveriges mest kompletta kommunikationsföretag då de arbetar med
såväl fast som mobil kommunikation, tjänsteutveckling för dessa områden samt
agerar nätägare. Företaget är även starkt aktivt inom internationella
standardiseringsorgan inför framtida satsningar och har kommit långt i utvecklingen
av nya koncept framför allt genom sitt forskningsbolag Telia Research. Ett av de
fokusområden Telia Research arbetar med är Home and Business Communication
under vilket konceptet The Connected Home, CH, drivs. Detta examensarbete är gjort
för CH:s räkning och då detta har kommit att färga vår syn på konvergens, såväl som
på framtida utveckling, anser vi det vara av vikt att klargöra dess vision.

Den grundläggande utgångspunkten för The Connected Home är att hemmet kommer
att bli ständigt uppkopplat mot Internet och att man på så sätt ska kunna ha access till
sitt hem och sina tjänster varifrån man än befinner sig. Satsningens grundidé är att det
i nära anslutning till hemmet ska finnas en tjänsteplattform för distribution av tjänster
till hemmet. Den plattform som konceptet byggs kring kallas service gateway och
avser att erbjuda en kommunikationsnod till och från hemmet. Service gatewayn, SG,
kommer att vara placerad distribuerat4 i nätet och dess huvuduppgift är att
tillhandahålla en tjänsteplattform varpå ett stort antal relevanta tjänster ska finnas
tillgängliga och erbjudas för användaren. Tjänster som anses relevanta inledningsvis
är enklare fysiska tjänster i boendet, t.ex. kontrollera att spisen är avstängd eller tända
en lampa, samt en rad tjänster som fristående service eller content providers vill
erbjuda via Internet.

Viktiga aspekter för SG är att den hanterar mikrobetalningar för användandet av de
tjänster som den erbjuder, samt att de tjänster som den erbjuder för service providerns
räkning är säkra för kunden. Genom att konsumenterna själva väljer vilka tjänster de
vill använda byggs personliga tjänsteportaler för varje konsument upp. Erbjudandet
av en samlad och personlig portal med direkt koppling in till hemmet och möjlighet
till dokumentation av den enskilda kundens vanor gör att integritetsfrågor kommer att
bli en viktig aspekt för SG tillhandahållaren. Affären kring SG kommer att bli
tvådelad då service providern betalar hyra till Telia för att få erbjuda sin tjänst via SG
och konsumenten betalar för att få tillgång till SG.

Visionen kommer sedan att utvecklas mot The Smart Home, vilket innebär att vissa
apparater i hemmet har utrustats med smartare teknik och man kan ha
kommunikationer direkt mot dessa apparater via sin hemmaportal. Nästa steg i
utvecklingen blir The Intelligent Home där apparater själva kan starta
kommunikation mot andra apparater i hemmet utan att arbeta via någon central enhet.

1.4 Problemformulering
I en fördjupande problemdiskussion presenteras här det problemområde vi valt att
angripa i vårt arbete. Därefter presenteras den konkreta problemdefinition som valts.

1.4.1 Problemdiskussion
Kommunikationsbranschen är under stor förändring och i den branschstruktur som
växer fram ses konvergensen mellan fast och mobil kommunikation spela en stor roll

4 Distribuerad placering innebär att servern fysiskt finns placerad nära slutanvändarna.
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för att stärka organisationens förhållande till kunder såväl som mot konkurrenter. De
nya spelregler som nya och konvergerade aktörer medför, genom att erbjuda fast och
mobil kommunikation i en och samma organisation, utgör på så sätt ett reellt hot mot
befintliga operatörer. Inte längre finns det reglerade marknader som skyddar dessa
ofta stora och vertikalt integrerade företag, där fast och mobilt vuxit fram med skilda
affärer kring de olika teknologiområdena. Det är heller inte längre hållbart att pressa
på kunder tekniska förbättringar utan istället gäller det att skapa nya värden som
motiverar kunderna till användning. I den nya situation som skapas anses ett ökat och
konvergerat tjänsteutbud tillsammans med en effektiv affärsstruktur vara avgörande
för att fånga och behålla kunder. Den tekniska utveckling som sker, bland annat
genom införandet av tredje generationens mobilkommunikation, möjliggör breddning
av användningen av tjänster, där mobiliteten i tjänsten kan skapa nytt värde även hos
befintliga tjänster. Tjänster och information kommer då att kunna finnas tillgängliga
oavsett var konsumenterna befinner sig och det blir då viktigt att skapa konvergerade
tjänster för att tillgodose konsumenternas vilja att nå sina tjänster på bästa sätt oavsett
var konsumenten befinner sig.

Genom de förändringar som sker har konvergensen mellan fast och mobil
kommunikation kommit att diskuteras mycket inom branschen, men den komplexitet
som begreppet konvergens utgör gör det svårt att specificera vad som egentligen
avses. Innan det skapats en gemensam referensram inom de organisationer som
påverkas av och arbetar med konvergens kommer det att vara svårt att utnyttja
konvergensbegreppet för att styra den utveckling som organisationerna står inför.

Trots det frekventa användandet av begreppet konvergens är det fortfarande få som
har en bild av vad begreppet innebär och hur utvecklingen kring konvergensen
kommer att bli. För att satsningarna kring konvergensen ska tas på allvar är det inte
bara viktigt att skapa en gemensam förståelse för begreppet utan även att visa på
vikten av förändringarna som sker genom konvergensen.

1.4.2 Problemdefinition
Det saknas struktur kring begreppet konvergens och konvergensens påverkan på
branschens framtida utveckling är inte klarlagd.

1.5 Syfte
Denna rapport har två huvudsyften:

1. Presentera en modell för strukturering av begreppet konvergens. Modellen ska
möjliggöra skapandet av en referensram kring begreppet konvergens, för att på så sätt
göra det användbart för att styra och kommunicera arbete relaterat till konvergensen.

2. Använda modellen för att studera konvergensen inom de närmaste fem åren. Målet
är att svara på följande frågor angående konvergensen mellan fast och mobil
kommunikation:

• Vad är konvergensen?

• När, var och hur sker konvergensen?

• Varför sker konvergensen?
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• Vad leder konvergensen till?

Genom att besvara dessa frågor ämnar vi presentera vikten av den utveckling som
sker i samband med konvergensen, samt visa styrkan i den struktur den valda
konvergensmodellen medför.

1.6 Rapportens uppbyggnad
Rapporten baseras på den modell för strukturering av konvergensbegreppet som
presenterats i kapitel 1.2 och ämnar att på varje nivå: teknik, tjänst och affär, studera
dess utveckling för att på så sätt få förståelse för konvergensen inom nivåerna. Då
affärskonvergensen är svår att studera på ett isolerat sätt utan att ta hänsyn till övrig
utveckling inom branschen är den delen av studien uppbyggd kring en studie av
branschens dynamiska utveckling, från vilken vi skapar förståelse för
affärskonvergensens utveckling. De olika nivåerna kommer så att studeras och
analyseras i rapportens tre huvudkapitel: Teknik, Tjänster och Bransch.

Då konvergensen inom de olika nivåerna har ett inbördes förhållande väljer vi att
bygga rapporten så att den förståelse som skapas genom analysen på en nivå ligger till
grund för studier på efterföljande nivåer (se figur 1.1).

Genom att studera utvecklingen på varje nivå för sig ser vi vilken roll konvergensen
får samt vad det är som driver den inom de skilda nivåerna. De teorier vi arbetat med
är därför valda för att bistå oss i vår analys av utvecklingen inom de olika nivåerna.
Vi utgår från att det inte kommer att ske några överraskande tekniska paradigmskiften
inom den femårsperiod vi studerar och detta innebär att de experter vi talat med kan
ge en bra bild av den tekniska utveckling som kommer att ske under perioden. Detta

Teknikförståelse Tjänsteförståelse Branschstudie
Branschförståelse

BBrraannsscchhnniivvåå

Figur 1.1: Rapportens uppbyggnad.

Branschteori

Teknikförståelse Tjänstestudie
Tjänsteförståelse

TTjjäännsstteenniivvåå
Tjänsteteori

Teknikstudie
Teknikförståelse

TTeekknniikknniivvåå
Expertutlåtande

Förståelse från tidigare nivåer tuderad nivå Analysen skapar förståelse
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möjliggör att vi baserar vår analys av den tekniska utvecklingen utifrån
expertutlåtanden istället för teorier.

För ytterligare insikt i hur vi byggt upp arbetet och varför, hänvisas till kapitel 2,
Metodik.

1.7 Avgränsningar
Det är viktigt att beakta och poängtera de avgränsningar som gjorts i rapporten för att
läsarna ska vara medvetna om vilka förutsättningar arbetet byggs på. Med tanke på
studiens art är det även viktigt att begränsa de områden rapporten studerar för att på
så sätt möjliggöra en överblick över de skilda konvergensnivåerna.

Tidsperiod för studien – Vår studie avgränsas att studera den utveckling som sker på
fem års sikt, med fokus kring konvergensutvecklingen.

Teknikstudie – Genom att arbeta utifrån ansatsen att det inte kommer att ske några
tekniska paradigmskiften tillåts vi analysera den tekniska utvecklingen genom
expertutlåtande och ej enligt teorier för technology forecasting. Detta eftersom de
teknologier som är aktuella inom fem års tid är de som idag är under utveckling och
om vilka de tekniska experter vi intervjuat har djup insikt. Vidare har vi av samma
anledning kommit att låta våra studier vara centrerade kring IP-teknologier eftersom
det är kring denna kärnteknologi som den tekniska konvergensen sker. Våra djupare
teknikstudier visade att det huvudsakligen var på en övergripande nivå som den
tekniska utvecklingen påverkade konvergensen. Därför valdes även en övergripande
nivå på den tekniska studien i rapporten, även om det innebär att vissa detaljers
påverkan på konvergensen inte kommer att beröras.

Tjänstestudie – De tjänster vi har haft för avsikt att studera baseras på IP-teknik och
berör slutkund. Vi har därmed inte studerat de tjänster som sker företag emellan eller
tjänster som inte basers på IP-teknik.

Branschstudie – Då rapportens ämnar studera den dynamiska branschutvecklingen
och inte göra en analys av branschens nuvarande struktur fokuserar branschstudien
kring de trender som är ledande i branschen. Av samma anledning väljer vi att
betrakta teorier för dynamisk branschutveckling samt skapandet av
konkurrensfaktorer snarare än teorier som berör analys av befintliga branscher.

1.8 Läsguide
För att ytterligare stödja läsarens förståelse av rapporten kommer här en kort
presentation av de olika kapitlens mål och därefter presenteras läsanvisningar för hur
man kan välja att ge sig an rapporten.

1.8.1 Kapitelbeskrivningar
Nedan följer, för varje kapitel, en kort beskrivning av kapitlet och dess målsättning.

Kapitel 1 Inledning – I detta kapitel presenteras den bakgrund och det problem som
ligger till grund för vårt examensarbete. Målsättningen med kapitlet är att ge läsaren
insikt i vad konvergensproblemet är och hur vi angriper det i denna rapport. Som stöd
åt läsaren avslutas det inledande kapitlet med en läsguide och en presentation av
några begrepp som läsaren bör ha insikt i för förståelse av den fortsatta rapporten.
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Kapitel 2 Metodik – I det här kapitlet presenterar vi vetenskapliga synsätt som är
intressant för forskning av vår karaktär. I samband med detta redogör vi för vår egen
modell och de perspektiv som ligger till grund för vår målsättning och därmed också
vårt tillvägagångssätt vid undersökningen. Målsättning med metodkapitlet är att ge
läsaren förståelse för vilket paradigm vi brottats med och vilken metod vi arbetat efter
i vår undersökning.

Kapitel 3 Teknik – En grundförutsättning för att det ska ske en konvergens mellan
fast och mobil kommunikation är att det finns tekniska lösningar som möjliggör det.
Här studeras teknik inom fast respektive mobil kommunikation som konvergerar,
eller som leder till att olika system för kommunikation kan samarbeta trots deras
skillnader. Målsättningen med kapitlet är att ge läsaren förståelse för hur
konvergensen sker på den tekniska nivån och hur denna konvergens påverkar de
tjänster som sedan kan erbjudas konsumenterna.

Kapitel 4 Tjänster – Förmågan att designa, konstruera och erbjuda vinstgivande
tjänster som kunder vill ha, är mycket viktigt för content- och service providern.
Målsättningen med detta kapitel är att ge läsaren förståelse för de kapabiliteter och
faktorer som är grundläggande och bör beaktas då tjänster skapas och erbjuds
slutkund. Vi har i detta kapitel betraktat konventionellt och mobilt Internet ur olika
perspektiv. Den analys som följer tjänstestudien ämnar besvara i vilken grad och hur
tjänstekonvergensen kommer att utvecklas.

Kapitel 5 Bransch –Målsättningen med detta kapitel är att visa för läsaren hur
konvergensen kommer att förändra kommunikationsbranschen och vilka åtgärder
aktörerna kan vidta för att klara omdaningen. Analysen i slutet av kapitlet visar på de
fundamentala förändringar som förväntas ske inom branschen under den närmsta
femårsperioden, såväl vad gäller affärskonvergens som övrig branschutveckling.

Kapitel 6 Slutsatser – I detta kapitel kommer vi att summera ihop de kunskaper vi
förvärvat om konvergens i de tre kapitlena: Teknik, Tjänster och Bransch genom att ta
upp de frågor som vi har haft som målsättning att besvara. Målsättningen med kapitlet
är ge läsaren en uppfattning av vad konvergensen mellan fast och mobil
kommunikation praktiskt kommer att medföra för kunder och aktörer i
kommunikationsbranschen.

Kapitel 7 Avslutande diskussion – En viktig del av ett examensarbete är att diskutera
det teoretiska bidrag man åstadkommit som författare. Målsättningen med kapitlet är
ge läsaren insikt i vårt teoretiska bidrag samt hur detta kan användas i framtiden. I
kapitlet kommer vi även att diskutera relevansen av de teorier vi valt för vår studie av
konvergensen samt även lägga fram ett antal intressanta områden som bör studeras i
framtiden.

1.8.2 Läsanvisningar
Då rapporten är uppbyggd kring en lite ovanlig struktur är vår första uppmaning till
läsaren att denne gör ett återbesök kapitel 1.6, Rapportens Uppbyggnad, och skapar
en god förståelse för strukturen i denna rapport.

• För den läsare som vill få full förståelse av teknik, teori och empiri och hur vi
resonerat bör läsa hela rapporten efter den struktur vi valt att lägga upp
rapporten enligt.
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• Om man är speciellt intresserade av något av områdena går det bra att läsa
varje kapitel fristående eftersom vi lyfter med den kunskap vi förvärvat i ett
kapitel till nästa. Dock bör alla analyser läsas för fullgod förståelse.

• De läsare som har ont om tid men vill snabbt sätta sig in i
konvergensbegreppet kan läsa de analyser som finns i varje huvudkapitel
samt de slutsatserna och de avslutande diskussioner som finns i slutet av
rapporten.

1.8.3 Begreppspresentation
För att öka rapportens läsvärdhet presenteras här några i rapporten återkommande
begrepp som läsaren bör ha förståelse för. Kommunikationsbranschen är baserad på
en rad tekniska innovationer som växt fram på olika håll och därmed har en uppsjö av
olika tekniska begrepp kommit att definiera branschen i sin helhet. Fler begrepp
kommer att presenteras efterhand som de stöts på under arbetets gång.

OSI - Open Systems Interconnection är en referensmodell för hur meddelanden bör
sändas mellan två punkter i ett datakommunikationsnätverk. Modellen definierar sju
lager av funktioner som behövs vid varje ände av kommunikationen. OSI är ingen
standard utan ett försök att guida produkttillverkare så att deras produkter kan arbeta
mot andra produkter. De flesta producenter som arbetar med datakommunikation
försöker dock att definiera sig i relation till OSI modellen. De sju lagerna bryter ned
de funktioner som behövs för en applikation med kommunikation mellan två enheter
till enkla beståndsdelar som bygger på varandra. Vi vill speciellt betona den
moduläritet och den öppna plattform5 referensmodellen på så sätt skapar. I figuren av
OSI-referensmodellen visas grafiskt hur lagerna är uppbyggda (se figur 1.2).

IP – kommunikation - Internet Protocol, mera känt som IP, är egentligen en del av
den struktur som växt fram under OSI. IP är baserat på lager tre, nätverkslager (se
figur 1.2), och sköter kommunikationen mellan enheterna. IP klassas som en
världsstandard inom datakommunikation, dess centrala betydelse kan ses i bilden över
OSI modellen där det är enda tekniken för nätverkslagret. IP är minneslöst eftersom
varje paket som informationen bryts ned till väljer sin egen väg mellan terminalerna
oavsett de paket som sänds innan eller efter. IP har inte någon funktion för att
garantera en jämn ström av anländande paket hos mottagaren. Detta skapar behov av
en viss sessionskontroll eftersom det på så sätt kan hända att paket försvinner eller tar
en väg som inte är optimal och att ordningen på sända paket därmed ändras tills när
mottagaren får dem. Idag används version 4 (IPv4), men denna version kommer inom
kort att ersättas av version 6 (IPv6).

Session - En session är den kommunikation som sker mellan två terminaler från det
att kommunikationen initieras till dess att kommunikationen avbryts. Sessioner inom
OSI styrs av funktioner i sessionslagret.

5 innebär att oberoende aktörer kan skapa lösningar för en viss nivå och endast behöver bry sig
om vad det är den nivån ska åstadkomma samt interfacen till närliggande nivåer.
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Access – Sättet man har tillgång till olika kommunikationsnät.

Terminal – Med terminal menar vi en apparat som en konsument använder för att
konsumera en kommunikationstjänst. Exempel på en terminal är mobiltelefon, digital
kalender och dator.

Gateway och Service Gateway - En Gateway är en nätverksnod som agerar som
entré till ett annat nätverk, medan Service Gateway är en nod i
kommunikationsnätverket på vilken tjänstetillhandahållare kan erbjuda och lagra sina
tjänster. På så sätt blir tjänsterna lättåtkomliga för användarna.

Operatör – En operatör är ett företag som kontrollerar hela värdekedjan från att äga
den tekniska utrustningen som informationen sänds genom till att erbjuda
kommunikationstjänster till kund.

Virtuella operatörer – En virtuell operatör erbjuder kommunikationstjänster till
kund utan att äga den tekniska utrustning som är nödvändig för att styra och sända
information. De köper istället nätverkskapacitet av befintliga operatörer.

Network Operator – En network operator äger och driver nät och säljer denna
kapacitet till olika operatörer.

Content Provider – En content provider sammanställer innehåll och skapar tjänster.

Service Provider – En service provider tillhandahåller de tjänster till slutkund som
Content Providern skapat.

Produkt – Rapportens användning av ordet produkt åsyftar, i enlighet med SCB
definition (Intervju, Ehrenström), såväl varor som tjänster.

Figur 1.2: OSI referensmodell. Källa: Internet, whatis
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Kapitel

22 MMEETTOODDIIKK

I det här kapitlet presenterar vi vetenskapliga synsätt som är intressant för forskning
av vår karaktär. I samband med detta redogör vi för vår egen modell och de
perspektiv som ligger till grund för vår målsättning och därmed också vårt
tillvägagångssätt vid undersökningen. Målsättning med metodkapitlet är att ge
läsaren förståelse för vilket paradigm vi brottats med och vilken metod vi arbetat
efter i vår undersökning.

Det finns tre delar som ligger till grund för processen i en undersökning: paradigm,
metod och problem. Det är viktigt att dessa tre delar är anpassade för varandra. För att
undersökningen ska lösa det problem den ställts inför är det därför viktigt att det är
problemet som styr valet av de båda övriga (Nilsson, 1994).

2.1 Paradigm
Under paradigm finns det tre huvudinriktningar beroende på vad målet med
undersökningen är. Den första och äldsta inriktningen är det analytiska synsättet som
har en positivistisk syn, det vill säga att det anses möjligt att göra objektiva studier
som är av kvantitativ art. Det övergripande målet med denna typ av undersökningar är
att skapa förklaringar. Synsättets dominerande tanke är att helheten är lika med
summan av delarna i det studerade, vilket möjliggör reduktion av problemet då det
går att betrakta varje del för sig. Andra typiska åsikter är att varje uppsättning
förhållanden bara kan leda till ett givet utfall samt att förändrandet av en faktor leder
till ett enda nytt möjligt utfall (Arbnor et al., 1994).

Den andra inriktningen är systemsynsättet som menar att det är helheten, systemet,
som bör studeras och att helheten avviker från summan av de ingående delarna. Den
kunskap som skapas enligt denna inriktning är systemberoende och måste beskådas i
den kontext den befinner sig i. Det är således viktigt att beskåda både systemet såväl
som den miljö systemet befinner sig i. Detta synsätt hamnar mellan det positivistiska
och det hermeneutiska synerna och kan användas för att skapa förklaringar och för att
skapa förståelse. Det är därför möjligt enligt systemsynsättet att för en kunskapare
skapa sig en objektiv föreställning av systemet (Arbnor et al., 1994).

Den tredje och sista inriktningen är aktörssynsättet, vilken tillhör den hermeneutiska
traditionen. Detta innebär att det övergripande målet är att skapa förståelse för det
studerade. Det är endast genom förståelse för delarna som helheten kan förstås och
verkligheten antas vara en social konstruktion där det är betydelsen aktörerna lägger i
sina handlingar som är det centrala. Den dominerande tanken är att det är delarna som
är det intressanta och att systemet inte existerar utan de enskilda aktörerna. Studier
enligt denna inriktning antas vara subjektiva då det inte går att få en objektiv bild av
ett komplext system med många olika aktörer (Arbnor et al., 1994).
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2.1.1 Vårt paradigmval
Utifrån vårt problem och våra ansatser har vi valt att använda oss av systemsynsättet
för att skapa förståelse för hur branschen fungerar och vad den tekniska konvergensen
innebär för tjänsteerbjudandet. Vi har på så sätt hamnat nära aktörssynsättet och är
medvetna om att vissa delar av våra studier kretsat mycket kring de värden som är
centrala för detta synsätt. Även om det finns starka uttryck för att de olika synsätten
inte är kompatibla på grund av deras basalt skilda grundansatser så uttrycker Arbnor
och Bjerke att det är möjligt att utse ett av synsätten till grundsynsätt för att därefter
använda delar av de andra synsätten inom detta grundsynsätt (Arbnor et al, 1994).

Beroende på vår undersöknings komplexa art samt problem med definition av
inriktning och avgränsningar så har ett visst inslag av sök-lär-orientering varit
nödvändigt. Dessa inslag har framförallt befunnit sig i inledningen då vi fördjupat oss
i området och ständigt reviderat vår syn på uppgiften.

2.2 Metod
Den problemställning och det paradigmval vi valt påverkar den metod vi arbetat efter.
I detta delkapitel diskuterar vi vilken validitet och reliabilitet vårt arbete har samt det
objektivitets problem en studie av vår art kan ha. Detta redovisar vi först på en
teoretisk nivå för att sedan med hjälp av ett modellbygga konkret visa hur vi gått
tillväga i vårt arbete.

2.2.1 Validitet, Reliabilitet och Objektivitet
När systemsynsättet används vid en studie är det beskrivningen av helheten som är
den väsentliga uppgiften. Upplägget av studien kräver därmed inte den djupa
diskussion om validitet och reliabilitet som det analytiska synsättet kräver på grund
av att systemsynsättet inte försöker bevisa något i statistisk mening. Det är för den
delen inte mindre viktigt att undersökningen görs på rätt område och att den sker på
ett sådant sätt att en objektiv och riktig beskrivning av systemet kan komma till stånd.
Om detta sker eller ej brukar avgöras genom deltagarnas känsla av relevans och
riktighet i det som presteras För studiens utfall betonas det att det är viktigt att söka
ett flertal olika perspektiv och infallsvinklar på problemen. Detta gör det än viktigare
att betrakta olika källors objektivitet samt vilken infallsvinkel de utgår ifrån, innan
kunskaparna anammar informationen (Arbnor et al, 1994). Att skapa en objektiv bild
av systemet är mycket svårt. Det är därför viktigt att kritiskt granska informationen
som ges och försöka verifiera den mot andra källor. Det gäller även att söka upp nya
infallsvinklar och perspektiv så att en så hög objektivitetsgrad som möjligt kan nås
(Lundahl et al, 1999).

2.2.2 Datainsamling
Datainsamling kan ske genom anskaffandet av primärdata, eller via sekundärt
material såväl från företag som från mer oberoende källor såsom artikeldatabaser,
branschorgan samt tidigare arbeten inom området. Den primära informationen kan
införskaffas genom två olika sätt (Arbnor et al. 1994):

Observation – Genom deltagande observation kan undersökaren bli en del av
uppdragsföretaget och på så vis få en möjlighet att granska systemet inifrån.
Nackdelen med en deltagande observationen är att det föreligger en markant risk för
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att studien färgas av den nära relation till uppdragsföretaget, vilket måste beakta i
ställningstagandet.

Intervjuer – Det finns en intervjumodell som är effektiv då målet är att nå förståelse
och insikt. Modellen är expertintervjuer eller snarare diskussioner med experter för att
undvika ”intervjukänslan”. Miljön spelar en stor betydelse för att öka möjligheten att
fånga experternas personliga åsikter och inställningar såväl som deras sakkunskap.
Genom att matcha olika experters åsikter mot varandra går det på så vis komma fram
till vad som är objektivt. Denna typ av intervjuteknik som Lundahl et al (1999) kallar
för fri intervju karaktäriseras av följande (Lundahl et al., 1999):

• Intervjuns syfte är ej så snävt definierat.

• Intervjun syftar till att, förutom ren fakta, även locka fram respondenters
värderingar, attityder och åsikter.

• Intervjun genomförs huvudsakligen genom frågor som är dialogutvecklande,
vilka ger möjlighet för fördjupningar och motfrågor under intervjuns gång.

2.2.3 Modellbyggande
Modellbyggande avser aktiviteter som utförs för att erhålla färdiga användbara
modeller. Enligt Aronsson, Hägg och Wiedersheim-Paul handlar modellbyggande om
de processer som leder fram till den färdiga modellen. Vid byggande av modeller kan
man urskilja dels identifieringen av ett problem som intiterar processen dels själva
modellbyggandet och dels slutaktiviteter. Man kan också säga att problemet löses
med problemlösningsprocessen där modellen används för att få fram lösningen på
problemet. De utgångspunkter som man kan använda sig av som modellbyggare är
problem och referensramar. Ett vanligt sätt att strukturera referensramarna är i en
teoridel, en metoddel, en empiridel samt en värderingsdel. Ibland kan det vara svårt
att fylla delarna därför att gränserna mellan delarna ofta flyter. Aronsson et al menar
att då modellbyggaren inte finner några utgångspunkter i färdiga modeller, måste han
istället efter problemanalysen i den omvärld som man vill beskriva, förklara och
förutsäga, söka kartlägga de faktorer som påverkar lösningen av problemet, (se figur
2.1). Ett sätt att angripa problemet är att söka upp relevanta faktorer för modellen och
redan från början utgå från några få faktorer, som man tror sig veta vara relevanta.
Därmed har man nedbringat antalet faktorer att beakta till ett hanterligt antal. Detta
modellbyggande är komplext där man successivt tillför modellen fler faktorer. Nästa
steg blir att söka och ange faktorernas samband och i vissa fall kan även faktorerna
grupperas innan sambandet bestäms. Modeller kännetecknas ju av att de är
sambandskonstruktioner och i vissa fall kan det vara önskvärt att sambanden
kvantifieras med matematiska konstanter. När modellen är färdig måste den bedömas
genom att studera den grad av måluppfyllelse som modellens användning ger. I vissa
fall kan gruppering av faktorer och bestämning av konstanter hoppas över då dessa
steg inte relevanta (Aronsson et al, 1972).

2.2.4 Vår metod
Vårt arbete bygger på teorin om modellbyggande som Aronssons et al beskriver
eftersom vi saknade färdiga modeller att använda. Nedan beskriver vi det olika stegen
med undantaget att vi inte tar upp steget där man ska bedöma konstanterna eftersom
vi inte använder oss av några matematiska formler.
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Problemanalys: Den uppgift vi hade som utgångspunkt då vi började arbetet var
mycket stor och bred. Vi hade som uppgift att studera hur konvergensen kommer att
påverka tjänsterna och branschen på fem års sikt. Genom expertintervjuer och studier
av skrivet material kom vi fram till att vi behövde någon modell som gav oss
möjlighet att strukturera begreppet. Det framgick att begreppet var dåligt definierat
men framför allt pratade de olika experterna om olika sorters konvergens. Vi började
därför leta efter en modell som vi skulle kunna arbeta efter för att lösa problemet.

Färdig modell söks men hittas inte: Letandet efter en färdig modell gav inget
resultat så vi var därför tvungna att tillverka vår egen modell vilken sedan har legat
till grund för rapportens uppbyggnad. Denna modell har vi konstruerat efter den
information vi fått från de primära och sekundära källor vi intervjuat och studerat.
Genom att syntetisera och leta efter minsta gemensamma nämnare kom vi fram till att
konvergensen skiljer sig framförallt på tre nivåer: teknik, tjänst och affär.

Verklighetsavgränsningar: Det första vi gjorde efter vi analyserat problemet var att
försöka göra de avgränsningar som skulle göra det möjligt att skapa modellen. De
avgränsningar vi fann oss tvungna att göra var att modellen skulle vara enkel att
förmedla och lätt att arbeta med. Vi fann det därför lämpligt att bygga modellen efter
de tre nivåerna som vi funnit som minsta gemensamma nämnare. Vi har också haft
begränsat oss tidsmässigt genom att studera utveckling på fem års sikt.

Gruppering av faktorer: Genom att arbeta med såväl primär information som
sekundär information började vi utveckla och definiera vilka faktorer som modellen
skulle bestå av. De faktorer som vi till slut kom att bestämma oss för, delade vi upp i
två grupper: nivåer och perspektiv. Dessa kom vi fram till genom att syntetisera den
informationen vi funnit bland de primära och sekundära informationskällorna. Den
första gruppen, nivåer, har vi funnit lämplig att dela upp i teknik, tjänster och affär
eftersom de markant skiljer sig i konvergensavseende. De olika nivåerna behandlar
skilda aspekter, motiveras av olika faktorer, leder till skilda resultat och inte minst
sker de av olika anledningar och det är därför lämpligt att separera dem. Den andra
gruppen, perspektiv, poängterar från vilken synvinkel den berörda konvergensen
studeras. Denna fördelning är speciellt viktig då man studerar motivationen för
konvergens eftersom denna skiljer sig markant mellan olika intressenter Detta
faktorsamband resulterade i en matris med nivåerna på det horisontella planet och
perspektivet på den vertikala ledden. I matrisen nedan har vi som exempel placerat in
slutkund och branschaktör på perspektivet (se matris 2.1).

Matris 2.1: Vår modell för strukturering av konvergensbegreppet

PERSPEKTIV

NIVÅ
Slutkund Branschaktör

Teknik

Tjänst .

Affär
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Bestämning av faktorsamband: Under våra fördjupande studier av nivåerna insåg vi
att tjänstekonvergensen till stor del beror av den teknikutveckling och
teknikkonvergens som sker. Såväl den tekniska utvecklingen som den
tjänsteutveckling som sker är centrala delar för utvecklingen av branschen, bland
annat påverkar konvergensen av tjänster sättet att göra affärer på. Detta inbördes
förhållande syns i modellen genom den ordning i vilken vi tar upp nivåerna, först
teknik, sedan tjänst och sist affär. Inom de olika perspektiv vi detekterat ser vi inget
givet faktorsamband.

Bedömning av modellen: Genom att använda oss av den modell vi skapat lägger vi
grunden till den bedömning av modellen vi gör i rapportens slutsatser och avslutande
diskussioner. På så sätt verifieras att modellen vi arbetat efter varit relevant.

Användning av modellen: Den modell för strukturering av konvergensbegreppet
som vi sammanställt har vi sedan använt för att utveckla vår arbetsmodell (se figur
2.2). Arbetsmodellen, tillika modellen för rapportens uppbyggnad, visar hur vi har
använt de tre nivåerna för att studera den utveckling som sker. Då affärsnivån är svår
att studera frikopplad från den övriga branschutvecklingen har vi i arbetsmodellen
valt att analysera branschens utveckling och i samband med denna skapa förståelse
för affärsutvecklingen samt konvergensutvecklingen.

Studierna baseras på expertintervjuer, sekundärt material och teorier och analyser av
utvecklingen sker på varje nivå. Genom att vi studerat utvecklingen inom nivåerna
var för sig har vi sett vilken roll konvergensen får för varje nivå, samt vad det är som
driver den inom de skilda nivåerna. De teorier vi arbetat med är därför valda för att
bistå oss i vår analys av utvecklingen inom de olika nivåerna. Nedan kommer vi att
diskutera hur vi använt varje nivå för våra studier och hur teorierna valts och vilket
bidrag de gett.

Tekniknivån: Den studie vi gör av utvecklingen görs på fem års sikt och under den
tiden utgår vi från att det inte kommer att ske några överraskande tekniska
paradigmskiften. Detta innebär att de experter vi talat med, och som arbetar med
utveckling och standardisering av morgondagens kommunikationsteknik, kan ge en
bra bild av den tekniska utveckling som kommer att ske. Därav väljer vi att inte
arbeta med teorier i analysen av tekniken. Vår målsättning är att på en generell nivå
beskriva den teknik och den teknikutveckling som sker. Detta val görs då vi i våra
studier upptäckte att det räckte med en generell teknikbeskrivning och inte en
djuplodande beskrivning av ingående teknologier för att studera teknikutvecklingens
påverkan av konvergensen.

Tjänstenivån: Studien av tjänsteutvecklingen och de krav som ställs för att denna
utveckling ska fortskrida ligger till grund för det teoretiska val vi gjort inom detta
område. De teorier vi valt visar på viktiga aspekter för att hanteringen av en ökad
tjänsteflora ska komma till stånd och att kunderna ska kunna ta till sig de nya tjänster
som kommer. Teorierna hjälpte oss förstå de mest centrala aspekterna som kommer
att ligga till grund för en stark tjänsteutveckling och tjänsteanvändning. Ett stort utbud
av tjänster både i det fasta och mobila nätet skapar förutsättningar som gav oss en bild
av vilken roll konvergerade tjänster kommer att få. För att tjänsteanalysen ska bli mer
komplett har vi tagit med oss den teknikförståelse vi fått då vi analyserat tekniken.
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Branschteori: För förståelse av affärskonvergensens framtid har vi studerat en
dynamisk branschutveckling och på detta sett hur affären kommer att förändras i
denna utveckling. Den teori vi valt baseras utifrån teorier för att förstå
branschutveckling i framväxande branscher, vilket kommunikationsbranschen är.
Teorierna har här bidragit med att förutse den utveckling branschen ställs inför samt
hur det är troligt att aktörer som befinner sig i denna utveckling kommer att förändras
för att ha en chans att överleva. På så sätt har tendenser om, och utveckling av,
affärskonvergens kunnat detekteras. Precis som på tjänstenivån har förståelsen som vi
skapat i tjänsteanalysen ingått då vi analyserat branschen.

Validitet, reliabilitet och objektivitet
Vi har under arbetets gång haft många kunskapskällor som vi hämtat information
från. Under vårt dagliga arbete har vi varit placerade på vårt uppdragsföretag och har
där haft kontinuerlig kontakt med experter inom flera områden. Då vi behövt
information har vi utan problem kunnat gå till någon av experterna och inhämtat
fakta. Detta har skett enligt vad Lundahl et al kallar fri intervjuform. Lika ofta som vi
sökt upp experter, har experter kommit till oss för att fråga hur det går och om vi
behöver någon hjälp. Detta har ofta slutat i mycket givande diskussioner som har
hjälpt oss på vägen i vårt arbete. Vi har valt att utnyttja experterna så mycket som
möjligt eftersom det har hjälpt oss att förstå olika tankesätt på ett snabbt och effektivt
sätt. I den studie av branschen som vi genomfört har vi använt oss av såväl källor för
primärinformation: expertintervjuer och presentationer, som sekundära källor i form
av rapporter från analysföretag, Internetkällor och skrivet material såväl från Telia
som från andra aktörer.

Teknikförståelse Tjänsteförståelse Branschstudie
Branschförståelse

Figur 2.2:Arbetsmodell och rapportens uppbyggnad.

Branschteori

Teknikförståelse Tjänstestudie
Tjänsteförståelse

Tjänstenivå
Tjänsteteori

Teknikstudie
Teknikförståelse

Expertutlåtande

Förståelse från tidigare nivåer Studerad Analysen skapar förståelse
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Vi har hela tiden varit medvetna om att det föreligger en risk att vi färgats av den
miljö vi befunnit oss i, speciellt då vårt arbete har förts i ett nära och intensivt
samarbete med uppdragsföretaget. Vi är medvetna om att detta påverkat den
information vi fått från uppdragsföretaget. Dock har vi kritiskt granskat informationen
vi fått och i de fall det har varit möjligt har vi kontrollerat den mot andra källor. Vi
har därför sökt externa källor och har på så sätt fått ett flertal perspektiv och infall på
problemet allt för att öka objektivitetsgraden. I vår kunskapsinsamling har vi lyssnat
dels på personer som tror ytterst mycket på den utveckling som sker inom tekniken
såväl som kundernas adaption av den nya tekniken. Vi har även lyssnat till insatt
personal som visat en mycket kritisk inställning till den utveckling som förespråkas.
Innan vi intervjuat experterna har vi frågat vilken bakgrund de har och vilken
infallsvinkel de har till problemen. Därmed har vi beaktat källornas objektivitet. Våra
studier av tidigare framtidsanalyser har gett oss insikt i att de i regel förutsett en
mycket snabbare utveckling än den som skett, detta har färgat vårt sätt att resonera till
ett förhoppningsvis mer realistiskt slutresultat.

Diskussion om modellen
Vi har sökt skapa en enkel och generell modell för strukturering av de huvudområden
som konvergensen påverkar. Enkelhet anser vi vara avgörande för anammande av
modellen. De tre nivåer vi valt är övergripande och under vårt arbete har vi stött på
skillnader i konvergensutvecklingen även inom de olika nivåerna. Utvecklingen inom
nivåerna har dock berört samma faktorer och sker av snarlika anledningar och därför
har vi ansett det vara lämpligt att låta nivåindelningen vara på det djup vi valt. Skulle
nivåfördelningen göras i allt för stor detalj kommer modellens komplexitet att öka
och dess styrka för enkel användning avtar. Den modell vi utvecklat är menad som en
strukturering av begreppet för att skapa gemensam referensram för kommunikation
kring konvergensutvecklingen, samt att för att analysera konvergensens möjligheter
och hot.



18



19

Kapitel

33 TTEEKKNNIIKK

En grundförutsättning för att det ska ske en
konvergens mellan fast och mobil kommunikation är
att det finns tekniska lösningar som möjliggör det.
Här studeras teknik inom fast respektive mobil
kommunikation som konvergerar, eller som leder
till att olika system för kommunikation kan
samarbeta trots deras skillnader. Målsättningen

med kapitlet är att ge läsaren förståelse för hur konvergensen sker på den tekniska
nivån och hur denna konvergens påverkar de tjänster som sedan kan erbjudas
konsumenterna.

3.1 Vad är kommunikationsteknologi?
Det finns en myriad av teknologier och vi ska här belysa den teknikutveckling som
ligger till grund för konvergensen. En av våra intervjurespondenter uttryckte sig så
här angående vår strävan att göra en oberoende beskrivning av teknikområdet:

”Saker har olika siluett beroende på varifrån man ser dem. Ett område
med många synvinklar skapar således problem med att göra en
beskrivning som fungerar oavsett vilken vinkel man ser ifrån. Risken är
att man i försöket att skapa en bild som alla är överens om kommer att
skapa en mycket övergripande bild av tekniken.”

Den tekniska beskrivning som vi gör kommer att vara på en övergripande nivå då
rapportens ändamål inte kräver någon djupare beskrivning av enskilda teknologier
och deras samspel.

Vi definierar kommunikation som interaktiv transport av information i en eller annan
form mellan terminaler. Denna definition pekar på att transporten av information är
det viktiga och således blir kommunikationsnäten det centrala teknikområdet. Men
även de tekniker som utgör gränssnitt för användarna av kommunikationen,
terminalerna, och de tekniker som hanterar informationen som kommuniceras är av
stort intresse.

Detta kapitel är uppbyggt så att de olika delarna inom kommunikationsteknologi
kommer att presenteras tillsammans med deras utveckling. Eftersom teknisk
standardisering är en viktig del av utvecklandet av kommunikationsteknologi
presenteras därefter de, för området, mest centrala standardiseringsorganen.

3.2 Kommunikationsnät
Ett samlingsnamn för kommunikationsinfrastrukturen är kommunikationsnät.
Kommunikationsnäten består av en mängd delnät som är sammankopplade i ett större
nätverk och dessa delnät klassas olika beroende på deras funktion. På så sätt finns det
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två huvudområden, baserat på funktion, i ett kommunikationsnät: kärnnät och
accessnät (se figur 3.1). Funktionen hos accessnäten är att sköta kommunikationen
den sista sträckan fram till användarterminalerna, medan kärnnätets funktion är att
transportera information mellan olika accessnät eller till andra kärnnät
(Understanding Telecommunications 1, 1998).

Näten är uppbyggda på skilda sätt samt använder sig av olika teknologier och
kommer därför att presenteras enskilt i kapitel 3.2.1, Kärnnät, och kapitel 3.2.2,
Accessnät. I dessa kapitel kommer näten att betraktas huvudsakligen på en logisk
nivå, dvs. vad näten innebär och hur de fungerar, och endast lätt presentera den fysisk
nivå, dvs. hur själva transmissionen av informationen egentligen sker.

3.2.1 Kärnnät
Ett inledande förtydligande är att definitionen kärnnät betonar funktionen hos nätet,
men det säger inget om att det skulle vara det enda kärnnätet. I praktiken finns det
ofta ett flertal kärnnät med motsvarande funktionalitet inom samma geografiska
område, vilka drivs av olika aktörer. Dessa olika kärnnäten kommunicerar med
varandra och använder sig av varandra i den mån nätägarna tillåter sådan trafik6.

Kärnnäten består av två delar: kablar och noder, där kablarna sammanbinder noderna
och utgör den förbindelse genom vilken kommunikationen sker. Detta kallas den
fysiska nivån. Noderna är de stationer, med växlar och routrar, som bär själva logiken
i näten och styr kommunikationen över den fysiska kabeln och därför kallas detta den
logiska nivån.

Den fysiska nivån består inom kärnnäten framförallt av fiberkabel med hög kapacitet
som används som bärare för såväl fast som mobil kommunikation. Skillnaden ligger i
den logik som kopplas till den fysiska nivån och därav kommer fasta och mobila
kärnnät att skilja sig från varandra. Det är kring denna logiska nivå jämförelsen
mellan fast och mobilt kommer att göras på kärnnätsnivå.

6 den information som går genom näten kallas trafik

KKäärrnnnnäätt

AAcccceessssnnäättvveerrkk

AAcccceessssnnäättvveerrkk

AAcccceessssnnäättvveerrkk

Figur 3.1: Kommunikationsnät
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På den logiska nivån kan man göra en vidare indelning av kärnnät inom fast
kommunikation, fast kärnnät, samt inom mobil kommunikation, mobilt kärnnät. Där
varje delnät har sina egna noder7 för att sköta den logiska styrningen av
kommunikationsnäten. Inom varje kärnnät finns sedan ytterligare en uppdelning i två
funktionella delnät beroende på den kopplingsteknik som används: kretskopplat
respektive paketkopplat nät.

Skillnaden mellan kretskopplade och paketkopplade nät
Kretskoppling innebär att det skapas en dedikerad lina8 mellan de två
kommunicerande terminalerna. Denna lina är låst till en enda session så länge
sessionen är igång och hindrar således andra från att använda samma lina. Denna
metod har växt fram genom telekommunikation och är fortfarande det kopplingssätt
som vanlig telefoni, mobil såväl som fast, använder sig av. Fördelarna är att nätet blir
snabbt och fördröjningarna är konstanta när uppkopplingen väl skett. Nackdelarna är
det ineffektiva kapacitetsutnyttjandet eftersom linjen även är reserverad under de
stunder då sessionen är igång, men ingen information sänds (SOU 1999:95). Inom
kärnnät är det numera ovanligt med kretskoppling då den kretskopplade
kommunikation görs digital i kärnnäten (Intervju, Feldt), Denna digitala information
sänds sedan genom statistisk multiplexing, kallas dock fortfarande kretskoppling,
tillsammans via en delad lina till det slutliga accessnätet, var det åter kan göras
kretskopplat (Intervju, Stranne).

Paketkoppling fragmenterar den sända informationen till små paket som vart och ett
sänds separat till den terminal med vilken kommunikation sker. Väl framme vid
mottagarterminalen sätts paketen åter ihop till den ursprungliga informationen. IP är
en så central aspekt av denna kopplingsteknik att man ofta talar om IP-
kommunikation. Här utnyttjas kapaciteten i nätet mer effektivt eftersom det endast är
under själva informationsöverföringen som kapacitet förbrukas. Den huvudsakliga
nackdelen med paketkoppling är att fördröjningen i nätet kan variera mellan olika
paket (SOU 1999:95).

Skillnaden mellan fasta och mobila kärnnäten
Likheten mellan de olika kärnnäten är stor och här kommer skillnaden mellan det
fasta och mobila kärnnätet att konceptuellt presenteras på en logisk nivå. Detta räcker
för den studie av konvergensen som görs och låter oss undvika de djupt tekniska
diskussioner som annars uppstår. För vår jämförande studie mellan fasta och mobila
kärnnäten presenteras den logiska delen av näten i följande två funktionella lager:
nätlogiklagret och applikationslagret.

Nätlogiklagret handhar kontrollen över själva kommunikationen och innefattar bland
annat anropshantering, mobilitetshantering, vägval, koppling och användardata
(Gustafsson, 2000). Utvecklingen av nätlogiklagren går ej mot konvergens mellan de
fasta och mobila kärnnäten. De olika kärnnäten har olika funktioner beroende på de
skilda förhållanden de arbetar med, såsom mobilitet i mobila kärnnätet. Den skilda
utvecklingen av fast och mobila kommunikation har lett till att kontroll och styrning
av nätdelarna sker på skilda sätt. Dock är stor del av funktionerna i noderna lika för
såväl fast som mobil kommunikation och på lång sikt kan det bli så att näten närmare

7 t.ex. FX station för fast kommunikation och MSC station för mobil kommunikation
8 uppkoppling med viss reserverad bandbredd
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sig även på denna nivå, men detta kommer inte att bli aktuellt under den femårsperiod
som här studeras.

Den mest övergripande nivån är applikationslagret, som erbjuder applikationer i
kommunikationsnäten. Dessa applikationer erbjuder funktionalitet i näten, vilka kan
användas av tjänstetillverkare. Ett exempel är positioneringsapplikationen i det
mobila nätet, som tjänsteutvecklare kan utnyttja för att skapa tjänster som kräver
positionering som en funktion. Inom mobilnätet görs för närvarande stora
ansträngningar för att skapa ett standardiserat sätt att komma åt dessa applikationer.
Denna satsning kallas OSA, open service architecture, och strävar efter att skapa ett
gemensamt API, application protocol interface, dvs. ett gemensamt gränssnitt som
möjliggör att komma åt applikationerna i näten. Tidigare har djup kunskap om nätet
varit grundläggande för att kunna komma åt applikationerna, men genom ett OSI API
möjliggörs åtkomst av de telekomspecifika nättjänster som finns i det mobila
kärnnätet. Dessa nättjänster har tidigare varit svåra att utnyttja och utvecklare av
kommunikationstjänster har varit tvungna att vara väl insatta i nättjänsternas struktur
och funktion. Det nya gränssnittet gör att tjänsteutvecklare kan utnyttja de komplexa
nättjänsterna genom programmeringsanrop och på så sätt förväntas antalet tillverkare
av tjänster att stiga (Gustafsson, 2000).

Utvecklingen av kärnnäten
Näten utvecklas mot varandra genom att de byggs upp mer och mer kring
paketkopplad IP-kommunikation. Det finns redan fullt utvecklade paketkopplade nät
parallellt med de kretskopplade, och en spridd vision om att all kommunikation tids
nog kommer att gå via paketkoppling är etablerad inom branschen (Intervju, Alm).
Även tal, vilket traditionellt är en kretskopplad funktion, kan redan sändas över IP,
men vissa problem kvarstår innan tekniken finns på en sådan nivå att den med full
kvalité kan erbjudas som ersättning till den befintliga telefonin. Dessa problem
arbetas med och Telia beräknar att deras mobila kommunikation ska komma att ske
fullt ut över paketkopplade nätet, all IP, såsom bilden nedan antyder (se figur 3.3),
genom införandet av tekniker som SIP9 och VoIP10. Tekniken förväntas finnas
tillgänglig för produktifiering redan kring 2005, men operatörer som äger båda
formerna av kärnnät har ingen anledning att stressa med att föra över all
kommunikation till det paketkopplade nätet (Telia: Dokument 1). Enligt Axelsson vid
Telia Nära har det kretskopplade nätet fortfarande mycket högre kvalitet vid tal än
vad det paketkopplade nätet har, vilket är en av de bidragande orsakerna varför inte
det paketkopplade tar över all trafik (Intervju, Axelsson). Samma situation råder inte
för nya operatörer som endast har paketkopplade accessnätverk. De kommer att låta
all trafik gå genom de paketkopplade kärnnäten så fort det är praktiskt möjligt (Telia:
Dokument 1).

9 Session Interface Protocol, är ett standardprotokoll som initierar en interaktiv användning
och som involverar multimedia.
10 Voice over IP, teknik för att sända tal med IP teknik.
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Figurbeskrivning (figur 3.2): Figuren visar hur det mobila accessnätverket, kallat
radio access networks i figuren, är kopplad till kärnnätverket, kallat core network i
figuren. Därefter når kommunikationen ut till de externa nätverk som
kommunikationen är ämnad till. Punktlinjen i figuren visar den användning av det
mobila kretskopplade kärnnätet som nu finns (observera att UMTS accessnätverket
ännu inte finns). Se kapitel 3.2.2 för beskrivning av det mobila accessnätverket och
PSTN/ISDN. PLMN är en förkortning av Public Land Mobile Network och står i
figuren för kopplingen till mobila nätverk. Internet är ett begrepp som i figuren
innefattar alla de paketförmedlade fasta nät som finns och på ett eller annat sätt är
sammanlänkat med det mobila kärnnät som här studeras (Telia: Dokument 1).

Samma utveckling mot all IP som sker inom mobila kärnnäten, sker även inom de
fasta kärnnäten. Utvecklingen inom de fasta accessnäten går dock inte lika snabbt mot
IP som det gör inom de mobila accessnäten och därför förväntas övergången mot all
IP dröja längre inom de fasta än de mobila kärnnäten. Övergången från parallella nät
till all IP kan dock dra ut på tiden eftersom gjorda investeringar i befintlig nätstruktur
motiverar till att utnyttja nuvarande system så länge det är praktiskt möjligt.

3.2.2 Accessnät
Kommunikationen till slutterminalerna kan ske via två olika medier: mobil access
sker via radiokommunikation, medan den fasta accessen sker via kabel. Inom de olika
accessområden finns ett otal tekniska lösningar, varav rapporten endast kommer att
presentera de mest centrala för förståelse av den framtida utvecklingen.

Genom att accesserna arbetar via skilda medier lyder de under olika förutsättningar.
Således kan inte accessnäten konvergera på en fysisk nivå, men däremot kan de
utvecklas så att de kan kommunicera med varandra på ett effektivt sätt. Vidare
utvecklas den logiska nivån, i likhet med kärnnäten, mot användandet av IP-
kommunikation i såväl fasta som mobila accessnät. Detta innebär att strukturen på det
kommunicerade innehållet är uppbyggt på samma sätt, men att näten kommer att
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Figur 3.2: Utveckling mobil nätverksarkitektur. Källa: Telia, Dokument 1
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fortsätta att styras på skilda sätt. För att studera utvecklingen kommer de olika
accessmedierna att beröras var för sig.

Fast accessnät
Det klassiska publika telefonaccessnätverket, PSTN11, är det bredast förekommande
fasta logiska accessnätverket (se figur 3.3). Traditionell telefoni sändes tidigare
analogt via koppartråd hela vägen mellan användarna. Detta har förändrats och i
kärnnätet kodas numera den analoga signalen från accessnätverket om till digital
information för att därefter omvandlas tillbaka till analog information när det når det
mottagande accessnätverket (Understanding Telecommunications 2, 1998).

Då fysiska accessnätverk är väldigt dyrt för operatörerna att installera så har det
uppkommit fyra huvudsakliga accessteknologier för att vara uppkopplad. Den första
tekniken är att ha en fast access där man sänder data via IP redan från den terminal
som används. Denna teknik är dyr, men har hög prestanda. Detta rör sig om rena
Ethernetlösningar, exempel är Telias GAI 2.1/GAI 3.0 (Intervju, Alm). De övriga tre
teknikerna är på logisk nivå eftersom det rör sig om olika sätt att utnyttja de befintliga
accessnäten och därmed undviker installationskostnaderna. Band dessa tekniker är
vanlig modemuppkoppling vanligast och därefter kommer ISDN12 samt ADSL13. De
använder sig alla av det fasta telefonnätet för kommunikation fram till kärnnätet
(Understanding Telecommunications 2, 1998). Figur 3.3 visar fördelningen mellan
olika accessnät i Sverige 1999 (PTS, 00-12279).

Figur 3.3: Antalet Internetkunder fördelat per accessnät. Källa: PTS, 00-12279

Teknologier för motsvarande accessanvändning av andra nät såsom elnätet (PLC14)
och distributionsnätet för kabel-TV finns redan och är under ständig utveckling,
liksom de tekniker som nämnts ovan ständigt utvecklas för att nå bättre effektivitet.
Under utveckling är även ett system för fast radioaccess, LMDS15. Fast radioaccess är
en teknologi som erbjuder bredbandig uppkoppling via radiokommunikation istället
för via kabel. Vad det gäller kommunikation till hemmet och till de apparater som

11 Public Switched Telephone Network
12 Integrated Services Digital Network. Teknik för digital transmission över telefonnätet
13 Asymmetric Digital Subscriber Line. Är ständigt uppkopplad och har kraftigare
nedladdningskapacitet till användaren än från användaren.
14 Powerline Communication, normalt används begreppet PLC.
15 Local Multipoint Distribution Services
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finns däri har elnätet en betydande fördel genom att det redan finns draget fram till
huset, men framförallt även fram till all fast elektronik inom hemmet. På så sätt kan
stora ekonomiska besparingar göras vid installation då man slipper dra nya ledningar,
varken till eller inom hemmet (SOU 1999:55). Det finns tekniker via elnätet som
klarar 3 Mbit/s, men utvecklingen hämmas av att det inte finns någon färdig standard
som implementerats i hela världen (Törmänen, 2000). Detta kan vara en anledning till
att det endast finns följande tre aktörsgrupper vad det gäller erbjudandet av
bredbandsuppkoppling eller konkurrerande alternativ på den svenska marknaden:
Kabel-TV operatörer, leverantörer av nya datanät och leverantörer av ADSL (PTS,
00-003804).

Mobilt accessnät
De mobila accesserna är huvudsakligen de radioaccesstekniker som hanterar vanlig
mobil kommunikation. Däribland ingår mobila kommunikationssystem som GSM,
GPRS och UMTS, vilka kort kommer att presenteras nedan

GSM16 är andra generationens mobiltelefonisystem, 2G, och är det system som är
mest spridet och anses vara de-facto standard i Europa. Ett kretskopplat system som
till skillnad från sina föregångare är digitalt (Telia Research AB,
Presentationsmaterial).

GPRS17 klassas som generation 2,5 eftersom det bygger på en utveckling av GSM,
och kan sända datapaket i högre hastigheter än GSM. Detta accessnät förväntas i
Sverige under 2001 (Telia Research AB, Presentationsmaterial).

UMTS18 är den tredje generationens mobiltelefonisystem, 3G, och ger en bredbandig,
ständigt uppkopplad paketkoppling (Telia Research AB, Presentationsmaterial).
Teoretiska transmissionshastigheter på upp till 2 Mbit/s förväntas och det är i
samband med denna teknik som mobilt multimedia förväntas utvecklas. 3GPP arbetar
för att UMTS ska bli en global standard under namnet IMT2000, och utvecklingen av
detta accessnät sker under de kommande åren och förväntas i Sverige stå klart i slutet
av 2003 (Internet Whatis).

Lokala accessnät
LAN19 är ett geografiskt begränsat nätverk och omfattar oftast bara ett företag. Ett
sådant nätverk finns ofta på ett kontor och binder ihop terminaler så att gemensam
information kan delas. Nätverket kopplas sedan upp mot ett större nätverk vid en
gemensam nod där också en firewall20 finns installerad. Överföringshastigheten är
mycket höga, från 4 till 10 Mbit/s och över. Datorerna inom ett LAN är organiserade
som en stjärna eller en ring och delar därmed den gemensamma bandbredden.
Utbredningen av LAN går mycket fort och fler och fler företag ser till att införskaffa
sitt eget LAN (Understanding Telecommunications 2, 1998).

16 Global System for Mobile communication.
17 General Packet Radio Services.
18 Universal Mobile Telecommunications System
19 Local Area Network
20 En firewall är en brygga mot andra nätverk som kontrollerar och säkerställer att rätt
information passerar.
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Ett WLAN, wireless LAN, fungerar som ett vanligt LAN med den skillnaden att ett
LAN använder sig av fast access medan ett WLAN använder sig av mobil access.
Detta ger mobilitet för användarna och minskade kostnader för kabeldragning
(Understanding Telecommunications 2, 1998). Transmissionskapaciteten ligger på 11
Mbit/s (Intervju, Falk).

Kapacitet i accessnäten
Kabel-TV modem är inte symmetriskt vilket gör att det går fortare att hämta
information än att lämna. Det normala förfarandet för Internetaccess idag är just att
man hämtar ned information och på så sätt passar kabel-TV nät bra, men de kan ge
problem vid t.ex. videokonferenser och annan kapacitetskrävande dubbelriktad
kommunikation vilken förväntas öka i framtiden (Lime Consulting 2000). De värden
som anges i tabellen nedan är uppskattade värden och ska inte tolkas som om att alla
användare kan få den transmissionshastighet som anges. Den angivna hastigheten ger
en känsla för vilka relationen det finns mellan olika accesstypers kapaciteter.

ACCESSFORM ACCESSTEKNIK KAPACITET

Fast kretskopplad ADSL

ISDN

0,512-8 Mbit/s

64/128 kbit/s

Fast paketkopplad Företags-LAN

Ethernet (GAI 2.1/3.0)

Elnät

Kabel-TV

Fast radio

20-100 Mbit/s

2-8 Mbit/s

100 kbit/s

0,25Mbit/s / 0,128 Mbit/s

20 Mbit/s

Mobil kretskopplad NMT

GSM

(Analog)

9,6-14 kbit/s

Mobil paketkopplad GPRS

UMTS

WLAN

115 kbit /s

384 kbit/s

11 Mbit/s

Tabell 3.1. Uppskattade kapaciteter för olika accesstekniker. Källa: Christian Bergljung

3.3 Terminaler
Utveckling av fasta och mobila terminalerna har de senaste åren gått mycket fort. De
mobila terminalerna har blivit lättare och fått allt fler funktioner. I Japan där I-mode21

fått en stor genomslagskraft har terminalerna fått stora färgdisplayer och stor
batterikraft (Nickell et al, 2001). Även de europeiska mobiltelefonoperatörerna börjar
utrusta sina telefoner med färgdisplayer. Som exempel kommer Ericsson att
differentiera sitt utbud av terminaler med hänsyn till vilka funktioner kunden vill ha.

21 I-mode är en japansk teknik för mobilt Internet.
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Terminalerna kommer att förändras gentemot idag eftersom mobilt Internet ställer
nya krav på användningen av terminalen. De kommer att utvecklas mot allt mer
anpassad storlek för användandet och med större batterikraft. Terminalerna kommer
dock att kännas igen som en mobiltelefon fast vissa kommer ha en mycket större
display så att videoklipp, grafik etc. kan visas. Ericsson differentierar sina terminaler i
Feature phone, Smart phone, Communicator och Voice terminals (se bildserie 3.1 –
3.4). Feature phones kommer användas framför allt för tal och för att skicka bilder och
meddelanden. Smartphones kommer utrustas med stor display, kamera och
uppkopplingsmöjligheter till PC och Internet. Communicator kommer att bli en
PDA22 med möjlighet till Internetaccess och ett stort utbud av funktioner. Voice
terminals kommer användas framför allt för vanlig konversation och för att skicka
SMS (Internet, Ericsson).

 

Bild 3.1:

Feature phone

Bild 3.2:

Smart phone

Bild 3.3:

Communicator

Bild 3.4:

Voice terminals

Ett exempel på en produkt som Nokia utvecklat är Nokia 6310. Den har ergonomisk
och välbalanserad design med inbyggd antenn och stor display med hög upplösning,
tangentbordet är belyst och har en klickkänsla. Den kommer i olika färgalternativ som
efterhand kan anpassas efter de trender som råder (Internet, Nokia). Detta visar på nya
sätt att ge kundvärde än bara genom produktkapacitet och prestanda och genom att ta
steget ut från den traditionella konkurrensbanan förändras spelreglerna gentemot
konkurrenter.

Eftersom det inte kommer vara en accessteknik som kommer dominera i framtiden
kommer terminalerna utrustas med multiaccessfunktioner som gör det möjligt att få
access genom många olika accesstekniker tror Peter Karlsson (Intervju, Karlsson).

Under de senaste åren har betydelsen av design ökat betydligt för även fasta
terminaler. Exempel på detta är Macintoshs satsning på I-PAC. Bruce Horowitz ser
framför sig en framtid där datorer byggs in i apparater för att underlätta
vardagsrutiner. Detta kommer då inte röra sig om traditionella datorer utan kan vara
en liten bildskärm med touch-screen eller röststyrning (Horowitz, Intervju).

Johan Backström tar upp några tydliga trender för terminalutvecklingen i sin
omvärldsanalys (Presentation, Backström):

22 PDA betyder Personal Digital Assistant och kan användas som kalender, almanacka,
anteckningsmedia mm.
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• Divergerande PC:s: dvs. PC- och Internet-applikationer som e-mail och
Internetsurf lyfts ur och appliceras i ”nya” terminaler, t.ex. Timex Internet
Messenger Watch, Kerbango Internet Radio och Web Pads.

• Situationsanpassade terminaler: dvs. individens specifika situation och behov
ställer krav på en terminal som är anpassad till detta, t.ex. GAP:s
mobiltelefon avsedd för äldre eller anpassad för bergsklättring.

• Funktionsanpassade terminaler: dvs. terminaler som utgår ifrån en viss
användarfunktion, t.ex. spelkonsoler, Everybooks e-bok, Deutsche Telekoms
SMS-terminal för fasta nätet.

Utvecklingen kommer så att röra sig mot två huvudtyper av terminaler: single
purpose terminaler och multi function terminaler. Denna utveckling sker då tjänsterna
och funktionerna hos vissa terminaler blir så krävande att de kommer att begränsas
om terminalen skapas för att klara flera syften.

3.4 Innehållsrelaterad utveckling
Förutom att kommunikationsnätens och terminalernas utveckling har stor betydelse
för konvergensen, har även utvecklingen av innehålls- eller informationsrelaterade
produkter minst lika stor påverkan på hur konvergensen utvecklas. Till
informationsrelaterad räknar vi de tjänsteplattformar och mjukvaror som utvecklas
idag. Det rör sig alltså om det som kommuniceras samt hur det som kommuniceras
tillhandahålls.

3.4.1 Plattformar
Genom utvecklandet av öppna och standardiserade plattformar för tillhandahållning
av tjänster samt applikationer (se OSA API kapitel 3.2.1) skapas en miljö som
förenklar och därmed ökar utvecklingen av nya tjänster. Genom att arbeta med en
öppen standard kan alla med programmeringsvana skapa nya tjänster att erbjuda via
plattformen. På så sätt förespråkas en ökad fokusering på tjänster samt en spridning
av riskerna för tjänsteutveckling eftersom det inte längre är ett fåtal aktörer som måste
utveckla alla nya tjänster. Det skapar även en miljö med öppnare konkurrens mellan
olika tjänster eftersom tillgängligheten i tjänsterna ökar. Nedan kommer två
satsningar inom detta område att presenteras:

OSGi utvecklar en tjänsteplattform som bygger på programmeringsspråket Java.
Tjänsteplattformen kommer att placeras i en service gateway, dvs. i en gateway som
placeras i anslutning till hemmet. Plattformen har ett öppet gränssnitt som möjliggör
för utvecklare med javakunskap att producera tjänster. Tjänsterna byggs upp av så
kallade bundles som automatiskt kan uppdateras, läggas till och tas bort. En tjänst kan
därmed utvecklas och bli mer avancerade ju fler bundles som läggs till. Tjänsterna
som använder sig av OSGi:s tjänsteplattform tillverkas så att flera sorters terminaler
ska kunna användas. (OSGi Service Gateway Specifikation). Telias koncept
Connected Home använder sig av OSGi:s tjänsteplattform i sin group server (Intervju,
Alm). Även andra företag som till exempel North Node AB kopplar ihop sin tekniska
plattform Q2e med OSGi gränssnittet (Internet, North Node).

UMTS-forum redovisar en vision om tjänster och applikationer som ICT arbetar med
vad gäller mobila tjänster. I modellen särskiljs det på: applikationer, tjänster, innehåll
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och terminaler. Applikationer är de byggstenar som möjliggör skapandet av tjänster.
De kommer att vara osynliga för användaren och delas in i multimedia, m-commerce,
unified messaging, VoIP och interactive broadcasting. Genom att kombinera en eller
flera applikationer fås en tjänst. Innehåll är den information användaren vill ha och är
villig att betala för, förutsatt att han får den till den kvalitet som utlovats. Terminaler
tillåter en användare att interagera med applikationerna för att komma åt tjänsterna
och på så sätt ta del av och använda innehållet (UMTS-forum, 2000).

3.4.2 Mjukvaruutveckling
Optimering och kodning är områden som ökar i intresse inom digital teknik. Mycket
fokus ligger nu inom områden som istället för att förbättra kommunikationen av
information, siktar på mer effektiv packning av den information som ska sändas. På
så sätt kan en ökad kapacitet uppnås utan förbättringar i kommunikationsinfrastruktur.
Denna utveckling är speciellt betydande vad det gäller kommunikation av multimedia
eftersom detta ofta innebär mycket tung trafik genom näten (Intervju, Elzouki).

För att mjukvarorna ska vara kompatibla har World Wide Web consortium (W3C)
formellt rekommenderat att XML (Extensible Markup Language) ska användas
tillsammans med HTML vid programmeringen av webbapplikationer. XML är ett
flexibelt programmeringsspråk som skapar ett gemensamt format för information och
data för alla miljöer. Detta innebär att en tjänst som bygger på XML kan användas av
olika sorters terminaler. Denna förmåga beror på att i XML finns en funktion som
skalar informationen efter de parametrar terminalen klarar av, dvs. minneskapacitet,
displaystorlek och accessteknik.

Det finns idag inga säkra betalningssystem för e-handel och m-handel. Denna
osäkerhet hindrar utvecklingen av handeln eftersom de betalningssystem som finns
idag är både otrygga och klumpiga, både för kund och säljare enligt Johan Backström
på Telia Research. Dessutom sker ingen standardisering, utan banker ISP:er m.fl. tar
fram egna proprietära lösningar. De flesta betalningar sker fortfarande med faktura
eller mot portförskott vilket belastar e-handelns lönsamhet hårt (Presentation,
Backström).

3.5 Standardisering
Inom kommunikationsbranschen är standardisering en mycket viktig arbetsuppgift för
att på så sätt sprida den geografiska marknaden och interfunktionalismen av
teknologierna Standarder uppkommer i regel genom koalitioner mellan företag eller
institutioner och är inom branschen ofta internationella. De kan antingen finnas i
system som är öppna för alla eller ägas och kontrolleras av ett ensamt företag eller
koalition av företag. Företag som sponsrar en viss teknologi har vanligtvis investerat
stora belopp i designen – både i termer av fysiska fördelar och som lärande. De är
därför ofta mycket angelägna att just deras teknologi blir standard. Om ett företag inte
får sin teknologi som standard förlorar deras investeringar värde, såväl i fysiskt
kapital, humankapital och i varumärke. I värsta fall kan det innebära att de blir
utelåsta från marknaden. I kontrast när ett företags teknologi blir standard sätter det
företaget i en position att forma utvecklingen av industrin och influera hur
produkterna ska se ut i många generationer framöver. Skapandet av en standard
behöver inte vara slumpartad utan kan till stor del styras av företag. Det finns många
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faktorer som reglerar och förutspår vilken teknologi som kommer att bli standard.
Några av dem är timing, att teknologin kommer ut i rätt tid. En annan viktig faktor är
vilka sponsorer som står bakom teknologin. Men de viktigaste faktorerna är hur stor
användarbasen är och tillgången på komplementära produkter. Komplexa produkter
upplever ofta ökad återkastning ju mer de används. Desto fler användare som finns
desto mer utvecklas tekniken. Ju mer teknologin används desto fler biprodukter
tillverkas och en positiv spiral har skapats (Schilling, 1999).

Mycket av den utveckling som sker inom kommunikationsteknik är numera styrd av
intensiv reglering och standardisering. Standardiseringen sker på internationell nivå i
standardiseringsorganisationer. De flesta dylika organisationer består av samarbeten
av frivilliga aktörer som strävar efter att skapa standarder som sträcker sig
Internationellt eller rent av globalt. De olika teknikområdena har skapat en mångfald
av standardiseringsorganisationer som numera gör området snårigt. Standardisering är
på så sätt ett komplext område som tar mycket tid att arbeta med eftersom de
standarder som skapas måste ta i beaktning inte bara sitt eget teknikområde utan även
hur det samfungerar med övriga teknikområden. För att göra arbetet ännu svårare dras
organisationer som jobbar för standardisering med att olika aktörer har väldigt olika
bakgrund, tidigare satsningar och gjorda investeringar. Därför strävar aktörer inte
alltid efter en optimal lösning, utan en lösning som är i linje med deras satsningar.
Arbetet är speciellt svårt då man strävar efter globala standarder, eftersom olika
geografiska områden har utvecklats olika inom olika teknikområden (Intervju,
Persson). Regleringar görs i regel av nationella organ motsvarande det svenska Post
och Telestyrelsen, PTS.

Vi kommer här att presentera några organisationer som har central betydelse för
konvergensområdena. Notera att det här bara tas upp några få organ som exempel och
att det finns många fler. 3GPP representerar standardiseringen av den mobila
kommunikationen, IETF är det organ som sköter standardisering av Internetprotokoll
och slutligen presenteras OSGi som representerar den typ av
standardiseringsorganisationer som växer upp kring öppna plattformsstrukturer.

3GPP - Third Generation Partnership Project, är ett standardiseringsorgan som
driver standardiseringen av mobil IP-kommunikation. Bland annat genom
utvecklingen av en global standard för UMTS. UMTS drevs tidigare av ETSI som en
europeisk standard, men i en globalisering av satsningen på UMTS utvecklades
3GPP. Bakom 3GPP står sex organisationer som var för sig arbetar med
standardisering inom olika geografiska områden och därmed har en nationell eller
regional förankrad status. Dessa organisationer är ETSI (Europa), ARIB/TTC (Japan),
CWTS (Kina), T1 (USA) och TTA (Korea). Komplexiteten i struktureringen av
organisationer kan ytterligare belysas genom att UMTS även ingår i den familj av
tredje generationens mobila system som ITU23 sammanställer (Internet, 3GPP och
ITU).

IETF – Internet Engineering Task Force, är en öppen internationell sammanslutning
av nätverksdesigners, operatörer, terminaltillverkare och forskare som är intresserade
av utvecklingen av Internet arkitekturen. Deras uppgift är att definiera protokoll

23 International Telecommunication Union. Arbetar med koordinering av globala
telekommunikationssystem och tjänster.
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standarder för Internet kommunikation (Internet IETF). Ett citat hämtat från 50th IETF
mötet förtydligare IETF:s roll som systemintegratör (50th IETF meeting 2001, s.3):

“IETF is taking more and more responsibility as a systems integrator”

Nya arbetsgrupper för IP användande över andra tekniker, däribland Bluetooth24, är
indikering på att IETF utvecklas mot ökat ansvar för systemintegration. Detta är en
naturlig utveckling då en mobil miljö potentiellt innebär behovet av samarbete mellan
en rad olika system. Vidare har den grupp som arbetar med AAA-frågor25 börjat
beakta de krav som 3GPP ställer på sätt att ta betalt (50th IETF meeting, 2001).

OSGi – Open Services Gateway Initiative, är en oberoende och icke kommersiell
industrigrupp som arbetar för att skapa en standardiserad koppling mellan kommande
generations smarta konsumenter och små företag med kommersiella Internettjänster.
Deras specifikation tillåter en gemensam grund för Internet tjänstetillhandahållare,
nätverksoperatörer och tillverkare av utrustning för att leverera ett brett spektra av
elektroniska tjänster via en Gateway Server i, eller i närheten av, hemmet. Genom att
ha en öppen struktur ges möjligheten för många tjänstetillhandahållare att skapa och
erbjuda tjänster via samma plattform. På så sätt blir en Service Gateway en
applikationsserver26 i en dator som fungerar som Gateway mellan Internet och
hemmet. OSGi arbetar med att specificera de program som styr interfacen av
applikationerna för att tillåta kommunikation och kontroll mellan
tjänstetillhandahållare och terminaler i hemmet eller i bilen (OSGi, 2000).

3.6 Analys av teknikutvecklingen
Då vår studie såväl som analys av teknikutvecklingen sker baserat på
expertutlåtanden har stor del av den tekniska utvecklingen redan redogjorts för i vår
studie av kommunikationsteknologi. Därför koncentreras analysen kring att klargöra
hur den tekniska utvecklingen påverkar konvergensen.

3.6.1 Kommunikationsnät
Inom kommunikationsnäten kommer konvergensen att ske på olika nivåer. På
konnektivitetsnivån kommer det att finnas både kretskopplade och paketkopplade
kärnnät kvar även år 2006, men mer och mer av trafiken kommer ledas över från det
kretskopplade till den paketkopplade infrastrukturen. Anledningen till detta är att fler
tjänster kommer att byggas kring IP-teknik och att det är betydligt billigare att bygga
ut och underhålla samt driva trafik i IP-nätverk. Det kommer på så sätt att ske en
konvergens genom att IP-kommunikation kommer att vara möjlig på bred front över
de olika näten, detta kallas IP-everywhere och åsyftar att man ska ha IP-access
överallt.

På nätlogiklagret sker det i egentlig mening ingen strikt konvergens då de
kontrollfunktioner som finns i de fasta och mobila systemen skiljer sig åt i stor

24 Bluetooth är en ny teknik för WLAN, dvs. radioaccess över korta avstånd
25 Tre viktiga aspekter i kommunikation är Authtication, Authorization och Accounting.
Funktioner för autentisering, behörighetskontroll samt funktion för debiteringsunderlag.
26 En applikationsserver är ett serverprogram som finns i en dator. Datorn är placerad i ett
distribuerat nätverk och tillhandahåller den företagslogik som behövs för ett
applikationsprogram.
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utsträckning på grund av dess historia och dessa skillnader kommer att bestå under
den tidsperiod vi studerar. De är dock redan konvergerade på så sätt att de olika näten
kan kommunicera med varandra och kontrollagren mellan mobila och fasta nät kan
hantera en session över gränserna mellan varandra.

Inom applikationslagret kommer inte heller någon konvergens att ske utan de olika
näten skapar sina egna applikationer (sätt att nå nätfunktioner). Dock strävas det efter
att skapa öppnare och lättare strukturer för att utnyttja applikationerna i de olika näten
och även om man inte kan ha samma applikationsanrop i de båda näten så öppnar det
upp för ökad användning av applikationerna. För att kunna skapa en tjänst som
fungerar såväl med applikationer i det fasta som mobila nätet måste därmed
utvecklaren använda olika anropsrutiner beroende på de olika näten. Utvecklingen
mot öppna och standardiserade gränssnitt för applikationernas leder till det blir
möjligt för vanliga programmerare att skapa nya tjänster. Detta kommer att förenkla
möjligheterna att utnyttja näten och dess applikationer i tjänsteutveckling och leder
till en strid ström av nya tjänstetillverkare som skapar tjänster med varierande kvalitet
och kostnad. Man kan dock se att det i framtiden skulle kunna bli möjligt med en viss
konvergens av applikationsanropen så att likadana funktioner i fasta och mobila näten
får samma anropsrutiner och på så sätt underlättar utvecklandet av konvergerade
tjänster.

Accesstekniken går mot att mer och mer stödja paketkoppling och den tekniska
utvecklingen leder till ökad bandbredd såväl fast som mobilt. Därmed kan fler och
mer avancerade tjänster implementeras och levereras över kommunikationsnäten
oavsett vilken accessform man använder.

3.6.2 Terminaler och informationsrelaterad utveckling
Terminalerna kommer att byggas mer och mer på moduler och genom modulariserad
tillverkning kommer kostnaderna bli lägre för terminalerna. Detta ökar möjligheterna
för terminalproducenter att skapa olika modeller av samma terminaler och på så sätt
erbjuda terminaler som attraherar kunderna och deras behov. En faktor som redan är
viktig och som kommer att bli allt viktigare när mångfalden av terminaler ökar är
design. Det blir viktigt att terminalerna har en design som tilltalar konsumenterna och
möter de krav på olika funktioner som behövs för kundens olika användning.
Samtidigt måste terminalerna designas så att varje modell, genom sin modulära
uppbyggnad, får lägre utvecklingskostnader och blir billigare genom högt
automatiserad produktion.

Tjänsteplattformarna som utvecklas och standardiseras idag stödjer IP-teknik och de
tjänster som erbjuds på plattformarna kommer vara accesoberoende så att både fasta
och mobila användare kan nyttja dem. Därmed finns det möjlighet för service
providers att erbjuda både sina fasta, mobila och konvergerade tjänster på en och
samma plattform.

Framtiden kommer att erbjuda en lång rad olika terminaler, inte bara olika typer av
mobila terminaler utan även nya typer av terminaler för fasta förhållanden, som har
olika förutsättningar och förhållanden för att använda tjänster. Skillnader kan t.ex.
röra sig om olika storlek på displayer, olika kapaciteter eller olika operativsystem och
kommer att ställa speciella krav på tjänsteproducenterna angående skalbarhet av
tjänsten så att tjänsterna får ett gränssnitt som är optimalt för konsumentens
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upplevelse av tjänsten. Backström pekar på en tendens mot att det kommer fler
terminaler som inriktar sig på en speciell kundgrupp, till exempel äldre, handikappade
eller sportare såsom bergsklättrare eller orientering (Presentation, Backström). Detta
medför att varje terminal får sina egna kapabiliteter, där en del terminaler har fast
access, får sin strömförsörjning från det fasta elnätet och har en stor bildskärm med
hög upplösning, medan andra terminaler ska vara små, stöttåliga och mycket enkla att
använda. Skalbarhetskraven kommer att ge mycket arbete för de företag som vill
erbjuda tjänster såväl i fasta som mobila terminaler (skalning kommer att diskuteras
vidare i tjänstekapitlet). Detta beror på att det verktyg som styr skalfunktionen i XML
inte utvecklats i den grad som behövs och därmed måste skalningen göras manuellt
vid tjänsteutveckling (Intervju, Thuvesson). I slutet av vårt tidsperspektiv kommer
troligtvis de funktioner som automatiskt skalar tjänsterna i XML vara
färdigutvecklade och implementerade.

Mjukvaruutveckling kommer att bidra till att göra tjänster accessoberoende
framförallt genom bättre metoder för kodning och komprimering av multimedia. På
detta sätt kommer tjänster med krav på högre kapacitet att kunna användas även via
accesser med begränsande kapacitet. Utvecklingen av säkra och enkla
betalningssystem för såväl fasta som mobila tjänster är en central process för
utvecklingen mot tjänstefokus. System för mikrobetalningar måste fungera i samband
med införandet av tjänsteplattformar för att kundernas användning av småtjänster ska
kunna dokumenteras och debiteras på ett enkelt och säkert sätt. Ett annat krav som
måste uppfyllas för att användandet av dyrare tjänster ska spridas är att det utvecklas
mjukvara för säkra och enkla sätt att sköta större betalningar via Internet utan att
känna att man behöver utelämna sig.

Konvergensen mellan olika typer av accessystem kommer huvudsakligen att ske
genom terminaler med multiaccess, dvs. att terminalerna kan använda sig av olika
accessnät och själva kopplar om till det nät som passar bäst för det specifika tillfället.
Ju mer en kund är beredd att betala för en terminal desto fler funktioner kommer att
installeras i terminalen. De riktigt avancerade konsumenterna kommer vilja ha
terminaler som stödjer både GSM, UMTS, LAN och WLAN så att de hela tiden kan
få bästa möjliga access i den miljö de för tillfället befinner sig i. Andra konsumenter
nöjer sig med enklare tjänster som tal och SMS vilket innebär att deras terminal
endast kommer att stödja GSM.

3.6.3 Standardiseringsorgan
Bland standardiseringsorganen ser vi en tydlig tendens på att de olika organen lyfter
sina blickar från sitt eget fokusområde och börjar förstå att det behövs ett
helhetsgrepp för att lösa de problem som finns mellan de olika teknikerna. Bland
annat hos IETF finns det en ambition att de ska integrera flera tekniker i sitt
standardiseringsarbete så att deras standarder fungerar med system i dess närhet. Vi
stödjer också denna tendens genom Schillings resonemang om att det idag är mycket
dyrt att misslyckas med att inte få sina industrisatsningar standardiserade. Därför
deltar flera företag i olika organisationer vilket skapar positiva effekter genom att
teknikerna blir kompatibla och att en ökad kundbas därmed kan nås. Det är dock
viktigt att standardiseringsorganen aktivt arbetar för att skapa denna integration
mellan olika teknologier för att möjliggöra ökad bredd i användning av olika
teknologier.
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Kapitel

44 TTJJÄÄNNSSTTEERR

Förmågan att designa, konstruera och erbjuda
vinstgivande tjänster som kunder vill ha, är mycket
viktigt för content- och service providern.
Målsättningen med detta kapitel är att ge läsaren
förståelse för de kapabiliteter och faktorer som är
grundläggande och bör beaktas då tjänster skapas
och erbjuds slutkund. Vi har i detta kapitel betraktat

konventionellt och mobilt Internet ur olika perspektiv. Den analys som följer
tjänstestudien ämnar besvara i vilken grad och hur tjänstekonvergensen kommer att
utvecklas.

Kotler et al definierar en tjänst som (Kotler, 1999, s.588):

”any activity or benefit that one party can offer to another which is
essentially intangible and does not result in the ownership of
anything.”

Andra typiska drag för en tjänst är att en tjänst inte kan separeras från dess
tillhandahållare och att kvaliteten tenderar att variera beroende på vem som levererar
tjänsten, när och hur den levereras. I samband med globalisering och expandering av
marknader ställs kunder inför ett enormt utbud av produkter som kan tänkas
tillgodose kundens behov. Produkterna i det varierande utbudet täcker kundens behov
på skilda sätt och det är upp till kunden att genom egna värderingar skapa åsikter om
de olika erbjudandena. Alla de erbjudanden som täcker kundens behov, gör det på
skilda sätt och är därför av olika värde för kunden. Kotler menar att det värde som
kunden ges är det totala värdet för kunden. Detta innefattar den fysiska produkten
men även det psykiska bidrag produkten ger, minus den totala kostnaden för kunden,
vilket kan vara ekonomiskt, tidsmässigt eller psykiskt (Kotler, 1996).

Även Weele tar upp ett antal kännemärke som en tjänst karakteriseras av (Weele,
1995):

• Ogripbar – de kan inte ses, smakas, kännas, höras eller luktas; huvudsakligen
måste köparen lita på Service Providern.

• Oskiljaktig – tjänster kan inte existera separat från dess tillhandahållare; det
kräver närvaro av den som tillhandahåller tjänsten.

• Varierande – kvaliteten på tjänsten kan variera beroende på vem som erbjuder
den och när den erbjuds.

• Produktion – tjänster kan inte lagras. Detta kräver en bra balans mellan utbud
och efterfrågan.



TJÄNSTER

36

Enligt Birgitta Ehrenström på SCB (Intervju, Ehrenström) samlas varor och tjänster
under samlingsnamnet produkter. Ett exempel på skillnaden mellan tjänst och vara är
att när en författare skriver en bok utför han en tjänst, men när texten tryckts till
böcker har texten blivit en vara. Ehrenström menar vidare att begreppen förändras
efter hand som nya idéer växer fram. Vårt svenska språk är för begränsat för att
uttrycken ska kunna ges egna betydelser. Definitionerna varierar också på grund av
vilket syfte användaren eftersträvar när han använder uttrycket.

4.1 Tjänsteteori
Inom telekomindustrin finns det ett flertal satsningar som lagts ner eller skjutits upp
gång på gång på grund av att operatörerna fokuserat på teknologin, men glömt bort
utvecklingen av affären kring teknologin (Intervju, Staf). Därför vill vi med Kim et
als artikel Strategy, Value Innovation and the Knowledge Economy visa på betydelsen
av att fokusera på kunden då tjänsterna utvecklas. David och Malone diskuterar hur
nya aktörer, virtuella företag, fokuserar på kundvärde. Många av de experter vi
diskuterat med pratar om en explosion av tjänster, tjänstetillverkare och Service
Providers inom snar tid. Med O’Sullivans artikel A Technology Value Chain for the
Digital Economy vill vi visa hur digitala produkter kan delas upp så att en rättvis
prissättning och Quality of Service27 kan erbjudas. Vi kommer även med hjälp av
Norrmans, Bergmans och Nordlings teorier visa hur tjänster kan erbjudas och vilken
betydelse paketeringen av tjänster har. Moore diskuterar hur olika människor
adapterar nya produkter och tjänster och till sist vill vi visa på tillitens betydelse, som
diskuteras av Heumer, för hur kunder bygger upp sitt förtroende för service providers.

4.1.1 Värdeinnovation
Kim och Mauborgne anser att det strategiska tänkandet under de senaste tjugo åren
har ockuperats av konkurrens. Efter att ha ansträngt sig länge är det enda de
konkurrerande företagen kommit fram till ofta inte mer än en inkrementell
förbättring, en imitation av vad konkurrenterna erbjuder och inte en innovation.
Strategier som drivs av konkurrens har ofta tre latenta oavsiktliga effekter (Kim et al,
1999).

• Den första effekten är att verksamheten blir imitativ, inte innovativ. Detta
innebär att företag accepterar vad de konkurrerande företagen gör och
försöker göra det bättre.

• Den andra effekten är att företagen blir reaktiva, de lägger endast tid och
energi på det dagliga arbetet i stället för att skapa tillväxtmöjligheter.

• Den tredje och sista effekten är att förståelsen för en växande marknad och
förändringar i kundkrav blir dimmig, företagen vet inte hur de ska bemästra
den framtida utvecklingen.

Att arbeta med värdeinnovation skiljer sig markant från att bygga upp lager av
konkurrensfördelar, eftersom det inte handlar om att konkurrera ut motståndarna.
Värdeinnovation handlar heller inte om att segmentera marknaden, tillmötesgå
kundernas krav eller differentiera sig. I stället handlar det om att erbjuda fundamentalt

27 Quality of Service ett begrepp som hänförs till hur tjänstenivån kan garanteras i ett nätverk.
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nya och överlägsna värden genom att skapa värdesprång för kunderna. Genom att på
så sätt skapa nya marknader blir konkurrens inte lika viktigt för en värdeinnovatör.

Värdeinnovatören lägger lika mycket vikt vid innovation som vid värde. Det är inte
det samma som värdeskapande eftersom värdeskapande handlar om strategi som
innefattar ett för brett koncept för att kunna bestämma i vilken riktning företaget ska
ta sig och gränserna för innehållet är alldeles för breda. Värdeinnovation skiljer sig
också från teknologiinnovation eftersom en teknologiinnovation inte automatiskt
innebär att värdet ökar för kunden.

Eftersom teknologi ses som lösningar på problem har de flesta innovationsstudier
varit lösningsdrivna. Genom att definiera om problemet från industrifokus till
kundfokus kommer värdeinnovatören att fokusera på de kriterier som kunden bryr sig
om. Värdeinnovatören ska erbjuda ett radikalt överlägset värde till ett pris som
attraherar en massmarknad. Detta betyder att värdeinnovatören inte bör följa de
konventionella företagen som maximerar vinsten direkt. I stället ska de följa två helt
skilda prissättningsmetoder gentemot de konventionella företagen. Prissättning av
tjänsten eller produkten ska ske så att en stor efterfrågan skapas, vilket leder till höga
volymer och att företaget snabbt får ett starkt varumärke. Företaget ska också sätta
upp ett mål för vad en produkt ska få kosta att utveckla och tillverka. Detta gör att det
ligger ett fokus på kostnaden redan från början vilket skapar en gynnsam
kostnadsstruktur som konkurrenter får svårt att följa.

En ständig uppgift för en värdeinnovatör är att skapa nytt och överlägset värde. Detta
görs genom att studera kunder, samt även de som inte är kunder, eftersom de ger djup
insikt i nya trender och förändringar. Det gäller även att ha ett stort nät med partners
som kompletterar den egna produkten. Tilläggas bör att värdeinnovatörer inte roffar
åt sig kärnan av marknaden på direkt bekostnad av konkurrenterna, utan att de utökar
marknaden genom att skapa nya behov.

En grupp av företag som räknas till värdeinnovatörer är de virtuella företagen som
växer fram i en komplex marknad enligt David och Malone. Denna marknad kommer
att kräva högre grad av: flexibilitet, marknadsanpassning och kundanpassning. Det
som kommer att definiera denna virtuella organisation är arbetet med virtuella varor,
vilka författarna definierar enligt: den virtuella varan är en vara som förändras i
realtid efter kundernas skiftande behov. Två olika sätt att nå den virtuella varan:

• Kunddokumentation som konstant uppdateras gör, tillsammans med kunskap
om produkt, design och produktion, att man kan erbjuda kundspecifik vara.

• Om produktens produktionstid är väldigt kort så kan produkten skapas och
levereras till kunden utan att kunden uppfattar att den inte fanns då kunden
beställde den. Detta blir svårt att nå med fysiska produkter men gäller för
produkter som överförs på elektriska medium.

Författarna menar att detta kommer att kräva ett nätverk av kunskapsorienterade
företag där effektiv relationshantering är kritisk. Nyckelord som presenteras för att
lyckas skapa en sådan virtuell organisation är följande (David et al, 1992):

• Tillit

• Relationer
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• Nätverk och integration

• Utbildning

• Outsourcing

4.1.2 Tjänstetillhandhållning
Normann beskriver ett koncept som han kallar tjänstepaketering. Konceptet består av
en kärntjänst och relaterade perifera tjänster. Till exempel kan erbjudandet att ringa
räknas som en kärntjänst medan att erbjudandet av en telefonsvarare räknas som en
perifer tjänst (Normann, 1992). Kärntjänsten ska tillfredsställa kundens primära
behov och de perifera tjänsterna ska tillfredsställa kundens sekundära behov, se figur
4.1 nedan (Nordling et al, 1992).

Kundens uppfattning om vad bra kvalitet är för något är central då tjänster designas
och levereras. Eftersom kvalitet är mycket subjektivt är det viktigt att uppfatta vad
varje kund förväntar sig. Om ett tjänsteföretag ska överleva på lång sikt ska det
åtminstone leverera det kunden förväntar sig (Bergman et al, 1995)

Det speciella med tjänster är att människor verkar acceptera och knappt bryr sig om
kvalitet på tjänsten så länge allt är frid och fröjd, men skulle brister i tjänsten finnas
och dålig kvalitet levereras märker kunden det mycket snabbt. Det är därför farligt att
lägga till perifera tjänster i tron om att öka kundvärdet om nu det skulle resultera i
försämrade resultat (Normann, 1992).

Vad gäller tekniskt avancerade produkter presenterar Moore en struktur för hur
adaptionen av tekniken sker hos konsumenter. I denna teori delas konsumenterna upp
i olika grupper beroende på hur snabbt de agerar i anammandet av ny teknik (se figur
4.2).

Gruppen innovatörer är tekniska entusiaster som köper den senaste tekniken bara för
att det är den senaste tekniken. De utgör ingen stor del på marknaden men kan

Primära
kund-
behov

Kärn-
tjänst

Sekundära
kundbehov

Perifera
tjänster

Figur 4.1: En utvecklad modell för tjänstekonceptet. Källa: Nordling et al
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användas som språngbräda ut bland övriga konsumenter genom att de influerar andra.
Tidiga användare är även de glada i ny teknik. Deras motivation är dock att de ser
vad den nya tekniken kan bidra med och skaffar sig inte teknik enbart för teknikens
skull. Konsumentgruppen tidig majoritet är inte intresserad av ny teknik om de inte
vet att den är användbar. De är inte speciellt intresserade av att förändra sina

befintliga beteenden och adopterar ny teknik först när deras värde av den nya
produkten är påtaglig. Sen majoritet klassas som konservativa och priskänsliga, de
anammar ny teknik först när det är enda sättet att inte helt hamna efter. Den sista
gruppen, eftersläpare, är direkt skeptisk till ny teknik och då det är en förhållandevis
liten grupp är bearbetning av dem som konsumenter ofta oprioriterat (Moore, 1991).

Moore fördjupar denna modell ytterligare genom att införa ett gap mellan de två
grupperna tidiga användare och tidig majoritet. Detta gap representerar de
svårigheter som det innebär att få en teknik från adaption hos den förre till den senare
gruppen. Att dessa två grupper styrs av radikalt skilda faktorer för teknikadaption har
blivit en fälla som många teknikföretag har gått i. Ett stort intresse och snabb adaption
för den nya tekniken i de två första konsumentgrupperna innebär inte per automatik
att tekniken kommer att fortsätta anammas genom hela cykeln. Vidare menar Moore
att enda sättet att korsa gapet på ett effektivt sätt är att vinna en nischposition bland
den tidiga majoriteten. På så sätt kan de, genom att visa för den resterande marknaden
att deras produkter skapar värde och går att lita på, sprida sig ut från den vunna
nischpositionen (Moore, 1995).

Hypekurvan visar tydligt på den förändring som hypen kring ny teknologi genomgår
(se figur 4.3). Första steget är att förväntningarna på teknologin skjuter i höjden,
under denna period är det väldigt mycket tal om teknologin i press. Det är teknologins
”gyllene era” som sätter all fokus kring hur bra det kommer att bli med den nya
teknologin. Detta når efter en tid den topp där frågorna kring teknologin börjar växa
och det ifrågasätts om teknologin verkligen är så bra som det sagts, om den kan
prestera det som förväntas av den samt om den kommer att vara färdig när det
förväntas. Då förväntningarna och diskussionerna i media ofta har förstorat
förväntningarna kommer det nu en period med insikt som åter sänker förväntningarna
på teknologin. Då illusionen om teknologin är över och kurvan åter har planat ut,
inleds en period av sakta stegrande hype beroende på den verkliga insikt om

Figur 4.2: Adaptionscykeln. Källa: Moore (1991)
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teknologin som väcks. Denna ökning avtar först vid produktivitetsplatån där
teknologin nått den spridning och acceptans som leder till produktivitet (Gartner
Group via presentation av Göran Stråhle). Hypekurvan är en modell för att förutspå
utvecklingen kring nya teknologier och deras spridning på marknaden baserat på den
hype som finns kring den nya teknologin. Modellen baseras på tidigare studier av
teknologier och hur dess normala utveckling blir. Modellen blir på så sätt ett sätt att
förutspå hetsen kring nya teknologier fram till dess att teknologin bli marknadsredo.

I en osäker marknadsmiljö finns ett ökat behov av tillit i de relationer som skapas
mellan intressenter. Heumer menar att det finns en rad förutsättningar som gör tillit
speciellt viktigt för marknadsaktörer att arbeta med, samt att det finns några speciella
faktorer som lägger grunden till den tillit som skapas. De faktorer och förutsättningar
han framförallt betonar presenteras i tabellen nedan (se tabell 4.1).

FÖRUTSÄTTNINGAR FAKTORER SOM SKAPAR TILLIT
• Risk
• Osäkerhet
• Sårbarhet
• Förtrogenhet
• Kunskap
• Valmöjligheter
• Kontroll

• Förutsägbarhet
• Rykte
• Förväntningar
• Förmåga
• Motiv/Intentioner

Tabell 4.1: Behov av tillit och faktorer som föregår tillit

Ju starkare förutsättningarna i tabellen är på branschen, desto större vikt får
uppbyggandet av tillit innan relationsskapande påbörjas. Faktorerna i tabellen
presenterar de mest centrala sätten att bygga upp denna tillit (Heumer, 1998).

Mitten 2001

Mitten 1999

Mitten 2002

Mitten 2000

Mitten 2003

Marknads- & teknikmognad

Hype

Figur 4.3: Hypekurvan för Mobilt Internet. Källa: Gartner Group
via presentation av Göran Stråhle
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4.1.3 Uppdelning av digitala mediavaror
Ian O’Sullivan argumenterar för att Digitala mediavaror (Digital Media
Commodities), DMC, ska representera en ny flora av konsumentprodukter som
kommer att dominera värdestrukturen i informationsekonomin. Det är virtuella
produkter eftersom de utgörs av den icke fysiska formen av databitar. I tekniska
termer är DMC:s den annorlunda formen av digitalt innehåll som kan renderas till ett
format som en människa kan uppfatta. Filmer, sånger, text, grafik, telefonsamtal,
referensinformation eller vilken annan typ av media som renderas till digitalt format
blir DMC. En DMC skapar värde för en kund genom att den innehåller en idé, en
tanke, en känsla eller ett uttryck. DMC delas upp i tre kategorier vilka skiljs åt av hur
databitarna måste prioriteras i transportmediumet och vilket pris som kan tas ut. De är
kommunikation, information, och underhållning (O’Sullivan, 2000).

Kommunikation karakteriseras av att formen är amorf, det vill säga ett den har ett
diffust tillstånd och att den skapas spontant och ögonblickligen. Användningen sker
direkt vid skapandet och transmissionen är dubbelriktad. Den högra övre ringen,
kommunikation, i figur 4.4 innehåller applikationer till vilka tal, både kort- och
långdistans VoIP, videokonferens, whiteboard, textchat och interaktiv information
räknas till.

Figur 4.4: Likviditetsmodellen. Källa: O'Sullivan
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Information skapas däremot dynamiskt genom en kontinuerlig generering och formen
är ett mellanting mellan amorf och monomorf. Utvecklingen kan delvis kontrolleras
av användaren och information är ofta kundanpassad för att passa konsumtionen som
sker temporärt och dynamiskt. Den mellersta ringen, information, i figur 4.4,
innehåller applikationer till vilka publik information, personlig information och
fastighetsinformation räknas till. Intelligenta agenter kan leta, filtrera, organisera och
administrera publika informationsmängder och anpassa dem efter personliga behov.
Sofistikerade databaser kan hjälpa till att kontrollera och lagra personlig information
som förändras över tiden vilket kan röra sig om till exempel e-postkorrespondens och
koordination av det personliga schemat med andra familjemedlemmars schema. Till
informationskategorin räknas också administrativ kontroll som innebär kontroll av
försäkringar, bankärenden, skatteärenden, sjukjournaler och räkningar.

Underhållning, som är den tredje kategorin, karakteriseras av att den skapats genom
ett någon i förväg planerat utvecklingen. Underhållning överförs på ett standardiserat
sätt och konsumeras upprepande gånger. Formen är monomorf, det vill säga den är
mer greppbar än vad informationen och kommunikationen är. Den nedersta ringen till
vänster, underhållning, i figur 4.4, innehåller applikationer till vilka, television, video,
video on demand, DVD-nedladdningar, musik, streaming audio, CD/MP3-
nedladdningar, spel, text, hypermedia, bilder och grafik räknas till.

När en fysisk produkt utvecklas är det viktigt att definiera vilka metriks som ska gälla
så att produktens egenskaper kan bestämmas. De bör täcka hela behovet av input och
variabler bör vara utformade så att utvecklaren själv kan välja vilken väg han ska
uppfylla specifikationerna. Metriks bör vara praktiska dvs. de skall kunna utvärderas
enkelt men samtidigt går inte alla kundbehov att översättas till metriks (Eppinger et
al, 1995). Precis som det vid utveckling av fysiska produkter är det viktigt att arbeta
med metriks28 för att på ett precist sätt kunna beskriva en digital produkt så att de
också ska kunna kategoriseras och differentieras. I modellen som presenteras ovan är
DMC-grupperna relaterade till varandra enligt likviditetsfaktorn. Denna faktor anger
vilka kriterier som beaktas då DMC:s utformas och dessa kriterier presenteras nedan
(O’Sullivan, 2000):

Form – Det fysiska tillstånd i vilket bitarna existerar. Ett amorft tillstånd är ett diffust
tillstånd medan ett monomorft tillstånd är gripbart tillstånd.

Tid – Det temporära tillstånd vilket databitarna existerar.

Skapelse – Den miljö och den avsikt som bitarna skapades.

Utveckling – Naturen på vem eller vad som kontrollerar den pågående utvecklingen
av innehållet som bitarna innehåller.

Transmission – Den miljö där databitarna transporteras mellan mottagare.

Användning – Den miljö som används av mottagaren för att konsumera databitarna

För förtydliga hur uppdelningen av de kvalitativa kriterierna gjorts till varje kategori
har vi sammanställt dem i tabell 4.2 nedan.

28 Metrik är mätsystem med definierade måttenheter.
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Tabell 4.2: Kriterier för de olika kategorierna.

4.2 Tjänstestudie
I kapitel 1, Inledning, avgränsade vi vårt arbete till att vi endast skulle studera tjänster
som levereras till slutkund. Därmed avhandlas inte de tjänster som erbjuds företag
emellan. De applikationer som aktörer använder för att skapa sina tjänster tas heller
inte upp här. Vi kommer i tjänstestudien att ge exempel på vad konsumenter anser om
IT och hur olika organisationer grupperar tjänster. Vi visar dessutom på vilket sätt
operatörer kan tänkas agera mot slutkund. Men först ska vi visa vilka villkor som
gäller för att lyckas med tjänstetillhandahållning.

4.2.1 Tillhandahållning av tjänster
Under det senaste decenniumet har mängden tillgänglig information ökat
explosionsartat. Beräkningar gjorda av forskare vid Berkeleyuniversitetet talar om en
fördubbling var tolfte månad. Det kommer i år (2001) att produceras uppemot sex
exabyte (1018). Det finns flera förklaringar till detta plötsliga utbrott, varav den
viktigaste förklaringen är digitaliseringen, som gör det lättare att både producera och
lagra information. Länge var det bara text och siffror som lagrades digitalt, numera
gäller det också i allt högre grad bilder och ljud. Idag är uppemot 95 procent av all
information som produceras digital. För tio år sedan var siffran fem procent. Den
främsta ökningen står att finna hos företagen. Varje gång en konsument ringer, bokar
en biljett, betalar med kreditkort, skickar ett SMS-meddelande eller tar ut pengar i en
bankomat, skapas information. Med hjälp av den information som här skapas om
konsumenterna kan företagen bättre förstå och anpassa utbudet till kunderna, och
därigenom uppnå konkurrensfördelar (Veckans Affärer, Carlbom). Med denna
bakgrund ska vi visa vilka villkor det finns för tjänstetillhandahållning och vad en
service provider bör beakta för att lyckas.

EGENSKAP KOMMUNIKATION INFORMATION UNDERHÅLLNING

FORM Amorf Polymorf Monomorf

TID Ögonblicklig Dynamisk Statisk

SKAPELSE Spontan Kontinuerlig
generering

Planerad generering

UTVECKLING Personligt
kontrollerad

Icke och semi
personligt
kontrollerad

Icke personligt
kontrollerad

TRANSMISSIO
N

Tvåvägs Kundanpassad Standardiserad

ANVÄNDNING Omedelbar
konsumtion

Temporär
konsumtion

Upprepad
konsumtion
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Tillhandahållning av mobila tjänster
Tredje generationens kommunikation har fyra inneboende kapabiliteter som hänförs
till interaktivitet, mobilitet, bredband och positionering, se figur 4.5 (UMTS-forum).
Dessa fyra kapabiliteter ger de grundläggande villkor, krav och förutsättningar som
gäller vid utformandet av tjänster för mobilt Internet. Service Providern kan
komponera erbjudanden baserade på en eller flera kapabiliteter beroende på vilken
tjänst som efterfrågas av kunden.

Enligt Mårten Landström på e-bolaget kommer behoven som styr utvecklingen av
mobilt Internet inte vara samma som för utvecklingen av konventionellt Internet.
Upplevelserna för kunder skiljer sig markant jämfört med konventionellt Internet
eftersom mobilt Internet kommer ha nya fördelar så som mobil support och
begränsade faktorer som till exempel begränsad batterikraft, displaystorlek och andra
konsumentförhållanden såsom mindre tid vid uppkopplingen. Han ser också framför
sig att tjänsterna kommer separeras från terminalerna. Ett exempel på detta är att en
användare inte behöver ha en e-mailklient installerad i sin terminal utan kan använda
sig av e-mailklienter ute på Internet, t.ex. Hotmail. Han menar därför att det är ett
stort misstag att ta samma affärsmodeller som används för Internet och transformera
om dem för mobilt Internet (Intervju, Landström). Även Bengt Serenius på Telia
Research anser att tjänsterna kommer att ligga centralt i nätet i framtiden och inte i
terminalerna. Han menar att detta kommer att ge en tydligare uppdelning av de olika
rollerna i värdekedjan som finns idag (Serenius, Intervju).

Det krävs mycket arbete av service providers och operatörer för att mobilt Internet
ska nå en massmarknad. En av de största uppgifterna är att skapa en kort
inlärningskurva för kunderna och att erbjuda dem attraktiva applikationer och tjänster.
För att lyckas med att skapa en kort inlärningskurva behövs en massiv kundsupport.
Det är även viktigt att nå en massmarknad genom att lösningar skapas både för
privata såväl som för publika nätverk (UMTS-forum). För att lyckas med att nå en
massmarknad tror Viktoria Byback på Skanova att konvergensen kommer att tvinga
de olika bolagen att utveckla tjänsterna tillsammans och att tjänsterna kommer att
utvecklas i ett IP-gränssnitt (Intervju, Byback).

För att kunder ska vara villiga att använda olika tjänster och betala för dem måste det
finns enkla och tillförlitliga betalningssystem och rutiner. Genom att informationen

Figur 4.5: Kapabiliteter för Mobilt Internet, Källa UMTS-forum
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börjas sändas som datapaket kommer det växa fram nya sätt att ta betalt. Idag tas det
betalt för tiden av uppkoppling, men i sambanden med övergången till IP-
kommunikation kommer det finnas möjlighet att ta betalt för hur mycket data som
skickats eller tagits emot. En stor konkurrensfördel, enligt Landström, kommer att
vara hur man väljer att ta betalt av kunden. En mångfacetterad lösning kommer att
vara en slagkraftig konkurrensfördel. Kunden ska få möjlighet att kunna betala före
eller efter sessionen, dela upp betalningen, ges kredit och kunna betala via både
faktura och eller e-faktura (Intervju, Landström).

Med tredje generationens mobila kommunikation kommer det inte enbart vara
röstöverföring som är viktigt. Dataförmedling kommer att bli minst lika viktigt, vilket
ger uppkomst till nya tjänstekoncept och därmed måste också förståelsen för
kunderna ökas. De succéfaktorer som troligtvis kommer krävas är en noggrann
kundsegmentering, fokusering på kundvärde och tillgång till tjänster på rätt
kostnadsnivå (UMTS-forum). Ove Kihlström på Skanova tror att vinstmöjligheten
kommer att ligga i hur snabbt operatörerna kan bygga en massmarknad. Denna kan
nås genom att paketera tjänsterna på ett användarvänligt och personligt sätt samt att
det finns användarvänliga terminaler för konsumenterna (Intervju, Kihlström).

Det krävs även att operatörerna kommer överens om ett gemensamt sätt att skicka
datapaket. En gemensam standard, som troligtvis bygger på IP, kommer att göra att
interoperabilitet uppnås vilket leder till att kunden får tillgång till sina tjänster
allestädes (UMTS-forum).

Tillhandahållning av fasta tjänster
Hemkommunikation handlar om att få tillgång till applikationer och tjänster genom
en kanal. Informationen är dubbelriktad vilket gör att användaren kan vara interaktiv
och själv producera applikationer och tjänster. De tjänster som kommer att finnas
tillgängliga kommer att bli mer kundanpassade och konvergensen av de tekniska
lösningarna innebär en förenkling och möjlighet att samutnyttja olika tekniska
dellösningar (HomeCom, HEMKOM handboken 2000)

Konventionellt Internet har två kapabiliteter att beakta vid utformandet av tjänster:
interaktivitet och bredband, se figur 4.6. Dessa ger de förutsättningar som bör beaktas

då tjänster erbjuds. Drivkrafter bakom utvecklandet av fasta tjänster liknar alltså de
krafter som styr utvecklandet av mobila tjänster. Drivkrafterna bakom
tjänsteutvecklandet styrs dels av individuella behov och dels av tekniska framsteg. De
individuella behoven handlar om att människor vill hålla sig informerade om
omvärlden. Användare vill också kunna kommunicera och göra inköp utifrån sina

Interaktivitet BredbandInternet

Figur 4.6: Kapabiliteter för konventionellt Internet.
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personliga möjligheter och förmågor. Som vi skrivit tidigare ökar
informationsutbudet mycket kraftigt då mycket av det arbete som förr lagrades
analogt nu lagras digitalt. Det ökande utbud som skapas gör att människor blir
överlastade med information. Denna överlastning skapar ett behov av filtrering och
presentation av information som gör det enkelt att använda den. Genom den tekniska
utvecklingen skapas enkla och anpassade lösningar för olika användares kunskap och
förmåga (HomeCom).

Det kommer att bli mycket vanligare med så kallade Application Service Providers,
ASP, i framtiden. En ASP är ett företag som erbjuder kunder att hyra program, spel
m.m. från en server i stället för att kunden ska köpa hela programmet, spelet och ha
det installerat i sin dator. De primära faktorerna som kommer att göra att ASP
kommer att växa är att det blir billigare för kunden att investera i datorer och
mjukvaror. Det ökande utbudet av applikationer gör att komplexiteten av utbudet
ökar, vilket kunder kommer vilja ha hjälp med och är villiga att betala för. ASP:n
kommer att på ett snabbt och effektivt installera och sköta och erbjuda de tjänster som
kunder vill ha (Deloitte Research). Det arbetas för tillfället med att utveckla en
gemensam tjänsteplattform i OSGi. Tjänsteplattformen som kallas Service Gateway
fungerar som en brygga mot omvärlden och ger användaren tillgång till ett stort utbud
av kommunikationstjänster i nätet. Det kommer att möjliggöra att varje enskilt
hushåll inte behöver ha kalkylprogram, ordbehandlingsprogram, spel etc. installerade
på datorn i hemmet, utan dessa kommer att erbjudas av en ASP. Programmen finns i
stället på en server ute i nätet. Därifrån speglas programmet upp hos användaren varje
gång användaren behöver det (Internet, OSGi).

4.2.2 Konsumentperspektiv
Konsumenter ser tjänster ur ett annat perspektiv än vad tillverkare och distributörer
gör. I detta delkapitel redogör vi för vad konsumenter tycker om de tjänster som
erbjuds via konventionellt Internet och vad de spås ha för åsikt om mobilt Internet.

Konsumtion av mobila tjänster
Konsumenter kommer att ha olika förväntningar på vilket sätt mobilt Internet kommer
att arta sig. En del kunder vill ha komplexa tjänster medan andra vill ha mycket enkla
och grundläggande tjänster. Därför kommer det att bli viktigt för Service Providern
att kunna erbjuda tjänster med rätt komplexitetsgrad och rätt innehåll så att alla
kunder blir tillfredställda (UMTS-forum).

Olika former av betalningssätt skapas i och med att informationen blir paketbaserad i
tredje generationen kommunikationssystem. Kunderna kommer vilja ha kontroll på
sina utgifter och därför är det nödvändigt att kostnaderna för tjänsterna är synliga och
lätta att kontrollera. Konsumenter, speciellt affärsfolk, förväntar sig och kommer att
kräva samma säkerhetsnivå som när de använder konventionellt Internet. Detta
inkluderar kryptering, autentisering, användaridentitet och möjlighet att signera
fakturor digitalt. Kunder kommer vilja använda tjänstutbudet mobilt, men de flesta
kunder kommer inte att bry sig om den bakomliggande tekniken och därför krävs
sömlös tjänsteroaming29 (UMTS-forum, Enabling UMTS). Mats Axelson på Telia

29 Sömlös tjänsteroaming betyder att terminalen byter accesstyp under pågående session utan
att konsumenten märker det.
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Nära tror att det är kunden som kommer tvinga fram en konvergens. Telia har vid ett
flertal tillfällen försökt att utveckla tjänster för både fast och mobil kommunikation,
men på grund av interna stridigheter har det hittills inte varit möjligt. Han menar
vidare att en mycket hög mobil penetration är en förutsättning för att konvergensen
ska äga rum. En konvergerande kommunikation kommer att innebära att det blir
möjligt för fler virtuella operatörer att etablera sig enligt Axelsson. De har ingen
historia att ta hänsyn till och har därför lättare att anpassa sig till konvergensens nya
villkor (Intervju, Axelsson).

Mobilt Internet kommer framför allt att innebära två saker för den genomsnittlige
användaren. Dels kommer mobiliteten att spara tid och pengar för den som är på
rörlig fot. Dels kommer användaren att i uppkopplade handdatorer surfa in på sin
favoritportal. Vuxna kommer att surfa in till sin handels- och bankportal eller till en
nyhetsportal. De unga kommer att surfa till sin musik- eller spelportal. Handdatorn i
sin tur kommer att sponsras av just favoritportalen. Detta tror Gerrit Wolf,
gästprofessor inom mobil e-handel vid KTH och Handelshögskolan, enligt Dagens
IT. Enligt honom skiljer sig mobilanvändandet tydligt mellan Sverige och USA. I
USA används mobilen mest i nödfall medan den i Sverige är en livsstil (Internet,
Sensel).

Det har under våren diskuterats en del om m-handelns framtid i svenska tidningar.
Enligt en undersökning som presenteras i Veckans affärer tänker 82 procent av
mobila användare inte använda mobiltelefonen till att beställa varor. Enligt norska
Nextra, som ägs av Telenor, har bara 5 procent av Sveriges små och medelstora
företag m-handel som en del av sin affärsstrategi. Forrester tror till exempel att bara 3
procent av all digital handel kommer att vara mobil 2005. Även Artur Andersen
konstaterar att m-handel inte klarar av att leva upp till förväntningarna (Veckans
affärer, Carlbom). I figur 4.7 nedan visas vad svenska mobilkunder tänker använda
sin mobiltelefon till. Många vill kunna skicka och läsa e-postmeddelanden men det är
mycket få som vill ha reklambudskap till sin mobiltelefon.

Figur 4.7: Vad svenska kunder vill använda mobiltelefonen till (positivt) och vad de inte
tänker använda den till (negativt). Källa: Veckans affärer nr 11.
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Vad som kommer att driva mobilt Internet finns det olika åsikter om. Martin Güll på
Telia Research tror inte att sexindustrin kommer vara samma drivkraft för mobilt
Internet som de varit för konventionellt Internet. Han tror att mobilt Internet kommer
domineras av helt andra tjänster, som till exempel e-post och små ärenden (Intervju,
Güll). Men enligt Carlbom i Veckans affärer kommer sexindustrin troligtvis driva
utvecklingen av mobilt Internet lika hårt som de gjorde för konventionellt Internet.
Under maj 2001 kommer Private, ett av världens största sexföretag, lansera
sextjänster över mobilt Internet. Private är långt ifrån ensamt om sin mobila
pornografisatsning Under våren 2001 kommer även amerikanska Penthouse att
lansera sitt mobilkoncept. Samtidigt rapporterar existerande mobila sexportaler om
ständigt ökande antal besökare. I februari 2001 hade amerikanska Sinpalm.com 5 000
besökare, två månader senare påstår företaget att antalet ökat till hela 17 000. Enligt
Alloutwap.com, som övervakar besöksfrekvensen på över 2 500 mobila wap-platser,
är nära hälften av de 20 mest trafikerade sajterna pornografiska. Samma sak gäller i
Japan (Veckans affärer nr 14, Carlbom).

Trots stora kundundersökningar är det enligt Conny Björkwall på Telia Research AB
svårt att få förståelse för framtida tjänster eftersom respondenterna oftast bara önskar
mer av samma sak och billigare. Det är därför viktigare att prova sig fram till vad som
blir attraktivt (Intervju, Björkwall).

Konsumtion av fasta tjänster
Statistiska Centralbyrån, SCB, har gjort en stor undersökning av människors
användande av IT i Sverige. Denna studie kan ligga till grund för hur man kan tänka
sig att mobilt Internet kommer att utvecklas. Från denna undersökning har vi hämtat
information som vi anser relevant för konvergerade tjänster (Jaensson et al, 2000).

Internets vanligaste användningsområde är att skicka eller ta emot e-post samt att
söka information, t.ex. läsa dokument, tidningar, nyhetsbrev, utnyttja databaser och
söka i varukataloger. Cirka 60 procent av alla i åldern 16-64 år, eller drygt 3 miljoner,
använder Internt för att skicka eller ta emot e-post i arbetet eller inom ramen för en
utbildning. Ungefär lika många använder Internet för att söka information. Det är
även förhållandevis vanligt att använda banktjänster, att kommunicera med offentlig
sektor samt att beställa varor eller tjänster via webbsidor eller e-post. Knappt trettio
procent, eller cirka 1,5 miljoner människor utnyttjar någon av dessa möjligheter. Män
använder i större utsträckning än kvinnor de ovan beskrivna tjänsterna.

Det minst vanliga användningsområdet av de som undersökts är diskussionsgrupper,
nyhetsgrupper eller e-postlistor. Dubbelt så många män, drygt 960 000, som kvinnor,
knappt 580 000, använder banktjänster via Internet. Det är även skillnad mellan män
och kvinnor när det gäller att beställa varor eller tjänster via webbsidor eller e-post.
Ungefär en tredjedel av alla män och en fjärdedel av alla kvinnor utnyttjar Internet till
detta syfte. Det visar sig att ungefär en tredjedel tycker att webbsidor har stor
betydelse när man ska köpa en bostad. Även om detta relativt sett kan verka som en
hög siffra är det värt att notera att cirka 45 procent tycker att dagstidningar har stor
betydelse i samma situation. Av de som använder Internet i hemmet anger ungefär 71
procent att tvånget att lämna kreditkortsnummer vid beställning av varor eller tjänster
är ett hinder i användningen. Ungefär hälften uppger att osäkerheten kring hur
personuppgifter används är ett hinder. Ungefär 44 procent anser att långsam



TJÄNSTER

49

anslutning till Internet är ett hinder och ungefär 35 procent anger att kostnaden är ett
hinder i användningen av Internet. Yngre personer uppger i mindre utsträckning att
osäkerheten om hur personuppgifter används är ett hinder än äldre personer. Knappt
40 procent av personerna mellan 16 och 19 år uppger att lämnandet av
personuppgifter är ett hinder medan cirka 56 procent av personerna mellan 45 och 54
år ser detta som ett hinder.

4.2.3 Tjänstefokus hos branschaktörer
I detta delkapitel kommer vi att visa på vilket sätt svenska operatörer utvecklat
Internet och hur de tänker agera i samband med lanseringen av UMTS.

Svenska mobila operatörer
Telia skriver i sin UMTS-ansökan att UMTS kommer att medge samma typ av
öppenhet som Internet genom standardiseringen av bland annat Open Service
Architecture (OSA). Genom OSA kommer, förutom mobiloperatörerna själva, även
andra intressenter att på ett helt nytt sätt kunna erbjudas utrymme att utveckla och
tillhandahålla kundspecifika tjänster som utnyttjar funktioner i nätet. Utbyggnaden av
fasta bredbandsnät som just nu pågår kommer under nästa år att öka både Internet-
användandet och utbudet av nya tjänster, därmed skapas ett naturligt förhållningssätt
till Internet-baserade tjänster. Tjänsterna blir mer individuellt och mobilt anpassade
genom bland annat personliga portaler. Användningen av Intranät, främst på
arbetsplatser, skapar dessutom ett behov av tillgång till tjänster, applikationer och
information oavsett tid och rum (UMTS-ansökan, Telia).

Europolitan vill skapa en mångfald och konkurrens på UMTS-marknaden genom att
upplåta sitt nät till externa innehållsleverantörer och tjänsteleverantörer, till exempel
service providers och virtuella operatörer. Europolitan ser också andra typer av
återförsäljning för att gynna mångfald och konkurrens. De har avtalat om samarbete
med ett antal tjänsteleverantörer och teleoperatörer och diskuterar kontinuerligt med
fler. Europolitan tänker medverka till att överbrygga de kunskapsklyftor som kan
komma att uppstå i samhället genom den nya tekniken. Det kommer de att göra
genom att skapa en utbildning om hur var och en bäst kan utnyttja den nya
mobiltekniken. Utbildningen kommer att kunna nås av alla i hela landet och från alla
operatörers nät. Europolitans egna marknadsundersökningar visar att intresset är stort
för nya typer av tjänster, både nytto- och nöjesrelaterade. Möjligheten att alltid vara
uppkopplad tas emot mycket positivt. De ser också ett intresse för att betala för
mängden överförd data istället för att betala för hur lång tid man är uppkopplad
(UMTS-ansökan, Europolitan).

I Oranges ansökan framgår det att de ska tillhandahålla vardagliga tjänster till alla
människor i Sverige, vad som helst, när som helst, var som helst och hur som helst.
De räknar med att taltjänster kommer att bli en volym-/lågpristjänst vilket kommer att
bana väg för s.k. flat rate30. Orange kommer att erbjuda sin nätkapacitet till virtuella
nätoperatörer på ett rättvist och affärsmässigt sätt samt erbjuda lämpliga mekanismer
för samtrafik och debitering för att nå fullständig transparents. Nätet kommer

30 Flat rate betyder att konsumenten betalar ett fast pris för konsumtion under en viss
tidsperiod.
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utformats för att integrera tjänster från virtuella nätverksoperatörer så tidigt som
möjligt. (UMTS-ansökan, Orange)

HI3G:s bedömning är att UMTS-marknaden inte kommer att kännetecknas av den
vertikala integration som dominerar dagens GSM-marknad. Istället för ett begränsat
antal företag som integrerar hela värdekedjan, så kommer den framtida marknaden att
bestå av en rad olika delmarknader, där ett stort antal olika aktörer konkurrerar.
Tillhandahållandet av olika innehållstjänster i UMTS-näten kommer i hög grad att
likna det sätt som innehåll idag tillhandahålls på Internet. Vidare är HI3G övertygat
om att tredje generationens mobil kommunikation kommer att skapa många nya sätt
att kommunicera – ett nytt medium. UMTS ökar friheten för individen att forma sin
egen identitet och att påverka sitt eget liv. Beroendet av tid och rum minskar, vilket
förenklar både yrkes- och privatlivet. Nya typer av tjänster ökar tillgången på kunskap
och information och skapar nya kanaler för underhållning, shopping, utbildning etc.
Den större mångfalden av aktörer kommer att verka tillväxtfrämjande och ha en
positiv inverkan på innovationstakt och tjänsteutveckling i varje steg av värdekedjan
(UMTS-ansökan, HI3G).

Svenska aktörer inom konventionellt Internet
Det finns idag ett antal företag som arbetar med fasta bredbandsanslutningar, bland
dessa kan nämnas Telia, representerat av Skanova, men också nya aktörer så som
Utfors, Bredbandsbolaget och Tele1 Europe. Andra företag arbetar med att ta fram
lösningar för hemnätverk, exempel på sådana företag är Sensel, eHem och Intelligenta
Hus. Det finns andra företag som arbetar som Application Service Providers, ASP. Ett
exempel på en ASP är e-bolaget som bland annat hyr ut spel och program via sin
portal. De använder sig av en plattform där alla exekverbara program fungerar. Idag
erbjuds tjänster endast till det fasta nätet, men det är möjligt att göra lösningar som
passar mobilt Internet säger Werin på e-bolaget. Genom plattformen erbjuder de
användare att ladda hem spel mm. Idag är programmen centralt lagrade men de
kommer inom kort att decentraliseras eftersom e-bolaget inte vill sänka kärnnätet
genom tung belastning. Utvecklingen av programmen sker dynamiskt, vilket innebär
att det utvecklas fler svårighetsgrader till spelen efter det att konsumenterna använder
dem och begär det. Det innebär att speltillverkarna minskar sin ekonomiska risk
eftersom de utvecklar spelen efterhand som efterfrågan ökar.

4.2.4 Multiaccesstjänster
Det framgår utav de experter vi intervjuat att det kommer att bli allt viktigare att de
tjänster som erbjuds och tillverkas i framtiden anpassas så att en terminal kan använda
flera accesstekniker för att nå den. Det blir också viktigt att en tjänst kan vara
åtkomlig oberoende av vilken terminal konsumenten har. En sådan tjänst som
uppfyller ovanstående kriterier kallas en multiaccesstjänst. Den är transparant, dvs.
tillgänglig oberoende av vilken accessform eller terminaltyp som användaren har
tillgång till. Tjänsterna så väl som terminaler ska i framtiden tillåta övergång mellan
olika typer av accessnät utan att sessionen avbryts. På så sätt kan terminalen alltid
utnyttja den lämpligaste accessen. I figur 4.8 nedan motsvarar detta en roaming i
vertikalt plan där de olika överföringshastigheterna ska kunna användas allt efter det
att accesstekniker blir tillgängliga. Användaren använder sig av en terminal vid
uppstarten av tjänsten och det är inte tänkt att han ska kunna byta terminal under
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tjänstens konsumtion, roaming i horisontell ledd i figur 4.8 kommer därmed inte vara
intressant (Multiaccessmöte, Månsson).

Eftersom terminalerna har olika displaystorlek, batterikraft mm och stödjer olika
accesstekniker går det inte att överföra hela tjänsten till alla terminaler. Det är därför
nödvändigt att göra tjänsterna skalbara så att tjänsten kan anpassas efter vilken
accessteknik och terminaltyp som används. Skalbarheten kan lösas genom att
terminalen sänder information till Service Providern om vilken kapacitet terminalen
har och Services Providern identifierar vilken accessteknik användaren använder sig
av. Därefter skickas en tjänst med rätt innehåll till terminalen. Det är viktigt att full
transparens råder hela tiden. Kunden ska kunna nå alla tjänster var han än befinner sig
och kunna konsumera dem oberoende av terminaltyp. Olika accesstekniker kommer
förmodligen att kosta olika mycket för kunden. Det är då viktigt att kunder är
medveten om vilken accessteknik som utnyttjas och till vilket kostnad konsumtionens
sker. Det finns två möjliga scenarier för hur detta ska lösas. Det första sceneriet går ut
på att kunden i förväg bestämt vilka accesstekniker som ska vara tillgängliga. Det
andra sceneriet går ut på är att kunden blir medveten om dem då terminalen vill byta
accessteknik och då kan godkänna bytet. Detta är speciellt viktigt när en konsument
flyttar sig från ett hotspotområde till ett område med UMTS-täckning
(Multiaccessmöte, Månsson).

4.3 Quality of Service
Specifika Quality of Service krav, QoS, för radioaccess och kärnnätverk utvecklas
idag av bland annat 3GPP. Parametrar måste utvecklas så att det går att kommunicera
med andra nätverk och för att säkerställa tjänsters portabilitet och interoperabilitet.
3GPP har preliminärt definierat fyra QoS-klasser för transport av data över
UMTS/tredje generationens system (UMTS-forum):

Terminalstorlek

Överförings-
hastighet

Figur 4.8: Roaming mellan olika accesstekniker
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• Konversationsklass

• Interaktiv klass

• Streamingklass

• Bakgrundsklass

Tabellen 4.3 nedan visar vilka datahastigheter som krävs och förseningar som kan
accepteras för tjänster i mobilt och konventionellt Internet. Bakgrundsklassen
redovisas inte eftersom den inte påverkar kundens upplevelse.

QoS-KLASS TJÄNST DATAHASTIGHET FÖRDRÖJNING

Konverserande röst 4-25 kbit/s < 150ms

Videofon 32-384 kbit/s < 150 ms

Telemetri (kontroll) <28.8 kbit/s < 250 ms

Konversationsklass

Spel <1 kbit/s < 250 ms

Röstmeddelande 4-13 kbit/s <1

Web browsing 4 Sec/page

Interaktiv klass

e-handel 4 sec

Streaming audio 32-384 kbit/s < 10 sec

Video 32-384 kbit/s < 10 sec

Streamingklass

Telemetri (uppsikt) <28.8 kbit/s < 10 sec

Tabell 4.3: Quality of Service. Källa: UMTS-forum

När tjänster säljs till konsumenter kommer tjänsterna levereras med ställda krav på
datahastighet och förseningar så att kunden upplever tjänsten på en tillfredsställd
nivå. Dessa krav kallas, SLA (Service level agreement) och kommer att krävas mellan
innehålls/tjänsteleverantören och nätverksoperatören där SLA-parametrarna och deras
värde kommer att definieras av innehållsleverantören. Kunden kommer alltså inte
vara inblandad i kravutformandet utan de kommer istället att välja de Service
Providers som har ställt tillräckligt höga krav på nätverksoperatören så att tjänsterna
fungerar (UMTS-forum).

4.4 Analys av tjänsteutvecklingen
Tjänsteutvecklingen förväntas öka såväl inom mobil som fast kommunikation och
inte minst kommer det att utvecklas mer anpassade tjänster för hemmets behov. Detta
inkluderar kommunikationstjänster, underhållningstjänster, säkerhetstjänster och
tjänster som ger kostnadsreducering. I denna analys ska vi besvara varför det är
viktigt med metriks för kommunikationstjänster. Vi ska också reda ut vad som gäller
för tillhandahållning av tjänster och vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att
tjänster ska konvergera. Till sist ska vi visa vilka drivkrafter och hinder det finns för
konvergens av tjänster.
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4.4.1 Betydelsen av metriks
För att visa på vikten av att definiera, mäta och klargöra vad en tjänst är för något,
vad den ska kosta och till vilken kvalitet den ska levereras börjar vi med ett exempel
som visar hur produktutbudet av mejerivaror ökat de senaste tjugo åren.

Betänk att det för tjugo år sedan fanns två sorters mjölk: standardmjölk och lättmjölk,
två sorters filer, lättfil och vanlig fil och några sorters grädde i affärernas kyldiskar.
Varje mejeriprodukt hade sitt användningsområde eftersom produkterna hade olika
egenskaper och innehåll. Lättmjölk användes som en måltidsdryck och vispgrädde
användes till gräddtårta. Konsumenten visste vad han kan förvänta sig av varje
mejeriprodukt eftersom han genom erfarenhet eller genom att kunna läsa
innehållsförteckningen kunde förstå vad produkten skulle användas till. Idag erbjuds
det en mängd nya mejeriprodukter. Det finns idag vanlig mjölk och ekologisk mjölk
där varje mjölkprodukt sedan är uppdelade efter fetthalt i mini, lätt, mellan och
standard. Det samma gäller fil, grädde, yoghurt etc. Det finns också en mängd
smaksatta mejeriprodukter på marknaden från en mängd olika aktörer. Hur har det
varit möjligt att floran av mejeriprodukter ökat så kraftigt? Svaret kan finnas bland
annat i att kunden antingen kan läsa sig till vad produkten ska användas till eller
väljer genom erfarenhet den som passar bäst. Han kan också jämföra
innehållsförteckningarna och välja den som passar bäst för det tilltänkta
användningsområdet. När han köper en liter mjölk innehåller paketet en liter, inte 0,9
liter eller 1,1 liter. Han kan också se vad produkten kostar och när den är tillverkad.
När en konsument väljer en mejeriprodukt gör han det pga. att han:

• vet vad produkten är för sorts produkt.

• vet vad produkten kostar.

• vet till vad han ska använda den till.

• kan prova den en gång. Det blir ingen större ekonomisk förlust av att hälla ut
ett halvt paket i diskhon.

• väljer den mest lämpliga produkten till det han ska använda den till.

• vet vad produkten innehåller och därmed dess egenskaper.

Vi anser att kommunikationsbranschen kan lära sig mycket från mejeribranschen
genom att förstå hur kunder tänker när de väljer en viss produkt framför en annan
eftersom även kommunikationstjänster kan ses som commodity, odifferentierad
basvara, enligt O’Sullivan. Han diskuterar betydelsen av att skapa ett metriksystem så
att det är möjligt att prissätta en tjänst rättvist och erbjuda den till rätt kvalitet.
Metriksen bör vara enkla att förstå som samtidigt meddelar tjänstens parametrar. Ett
sätt att dela in tjänsterna är i tre grupper efter dess kvalitativa natur är:
kommunikation, information och underhållning. Utifrån denna indelning kan man
sedan ge DMC:s (digital multimedia commodity) attribut så att de kan grupperas,
paketeras och erbjudas kunderna.

4.4.2 Tjänstetillhandhållning
I vår studie av tjänster och tjänstegruppering har vi funnit att det inte finns två
organisationer eller författare som definierar eller grupperar tjänster på samma sätt.
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Deras definitioner och uppdelning grundar sig på vilken organisationstillhörighet de
har, vilken uppdragsgivare de har, vilken position i företaget de besitter, vilka
kundgrupper som personen arbetar mot, vilken kultur personen vuxit upp med och
vilket land författaren kommer ifrån. Tjänster finns på många nivåer inom
värdekedjan och definieras efter var i kedjan aktören finns och efter vilka kunder
aktören har. Detta skapar ett problem eftersom det blir tvetydligheter i begreppet
tjänst. Trots den divergerade synen på vad en tjänst är för något och hur de ska
grupperas är det viktigt att tjänster definieras på samma sätt inom en och samma
organisation så att ett gemensamt språk kan användas. Det är viktigt dels för interna
spörsmål, men framför allt för externa spörsmål eftersom kunderna måste bli
informerade och medvetna på liknande sätt vid val av kommunikationstjänster som
när de väljer en mejeriprodukt i exemplet ovan.

• Ett gemensamt språk utåt skapar den tillit som är nödvändig för att skapa
relationer med kunderna. Vid konsumtion av en kommunikationstjänst vill
konsumenten ha kunskap om vad det är för sorts tjänst som köps och vad den
ska användas till. Det är också viktigt att egenskaper, kvalitet, pris etc.
motsvarar de förväntningar som presenteras i innehållsförteckningen. Annars
är risken enligt Normann stor att konsumenten förlorar tilliten och helt
överger tjänsten.

Enligt de definitioner som vi visat framgår det att en tjänst är ogripbar, oskiljaktig
från dess tillhandahållare och att kvaliteten varierar med den som levererar den. Det
är därför viktigt att kunden erhåller rätt nivå på SLA (service level agreement) så att
han får förtroende för sin service provider. Bergman et al anser att det minsta
leverantörerna kan göra är att leverera det som utlovats till rätt kvalitet. Enligt Kotler
et al är det svårt för service providern att erbjuda en tjänst till en förutbestämd kvalitet
och kunderna har svårt att föreställa sig vad de ska få. Detta är speciellt viktigt inom
marknader med hög konkurrens.

• Om det skapas en innehållsförteckning till varje tjänst undanröjs många
tvetydligheter och osäkerheter för kundens förväntningar. Därmed skapas ett
öppnare klimat och kunden kan välja just den tjänst som passar för ändamålet
på samma sätt som han väljer rätt mejeriprodukt i exemplet ovan.

4.4.3 Förutsättningar för konvergens
De grundlägganden förutsättningarna för att fasta och mobila tjänster ska konvergera
är en hög penetration av mobiltelefonanvändande och en hög penetration av Internet.
Båda dessa förutsättningar har Sverige, men vad ska mer uppfyllas?

I Nordling et al:s modell för tjänstekoncept skall de primära behoven tillfredställas av
kärntjänsten vilken motsvarar accessmöjligheten och de sekundära behoven skall
uppfyllas av perifera tjänster vilket motsvarar spel, chat etc. För att kunna utforma
perifera tjänster måste Service Providern ta hänsyn till de fyra kapabiliteter (position,
interaktivitet, bredband och mobilitet) som ger mobil IP-kommunikation dess
karaktär och förutsättningar. Av de fyra mobila kapabiliteterna gäller även två för fast
IP-kommunikation (interaktivitet och bredband). Det kommer utöver dessa
kapabiliteter även finnas fler faktorer som det måste tas hänsyn till. Till exempel
kommer det finnas en uppsjö av terminaler med egenartade drag så som
batteriprestanda och displayattribut att finnas på marknaden.
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• De gemensamma kapabiliteterna skapar förutsättningarna för att det ska gå att
tillverka tjänster som är bredbands- och interaktivitetsberoende och som
passar både fasta och mobila terminaler och därmed kan konvergera.

Det som ställer till problem för tjänsteproducenter är olika terminalers olika attribut.
En del terminaler har stora skärmar och får sin strömförsörjning från elnätet, medan
andra terminaler har en liten display och är beroende av batteriets kapacitet. Månsson
menar därför att det är viktigt att kunna skala tjänsterna efter vilka kapabiliteter och
attribut terminalen har och vilken accessteknik som utnyttjas så att tjänsten blir så
optimal som möjligt för terminalen.

• Denna skalfunktion måste alltså beaktas så att rätt data skickas till terminalen
så att konsumenten får en användarvänlig tjänst. Det ska inte glömmas att en
del tjänster kommer konsumenten endast att använda vid fast access
alternativt mobil access och därmed behöver inte alla tjänster konvergera.
Därmed behöver dessa tjänster inte anpassas efter alla parametrar som
existerar.

För tillverkare av terminaler är Likviditetsmodellen ett värdefullt verktyg. Modellen
ger möjlighet till analys av vilka sorters terminaler som kan vara lämpliga för varje
sorts DMC.

• Det kommer att finnas en uppsjö av terminaler och DMC:s i framtiden och vi
får troligtvis terminaler inom kort som passar många sorters DMC:s, men
med tiden kommer terminalerna optimeras för att passa en kategori av DMC
för att på så sätt öka tjänsteupplevelsen.

Kim et al menar att en tjänst inte blir framgångsrik om den inte både innehåller
teknologiinnovation och värdeinnovation. För en värdeinnovatör gäller det att
ständigt skapa värdesprång för sina kunder genom att öppna upp nya
marknadsfönster.

• Det är också viktigt att hela tiden fokusera på kostnadsstrukturen så att
tjänsterna kan erbjudas till ett pris som konsumenterna accepterar vilket i sin
tur kan generera en massmarknad. För att bli framgångsrik som service
provider gäller det att var väl utrustad med både rätt tjänsteutbud och rätt pris,
för det råder knappast någon tvekan om att utbudet av tjänster kommer att
öka dramatiskt i samband med introduktionen av UMTS. Operatörer kommer
i allt större grad att upplåta sina nät till virtuella operatörer som precis som de
vanliga operatörerna kommer att erbjuda en mängd tjänster. Det kommer
därför att bli viktigt att hjälpa kunden att hitta rätt utbud på ett effektivt och
säkert sätt som samtidigt ger kunden integritet.

4.4.4 Drivkrafter för konvergensen
Det kommer vara kunderna tillsammans med kreativa aktörer som driver
utvecklingen av konvergensen. De vill nå och ha tillgång till alla sina tjänster
oberoende av vilken terminal eller accesstyp som används.

• På grund av att kunderna driver på, kommer fler och fler företag erbjuda sina
tjänster både för fast- och mobil access i enlighet med Kim et al hela tiden
gäller att skapa nya tjänster som ger kunden ett värdesprång.
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En av drivkrafterna kommer vara behovet av allestädes tillgängliga tjänster.

• Detta behov kommer lösas genom att fler tjänster flyttas från terminalen till
nätet och på så vis kommer användaren inte längre vara bunden till en
terminal.

Kunden kommer inte att märka någon skillnad eftersom tjänsten speglas upp i
terminalen och alltid är tillgänglig.

• Tjänsterna kommer till en början placeras centralt i nätet men ju mer de
kapacitetskrävande tjänsterna används desto viktigare kommer det att bli att
decentralisera dem så att Quality of Service kan upprätthållas så att nätverket
inte belastas onödigt mycket.

Bergman et al och Normann lyfter upp att det är mycket viktigt att tjänster levereras
till den utlovade kvaliteten och att det kan få stora negativa konsekvenser om inte
kunden upplever tjänsten tillfredsställande.

• Dålig kvalitet kan medföra att tjänstekonsumtionen inte uppnår de volymer
som behövs för att investeringarna ska bli lönsamma.

• Flexibla betalningsmöjligheter, hög tillförlitlighet och säkerhet utpekas som
faktorer som kan medföra skillnaden mellan succé och misslyckande för
service providern.

I Moores modell finns det ett stort glapp mellan tidigare användare och tidig
majoritet. Ett sätt att klara sig över detta glapp och på så sätt nå en massmarknad är
att utbilda konsumenterna. Detta har Europolitan förstått och kommer enligt sin
UMTS-ansökan starta utbildningar så att alla ska kunna lära sig och ta del av mobilt
Internet och de tjänster som kommer erbjudas där.

4.4.5 Hinder för en konvergens
Mobilt Internet är en av komponenterna som ligger till grund för konvergerade
tjänster och det är därför viktigt att studera hur dess utveckling kommer att bli. Många
av de rapporter vi studerat verkar ha en överdriven tro på mobilt Internets tillväxt men
Hypekurvan visar en mer realistisk bild över utvecklingen av mobilt Internet. Denna
kurva visar att marknaden och tekniken inte riktigt är redo för mobilt Internet. Men
mobilt Internet kommer utvecklas med tiden och attrahera både konsumenter som
service providers.

• Hypekurvans utveckling beror på hur väl skalningen av tjänsterna kommer att
gå. Det som kan förväntas är att skalningen gör att tjänsten inte blir likadana
för alla terminaler och därmed konvergerar inte tjänsterna fullt ut. Däremot
kommer innehållet i tjänsterna konvergerar, en slutkund kan göra det han vill
oberoende terminal och få support från samma ställe oberoende av vilken
access han använder.

Alla tjänster som är HTML/XML-baserade kommer att nås oberoende av vilken
terminal som används. De program som ligger till grund för tjänsterna konvergerar
inte bland annat pga. att det idag inte finns gemensamma operativsystem för alla
terminaler. Det krävs, som vi nämnt innan, dessutom olika gränssnitt mot användaren
för att en tjänst ska vara attraktiv eftersom terminalerna inte har samma
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displaystorlek, minneskapacitet och strömförsörjningsförmåga. Det finns idag ingen
färdigutvecklad tjänsteplattform som möjliggör masstillverkning av
multiaccesstjänster. Denna tekniska plattform måste utvecklas så att inloggning och
identitets bekräftning kan ske på ett säkert sätt. Idag skiljer sig detta förfarande
mellan olika terminaler och accessformer, vilket medför att e-signering inte kan
garanteras överallt och därmed är det svårt att betala varor som beställs utan att uppge
sitt kontonummer och det vill inte många.

• Det gränssnitt slutkunden ser kommer att upplevas olika beroende på vilken
terminal som används och därmed kommer terminalerna att så småningom
specialiseras för en viss typ av tjänster.

Ytterligare ett hinder mot konvergerade tjänster är att det inte finns raka och enkla
betalningsmodeller. De betalningsmodeller som erbjuds idag, baseras på en
grundavgift plus en avgift per påbörjad nerladdad megabit. Med denna modell
kommer tjänsterna bli mycket dyra att använda. Vi förespråkar i stället att man följer
de rekommendationer som Kim et al gör. De menar på att det är viktigt att priset sätts
redan vid utvecklingsstadiet av tjänsterna och att det sätts så lågt att en massmarknad
kan skapas.

Till sist får man inte glömma att till varje tjänst som kan erbjudas finns det ofta
substitut. En vägbeskrivningstjänst kan faktiskt ersättas av att man frågar
förbipasserande personer om vilket håll man ska ta sig, detta brukar dessutom vara
gratis. Tjänster för hemmet som till exempel kontroll av spisen om den är på eller inte
kan faktiskt ersättas med en billig timer. Detta betyder att de tjänster som ska säljas
över Internet måste kunna konkurrera både med värde, innehåll, kvalitet och pris.



58



59

Kapitel

55 BBRRAANNSSCCHHEENN

Målsättningen med detta kapitel är att visa för
läsaren hur konvergensen kommer att förändra
kommunikationsbranschen och vilka åtgärder
aktörerna kan vidta för att klara omdaningen.
Analysen i slutet av kapitlet visar på de
fundamentala förändringar som förväntas ske inom
branschen under den närmaste femårsperioden,

såväl vad gäller affärskonvergens som övrig branschutveckling.

Inledningsvis presenteras den teoretiska bakgrund från vilken den dynamiska studien
av branschutvecklingen görs, varefter den empiriska studien av branschen och dess
trender följer. Analysen av branschutvecklingen kommer därefter att göras utifrån den
valda teoretiska bas som presenterats, samt utgående från de expertutlåtanden som
presenteras i analysen.

5.1 Teoretisk bakgrund
Inledande studier av marknadsstrukturen gav oss förståelse för den föränderliga
situation branschen för närvarande befinner sig under. Den avreglering som skett det
senaste årtiondet har tillsammans med ett ökat fokus på standardisering lett till en allt
mer öppen bransch där motståndet för nya aktörer att komma in har minskat drastiskt.

Porters definition av en framväxande bransch är som följer (Porter 1980 s.211):

”Framväxande branscher är nyss bildade eller ombildade
branscher, som skapats av nya teknologiska innovationer,
förändringar i relativa kostnadsförhållanden, nya konsumentbehov
… som lyfter en vara eller tjänst till den nivå, där den blir en
potentiellt livskraftig affärsmöjlighet.”

Vidare menar Porter att:

”Det väsentliga kännetecknet för en framväxande bransch med
hänsyn till strategiformulering är att det inte finns några spelregler.
Konkurrensproblemet … är att se till att alla regler får en sådan
form att företaget kan leva och nå framgång med dem”.

Då kommunikationsbranschen faller in under definitionen av ombildande bransch
kommer valet av teori att avgränsas till teorier som berör starkt föränderliga
branscher, branscher som befinner sig i omstruktureringsfaser och teorier om hur
konkurrensfördelar kan byggas upp. De teorier som här tas upp pekar på förändringar
inom andra områden och därför kommer teoristudier att göras även inom följande
områden: nya regler för konkurrens samt organisering i nätverk.
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5.1.1 Dynamisk branschutveckling
Här presenteras grundläggande teori för branscher som är under stark utveckling eller
stor förändring. Porters teori om branscher under framväxt ligger som grund för detta
delkapitel tillsammans med den teori Day presenterar om hur man kan övervinna en
shakeout-situation.

Nyetablering och Fragmentering: I Porters klassiska teori om konkurrensstrategier
diskuteras branschutveckling och en lång rad etableringshinder för nya marknader tas
upp. Bland dessa syns välkända begrepp som befintliga stordriftsfördelar,
produktdifferentiering, kapitalbehov för att klara initiala investeringar,
omställningskostnader för befintliga köpare att byta leverantör, tillgång till
distributionskanaler, kostnadsolägenheter oberoende av stordrift (detta kan röra sig
om redan befintliga patent, avsaknad av erfarenhet, svår tillgång till råvaror samt
sämre lokalisering än befintliga aktörer) samt statlig politik (vilket till exempel kan
röra sig om beslut om skyddad marknad eller beslut om ökad konkurrens). Närvaron
av etableringshinder och förväntade svarsåtgärder av redan befintliga aktörer,
påverkar nyetablering inom branschen. Förväntan av svarsåtgärder utgörs
huvudsakligen av tidigare svarsåtgärder av aktörer inom branschen, styrkan hos olika
befintliga aktörer och deras makt över leverantörer och distributionskanaler samt om
den befintliga branschtillväxten är låg så förväntas branschen ha svårare att absorbera
ytterligare aktörer. En annan viktig aspekt är trycket från substitut som snabbt kan
förändra spelregler inom en bransch och direkt påverkar efterfrågan inom branschen
(Porter, 1980). Den miljö som uppstår när en ny bransch växer fram kännetecknas
enligt George Day av en svärm av nya aktörer som vädrar möjlighet till potentiellt
nya stora vinster och ser små inträdesbarriärer som ofta gynnar små flexibla företag.
Det är därmed svårt att förutsäga vilka potentiella nya aktörer som kommer att dyka
upp inom branschen (Day, 1997).

De förändringshinder som uppstår i en ny bransch är sällan desamma som kommer att
karakterisera branschens senare utveckling. I början rör sig hinderna mer sällan om att
styra över massiva resurser och oftare om att bära risker, vara teknologiskt kreativ
samt göra framsynta beslut för att anskaffa distributionskanaler. Detta förklarar varför
befintliga företag sällan är de som först ger sig in på nya branscher, utan först agerar
när framgångar börjar komma. Hur kunder reagerar på nya erbjudande bestäms av
erbjudandets karaktär, bär erbjudandet med sig en prestationsfördel eller rör det sig
huvudsakligen om kostnadsfördelar? Fördelens påtaglighet, kundens utgångsläge,
kundens behov av förändring för att kunna utnyttja det nya erbjudandet samt dennes
kostnadskänslighet är viktiga delar som påverkar kundens anpassningsförmåga
(Porter, 1980).

I branschens framväxtfas finns det inte regler och stordriftsfördelar som avskräcker
för nyinträde. Därmed kommer denna fas innehålla störst andel nybildade företag.
Köparna i denna nya bransch ses definitionsmässigt som förstagångsköpare och
därmed blir uppgiften för företag att skapa substitutionsvilja mot vad som tidigare
erbjöds köparna. Det gäller att informera och övertyga köparen om den nya varans
eller tjänstens potentiella fördelar och visa att dessa är högre än de risker köparen
lider i bytet. Det är inte ovanligt att företag i nya branscher arbetar med kortsiktiga
perspektiv och att trycket på att skaffa sig nya kunder eller frambringa nya produkter
är så stort att man ej planerar efter en analys av framtida villkor (Porter, 1980).
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Etablering tenderar att följa på tecken på framtida tillväxt såsom ändrad reglering och
produktinnovationer. Nyetableringar eller förvärvsetableringar av etablerade aktörer,
från andra branscher eller från andra marknader inom branschen, är ofta en viktig
pådrivande kraft för branschstrukturförändringar. Det nya företaget bär med sig
kunnande och resurser som kan användas för att förändra konkurrensen i den nya
branschen, vilket ofta är ett tungt motiv bakom etableringen. Dessa nya företag har
ofta lättare att se möjligheter till att förändra branschstrukturen eftersom de inte har
några band till tidigare strategier och kanske även känner till teknologiförändringar
utanför branschen, vilka kan sättas in i konkurrensen om den nya branschen.
Strukturförändringar inom en bransch, såsom teknologiutveckling, förändrar även
branschgränser och kan göra två företag som tidigare befann sig i skilda branscher till
direkta konkurrenter (Porter, 1980).

Val av tid för etablering: Porter diskuterar när tidig etablering på nya branscher är
lämpligt och sammanfattar följande fördelaktiga generella omständigheter (Porter,
1980):

• När image och anseende är viktigt för köparen och större anseende skapas
genom att vara föregångare.

• När inlärningskurvan är viktig och inte nollställs av efterföljande tekniska
generationer.

• När kundtrohet är så stor att det blir gynnsamt att först sälja till kunden.

• När absoluta kostnadsfördelar kan nås genom tidiga åtaganden ifråga om
råvaruleveranser, distributionskanaler osv.

I samband med diskussionen ovan nämns även omständigheter som gör tidig
etablering speciellt riskabelt:

• När den inledande konkurrensen grundar sig på annat än det som viktigare i
senare branschutveckling. Detta gör att företaget skaffar sig felaktiga
färdigheter och omställningskostnader.

• Höga kostnader för att utveckla marknaderna och små fördelar med att ha
varit delaktig i att utveckla marknaden.

• Om den tidiga konkurrensen blir dyr i sig men att dessa företag sedan
kommer att ersättas av intensivare konkurrens.

• Teknologiska förändringar gör tidiga investeringar gammalmodiga.

Motverka fragmentering: För att motverka en fragmentering av bransch kan man
försöka låsa upp de ekonomiska faktorer som bidrar till den fragmenterade strukturen.
Detta kan göras genom konsolidering om den teknologiska förändringen i branschen
skapar stordriftsfördelar eller erfarenhetsfördelar. Vissa innovationer kan sätta
standard och på så sätt stabilisera marknadsbehov som tidigare var skiftande. En
viktig aspekt i detta område är modularisering vilket kan bidra till större
komponentvolymer och därigenom större marknad. Vissa aspekter som skapar
fragmentering i branschen går att neutralisera eller skära bort genom att separera dem
från den övriga verksamheten. Om branschen är sådan att det är fördelaktigt att ha
stor marknadsandel, men detta är svårt att uppnå på grund av fragmenteringen så kan
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uppköp vara en lämplig väg att snabbt få tillgång till ny marknadsandel. En viktig del
i agerandet är att acceptera branschtrender tidigt, en fragmentering kan helt enkelt ha
berott på nyhetsgraden i branschen eller så kan den yttre branschtrenden leda till
konsolidering genom att orsakerna till fragmenteringen förändras. Genom att försöka
tillfredsställa alla på en fragmenterad marknad ökar sårbarheten maximalt för
konkurrenskrafter, även om detta kan vara en ytterst framgångsrik strategi i andra
branscher där det finns kostnadsfördelar i volymproduktion och andra ekonomiska
fördelar (Porter, 1980).

Shakeout: Förändringen inom branschen kommer sällan gradvis eftersom en
förändring inom en del av branschen får påverkan på andra delar vilket i sin tur föder
nya förändringar. De förändringar som sker genom fragmenteringen leder till
skiftande regler för konkurrens, som i sin tur skapar en kaotisk period med intensiv
konkurrens och tillväxten stannar av. Under denna period rensas en stor del av de
befintliga branschaktörerna bort (Porter, 1980).

Shakeout är den benämning Day gör på denna period av intensiv konkurrens med
minskande vinster och utslagning av aktörer. Vidare menar Day att det är
huvudsakligen tre faktorer som spelar roll för framväxten av en shakeout och dessa
är: Svag tillväxt på grund av hård konkurrens, Framväxandet av en branschstandard
samt Begränsad tillgång till resurser. För att överleva en shakeout är det viktigt att
man har en ledande position med värdeskapande produkter och tjänster. Detta kan
erhållas genom att (Day 1997):

• utveckla sina kärnkompetenser

• skapa värdeinnovation

• samarbeta med andra aktörer för att överbrygga sina kunskapsgap.

Dessa två första sätten att skapa en position för att överleva shakeout kommer att
djupare preciseras nedan under rubriken: Överleva en shakeout, medan det tredje
sättet huvudsakligen kommer att studeras i delkapitel 5.1.3, Organisering i nätverk.

De återstående företagens lönsamhet beror på hur branschen förändras under denna
tid. Växer det fram förändringshinder så kan företagen förvänta sig goda ekonomiska
resultat även i den nya eran av lägre tillväxt. De nya förändringshinder som skapats
kan innebära avbräck från befintliga hinder och medför ett behov för företag att
anpassa sig till nya teknikkrav och nya produkterbjudanden. Den nya struktur som
skapas i branschen kommer att bestämma den långsiktiga vinstpotentialen hos
marknaden (Porter, 1980).

Överleva en Shakeout: Day poängterar, enligt ovan, tre huvudsakliga sätt att
överleva en shakeout, vilka här kommer att studeras närmare utifrån andra teorier:

Utveckla sina kärnkompetenser - Då en aktör ger sig in på en ny bransch måste
aktören identifiera sina kärnkompetenser, identifiera branschmöjligheter samt planera
och utveckla nya affärsinriktningar (Bakker et al, 1994). Vad det gäller
branschmöjligheter består de flesta företag av tre huvudsakliga verksamhetsområden:
kundrelationer, produktinnovationer och infrastruktur. Då en bransch fragmenteras
måste företag använda sig av unbundling av dessa verksamheter för att nå fokusering
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kring ett verksamhetsområde och på så sätt skapa förmågan att konkurrera på den mer
konkurrenssatta marknad som bildas (Hagel et al 1999).

Skapa värdeinnovation – Enligt teorier om värdeinnovation gäller det hela tiden att
sträva efter att skapa kunden ett överlägset värde. Denna strategi låter sig inte styras
och begränsas av traditionella värderingarna av var konkurrens och vinster kan göras
på marknaden utan strävar alltid efter att deras erbjudande ska bära med sig extra
värde gentemot konkurrenters och på så sätt vara konkurrenskraftig. Det gäller då att
fokusera sitt erbjudande mot den del av marknaden där de flesta köparna finns och
inte jaga runt och försöka fånga alla potentiella kunder. Teorin om värdeinnovation
säger vidare att aktörer ej ska begränsas av vad de arbetar med idag, utan ständigt
måste ifrågasätta vad det bästa skulle vara om de börjat om från början. Teorin om
Business process reenginering kallar detta sätt att betrakta situation: ”clean sheet”
design, eftersom det innebär att man släpper sin nuvarande organisation för att helt
börja om från början. Endast genom att på detta sätt studera problemet objektivt,
d.v.s. genom att frikoppla sättet att se på problemet från den befintliga organisationen,
kan ett optimalt sätt att angripa problemet väljas (Davenport, 1995). Genom detta
tankesätt begränsas värdeinnovatörer i mindre grad av nuvarande branschgränser utan
siktar på att skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för kunderna (Kim et al,
1999).

De tankebanor som teorin om värdeinnovation använder sig av passar väl ihop med
delar av de tankar som D´Aveni presenterar om branscher som styrs av
Hyperkonkurrens31. Där argumenteras för att det inte finns några långsiktiga
bestående konkurrensfördelar utan att företag hela tiden måste arbeta för att slå ut de
produkter som finns på marknaden för att deras nya erbjudande ska bli det som tar
marknadsdelar. Det gäller att genomföra utslagningen av befintliga produkter även
om det är ens egna produkter som för närvarande har marknadsandelarna, detta
fenomen kallas creative destruction. Gör man inte detta kommer någon annan att
komma in på marknaden med en ny produkt och det är bättre att det är du själv som
tar dina gamla marknadsandelar än att någon annan gör det. Det gäller för företag att
vara snabba och aktivt arbeta för att förändra de befintliga spelregler som gäller inom
branschen (D´Aveni 1994).

För att företaget ska klara av snabba förändringar är det, enligt Hitt och DeMarie,
viktigt att bygga upp strategisk flexibilitet. De menar att den nya konkurrensen byggs
upp av fyra huvudtrender:

1. Ökad hastighet vad gäller teknologiutveckling och teknologiutslagning.

2. Att vi befinner oss i informationsåldern.

3. Den kunskapsintensiva delen av konkurrensen ökar.

4. Framväxten av branscher med positiv feedback.

Dessa fyra trender tillsammans med ökad globalisering skapar den nya miljön för
konkurrens som bland annat bygger på ökande antal strategiska diskontinuiteter,
svagare branschgränser, hyperkonkurrens, ökat fokus på innovation och kontinuerligt

31 Hyperkonkurrens – när marknaden närmar sig en öppen och perfekt konkurrens
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lärande samt extremt fokus kring pris, kvalité och att tillgodose kundernas önskemål.
De menar vidare att det i den nya miljön är bättre att vara (Hitt et al, 1998, s 28):

”[R]ather be roughly right and fast than exactly right and slow. The
cost of delay is greater than the cost of an occasional mistake”

I denna miljö blir det viktigt att arbeta med horisontella organisationsstrukturer och
allianser eller nätverk, som gör att man kan koncentrera sig kring sina
kärnkompetenser och utnyttja andra aktörers kärnkompetenser som komplement
genom det nätverk man ingår i. På så vis möjliggör den nya branschstrukturen att små
aktörer arbetar gemensamt och på så sätt utmanar de stora aktörerna genom att vara
effektivare på varje delområde (Hitt et al 1998). Nätverksteori kommer att studeras i
kapitel 5.1.3, Organisering i nätverk.

Konsolidering: Under denna shakeout sker en konsolidering bland de branschaktörer
som överlever (Day, 1997). Vidare tenderar branscher att konsolideras då
förändringshinder inom branschen är höga eftersom befintliga aktörer då försöker få
en större del av marknaden och det inte kommer ersättare till de aktörer som
avvecklar för att de är mindre framgångsrika. Vid låga förändringshinder kommer
däremot nya aktörer att ta upp platsen efter dem som lämnar branschen, detta sker
dock inte alltid med det samma utan en viss tids konsolidering kan uppstå vid en
branschnedgång med många lämnande aktörer. När åter vinster och försäljning i
branschen hämtar sig kommer dock nya aktörer att ta platsen från dem som lämnade
branschen. Finns det nedläggningshinder i branschen kommer konsolidering ej att
ske eftersom aktörer då stannar kvar även då vinsterna sviker (Porter, 1980).

5.1.2 Nya regler för konkurrens
För att förtydliga två speciella aspekter för konkurrens inom kunskapsintensiva
branscher kommer här att presenteras teorier som berör positiv feedback samt system-
lock-in.

Positiv feedback: I kunskapsbaserade industrier gäller det att arbeta för att skapa
trender med positiv feedback, vad Brian Arthur kallar Increasing Returns. Detta
innebär att extra insatser när man väl lyckats inom ett segment ger oproportionellt stor
utdelning till skillnad från i tillverkningsindustri, som lider av diminishing returns,
där man når en nivå då extra insatser knappt alls ger någon utdelning. Likaså innebär
increasing returns att aktörer som går dåligt kommer att fortsätta att förlora fördelar
och aktörer som det går bra för kommer att vinna nya fördelar. Många
högteknologiföretag har aktiviteter inom kunskapsintensiva branscher såväl som inom
bulkproduktion. Då de olika aktiviteterna lyder under olika regler för konkurrens
delas företagen ofta upp i två skilda funktioner.

Skilda regler: Bulkproduktion har behov av kontroll, planering, kvalitetsförbättring
och att hålla kostnaderna nere, medan det i kunskapsintensiv konkurrens snarast
gäller att hitta nästa stora teknologivinnare. Kunskapsintensiva branscher styrs av
behov av platta organisationer med effektiva grupper som står i nära kontakt med
ledningen. Det gäller då för företag att lyckas med adaption i förutseende mening, det
gäller alltså att se nästa våg, lista ut hur den kommer att se ut och positionera sig för
att utnyttja den. I denna typ av marknad finns det två grundantaganden: det lönar sig
att vara först ut på en marknad och det lönar sig att ha en superb teknologi. Dessa två
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antaganden räcker dock inte för att klara sig på en ny marknad utan man måste ha en
aktiv styrning för att nå stor marknad. En vanlig taktik som fungerar väl är att ge
rabatter eller till och med att skänka bort produkter. Det är dock många företag som
inte inser behovet av aktiv marknadsbearbetning även för tekniskt ledande produkter
och många företag hamnar i fara då de ofta prissätter för att snabbt försöka få tillbaka
på sina höga FoU-kostnader.

Anledningen till positiv feedback: Grunden till positiv feedback är att branscher inte
är utsatta för perfekt konkurrens. På så sätt kan det skapas effekter som lock-in32 och
marknadsstandarder som gynnar de företag som redan går bra. Produkt
differentiering, teknisk inlåsning och varumärke är några av de egenskaper som spelar
roll för en eventuell lock-in. Kännetecken för marknader som lyder under increasing
returns är som följer:

• Marknadsinstabilitet

• Många möjliga utkomster

• Osäkerhet

• Lock-in möjligheter

• Möjlig dominans av en produkt som inte är den bästa

• Stora vinster för marknadsvinnarna

Stora inledande kostnader inom FoU, kunders tekniska låsning samt nätverkseffekter
som skapas genom att produkter är kompatibla med ett nätverk av produkter och
användare är enligt Arthur några av de mest centrala anledningarna till att
högteknologimarknader ofta lyder under increasing returns. Produkter i marknader
med positiv feedback existerar i nätverksgrupperingar med andra produkter. På så sätt
stärker produkterna varandra och ger möjlighet till överföring av användare från en
produkt till användning av även andra produkter. Då förflyttas lock-in möjligheter
från produktnivå till nätverksnivå och det är inom detta nätverk som positiv feedback
förstärks (Arthur, 1994).

System-lock-in: Hax et al presenterar en modell med tre distinkta strategiska val samt
hur dessa val påverkar de satsningar företaget måste göra. De tre strategierna placeras
i hörnen på en triangel för att betona att det är helt olika strategier att arbeta efter och
att de därför kräver skilda synsätt från aktörerna.

De två traditionella synsätten, customer solutions (stort utbud av varor och tjänster
som kan anpassas till kundens behov) och best product (genom differentiering eller
kostnadsledarskap), ligger som bas i triangeln och den tredje strategin kallad System
lock-in ligger i den tredje hörnan. System lock-in baseras kring konkurrens på
systemekonomisk nivå, med andra ord är det viktigt att förbättra det system som
produkten eller tjänster erbjuds i. Förbättring av systemet består till stor del av att
locka komplementärer till sin produkt, det vill säga aktörer som erbjuder produkter
som ökar attraktiviteten av din produkt. Författarna betonar att det inte finns ett

32 Egenskaper hos erbjudandet eller marknaden skapar bindningar för kunden och det behövs
en ansträngning för att bryta denna låsning i de fall det överhuvudtaget är möjligt.
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universalt ”bästa sätt” att angripa marknader utan valet av position och strategi ska
göras utifrån de förutsättningar som finns i den specifika marknaden. Det är tänkbart
att kombinera olika strategier men för förståelse är det viktigt att studera varje sätt för
sig och betänka de olika förutsättningar varje sätt har att konkurrera (Hax et al, 1999).

Även vad som i första anblick betraktas som en konkurrent kan visa sig att egentligen
vara en komplementär enligt den teori Brandenburger et al presenterar genom sitt
begrepp Co-opetition. Begreppet bygger på förhållandet mellan competition och
cooperation, dvs. konkurrens respektive samarbete (här i avseendet komplementär).
Det viktiga i dessa båda definitioner är att andra aktörer bör betraktas som en:

• Komplementär om kunder värderar din produkt högre då de har den andra
aktörens produkt än om de inte har den.

• Konkurrent om kunder värderar din produkt lägre då de har den andra
aktörens produkt än om han inte har den.

Med denna definition kan en komplementär vara en konkurrerande aktör som bidrar
till att öka marknaden och därmed öka värdet av ditt erbjudande. Det är således
viktigt att man i varje situation avgör om andra aktörer är konkurrenter eller
komplementärer (Grant, 1998).

Angreppssätt efter strategival: Hax et al betonar tre angreppssätt som bör beaktas i
val av strategi:

• Scope. Detta innebär vad man bör satsa på baserat på gjort strategival.

• Scale. Denna mäts ofta genom marknadsandelar, men bör beaktas beroende
på vilken strategi man valt. På så sätt bör man välja vad man ska mäta enligt
tabellen nedan.

• Bonding. Detta handlar om vad kunden ska bindas fast vid, i tabellen nedan
visas även viktiga aspekter för de olika bindningarna beroende på strategival.

Hax teoretiska bidrag är studierna av innebörden för angreppssätten givet det
strategiska valet system lock-in, det mest centrala för denna strategi är dock vikten av
att öka antalet komplementärer till systemet för att på så sätt öka systemets värde. Att
erbjuda en öppen arkitektur anses vara en förutsättning för att attrahera många
oberoende komplementärer. Tabell 5.1 presenterar hur de skilda angreppssätten bör
beaktas utifrån valda strategier (se tabell 5.1), och nedan kommer angreppssätten för
system lock-in strategin att utvecklas.
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Tabell 5.1: Sammanställning över strategival.

Scope - Alla meningsfulla aktörer i systemet studeras med tanke på skapandet av
ekonomiskt värde. Det är viktigt med ett starkt arbete för att stimulera
komplementärer i såväl variation som antal. En öppen arkitektur som tillåter
oberoende aktörer att ge sig in i systemet är avgörande för att skapa den
mångfacettering som behövs.

Scale - Det är viktigt att ha störst andel komplementärer och det är därför detta mått
som bör mätas.

Bonding - Den allra viktigaste aspekten för system lock-in strategin är kunders
bonding med systemet. Genom att utnyttja komplementärer skapas ett komplext
erbjudande som är ytterst svårkopierat för konkurrenter på grund av systemets många
olika aktörer och delar. Genom att attrahera många komplementärer ökar värdet som
systemet erbjuder och därmed ökar viljan för kunder att tillhöra det systemet. Ökat
antal kunder ökar motivationen för ytterligare komplementärer att bli del av systemet
och en spiral av positiv feedback har skapats (Hax et al, 1999).

Olika nivåer av bonding: Hax et al diskuterar olika bondingnivåer samt deras värde
och placerar dem, i ökande grad av bonding, enligt följande (Hax et al, 1999):

1. Dominant Design. Skapandet av en dominant design styrs av first-mover
advantages vad det gäller features (finesser), service och pris. Kunden
attraheras här av att produkten, eller tjänsten, bättre levererar det kunden bryr
sig om än andra lösningar. Produkten riktas mot ett brett kundsegment där
det uppfyller kraven, även om den inte är specialiserad för någon användare.

2. Customer Lock-In. Viktiga aspekter för att låsa kunden till ditt erbjudande är
varumärke, prisstruktur, kundanpassade lösningar eller genom att kunden
har lärt sig ditt system och att det då blir motstånd för att byta system. Det
rör sig här om att skapa högt motstånd för kunden att byta system samtidigt
som man höjer systemets eget erbjudande. Standardiserade produkter kan
skapa lock-in effekter genom att öka det totala värdet av erbjudandet. Detta
kan göras genom att göra de omkringliggande processerna, såsom
kundservice och betalningssätt, till en aktiv och effektiv del av erbjudandet.

3. Competitive Lock-Out. Skillnaden gentemot customer lock-in är ganska små.
Varumärke, patent, ständiga innovationer och begränsade totala resurser
för att komma åt kunden finns på marknaden (detta kan röra sig om att äga
eller styra de begränsade resurser som finns på marknaden) är några av de

BEST PRODUCT CUSTOMER SOLUTIONS SYSTEM LOCK-IN
Scope Defeatured to Fully featured

Low cost to differentiated
Broad product range:

• Bundling
• Joint development
• Outsourcing

Naturing Complementors
• Variety and number
• Open architechture

Scale Product:
• Market share

Customer:
• Customer share

System:
• Complementor share

Bonding Links to product:
• First to market
• Dominant design

Link to customer:
• Customer lock-in
• Learning
• Customization

Link to system:
• Competitor lock-out
• Proprietary standards
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sätt som bidrar till att skapa en utelåsning av konkurrenter. Här är det viktigt
att låsa in distributörer och leverantörer för att på så sätt hindra
konkurrenters tillgång till marknaden. Att ta kontroll över resurserna som
leder till kunderna kan endast göras i de fall det finns en begränsad mängd av
dessa resurser annars kommer konkurrenterna bara att utveckla sina egna
resurser.

4. Proprietary Standard. Detta förutsätter att kunders kostnad för att byta
system är högt, samt att det är svårt för konkurrenter att kopiera erbjudandet.
Det finns några centrala punkter som gäller för att nå kontroll över en
standard. Viktigast är att låsa komplementärer till sig, men detta fungerar
endast om kunder söker sig till det erbjudande som levererar störst system.
Slå fast positionen som marknadsledande i att dra till sig komplementärer
samt skapa ett nätverk av tredjeparts leverantörer för att stärka produktens
attraktivitet.

Noteras bör att de två senare (3 och 4) inriktar sig mot att låsa in företag snarare än
kunder, även om det indirekt innebär att även kunder kommer att låsas in genom den
begränsning av konkurrerande erbjudande som skapas. Båda dessa fungerar även
enligt självförstärkande principer, även om de är starkast i fyran, eftersom en
dominerande ställning bland leverantörer tenderar att skapa en ökad yta mot kunderna
som förhoppningsvis leder till ökat antal kunder.

5.1.3 Organisering i nätverk
Traditionella sätt att strukturera värdeskapande i värdekedjor mellan olika företag är
under förändring och nya modeller växer fram. I teorierna om dynamisk
branschutveckling inleds diskussionerna kring behovet av flexibla, horisontella
organisationsstrukturer fokuserade kring kärnkompetenser. Denna fokusering skapar
ett behov av komplimentering med andra kompetenser och detta görs genom det
nätverk organisationen ingår i. I detta delkapitel kommer teorier angående
organisering i nätverk samt värdeförskjutning i nätverk att presenteras.
Huvudsakligen presenteras en teori om intelligence migration samt en teori om
syndication.

Dynamiska Nätverk: Miles et al presenterar en uppställning av olika sorters nätverk
och presenterar där bland annat en sammanfattning av det dynamiska nätverket. Detta
nätverk återfinns oftast i turbulenta miljöer där flexibilitet, specialisering och
anpassning blir centrala värden. Fokusering på kärnkompetenser gör att alla de
funktioner som inte räknas till företagets absoluta kärnkompetenser bör vara föremål
för eventuell outsourcning. Förutom de centrala värden som presenterats leder denna
fokusering även till minskat kapitalbehov och lägre overheadkostnader. Genom ett
nätverk av små entreprenörer kan stordriftsfördelar, i den mån de finns, utnyttjas. Det
dynamiska nätverket har ett mindre informationsutbyte mellan aktörer än vad mer
stabila nätverk har då detta nätverk är mer benäget att förändras eller upplösas. Vid en
sådan upplösning eller förändring menar författarna att före detta partners lätt kan bli
nya konkurrenter. En bromsande effekt för nätverkets dynamik är att somliga aktörer i
nätverket anses mer vitala än andra och att långsiktiga relationer knyts till dessa
(Miles et al, 1992).
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Förskjutning i värdekedjan: Den traditionella värdekedjan går mot att aktörer blir
allt mer specialiserade kring sina kärnkompetenser och utnyttjar kärnkompetenser hos
andra aktörer i värdekedjan. Samtidigt ökar tillgängligheten av information i
nätverket genom den IT utveckling som sker. Den friare informationen tillsammans
med fokuseringen kring kärnkompetenser ökar då möjligheten för aktörer i en
värdekedja att gå in och även ta samma del i en annan värdekedja. På detta sätt kan en
aktör utnyttja sin kärnkompetens för samma funktion i nätverk som är helt skilda och
vars slutprodukter är helt olika och oberoende av varandra (se figur 5.1). Den kunskap
som aktören skapar i de skilda värdekedjor kan sedan ligga till grund för ytterligare
konkurrensfördelar (Liljedahl, 2000).

Intelligence migration: Sawhney et al presenterar en teori om två enkla mönster i
evolutionen av nätverk (se tabell 5.2). Mönstrena handlar om intelligence migration,
intelligensförskjutning, och ligger till grunden för vad de argumenterar för är helt nya
spelregler för organisering i nätverk. För att förtydliga deras notation menar de att
nätverk är en bärare av information som kan vara väldigt enkel, men även ytterst
komplex, såsom Internet. Med intelligens menar de nätverkets funktionalitet såsom
att distribuera, spara, sätta samman eller modifiera informationen som bärs i
nätverket. På så sätt blir intelligens en slags pekare på var värdet skapas eftersom det i
informationsekonomin innebär ökat värde att kunna utnyttja den information som
finns i nätverket. Författarna gör här en liknelse mellan utvecklingen i Internet
nätverket och utvecklingen av organisationsnätverk.

FÖRR NU

Placering i nätet Samlad intelligens Frikopplade delar
• Back-end i kärnan
• Front-end i periferin

Mobilitet Få, stora, isolerade grupper Många, små, sammanlänkade

Tabell 5.2: Två mönster för intelligensmigration i nätverk

Figur 5.1: Hur värdet migrerar i värdekedjan
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Första mönstret - Det första mönstret rör sig om var intelligensen i nätverket finns
och här påvisas tendensen att intelligensen, från att ha varit samlad, håller på att
splittras till två mer effektiva delområden som placerar sig i ändpunkterna av
nätverket. Uppdelningen sker så att den intelligens som behövs gemensamt för många
delar av nätverket, kallat back-end intelligence, placeras integrerat i den delade
infrastrukturen medan den kundspecifika intelligensen, kallat front-end intelligence,
placeras nära kunderna i specialiserade och kundanpassade enheter. På detta sätt delas
intelligensen upp i två delar som styrs av de speciella krav som finns på den specifika
delen, såsom att ”Back-End” har krav på centralisering, robusthet, skalbarhet och
standardisering, medan det som är avgörande för ”Front-End” är decentralisering,
flexibilitet, kundanpassning och att intelligensen är satt i sitt sammanhang (Sawhney
et al, 2001).

Andra mönstret - Mobiliteten i intelligens är det andra mönstret och här visas på en
förskjutning från stora isolerade enheter mot mindre och friare enheter som kan
bindas ihop till paket när det blir nödvändigt att använda flera skilda enheter för att
lösa ett problem. Denna sammanbindning kan göras när och var som helst och
möjliggörs genom en styrande funktion placerad över de båda enheterna. Detta
innebär till exempel att PC-maskiner av idag i stor utsträckning skulle kunna ersättas
av specialiserade enheter som via nätverket använder sig av kompletterande kraft och
intelligens från andra enheter i nätverket om så skulle behövas. Genom att de styrande
funktioner över de olika enheterna blir effektiva, samt att standardiserade sätt att
kommunicera mellan enheter skapas så möjliggörs snabba och effektiva samarbeten
över gränserna mellan enheter inom ett nätverk. Standardiseringen av kommunikation
är en viktig aspekt och kommer att spela en central roll i definieringen av branschens
framtida struktur (Sawhney et al, 2001).

Fyra trender - Inom den nätverksbaserade världen tas fyra trender upp och diskuterats
utifrån basen att när allting är sammankopplat i ett gemensamt nät så kommer
ekonomiskt värde i detta nät att bete sig väldigt annorlunda gentemot hur det betedde
sig i den traditionella och bundna världen:

• Value at the Ends - Värdeförskjutning mot nätets slutändar där det i kärnan
kommer att röra sig om att funktioner med skalfördelar kommer att samlas,
medan de yttre delarna som är närmast kunderna kommer att betonas av
kundanpassning. Detta gäller såväl för Internet som för företag i nätverk.

• Value in Common Infrastructure - Gemensamma infrastrukturer såväl inom
datakraftfunktioner som inom vanliga företagsfunktioner såsom order
hantering, distribution och tillverkning.

• Value in Modularity - Enheter i form av tekniska apparater, mjukvara men
även företagsprocesser kommer att specificeras som väldefinierade,
självständiga moduler som snabbt och lätt kan kopplas samman med andra
moduler. Värdet kommer i stor del i skapandet av moduler som kan kopplas
in i så stort antal nätverk som möjligt för att på så sätt öka modulens nytta.

• Value in Orchestration - Med uppdelningen i moduler kommer att följa ett
behov av att koordinera mellan moduler. Denna förmåga kommer att yttersta
värde då värdet i modulerna annars ej kan tas tillgodo.
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Genom att utnyttja de möjligheter som ges i nätverken kan man öka vinstpotentialen
på fyra huvudsätt. Det första är att man, genom nätets sammanknytande effekter, kan
flytta intelligens till delar där det är billigare att uppehålla den, t.ex. i andra regioner.
Det andra sättet innebär att man kan kombinera ihop intelligens som tidigare var
spridd i infrastrukturen till en stor gemensam infrastruktur som kan erbjudas över hela
nätverket. Tredje sättet erbjuder möjligheter att binda samman friliggande yttre
enheter genom ett gemensamt informationsnät. Sista sättet är att man ökar förmågan
att koppla samman värdeskapande funktioner från skilda delar i nätet för att på så sätt
skapa personliga kundanpassningar av paketerbjudanden (Sawhney et al, 2001).

Intelligensförskjutning i telekombranschen - Kärnan i Sawhney et als resonemang
förs även kring behovet för aktörer inom framförallt telekommunikation att anpassa
sig till kundens behov på ett effektivt och kundnära sätt. De menar vidare att det ej
längre kommer att bli möjligt för operatörer att enbart erbjuda access, utan aktivt
måste erbjuda värdeadderande infrastrukturstjänster. Värdet förskjuts och kommer att
samlas upp i nätverkets ändar där infrastrukturserbjudare som Sun, Cisco och Nortel
kommer att kunna göra stora vinster, samt i utkanten av nätverket där företag kan
skapa värde genom att sköta kundinterface och därigenom hantera kundrelationer.
Liknande förändringar genomgås i datorbranschen där företag börjar erbjuda
datorkraft via Internet snarare än försäljning av enheter (Sawhney et al, 2001).

Syndication: Begreppet innebär ett sätt att sammansluta mellan oberoende företag för
att på så sätt utnyttja de speciella förhållanden som nya marknaden ställer.
Syndikationstekniken mynnar från underhållningsindustrin där tecknare gör tecknade
serier som sedan säljs via Cartoonists, vilka samlar ihop en rad olika strippar åt
tidningar som sedan distribuerar dem.

Syndication passar utmärkt för webben eftersom:

1. det kräver att produkten inte förbrukas vid säljandet utan kan säljas om och
om igen. Detta innebär att begreppet bara fungerar för information eftersom
denna ej förbrukas då den säljs.

2. moduläritet krävs för att erbjuda en samling av mindre och fristående
erbjudanden

3. det behövs många olika fristående distributionskanaler

Det är inte längre det enstaka erbjudandet som blir viktigt utan möjligheten att
kombinera ihop olika erbjudanden till en helhet. På så sätt ökar betydelsen av det
nätverk som byggs upp och betydelsen av varje enskild del minskar. Tre roller växer
fram i Syndication:

• Originators. Innehålls- eller produktproducent. Denna kategori blir större
med hjälp av Internet, genom att öka den bredd av produkter som kan
erbjudas, samt genom att möjliggöra för enskilda aktörer att sprida sina
produkter globalt.

• Syndicators. Paketerar produkten för distribution och samlar ihop ett stort
antal produkter från olika originators för att sedan sälja in dem till flera
distributors. Genom att arbeta med standardformat och kontrakt kan de
paketera produkter på ett sätt som ökar värdet av de ingående produkterna.
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• Distributors. Levererar produkten till användarna och arbetar med ett stort
antal syndicators för att därigenom skapa det bästa utbudet för sina kunder.
På så sätt kan de erbjuda mycket mer till sina kunder än om de själva skulle
stå även för skapandet av produkten.

Det är möjligt för aktörer att välja en eller flera av ovanstående roller och det kan vara
önskvärt att efterhand ändra sina roller och pröva nya.

Mångfald förändrar konkurrensregler - Traditionellt har strategi ofta rört sig om att
företaget ska hitta platser i värdekedjan där det är möjligt att öka sina vinster. Det har
rört sig om att ta kontroll över eller skapa knappa resurser. Internet för med sig att de
knappa resurserna ersätts av mångfald och stora tillgångar genom att informationen
kan reproduceras ett obegränsat antal gånger, den kan brytas ned och sedan sättas
ihop till nya kombinationer, samt levereras överallt hela tiden. Då måste företagets
strategi förändras till att dra nytta av den mångfald som finns istället för att försöka
låsa in begränsade resurser. Kärnförmågor blir inte längre hemligheter att bevara, utan
är istället tillgångar att köpas och säljas. Som en knapp resurs bidrar kärnförmågan
som en källa till privata fördelar, men med mångfald är kärnförmågor ens bästa
produkt och om man försöker att hemlighålla den istället för att utnyttja den så
kommer snart konkurrenter att ha hunnit ikapp. Genom att använda sig av syndication
kan dessa potentiella konkurrenter istället göras till kunder genom att de använder sig
av dina kärnförmågor snarare än att utveckla sina egna konkurrerande förmågor. Den
nya organisationen blir en rörlig mix av relationer men för kunderna ser de
fortfarande likadana ut. Det som har ändrats är dolt för kunden och rör sig om vem
som utför de olika delarna som bidrar till kundens upplevelse av produkten (Werbach,
2000).

5.2 Branschdefinition
Rapportens definiering av bransch bygger på Porters arbetsdefinition (Porter, 1980,
s.27):

”… en grupp företag som producerar produkter vilka är nära
substitut för varandra”

I enlighet med Sjöströms rekommendationer väljer vi dock att vinkla denna definition
beroende på den analys som skall göras (Sjöström, 1996). Vår definition på
kommunikationsbranschen blir då, enligt den definition av kommunikation som valts:

”interaktiv transport av information i en eller annan form mellan
terminaler”

Detta innefattar tekniker som möjliggör en interaktivitet av användaren, vilket till
exempel exkluderar vanlig TV som bara tillåter sändning till användaren. Exempel på
teknikområden som ingår i branschen är följande:

• Fast och mobil telefoni

• IP-kommunikation

• Digital-TV

• Radiokommunikation
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Kommunikationsbranschen är för närvarande under stor förändring och två stora
branscher, telekom och datakom, håller på att förenas i en enda bransch baserad kring
IP-kommunikation. Denna nya bransch arbetar vidare med de krav på mobilitet som
växt fram i telekommunikationsbranschen, såväl som de krav på snabba
dataöverföringsmöjligheter som ställts på datakommunikationsbranschen.

5.3 Historisk branschutveckling
Historiskt har den nuvarande kommunikationsbranschen två ursprung:
Telekommunikationsbranschen samt Datakommunikationsbranschen, såsom beskrevs
under branschdefinitionen ovan. Allmänt för båda branscherna är en teknikfokusering
samt att branscherna dominerats av stora aktörer på grund av höga
initieringskostnader och låga vinstmarginaler. Vidare har även standardisering varit
centralt i de båda branscherna.

5.3.1 Telekommunikationsbranschen
Den traditionella telekommunikationsbranschen har byggts upp kring nationella
system med statliga monopol. På så sätt har staten tagit hand om den infrastruktur
som telekommunikation inneburit. Genom statens ägande har allmännyttan och de
enorma ekonomiska satsningar som krävs för uppbyggandet av denna infrastruktur
säkrats. Baserat på nationella isolerade system har utvecklingen skett under egna
former i varje land, även om en del informationsutbyte mellan aktörer i olika länder
skett via bland annat standardiseringsorgan. Inom denna bransch finns områden som
fast- samt mobil telekommunikation. Branschen innefattar uppbyggnad samt
underhåll av kommunikationsnät samt skapandet av telekommunikationstjänster att
placera i näten.

De båda områdena fast respektive mobilt har styrts av olika förutsättningar och har
därför utvecklats till två skilda system baserade på två skilda tekniker, vilket medfört
att tjänsterna måste lösas skilt för de olika näten. De olika områdena arbetar var för
sig med standardisering för att skapa gemensamma tekniska lösningar med andra
aktörer inom samma bransch på internationell nivå. Tjänsteutvecklingen har inte
berörts av denna standardisering utan endast kommunikationen har standardiserats. På
så sätt har olika länder skapat olika tjänster och skapat liknande tjänster på olika sätt.
Den gemensamma tekniklösningen vad det gäller kommunikation har dock
möjliggjort kommunikation mellan olika operatörer och därmed olika länder, dock
har det vanliga tjänsteutbudet inte funnits vid denna kontakt på grund av företagens
skilda tjänstelösningar. Inom denna bransch har starka leverantörer växt fram genom
att standardiseringen skapat stora marknader för såväl systemleverantörer som
terminalleverantörer. Ericsson, Nokia och Siemens är exempel på sådana stora
system- och terminalleverantörer.

5.3.2 Datakommunikationsbranschen
Denna bransch är yngre än telebranschen och lider inte heller av den splittrade
uppdelning som telebranschen växt fram i. Redan under 1980-talet och fram under
90-talet skedde en omformning av databranschen som baserades kring framväxten av
standarder. Från att branschen kretsat kring några stora aktörer som levererade
helhetssystem, möjliggjorde standardiseringen för mindre aktörer att gå in och
specialiserar sig på delar av systemet. På så sätt kunde de erbjuda en bättre lösning än
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de som försökte erbjuda hela systemet och kunders valmöjlighet att kombinera
erbjudanden till en egen helhet ökade. De aktörer som försökte sig på att behålla ett
systemgrepp fick problem och de flesta försvann eller förändrades. Vad som växte
fram var två skilda grupper av aktörer, nämligen produktleverantörer och
tjänsteleverantörer. De nya företag som bildades inom teknik eller tjänst tillhörde de
som blev framgångsrika inom databranschen, t.ex. Intel, Microsoft och Compaq inom
teknik. På så sätt tilläts specialisering genom skapandet av standarder. Denna
polarisering inom branschen påverkade de förutsättningar för affärsverksamheten som
drev de olika aktörerna. För teknik- och produktleverantörer blev det viktiga att
tillverka de bästa produkterna, ha en bred geografisk marknad för att på så sätt öka
kundmassan samt att sälja till flest kunder. Tjänsteleverantörerna i sin tur behövde
skapa de bästa produkterna i sin kategori, möjliggöra användandet av tjänsten på de
flesta tekniker som fanns, ha nära kundkontakter samt en mer lokal verksamhet
eftersom kulturella förutsättningar skilde olika marknader från varandra. Den
branschförändring som sågs inom Telekom i början av nittiotalet har enligt Lundberg
et al stora likheter med den situation som databranschen befann sig i innan
omstruktureringen och de har båda standardisering som en drivande faktor (Lundberg
et al, 1994).

Den utveckling som datakommunikation har genomgått är baserad kring utvecklingen
av Internet. Grunden till Internet lades redan under sextiotalet men Internet, såsom det
är idag, fick ingen egentlig spridning förrän under nittiotalet. Den snabba spridning
som skedde under nittiotalet kan mycket hänvisas till den modulära och
standardiserade teknik som Internet är baserad på genom OSI strukturen, grundad
1983, där IP är en central grund. Genom denna öppna standardiserade struktur har
grunden lagts för ett modulerat tänkande som återspeglas i branschen.

5.3.3 Kommunikationsbranschen
Den nya kommunikationsbransch som växer fram genom mötet mellan
telekommunikations- och datakommunikationsbranschen skapar nya möjligheter men
samtidigt ställs det radikalt nya krav på branschen. Förändringar genom bland annat
avreglering och standardisering har skapat en rad nya förhållande och på så sätt
förändrat det sätt på vilket konsumenterna betraktar branschen. Ökad konkurrens har
skapat en tävlan om kunder som huvudsakligen märkts genom pressade
kostnadserbjudande för konsumenterna. Öppenheten i den nya kostnadsstrukturen har
lett till att kunder är mer medvetna och reflekterar över sina behov.

De nya branschförutsättningar som vuxit fram har gett upphov till en rad trender inom
branschen, vilka studeras i kapitel 5.4, Trender inom kommunikationsbranschen.
Genom att studera dessa trender skapas insikt i den utveckling branschen genomgår
och de värden som kommer att bli avgörande för den framtida branschen.

5.4 Trender inom kommunikationsbranschen
Målet med denna presentation av trender inom branschen är att visa på branschens
utveckling samt vilka prioritetsområden som växer fram. Dessa trender ligger sedan
till grund för att studera vilken affärskonvergens som förekommer eller kommer att
kunna växa fram, samt hur denna kommer att påverka branschen. Här kommer att
presenteras en rad olika trender av olika magnitud som vi stött på under vår
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branschstudie. Somliga trender berör aktörsförändringar medan andra snarast berör
förändringar i beteende inom branschen, i detta kapitel kommer inte någon
särskiljning på grund av trendens art att göras.

Nedan följer en lista över huvudsakliga trender inom kommunikationsbranschen,
vilka vi sedan presenterar djupare var för sig. De fyra första trenderna som
presenteras anses vara de huvudsakliga trenderna.

1. Gemensam, global teknikplattform

2. Öppna värdekedjor

3. Mobilitetsfokus

4. Fortsatt avreglering

5. Tjänstefokus

6. Virtuella operatörer

7. Branschglidning

8. Nya möjligheter för affärer

9. Internet

10. Konsolidering

5.4.1 Gemensam, global teknikplattform
Genom IP växer en gemensam och global teknikplattform fram för tele-, IT- och
medieföretag. Denna plattform driver fram en ökad konvergens mellan branscherna
och detta skapar en kreativ miljö för nya aktörer, nya tjänster och nya affärer
(Presentation Stråhle, samt Internet Telia). Trenden kring gemensam, global
teknikplattform baseras på den underliggande trenden att standardisering kommer att
fortsätta vara en central del av branschen.

5.4.2 Öppna värdekedjor
Tidigare har Teleoperatörer i regel opererat med integrerade värdekedjor där en och
samma aktör har kontrollerat det som behövs för att kunna leverera kompletta
lösningar till slutkund. Detta led har inkluderat Transport, Access och Applikationer.
Den nya miljö som uppstått genom avregleringar och teknisk utveckling har öppnat
upp den integrerade värdekedjan i delaffärer för Carrier, Access, Applikationer och
Service Provider. Som syns i figuren nedan innebär detta att olika aktörer kan välja att
inrikta sig på olika delaffärer och man kan skilja på grossist och detaljistverksamhet
(se figur 5.2). Observera att figur 5.2 endast är en konceptuell figur som ämnar visa
strukturförändringen samt ge ett exempel på tänkbar indelning (Presentation Stråhle,
samt Internet Telia).
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Samtidigt som den öppna strukturen möjliggör grossistaffärer omöjliggörs dock
möjligheterna till korssubventionering av infrastruktur genom förtjänster hos
tjänsterna. Försök till sådan subventionering kommer i en öppen miljö leda till att
konkurrenter utnyttjar den subventionerade delen, men inte de delar som ska dra in
pengar till subventioneringen. På så sätt kan konkurrenter erbjuda en billigare lösning
än den korssubventionerade (Rockström, 2000).

Grossistaffären: Den öppna strukturen möjliggör två olika nätgrossistaffärer: den
med produktionsperspektiv, där nätägarna agerar grossist gentemot
tjänstetillhandahållare (denna visas i modellen ovan), samt den med
slutkundsperspektiv, där kunder i grupp går till en grossist som erbjuder ett stort utbud
av tjänster, innehåll och nät. Den senare är den modell vilken Virgin-gruppen33 i
Storbritannien använder sig av, och vilken kan jämföras med den modell som även
Japanska mobiljätten NTT DoCoMo använder sig av i i-Mode systemet. Här arbetar
operatören för att dra till sig massor av innehållsleverantörer för den målgrupp de
definierat (BI-kupan,). Detta system är så lyckat för i-Mode att tjänstetillhandahållare
står i kö för att få erbjuda sina tjänster via DoCoMo och betalar för möjligheten att
göra så (Intervju, Staf).

33 Virtuell operatör (se under rubriken Nya aktörer i detta kapitel) som fokuserar kring
tjänsteerbjudande

Transport Access Applikationer

En aktör

Tjänster
till

slutkund

Carrier

Access

Applikationer

Service Provider

Grossist Detaljist

Tjänster
till

slutkund

Figur 5.2: Värdekedjans förändring. Källa: Telias årsredovisning 2000
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I figuren nedan presenteras marknadsstrategier för några operatörer samt den
förändring de för närvarande genomgår (se figur 5.3). Denna figur visar på det
spektrum i positionering som möjliggörs genom grossistaffären och de skilda
inställningar olika aktörer har. Detaljist i denna figur avser försäljning till slutkunder
och inkluderar även försäljning till storföretag, vilka kan få lägre priser än vad
somliga mindre tjänstetillhandahållare, grossistkunder, får köpa in sig för.

Att det överlag är traditionella operatörer med befintliga telekommunikationsnät som
utvecklat näten för datakommunikation för enligt Anders Rockström (Rockström,
2000) med sig en potentiell fara genom att (Rockström, 2000, s.2):

”… we are effectively misled by our experience, with the effect that
we cannot make effective use of the available technology”

Denna ickeeffektivitet uppstår eftersom de olika näten lyder under olika regler för
effektivt användande och leder till att det finns en tendens att förbise
marknadspotentialen hos ren infrastruktur. Normalt ser vi strategier som strävar efter
att klättra högre i värdekedjan och placera sig nära kunden, med fokus kring tjänster
och innehåll. Denna attityd pekar ut infrastruktur som något ”nödvändigt ont” trots att
siffror visar på att infrastruktur oftast är lika vinstgivande som tjänster (Rockström,
2000, s.2):

”So, not recognizing the potential of infrastructures – is just
refraining from making money”

På så sätt argumenterar Rockström för att en ytterligare kapitalisering kring nätaffären
kommer att ske då nätägarna lärt sig att till fullo utnyttja de olika nätens styrkor och
undvika dess svagheter.

Figur 5.3: Några operatörers marknadsstrategier

Infrastruktur Tjänster

Detaljist

Grossist
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Fokusering: De öppna värdekedjor som bildats har även lett till möjligheten för
företag att fokusera kring sina kärnaffärer. Ett flertal operatörer har valt att göra detta
och börjar därmed sälja ut kringliggande affärer. Som exempel på operatör samt
specialisering kommer vi i kapitel 5.6, Telia, att presentera Telia samt dess
fokusområden närmre. Även större aktörer, däribland British Telecom, BT, väljer att i
samma stil som Telia skilja nätaffären från detaljistaffären (BI-kupan). Inom
Storbritannien har BT två delar i sin nätverksaffär: BT-Wholesale och BT-Retail vilket
är en grossist respektive detaljistaffär, där grossistaffären säljer till andra operatörer
medan detaljistaffären säljer till större företag och slutkunder (Internet, BT).

5.4.3 Ökad Mobilitet
Snabb teknikutveckling på det mobila området tillsammans med en växande
efterfrågan för mobilitet skapar en marknad för alltmer avancerade mobila tjänster.
Kravet på mobilitet leder till att många av de tjänster som numera bara finns i det
fasta nätet kommer att få krav på sig att bli mobila, samtidigt som nya mobila tjänster
skapas. Mobil positionering och tjänster som utnyttjar positionering spås en stark
framtid och anses kunna ligga till grund för en helt ny typ av värdeaddering till
mobiliteten (Presentation Stråhle, samt Internet, Telia).

5.4.4 Ytterligare avreglering
EU-kommissionen har rekommenderat medlemsländerna att öppna de nationella
fastnätsoperatörernas accessnät för andra aktörer och samtidigt diskuteras om de
mobila operatörer som har betydande marknadsposition bör uppmanas att öppna sina
nät för företag som saknar egna nät. I Sverige har redan Post och Telestyrelsen, PTS,
drivit genom att mobiloperatörer måste upplåta kapacitet åt andra aktörer och arbetar
för att andra aktörer ska få tillgång till Telias accessnät (Presentation Stråhle, samt
Internet, Telia).

5.4.5 Tjänstefokus
Det tekniska fokus som varit centralt i ursprungsbranscherna är fortfarande viktigt
inom den nya kommunikationsbransch som växer fram, men en förskjutning mot
tjänstefokus har börjat ske. Det är ännu lång väg kvar men en ökad inställning mot
”kunden i centrum” sker redan. En insikt i att behovet av att erbjuda kunderna värde
inte huvudsakligen sker genom tekniskt avancerade erbjudande utan genom tjänster
börjar infinna sig. Trenden är starkast inom de segment där nya branschaktörer
befinner sig, medan de traditionella aktörerna fortfarande dras med tung teknikfokus.
Tillgången till mer kundanpassade erbjudande gör att kunder blir mer medvetna om
alternativen och leverantörer med avancerade tekniska erbjudanden har stött på
problem. Ericssons mobiltelefonförsäljning har under senaste tiden varit ett
praktexempel på detta då den lidit kraftigt gentemot konkurrenter. Detta för att deras
tekniskt överlägsna telefoner inte längre tillfredsställer kundernas behov lika väl som
konkurrentprodukter, vilka satsat på kundvärden som design och enkelhet.

5.4.6 Virtuella operatörer
Genom den avreglering som skett har befintliga operatörer börjat bli tvungna att
öppna upp sina nät för kapacitetsutnyttjande från aktörer som vill köpa denna
kapacitet. Detta har skapat en helt ny sorts branschaktörer: Virtuella operatörer.
Virtuella i den betydelse att de inte äger några nät utan erbjuder sina
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kommunikationstjänster via andra aktörers befintliga nät. På detta sätt försvinner
mycket av de inträdesbarriärer som tidigare funnits i form av behovet av stora initiala
investeringar och branschen öppnas för nyetablering. Dessa nya aktörer är i regel små
och flexibla och kan välja att arbeta med nischerbjudande eftersom de med sina
relativt låga kostnader inte behöver sträva efter stordrift. Exempel på virtuell operatör
är Virgin Mobile som genom tjänstefokus redan skapat sig över 400 000 mobilkunder
(BI-kupan).

5.4.7 Branschglidning
Branschens förändring öppnar upp befintliga branschgränser och möjliggör för
aktörer från andra branscher att ge sig in i den nya bransch som uppstår. Starka
grupper av aktörer som gett sig in på Kommunikationsbranschen på detta sätt är
elleverantörer samt digital-TV leverantörer som redan äger accessnät fram till
hushållen. På så sätt kan de använda befintliga nät, egna befintliga kundrelationer
samt sin erfarenhet av kundkontakter till att öka sitt erbjudande. Denna typ av aktörer
introducerar nya sätt att se på branschen genom den erfarenhet de bär med sig.
Landström betonar faran för eventuell substitution av vanliga datanätet framförallt
genom näten för digital-tv, eftersom de både har markant snabbare
nedladdningshastighet än vanliga ISDN abonnemang och att de redan finns
tillgängliga (Intervju, Landström). På senare tid har även aktörer som har stora
befintliga kundgrupper, men saknar nät eller erfarenhet från
kommunikationsbranschen valt att bredda sina erbjudande. Två exempel är ICA och
HemEl som med Europolitans hjälp erbjuder sina kundgrupper
kommunikationstjänster (Internet, Europolitan). Denna breddning för ICA är
ytterligare ett steg i att öka det kundvärde de erbjuder samt öka värdet av den kundbas
de har. ICA arbetar för närvarande även med att bygga upp en bank och har sedan
tidigare erbjudit möjligheter att betala bensin med ICA-kortet (Internet, ICA).

5.4.8 Nya möjligheter för affärer
Nya affärsmöjligheter skapas av förmågan att öka kundvärdet genom erbjudande av
konvergerande tjänster, men även genom specialisering inom nischområden.
Möjligheten till affärskonvergens är ett sätt att erbjuda kunderna ökat värde samtidigt
som man kan effektivisera de interna funktionerna. Ett exempel på affärskonvergens
är den virtuella operatören Dial n´Smile som skapat ett kombinerat fast- och mobilt
erbjudande som använder sig av en gemensam räkning (Internet, Dial n´Smile). På så
sätt ges kunden en förenkling i hanterandet av sina abonnemang samtidigt som
företaget slipper sända flera räkningar. Detta kan anses vara ett nischerbjudande till
dem som vill ha både fast och mobilt abonnemang samt prioriterar enkelhet i
hantering och accepterar de specifika abonnemang som företag erbjuder. Detta
medför att deras erbjudande lockar till sig en liten del av de befintliga aktörernas
kundgrupp (Intervju, Staf).

Kravet på mobil kommunikation med hög kapacitet har skapat en växande
affärsmöjlighet i att kunna erbjuda företag lokala områden med bra täckning och hög
kapacitet. Dessa områden kallas hotspots och baseras på teknik för WLAN34. Detta
kan konkurrera mot UMTS genom att mobila terminaler kopplar över till WLAN då

34 Wireless LAN, dvs. system med Lokalt Radio Accessnätverk som möjliggör sladdlös
uppkoppling
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de befinner sig inom hotspots-områden, men det förutsätter att terminalerna stödjer
multiaccess, dvs. att terminalerna kan använda flera kommunikationskanaler såsom
GSM, GPRS, UMTS och WLAN. Det är genom terminalerna och dess
accessoberoende den mest konvergerande utvecklingen kommer att ske inom
överskådlig tid (Intervju, Landström). WLAN-systemet har fördelar genom högre
kapacitet och att det kan göras mycket billigare än vad datasändningar via vanliga
mobilnätet görs. Dess begränsning är att det endast har lokal täckning.

5.4.9 Internet
Internettrenden med otrolig anslutningstakt visar tecken på att hålla i sig. Från att mot
slutet av 1997 haft 102 miljoner användare växer Internet till 250 miljoner användare
i februari 2000 samt upp till 333 miljoner redan i juni 2000. Allt fler användare får
tillgång till fast uppkoppling i hemmet eller vid arbetsplatsen (Holst). Det stora
tjänsteutbud som finns att tillgå via Internet lyder under krav för ökad mobil access.
Många talar om det Mobila Internet som ett naturligt nästa steg, men det är långt ifrån
alla som anser detta vara en lyckosam benämning. Martin Güll är en av dem som
förespråkar mobila tjänster men som är reserverad mot ett mobilt Internet. Han menar
att marknaden för mobil dataanvändning styrs av andra förutsättningar än det fasta
Internet. Bland annat argumenterar han för att en mobil användare har mindre
tillgänglig tid och inte kan koncentrera sig nämnvärt på att surfa över Internet. Den
framtid han förutspår är att de killer applications som växer fram i morgondagens
system kommer att skapa terminaler med specialiserade huvudfunktioner snarare än
en dator i miniatyr, som kan göra allt. Givetvis kommer terminalerna att ha fler
funktioner än bara huvudfunktionen, men de kommer inte att tillåta att de andra
funktionerna försämrar huvudfunktionen. Således tror han att spelkonsoler kommer
att få en separat framtid eftersom de kommer att vara för krävande för normala
terminaler (Intervju, Güll).

5.4.10 Konsolidering
Operatörer och grossister ger sig in i allianser och samarbeten med i huvudsak
tjänstetillhandahållare för att säkra trafik i sina nät. Ett nyligt exempel på samarbete
är Europolitan Vodafone och LunarWorks som bildar ett gemensamt bolag med
namnet LunarMobil Sverige AB. LunarWorks som idag driver en mötesplats på
Internet för ungdomar – LunarStorm – med över en halv miljon aktiva medlemmar,
ingick i februari 2001 ett avtal med Europolitan Vodafone om att köpa nätkapacitet.
Samarbetet kring LunarMobil är en förlängning av det avtalet och ökar den
gemensamma insatsen för att skapa mobilitet i LunarWorks erbjudande över det fasta
nätet (Internet, Europolitan).

En trend om global spridning av aktörer sker och medför fusioner och uppköp av
aktörer med olika geografiska områden. Detta är en trend som är starkt kopplad till
trenden mot öppna värdekedjor, vilka tillåter att företag fokuserar kring sina
kärnvärden. Vid denna fokusering möjliggörs uppköp av de frilagda delarna.

5.5 Telia
Som ett exempel på operatör i kommunikationsbranschen kommer här Telia att
presenteras. Telia har lång historia och tillhör de operatörer som växte fram som
nationellt skyddade aktörer inom Telekommunikationsbranschen. Som sådan
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representerar Telias organisation väl den kategorien av operatörer som är de
huvudsakliga nätaktörerna i dagens kommunikationsbransch. Informationen är
hämtad huvudsakligen från Telias hemsida, Telias Årsredovisning 1999 samt Claes
Nycander presentation

5.5.1 Telia insikt
Koncernen Telia består av ett 50-tal företag som sträcker sig alltifrån kundkontakter
och försäljning, konsultverksamhet och stödfunktioner för den egna koncernen till
huvudfunktioner såsom att äga fasta och mobila kommunikationsnät samt erbjuda
kommunikationstjänster på dessa nät. Telia är Nordens största
kommunikationsföretag och år 2000 omsattes 54 Miljarder kronor med strax under 30
000 anställda globalt. Telia har närvaro i ett trettiotal länder men prioriterar satsningar
på de nordiska mobilnäten, bredband i Sverige, carrierverksamhet35 i Europa och
USA samt portalverksamhet i Europa. Telia har sina rötter i Televerket och de
förutsättningar detta medfört såsom reglerad marknad har legat till grund för den
position Telia innehar idag. 1993 gick dock Televerket över till att bli Telia AB, men
staten var fortsatt ensam ägare ända fram till år 2000 då Telia börsintroducerades och
30 % av ägandet såldes ut.

5.5.2 Koncernens vision och affärsidé
För att förstå i vilket sammanhang Telias vision är formulerad citeras här den kontext
i vilken visionen kom till (Internet, Telia):

”Vi ser framför oss ett framtida samhälle där kommunikation i alla
former är en naturlig grundförutsättning inom alla branscher och i
allas liv. Kommunikationsflödet är en tillgång att utnyttja efter
individuella behov och är inte begränsat av tekniken”

Med denna beskrivning (ovan) som grund har Telias vision formulerats (Internet
Telia, 2001-03-08):

”I den nya världen underlättar och inspirerar Telia till
kommunikation människor emellan”

Samt deras affärsidé (Internet, Telia):

”Telia erbjuder kommunikationstjänster som berikar, förenklar och
skapar värde.

-Vi når framgång genom den bästa kompetensen och den främsta
teknologin.”

Dessa uttalanden används ej för att begränsa Telias inriktning utan för att ge
möjlighet för vidare utveckling inom nya områden med hög teknikfaktor. Av visionen
att döma är Telia ett kundrelaterat företag där Telias uppgift är att underlätta och
inspirera människor till kommunikation. I deras affärsidé specificeras hur detta skall
göras genom kompetens och satsning på ny och avancerad teknologi vilken möjliggör
erbjudandet av kommunikationstjänster som ger kunden ett ökat mervärde av sin
kommunikation.

35 Företagande inom kommunikationsnätverk dvs. äga och utveckla nätverksamhet.
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5.5.3 Koncernens strategiska målbild
Koncernen har det senaste året gått ut med prioriterade satsningsområden genom
vilka man kan se och tolka koncernens framtida riktning. Valet av prioriteringar
motsvarar dagens kärnverksamheter väl och är enligt följande: Bredband i Sverige,
Mobilnät i Norden, Carrier-affären i Europa och i USA samt Mobila portaler i
Europa.

Baserat på prioriteringarna ovan har koncernens mer konkreta målbild vuxit fram:

• Marknadsledande i Sverige inom telefoni, bredbands- och Internettjänster.

• Marknadsledande mobiloperatör i Norden.

• En av Europas största carriers och transportörer av IP-trafik.

• En av de ledande inom mobila portaltjänster i Europa.

Av denna målbild syns tydligt en fortsatt fokusering på marknadsledning inom
norden, mobiloperatör, och då speciellt i Sverige, där ett bredare marknadssegment
förväntas med såväl inriktningarna telefoni, bredbands- och Internettjänster.

5.5.4 Organisation
Teliakoncernen genomgick under detta arbetes gång en omorganisation.
Omorganisationen i sig kommer dock troligen inte påverka Telias
kärnområdesaktiviteter nämnvärt. Däremot kommer förändringen att ytterligare
specificera de centrala delarna och deras uppgifter i organisationen, snarare än att få
de olika delarna att öka sitt samarbete. Den traditionella struktur Telia har varit
organiserad enligt har skapat en del begränsningar genom att affärsområdena var
strikt separerade samt hade separat vinstansvar. På så sätt skapades en begränsning i
samarbetet över gränserna inom koncernen. De fem nya affärsområden, AO, som
koncernen består av, är som följer:

AO Telia Mobile har ansvar för det mobila nätet och samtliga mobila tjänster. Deras
uppgift är att erbjuda nätkapacitet och mobila tjänster både som grossist och detaljist
inom Norden samt erbjuda portaltjänster i Europa. Förutom dessa huvudområden har
även Mobile ansvar för utvecklingen av integrerade fast/mobil tjänster. Telia Mobile
AB är huvudföretaget under detta affärsområde.

AO Telia International Carrier ansvarar för den internationella carrier-affären i
Europa och USA. Affärsområdet producerar och säljer internationella nättjänster i
form av infrastruktur, nätkapacitet samt transport av telefoni- och IP-trafik på
grossistbasis till operatörer och service providers36. Under detta affärsområde
befinner sig bland annat det fristående nätgrossistbolaget Skanova Networks AB, vilka
har Sveriges största tele- och datanät.

AO Telia Networks ansvarar för det fasta nätet för såväl data som telefoni, samt för
fasttelefoni- och datakommunikationstjänster. Networks affärsidé är att erbjuda
nätkapacitet och fast telefoni, både som grossist och detaljist, främst i de nordiska
marknaderna samt de marknader i östersjöområdet där de redan har arbetat upp sig.

36 Service providers skapar och erbjuder tjänster. De köper plats i befintliga nät för att
leverera tjänsten.
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AO Telia Internet Services ansvarar för Telia koncernens Internettjänster, vilket
inbegriper såväl accesser som applikationer och portaler. Affärsområdet sträcker sig
mot såväl privat- som företagskunder i Norden. Under detta affärsområde finns t.ex.
e-bolaget, som är ett bredbands och portal företag.

AO Telia Equity ansvarar för koncernens ägarintressen som inte faller in under Telias
kärnaffär. Detta rör sig om alla koncernens stödföretag såväl som företag som är
ställda för avyttring. Det rör sig till stor del av kapitalförvaltning av finansiella
affärer.

Figur 5.4: Telias organisation. Källa: Internet, Telia.

5.5.5 Organisationsförändringar
Vad som är nytt i den nya organisationen är bland annat att en gemensam sälj- och
kundvårdsenhet för Telias privat- och företagskunder i Sverige har skapats, Telia
Sverige. Dess verksamhet drivs på uppdrag av affärsområdena Mobile, Networks,
International Carrier samt Internet Services och har inget eget vinstansvar.
Införandet av denna funktion är ett försök att ge kunder en enklare, mer samlad och
entydig kontaktyta gentemot Telia.

Telia Research är en friliggande funktion som har ansvar för samordning av forskning
och utveckling i Telia-koncernen. Ett viktigt arbetsområde för Research är
affärsförnyelse åt koncernen, där det gäller att granska nya affärsmöjligheter samt hur
branschen utvecklas. Tidigare låg enheten under ett av affärsområdena men har nu
fått en linjeplacering som stödjande funktion för koncernens ledning. Denna
omplacering ger intrycket av en prioritering av framtidssatsningar inom koncernen
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och en ansträngning för att få affärsområdena att fokusera på sina respektive
uppgifter.

5.6 Analys av branschutvecklingen
Bransch kommer här att analyseras med hjälp av branschtrenderna och den teori som
presenterades i kapitlets början. I den analys av branschens utveckling som görs har
speciell vikt lagts vid utveckling som kommer att påverka den konvergerande affären.
Huvudstrukturen i analysen bygger på det teoretiska upplägg som inledde
branschkapitlet. Analysen avslutas i kapitel 5.6.6, Utveckling av nya konvergerande
affärsroller, med att studera hur utvecklingen kommer att påverka aktörers sätt att
organisera sig.

5.6.1 Branschutveckling
Här kommer utvecklingen av kommunikationsbranschen att studeras i jämförelse med
den utveckling som teorierna förespråkar. De likheter som finns kommer att väcka
nya frågor kring vilken vår analys därefter kommer att fortgå. Men vår början blir i de
mest basala frågorna som här följer:

Varför omstruktureras kommunikationsbranschen?
Enligt Porters teorier om branschutveckling beror branschens omstruktureringsfas på
en avsaknad av etableringshinder. I vår studie är det framförallt politiska beslut som
har lett till detta genom avreglering och öppnande av befintliga
kommunikationskanaler. Då detta tidigare varit ett av de största etableringshinderna
har möjligheten nu öppnats för virtuella operatörer att komma in i branschen. Stora
initiala kostnader är fortfarande ett etableringshinder för de aktörer som önskar bygga
upp sina egna kommunikationsnät, men de har nu möjligheten att bygga ut successivt
och använda sig av konkurrenters nät tills de egna står färdiga. På samma sätt kan de
välja att endast bygga egna nät i områden med hög trafiktäthet och utanför de
områdena använda sig av konkurrenters nät.

Vad innebär avsaknaden av etableringshinder?
Vidare menar Porter att avsaknaden av etableringshinder och avsaknaden av
svarsåtgärder från befintliga aktörer tillsammans med tecken om framtida tillväxt
skapar en miljö med nyetableringar och aktörsglidningar från andra branscher som
skapar en fragmentiserad bransch. Än en gång stämmer branschens beteende överens
med Porters teori och spelreglerna inom branschen förändras genom det nya sätt att
konkurrera som de nya aktörerna för med sig. Det är i denna situation med ökande
antal aktörer och nya aktörskonstellationer som branschens utveckling befinner sig i
för tillfället.

Vad leder denna utveckling till?
Ökningen av antalet branschaktörer skapar en situation med pressade priser och hård
konkurrens vilken pressar de potentiella vinsterna och enligt såväl Porter som Day
leder utvecklingen till en shakeout. Detta är en period där många branschaktörer
genom branschens utveckling hamnar i en ohållbar situation och en konsolidering av
branschen sker. Vår studie av kommunikationsbranschen visar att, även om det inom
en del av branschen har börjat ske en viss konsolidering, utvecklingen av branschen
ännu inte nått till detta stadium. Day tar upp tre faktorer som spelar roll för
framväxten av en shakeout: svag tillväxt på grund av hård konkurrens, framväxandet
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av en branschstandard samt begränsad tillgång till resurser. De båda första kriterierna
finns i kommunikationsbranschen och den ökande konkurrensen leder till att
framförallt kunderna kommer att kunna betraktas som en begränsande tillgång inom
branschen.

Vilken utveckling ställer detta branschen inför?
Då branschen fragmentiseras finns enligt Porters och Days teorier två intressanta
frågor att angripa:

• Går fragmenteringen att motverka? Kapitel 5.6.2

• Hur överlever man en shakeout? Kapitel 5.6.3

Här nedan kommer de två frågeställningarna att analyseras utifrån branschens
förutsättningar.

5.6.2 Går fragmenteringen av branschen att motverka?
Porter menar att aktörer kan försöka lokalisera vilka ekonomiska faktorer som bidrar
till den fragmenterade strukturen för att på så sätt låsa upp dem och motverka
fragmenteringen. Finns det stordrifts- eller erfarenhetsfördelar kan konsolidering vara
ett sådant alternativ till låsning, medan standardisering och modularisering är andra
sätt att öka marknaden. Kommunikationsbranschen genomgår kraftig standardisering
inom den tekniska utvecklingen vilket ger stordriftsfördelar för producenter av
infrastruktur. Likaså gäller att det skapas stordriftsfördelar i tillhandahållandet av
kommunikationsnät, där det gäller för nättillhandahållarna att sträva efter ökad
kapacitetsutnyttjan av befintliga nät. Med Porters resonemang kan dessa områden
arbeta för att skapa stordrift för att på det sättet låsa upp och bromsa fragmenteringen.
Dock gäller inte samma för de områden inom branschen som kraftigast utsätts för
fragmentering: operatörs och service providerområdet. Här gäller inte
stordriftsfördelar och det blir då inte lika självklart hur man ska kunna begränsa
fragmenteringen. Ett möjligt sätt kan vara att arbeta för lock-in effekter vilket
kommer att beröras under kapitel 5.7.4, Nya konkurrenskrafter. Summering:

• Fragmenteringen beror på olika anledningar i olika delar av branschen, vilket
medför att delar av branschen kan bromsa fragmenteringen men att det inte är
lika lätt för andra branschområden.

• Det gäller för nättillhandahållarna att utnyttja nätens kapacitet fullt ut för att
dra nytta av stordriftsfördelarna.

Vidare menar Porter att det allra viktigaste är att acceptera branschtrender tidigt så att
man inte väntar att agera tills det är för sent. Det är även viktigt att inte försöka
tillfredsställa alla på en fragmenterad marknad för då ökar sårbarheten maximalt för
konkurrenskrafter. Detta är ett problem för de traditionella operatörer som finns i
kommunikationsbranschen, genom att de ofta försöker att erbjuda ”allt till alla”. På så
sätt förlorar de kunder till nischade småaktörer som gör ett bättre erbjudande för de
kunder som vill ha nischen. Detta kan virtuella operatörer göra genom att med
flexibla organisationer specialisera sig på ett område och köpa in de grundfunktioner
som behövs av befintliga aktörer. Faran för operatörer är att de genom att försöka
tillfredsställa även nischbehov blir mindre effektiva även inom standardutbudet. På så
sätt förlorar de inte enbart de kunder som hittar bättre nischerbjudande hos
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nischoperatörer utan de ställs i en sämre sits jämfört med konkurrerande operatörer
som inte försöker sig på nischområdet. Kim et al menar på så sätt att det för
värdeinnovatörer gäller att skapa ett så högt värde som möjligt för den del av
marknaden där de flesta kunderna finns, och inte jaga alla potentiella kunder.
Summering:

• Genom att försöka tillfredsställa alla kunder på en fragmentiserad
kommunikationsmarknad ökar aktörens sårbarhet för konkurrens.

5.6.3 Hur överlevs en eventuell shakeout i branschen?
För att överleva en shakeout är det enligt Day viktigt att ha ledande position med
värdeskapande produkter och tjänster, och detta menar han erhålls på något av
följande sätt:

• Utveckla kärnkompetenser.

• Överbygg kunskapsgap genom samarbete med partners.

• Värdeinnovation.

Det är kombinationen av dessa tre områden som skapar styrkan hos en aktör och som
gör att denna kan överleva en shakeout. Vi avser här att analysera varje del för sig och
studera hur den nuvarande utvecklingen inom branschen kan tänkas fortsätta
utvecklas och påverka aktörerna inom branschen.

Utveckla kärnkompetenser: Här menar Hagel, såväl som Hax et al, att varje företag
har tre huvudsakliga verksamhetsområden: kundrelationer, produktinnovationer och
infrastruktur, och att aktörer under en fragmentering av branschen måste bryta upp
dessa från varandra och fokusera kring ett kärnområde. Jämför man det med den
utveckling som sker i branschen läggs märke till att denna möjlighet till specialisering
har uppstått. De öppna värdekedjor som skapas och ger möjlighet till grossistroll för
kommunikationsnät, infrastruktur, medan Service providerns kärnkompetens bör vara
kundrelationer. Rollen som produktinnovatör kommer då Content providern att
inneha.

Överbygg kunskapsgap genom samarbete med partners: Nära förknippat med
fokuseringen kring kärnkompetenser hör behovet av att samarbeta med yttre partners
för att med sina olika kärnkompetenser utgöra en helhet. Inom branschen ser vi
samarbeten mellan tillhandahållare av kommunikationsnät, Service providers och
Content providers som på ett effektivt sätt delar upp de olika affärerna mellan sina
respektive kompetensområden: kundfokus och infrastruktur. I tidigare kapitel såg vi
även att framtiden kan leda till utvecklandet av specialterminaler för somliga tjänster
och då finns det en direkt möjlighet att utveckla samarbetet ovan till att även
innehålla en ny infrastruktursroll.

Behovet av att samarbeta över aktörsgränser skapas av fokusering kring
kärnkompetenser och leder till att nya organisationsnätverk växer fram, detta studeras
vidare i kapitel 5.7.4, Organisatoriska nätverk.

Värdeinnovation: Kim et al menar att den viktigaste aktiviteten är att hela tiden
sträva efter att skapa ett överlägset värde för kunden, utan att begränsas av
traditionella värderingar och befintlig organisation. Kommunikationstekniken har nått
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en nivå där den börjar betraktas som commodity, d.v.s. odifferentierad basvara, medan
branschen söker andra sätt för differentiering. Den mest centrala utvecklingen mot ny
differentiering inom kommunikationsbranschen är det ökade kundfokus som växer
fram. Detta för med sig en värdeförskjutning från teknikfokus mot tjänstefokus, som
syns i branschförändringar där teknikfokuserade aktörer har börjat få det svårt, medan
företag som satsar på ökat kundvärde genom enkelhet och design går allt bättre.

Värdeinnovation innebär att man släpper taget om befintliga konkurrensvärden och
fokuserar på de värden som skapar maximalt värde för kunden. De nya sätt att
konkurrera och skapa värde för kunden som växer fram i kommunikationsbranschen
kommer att studeras i kapitel 5.7.3, nya konkurrensmöjligheter.

5.6.4 Nya konkurrenskrafter
I samband med att de konkurrenskrafter som tidigare varit starka inom branschen
försvagas är det viktigt för branschaktörer att skapa nya värden, kring vilka
branschens nya spelregler kan växa fram. Detta sker enligt Porter under den
fragmentiserade perioden. De kärnvärden som här växer fram för branschen kommer
att avgöra vilka aktörer som klarar en eventuellt kommande shakeout. I
kommunikationsbranschen ser vi den tidigare teknikfokusering som var drivande
konkurrenskraft mer och mer ersättas av kundvärden såsom tjänstefokus och
konvergerade affärer mot slutkund. Ökat tjänstefokus skapar nytt värde för kunder
genom erbjudandet av tjänster, men genom att konvergera tjänsterna och göra dem
access- och terminaloberoende skapas en möjlighet att öka tjänstens värde ytterligare.
Mohanbir et al menar att de aktörer inom kommunikationsbranschen som ämnar
placera sig närmast slutkunderna måste skapa värdeadderande infrastrukturtjänster
istället för att endast erbjuda access så som det sker idag. Ett exempel på att skapa
värdeadderande infrastrukturtjänster är Telias koncept Connected Home som ska
underlätta för kunder att alltid ha tillgång till utvalda tjänster på ett säkert sätt. Arthur
påpekar skillnaden i konkurrenskrafter mellan olika typer av branscher och pekar på
att det inom kunskapsintensiva branscher finns möjligheten för positiv feedback.
Enligt honom finns det en rad kännetecken för branscher med positiv feedback och
jämför man dessa med kommunikationsbranschen pekar det mot att möjligheten för
positiv feedback finns i branschen. Summering:

• Behov av att skapa nya värden och att beakta möjligheten till positiv
feedback.

Vad är affärskonvergensens?
Traditionell affärsuppdelning i branschen, har varit enligt de två huvudområdena fast-
respektive mobil kommunikation. De båda affärsområden har växt fram till två
parallella vertikalt integrerade affärer som har sträckt sig från infrastruktur till
kunderbjudande. Detta har tidigare fungerat väl genom nationella regleringar samt att
det enda som erbjudits har varit tal. Det har på så sätt inte tidigare funnits plats för
den affärsposition som service provider nu kan erbjuda genom att urvalet av tjänster
ökar kraftigt. Kärnan i erbjudandet går från att erbjuda tal via ett speciellt medium, till
att erbjuda tjänster37 oavsett medium. På så sätt har behovet av och kraven på affärer
och organisering kring affärer förändrats och den befintliga strukturen visar ökande

37 under tjänster ingår även tal som en specifik tjänst
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tecken på ineffektivitet och intern konkurrens. Genom att konvergera de skilda
affärerna inom fast- respektive mobil kommunikation ökar den interna effektiviteten
genom att man inte längre behöver ha dubbla parallella funktioner för t.ex.
kundhantering. Denna utveckling förespråkas av Sawhney et al genom den trend de
kallar value in common infrastructure och som talar om styrkan i att utveckla
gemensam infrastruktur för olika funktioner inom olika delar i nätet eller
organisationen. Vidare ökar kundvärdet av erbjudandet genom gemensam debitering,
enhetlig kundkontakt och möjligheten för ett enhetligt erbjudande mot kund,
innehållande såväl fast som mobil kommunikation. Dessa funktioner kan lösas genom
en virtuell konvergens där man skapar en från båda affärsområdena friliggande
funktion som hanterar kundkontakten för de båda parterna i stil med den förändring
Telia gjort. Denna lösning är ett steg på vägen, men räcker dock inte ända fram
eftersom det skapar problem angående definition av vem som ska kontrollera de olika
betalningsflödena och vem det är som egentligen äger den enskilda affären som
skapats med kunden.

Så länge de olika affärerna befinner sig i skilda företag kommer även det
rivaliserande tänkandet att bestå, vilket syns i en rapport från Ovum, en analys och
konsultfirma med studier inom kommunikationsbranschen, som behandlar två skilda
sätt att se konvergensen: integration eller substitution. Deras studie visar dock att det
finns motivation för de flesta operatörer att arbeta med fast- mobilt konvergerande
tjänster. De anser att operatörer inom fasta nät ser uppenbara bekymmer när den
mobila marknaden går in och substituerar delar av den marknad som tidigare fanns
endast i de fasta näten. Som en reaktion på detta finns det nu en rad operatörer inom
fasta nät i Europa som utvecklar och testar konvergerande tjänster i ett försök att
behålla marknadsandelar och öka omsättningen per kund. Ej heller de mobila
operatörerna är säkra, trots den kraftiga ökning som mobil kommunikation befinner
sig i. Farorna för dem är att många mobila erbjudanden är för dyra och av för låg
kvalité för att kunna substituera det fasta nätet samtidigt som konkurrensen hårdnar
alltmer. För de operatörer som agerar inom både fast och mobil kommunikation finns
mycket direkta besparningar att göra genom konvergerande tjänster då det erbjuder
kostnadssparningar i infrastruktur såväl som i operationella sammanhang såsom
försäljningskanaler och kundsupport. Inledningsvis menar rapporten att operatörer
borde erbjuda enkel bundling av fasta och mobila tjänster, den förlust i omsättning
som de eventuellt gör på dessa erbjudanden kan tas igen genom introducering av
värdeadderande konvergerande tjänster såsom Unified messaging38 (Ovum, 99).
Utvecklingen av konvergerade tjänster kan dock påverkas negativt genom regleringar
av marknader. Genom att regleringen strävar efter konkurrens på lika villkor görs
beslut som begränsar de dominerande aktörernas möjligheter för
konvergenserbjudanden. Denna hämning för dominerande företag leder till att mindre
dominanta företag eller nykomlingar kan utnyttja chansen till konkurrensfördel
eftersom de ej påverkas av regleringen. Summering:

• Affärskonvergens bidrar på flera sätt till en effektivare affär för såväl kunden
som den konvergerande aktören.

38 en tjänst som erbjuder en samlad lagringsplats för olika meddelandeformat. T.ex. Mail,
SMS, fax och röstmeddelande.
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• Så länge affärerna är skilda åt och struktureras efter vilken teknik som
används och inte på vilka funktioner som erbjuds kommer ett rivaliserat
tänkande att bestå mellan de olika affärsområdena vilket försvårar gemensamt
ett erbjudande

Vad förespråkar och bromsar en affärskonvergens?
Porter menar att etableringshinder som uppstår i en ny bransch sällan består i att styra
över massiva resurser utan oftare om att bära risker, vara teknologiskt kreativ samt
göra framsynta beslut. Det är därför sällan de befintliga aktörer som först ger sig ut på
nya branscher utan istället väntar de tills framgångarna kommer innan de agerar. Så är
det även inom kommunikationsbranschen där uppkomsten av nya aktörer som väljer
att erbjuda en konvergerad affär mot kunden ställer nya krav på befintliga
branschaktörer. Genom att erbjuda en konvergerad affär mellan fast och mobil
kommunikation blir de mer effektiva i sin kundhantering och kundernas värde stärks
ytterligare. Det finns enligt Conny Björkwall, som arbetar med scenarioplanering för
Telia Research, framför allt två hot mot att konvergensen blir av (Intervju,
Björkwall):

”… detta är tekniska och finansiella hot. De tekniska hoten innebär
att den tekniska utvecklingen mot konvergens troligen kommer att
dra ut längre på tiden än väntat medan de finansiella hoten åsyftar
att affärsmodellerna för konvergerad kommunikation inte ännu är
färdigutvecklade och att det kommer att bli svårt att styra och
kontrollera de betalningsflöden som kommer att behövas”

Det senare hotet har dock utgångspunkten grundad i att man försöker erbjuda en
konvergerad affär utgående från de skilda teknikaffärer som finns idag istället för att
genomföra en verklig konvergens av de båda affärerna. Per Saveborn, strateg inom
Telia Research, betonar även han att affärsmodellerna kommer att bli ytterst
komplexa i samband med att tekniken och tjänsterna konvergerar. Betalningsflöden
kommer att bli svåra att förutsäga och många nya aktörer kommer att fortsätta lockas
till branschen (Intervju, Saveborn). Enligt Hitt et al är det viktigt för framtida
konkurrens att bygga upp strategisk flexibilitet, vilket görs genom horisontell
organisationsstruktur och nätverksbyggande med affärsfokus kring kärnkompetenser.
Att då låta utvecklingen gå mot svåra affärsmodeller och problematiska
betalningsflöden, såsom Saveborn och Björkwall förutspår, kommer troligen att skapa
en organisation med ytterligare försämrad flexibilitet. Detta skapar en än sämre
situation gentemot nya aktörer då dessa erbjuder såväl fast som mobil kommunikation
i samma affär och på så sätt undviker att försvåra sina organisationer.

Den ökade effektivitet som då uppstår i de nya aktörerna kommer att leda till att
utvecklingen mot affärskonvergens tas efter och sker på bred front över hela
branschen. Den förändring Saveborn och Björkwall förespår kan undvikas genom att
införa en sammanslagning av de båda affärsområdena istället för att försöka få dem
att skapa en virtuell konvergens genom ett gemensamt och konvergerat erbjudande
från de båda skilda affärerna. De befintliga aktörer som har lång tradition och mycket
historik med affärerna skilda från varandra kommer att ställas inför en svår
omställning och det är enligt Porter inte förrän framgångarna för de nya aktörerna
kommer som marknaden inser styrkan i den konvergerade affären. Efterhand som
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affärskonvergensen sprider sig bland branschaktörerna kommer det att bli en av de
grundläggande strukturerna i branschen som Porter nämner och alla operatörer
kommer att bli tvungna att agera och strukturera om sig för att inte gå under i den
shakeout som kommer. Summering:

• För ett effektivt konvergerat erbjudande måste affärerna genomgå en reell
konvergens och inte bara samarbeta för gemensamma erbjudanden.

• Fokusering av affärer kring kärnkompetenser och funktioner ökar trycket
efter konvergens.

• Små och flexibla aktörer kommer att leda affärskonvergensen.

• Större aktörer med historik har svårt för förändringar och kommer att bromsa
förändringstakten mot konvergens, men samtidigt måste de agera för att
överleva i branschen.

5.6.5 Nya affärsroller
Genom branschens fragmentering har ökad fokusering kring kärnkompetenser
kommit in i bilden. Nya aktörer etablerar sig inom nischer som kretsar kring
funktioner istället för tekniker. På så sätt har de virtuella operatörerna fokuserat kring
kundkontakt och tjänsterbjudning genom att de utnyttjar nätkapacitet i befintliga nät.
Enligt Brian Arthur ligger skillnaden mellan kunskapsbaserade och traditionella
industrier bland annat i förmågan för positiv feedback för de kunskapsbaserade
industrierna. På så sätt menar Arthur vidare att de beror på olika regler för
konkurrens, där bulkproduktion styrs av behov av kontroll, planering och att hålla
kostnaderna nere medan kunskapsintensiv konkurrens kräver flexibilitet och effektiva
arbetsgrupper och därmed behov av platta organisationer. Denna utveckling stöds av
två av de trender som Sawhney et al poängterar angående förskjutning av
värdeskapande:

1. Value at the Ends – Genom att strukturera affärerna kring de områden där
värdet skapas kan således varje värdeskapande område anpassas efter de
speciella faktorer som styr konkurrensen inom det området.

2. Value in modularity – Koncentrationen kring kärnkompetenser och
utvecklandet av öppna tjänsteplattformar skapar flexibilitet och förmågan att
lätt koppla samman olika moduler för att skapa ett slutligt värde.

I vår branschstudie detekterades trender som visar på en ökad aktörsspecialisering
baserad på öppnare värdekedjor och accentuerad av inträdet av nya aktörer, såväl
virtuella operatörer som aktörer som breddar sig från andra branscher. De virtuella
operatörerna får en funktion som service providers och styrs, i egenskap av
kunskapsintensivt företag av möjligheten till positiv feedback, medan utvecklingen
mot grossisterbjudande av nätkapacitet lyder under konkurrensregler för traditionell
industri. Med de skilda drivkrafter som styr respektive ny affär ser vi det naturligt att
operatörerna i framtiden delar upp sig i olika affärer snarare än som idag i olika
teknologier, såsom teorierna förespråkar. En dylik uppdelning av affärerna leder då
till optimering inom varje affär.
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Nätaffären kan genom fokusering kring uppgiften ”att erbjuda kapacitet i
kommunikationsnät” samla såväl fasta som mobila nät under samma affär och ger på
så sätt ett samlat grossisterbjudande. Ökad effektivitet inom sin affär leder till
konkurrens genom pris och funktionalitetskrav. Den fortsatta trend av avreglering
som sker kommer att tvinga upp befintliga nät för tillgång för alla som vill komma åt
dem. Därmed försvinner den konkurrensfördel som operatörer tidigare haft i att ha
tillgång till näten. Telia är en av de operatörer som redan gjort en viss rörelse mot
frikopplandet av nätaffären genom att skapa Skanova AB som hanterar de fasta näten
och säljer kapacitet även utanför Telia koncernen.

Service provideraffären utnyttjar befintlig kundstock för att samla på sig
kompletterande content providers. Viktiga aspekter för dessa aktörer blir
differentiering gentemot andra aktörer och då kommer varumärke,
integritetshantering och säkerhet att bli centrala frågor parallellt med det
tjänsteerbjudande som ges. Det är viktigt att öka värdet av tjänsteerbjudandet mot
kund och här kommer tjänstekonvergens liksom affärskonvergens att bli avgörande.
Möjligheten att skapa lock-in-effekter av kunder såväl som content providers blir
enligt Hax et al en kärnfråga för de aktörer som strävar efter marknadsledarskap
genom system lock-in. De anser vidare att det endast är genom öppna arkitekturer som
tillåter oberoende aktörer att ge sig in i systemet som tillräckligt med komplementärer
attraheras för att kunna skapa system lock-in. Utvecklingen av standardiserade
tjänsteplattformar inom kommunikationsbranschen syftar till att skapa en sådan miljö
med attraktion av oberoende komplementärer i form av content providers.
Attraherandet av komplementärer är enligt Hax ytterst viktig eftersom det är en
positiv spiral mellan antalet komplementärer och antalet kunder. Då blir skapandet av
en stor kundbas viktigt och det gäller då att arbeta för att sänka adaptionshinder av de
nya tjänster som utvecklas. Detta kommer, enligt vår analys i tjänstekapitlet, att kräva
aktiv kundinteraktion där kunder instrueras om värdet av de nya tjänsterna och, enligt
Arthur, en aktiv styrning som eventuellt innefattar att kunderna ges en gratis
möjlighet att lära sig använda den nya tjänsten.

Vi står dock tveksamma till att de öppna tjänsteplattformar som skapas inom
branschen kommer att ligga till grund för någon egentlig system- lock-in. Detta
eftersom det är ett standardiserat system och konkurrenter kan erbjuda samma
plattform och på så sätt tillåta exakt samma tjänst även via sin plattform. Enligt Kevin
Werbachs teori om syndication kommer nämligen den som skapar innehållet eller
tjänsten, content providern, att vända sig till så många olika syndicators, service
providers i kommunikationsbranschen, som möjligt. På så sätt försäkrar de sig om att
nå så många slutkunder som möjligt med sitt tjänsterbjudande. Är det så att denna
plattform kommer att placeras distribuerat i nätet, d.v.s. nära användarna, så kommer
det troligen att bli de som först installerar sitt erbjudande hos kunden som fångar en
markant del av de intresserade kunderna. Därefter kommer det att bli svårt för
konkurrenter att slå sig in på samma område eftersom det behövs ett visst
användarantal för att motivera kostnaden av distribuerad placering av utrustning. På
så sätt har en lock-out situation av konkurrenterna skapats. Denna situation kommer
ej att föreligga om tjänsteplattformen placeras centralt i nätet eftersom utrustningen
då kan täcka ett stort geografiskt område och alla de potentiella kunder som finns där.
Oavsett var plattformen är placerad i näten finns dock möjligheten att genom
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plattformens uppbyggnad, varumärke och prisstruktur skapa en situation med
customer lock-in. Är service providern tillräckligt stor och har en tillräckligt stor
kundgrupp finns dock alltid möjligheten att genom avtal hindra content providers från
att erbjuda sina produkter via andra service providers inom samma område och då
skapas en form av lock-out för konkurrenter som inte får tillgång till content
providers. Summering:

• Eftersom konkurrensen påverkas av olika faktorer i de olika områdena inom
branschen kommer förändringen gå mot en fokusering kring
kärnkompetenser i de olika områdena.

• För service providern blir det viktigt att arbeta för att skaffa sig
komplementärer till sitt erbjudande.

• För nätgrossisten blir det viktigt med effektiv näthantering och att fylla näten
med trafik.

• Öppna tjänsteplattformar ökar produktionen av tjänster, men försvårar för
service providers att skapa system lock-in.

Positionering i nätverk: Behovet av att skapa värde för slutkunden, som
poängterades i kapitel 5.6.3 ovan, innebär dock inte att alla aktörer måste arbeta
direkt mot slutkund. Istället gäller det enligt Hax et al att befinna sig i det nätverk
eller det system som skapar bäst värde gentemot kunden. Det blir enligt Hitt et al,
viktigt att arbeta med horisontella organisationsstrukturer och nätverk som låter varje
aktör fokusera sig kring sina kärnkompetenser och utnyttja andra aktörers
kärnkompetenser som komplement. Mohanbir et al hävdar att den värdeförskjutning
som sker i övergången till datanätverk har sina motsvarigheter i organisationer i
nätverk. De menar att det sker en förskjutning av var värdet skapas i nätverket, från
att tidigare varit centralt går det nu mot att vara i nätverkets ändpunkter. De
argumenterar även för att näten går från stora enheter som gör allt till små
specialiserade enheter som lätt genom nätverket går att kombinera till det man för
stunden behöver. Även denna teori argumenterar på så sätt för en uppdelning av
affärerna enligt: nätgrossist och service provider. Det är i den kunskapsintensiva
industrin inte säkert var i nätverket värdet produceras, men det är inte nödvändigtvis
så att det behöver vara den som frontar slutkunden som kommer att göra den största
vinsten. Det gäller för nätverket att tillgodose alla de vinstkrav som finns hos aktörer
inom nätverket, annars kommer nätets helhet att försämras genom aktörsbortfall.
Rockström menar att värdet i att erbjuda kommunikationsnätverk är minst lika stort
som att befinna sig mot slutkund, om man bara kan effektivisera och utnyttja nätens
skilda egenskaper på rätt sätt. På så sätt argumenterar han för att man inte bara ska
sträva efter att hamna så nära kunden som möjligt (Rockström, 2000).

Liljedahl et al talar även om att det sker förskjutningar mellan olika nätverk. Genom
den fokusering kring kärnverksamheter som sker för aktörerna i olika nätverk får
somliga aktörer sådan kompetens att de kan erbjuda sina tjänster även i ett helt annat
nätverk inom en annan bransch. Även Sawhney et al poängterar det genom trenden
mot skapandet av små flexibla moduler som lätt kan kopplas samman med andra
moduler inom eller utanför det nuvarande nätverket. På så sätt har det inom
kommunikationsbranschen dykt upp flera aktörer som utnyttjat sina kärnkompetenser
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för att bredda sig in även i värdekedjan inom kommunikationsbranschen. HemEl är
ett exempel på aktör som utnyttjar sina kompetenser inom nättillhandahållning samt
sin kundstock, för att börja erbjuda såväl bredbandsuppkoppling som telefoni. Ett
ytterligare exempel är ICA som med kärnkompetens inom kundrelationer bryter sig in
på kommunikationsbranschen för att bredda sitt utbud till befintliga kunder
framförallt. Möjligheterna här är stora eftersom man genom att bli virtuell operatör
inte behöver speciellt mycket kunskap inom kommunikationsbranschen. Som service
provider kan det vara lämpligt att inse att detta går att utnyttja åt andra hållet likväl,
det gäller bara att ifrågasätta vad ens kärnkompetens är och sedan med öppet sinne se
vilka nätverk, över alla branscher, som kan behöva denna kompetens. Fördelen att
bredda sig in i andra branscher är enligt Porter att man skapar ökad kunskap som man
sedan för med sig in i de andra branscherna och på så sätt kan konkurrensfördelar nås.
Summering:

• Genom nätverket kan man varje aktör specialisera sig och nyttja
komplementärer i nätverket för övriga funktioner.

• Det är av vikt att fokusera på den funktion man erbjuder genom sin
kärnkompetens. Denna funktion kan därefter erbjudas på effektivaste sätt i
flera värdekedjor.

5.6.6 Utveckling av nya konvergerande affärsroller
Den utveckling vi sett ovan som leder till fokusering och skapandet av nya affärer
kommer tillsammans med utvecklingen av affärskonvergens mellan den fasta och
mobila affären att strukturera de nya roller som skapas i branschen. Som exempel ska
vi här studera hur utvecklingen för en traditionell operatör som erbjuder såväl fast
som mobil kommunikation blir. I dagsläget är de båda affärerna skilda åt baserat på
tekniken, fast eller mobilt, och varje affär är vertikalt integrerad. Utvecklingen vi sett
ovan kommer då, genom den avreglering och öppning av befintliga nät som sker,
börja med att nätaffären friläggs mer och mer (se figur 5.5, steg 1).

Figur 5.5: Utvecklingen till nya konvergerade affärsroller
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Detta skapar en organisationsstruktur där affärerna fortfarande är skilda i fast-
respektive mobilt, men de är ej längre vertikalt integrerade. När nätaffären friläggs
kommer den kvarvarande affären att bli tvungna att placera sig som content provider,
service provider eller en mix av de båda funktionerna. Då operatörerna har stora
kundregister och ofta invanda märken tror vi det stora flertalet operatörer kommer att
bli service providers, SP, men även fortsättningsvis kommer att ha kvar
tjänsteutvecklande delar, content providing.

Nästa steg kommer när operatörerna genom yttre förändringstryck, nya aktörers
utveckling mot konvergerande affärer, samt genom insikten att service provider
affärerna mellan fast och mobilt har samma funktioner. Detta steg (se figur 5.5, steg
2) blir då konvergenssteget och leder till att den fasta och mobila affären konvergerar.
Samma insikter om motsvarande funktioner och regler för konkurrens kommer att
göras på nätaffärnivån och även här sker en konvergens till en gemensam nätaktör för
såväl fasta som mobila kommunikationsnät. Den nya struktur som skapats har
fokuserade områden kring funktioner och kärnkompetenser, såsom teorierna förutspår
för organisationer i framväxande branscher.

När denna etablering i nya affärer och nya affärsområden kommer att ske är upp till
varje aktör. Det kommer att röra sig om en avvägning mellan hur svårt det blir att
genomföra förändringen mot hur mycket de förlorar på att inte göra den. Porter
presenterar några faktorer som visar när det är viktigt att etablera sig tidigt och när
detta är riskabelt och dessa faktorer talar för att det inom kommunikationsbranschen
är viktigt för aktörerna att göra snara förändringar. Genom att vara tidigt ute med
förändringen finns stora fördelar att göra i den inledande konkurrensen om kunder,
samt att kunderna vänjer sig vid den specifika aktörens tjänsteutbud. Förändringens
största risk bör anses i den interna omstruktureringen som kan ställa till stora problem
i en organisation med skilda kulturer och historiskt arv. Denna risk kommer dock inte
att förändras för att man drar ut på förändringen och det är bättre att ta tjuren vid
hornen och leda förändringen och kunna utnyttja de styrkor som går att nås genom
förändringen. Så som Hill et al uttrycker det:

”[R]ather be roughly right and fast than exactly right and slow. The
cost of delay is greater than the cost of an occasional mistake”

Genom att vara tidigt ute får man enligt Hax et al möjlighet till bonding genom
customer lock-in eller genom att skapa en dominerande design, vilken efterföljande
aktörer måste rätta sig efter. Customer lock-in kan då röra sig om ett unikt
produkterbjudande eller genom att kundhantering och andra kringliggande funktioner
blir en aktiv och effektiv del av erbjudandet.

Branschens organisering enligt modellen för syndication: Den tjänstepluralism
som växer fram skapar möjligheten för service providern att öka kraften i sitt
erbjudande genom att erbjuda ett brett spann av tjänster. Utveckling i denna riktning
syns redan genom satsandet på utveckling av öppna tjänsteplattformar, vilka skapar
en situation där många oberoende företag med programmeringsvana kan skapa
tjänster som kan erbjudas via plattformstillhandahållaren. Eventuellt kommer
uppgiften att knyta kontakter med dessa oberoende tjänstetillverkare bli så stor att det
kommer att växa fram ett mellanlager av aktörer vars uppgift är att samla in tjänster
för att sedan bundla dem till attraktiva paket för försäljning till service providern.
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Denna utveckling spås ske i modellen för syndication som Werbach presenterar, men
även om det eventuellt kan bli frågan om detta i det långa loppet kommer det inte att
ske på länge. ”Syndicatorns” möjlighet kommer eventuellt att öka när tjänsteutbudet
har blivit så stort att de kan skapa tjänstegrupperingar efter speciella kundgruppers
behov och att deras bundling av tjänster därmed ökar värdet för den kundgruppen.
Tills dess kommer service providern att själva ha kontakterna med tjänsteutvecklarna.
En jämförelse med modellen för syndication blir då:

• Originators – Dessa kallas content providers i kommunikationsbranschen och
de kommer att öka i antal genom utvecklingen av öppna tjänsteplattformar på
vilka oberoende aktörer kan skapa tjänster.

• Syndicators – Detta led, kallat content aggregator inom
kommunikationsbranschen, arbetar med att samla och bundla tjänster så att
deras bundling ökar värdet när de erbjuder tjänsterna till distributors.
Sawhney et al presenterar en trend kallad Value in Orchestration som betonar
att det kommer att bli viktigt med en samordning av de olika moduler näten
kommer att bestå av och detta motiverar då den roll content aggregatorn har i
att samordna en stor mängd content providers. Inledningsvis kommer denna
roll inte finnas i kommunikationsbranschen utan service providern får ett stort
ansvar för att samordna moduler i form av content providers såväl som
tjänster. När mångfalden i tjänsteutbud ökar kommer behovet av denna
funktion dock att kunna skapa friliggande content aggregators.

• Distibutors – Rollen som service provider i kommunikationsbranschen har
som största funktion att arbeta med kundhantering och erbjuda tjänster till
slutkunder. En viktig del av dess arbete är att samla tjänster att erbjuda, direkt
från content providers eller via content aggregators i den mån de kommer att
finnas.

I denna struktur finns inte nätaffären med och detta anser vi vara ytterligare ett tecken
på att den funktion som nätaffären får blir erbjudande av kapacitet som köps in av
distributören efterhand som det behövs. Själva transporten av information blir då än
mer att betrakta som commodity. Genom att service providern arbetar aktivt för att
föra andras tjänster till slutkunderna kan man stärka sitt utbud och sin egen affär
samtidigt som man minskar risken för att de som producerar tjänsterna själva ska
välja att erbjuda dem till slutkunden. På så sätt har man, i enlighet med Werbachs
tankar om syndication och Brandenburg et als begrepp co-opetition, skapat en
komplementär av en aktör som annars skulle ha blivit en konkurrent. Genom att låsa
till sig tjänsteproducenter skapar man såväl customer lock-in som customer lock-out,
eftersom kunderna inte kommer åt samma tjänsteutbud någon annanstans och
konkurrenterna inte kan skapa samma utbud eftersom tjänsteproducenterna redan är
uppbundna. Teorin om positiv feedback säger då att det system som redan har många
komplementärer har förmågan att locka kunder och det system som har kunder lockar
ytterligare komplementärer.
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Kapitel

66 SSLLUUTTSSAATTSSEERR

I detta kapitel kommer vi att summera ihop de kunskaper vi förvärvat i de tre
kapitlena: Teknik, Tjänster och Bransch genom att ta upp de frågor som vi har haft
som målsättning att besvara. Målsättningen med kapitlet är ge läsaren en uppfattning
av vad konvergensen mellan fast och mobil kommunikation praktiskt kommer att
medföra för kunder och aktörer i kommunikationsbranschen.

Som utgångspunkt för hela arbetet har vi använt oss av den definition vi gjort i
inledningskapitlet. Konvergensen definieras där som:

”någonting som från skilda håll närmar sig varandra och till slut
kommer att sammanfall eller överensstämma”

Baserat på denna definition har vårt mål varit att ge struktur åt konvergensbegreppet
för att så kunna utreda hur konvergens mellan fast- och mobil kommunikation
kommer att ske inom de närmsta fem åren. Vår målsättning med studien har varit att
genom användandet av den begreppsstruktur vår modell inför (se kapitel 1.2,
Konvergens) besvara nedanstående frågor, och på så vis visa styrkan i den struktur
vår modell presenterar.

• Vad är konvergensen?

• När, var och hur sker konvergensen?

• Varför sker konvergensen?

• Vad leder konvergensen till?

Utifrån de analyser som genomförts i arbetet ska vi nu presentera de slutsatser
angående hur den funna utvecklingen kommer att påverka konvergensen och dess
vidare utveckling. Detta görs genom att besvara de frågor som ställdes i rapportens
målsättning. Med konvergens åsyftas ”konvergensen mellan fast och mobil
kommunikation”. Avslutningsvis diskuteras det bidrag vår modell gett i vår studie och
därmed den styrka den ger vid hantering av konvergensproblematiken.

6.1 Vad är konvergensen?
I samband med framväxandet av den nya kommunikationsbranschen, skapas en
branschmiljö utan struktur och spelregler. Aktörer från andra branscher glider över
branschgränsen och helt nya aktörer skapas genom de nya förutsättningar som denna
fragmentiserade bransch ger. Det krävs heller inte så stora investeringskostnader som
det behövdes förr eftersom marknaden är avreglerad och nätverksaktörerna är
tvingade till att sälja kapacitet även till utomstående bolag. Detta ger fler aktörer
möjlighet att ta sig in i branschen. Enligt de studerade teorierna gäller det för aktörer
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inom branschen att finna nya sätt att skapa värde för kunderna för att på så sätt
urskilja sitt erbjudande från andra aktörers.

Konvergensen är ett starkt sätt att skapa ökat kundvärde på befintliga eller nya
produkter och tjänster. Detta adderade värde för kunden sker huvudsakligen på två
nivåer av konvergensen:

• Tjänstekonvergens, där man genom att erbjuda tjänster såväl fast som mobilt
ökar tjänstens värde och på så sätt ger kunden ett ökat värde. Det ökade
värdet av tjänsterna grunder sig i att de kommer att vara tillgängliga
oberoende av terminaltyp och accessteknik.

• Affärskonvergens, vilket innebär att liknande funktioner i de båda
affärsområdena fast- och mobil kommunikation konvergerar och t.ex.
gemensamma kunddatabaser växer fram. På så sätt skapas ett värde direkt
mot kund genom den enkelhet som skapas för kunden samtidigt som en intern
effektivisering av företagsfunktioner sker.

Tjänstenivån utgör ett egentligt värdeadderande, medan affärsnivån egentligen rör sig
om en organisatorisk förbättring. Grundläggande för tjänstekonvergens är att den
underliggande tekniken konvergerar eller åtminstone utvecklas så att den tillåter
tjänstekonvergensen. Detta gör att konvergensen även bör beaktas på en tredje nivå:

• Teknikkonvergens, inom vilken nivå den grundläggande möjligheten för
tjänstekonvergensen sker.

Olika aktörer inom branschen ser konvergensen på skilda sätt, beroende på var i
branschen de befinner sig. Därmed finns det flera perspektiv ur vilka man kan studera
varje nivå av konvergens. I vår presentation nedan kommer vi att se konvergensen
från två huvudsakliga perspektiv: slutkund och operatör. Då de olika nivåerna av
konvergens är beroende av varandra är det dock av vikt att alla aktörer blir medvetna
om konvergensens helhet. Genom att aktörerna är medvetna om de olika nivåer och
perspektiv man kan se konvergensen på så kan djupare förståelse erhållas för hur
utvecklingen skapas. Denna förståelse är ett viktigt steg på vägen fram till det ökade
värde för kunden som eftersträvas och som ger företagen ökad styrka.

6.2 När, var och hur sker konvergensen?
Konvergensen sker på tre olika nivåer, såsom framgick ur diskussionen ovan, vilka
här kommer att studeras var för sig.

Teknikkonvergens: På tekniknivå sker konvergensen baserat kring utvecklingen av
IP-everywhere. Denna utvecklas i kärnnäten, genom paketkoppling av såväl mobil
som fast kommunikation, men även i accessnäten. De fasta accessnäten har sedan
länge varit anpassade för IP-kommunikation, men även de mobila accessnäten
utvecklas för att stödja paketkoppling genom det införande av GPRS och UMTS som
nu sker. Konvergensen på transmissionsnivå har redan påbörjats, men det kommer att
dröja lång tid innan all kommunikation är baserad på IP och inom de fem år vi
studerar så kommer fortfarande kretskopplade system finnas parallellt med de
paketkopplade. Konvergensen kan då istället komma att ske genom terminaler med
multiaccess som förväntas utvecklas inom två år.
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Bidragande för teknikkonvergensen är det standardiseringsarbete som sker på global
basis och som verkar röra sig över mot att även integrera olika system gentemot
varandra. Den mjukvaruutveckling som sker genom nya effektiva protokoll, nya sätt
att komprimera information samt framväxandet av nya tjänsteplattformar skapar en
mer effektiv teknisk bas att bygga tjänstekonvergensen kring. Arbetet med
standardisering av tjänsteplattformar med öppen arkitektur är under full gång och som
exempel är OSGi plattformen tekniskt möjlig redan i mitten av 2002.

Tjänstekonvergens: Tjänstekonvergens rör sig om att tjänsten konvergerar för dem
som använder tjänsterna. Samma tjänst går då att nå access- och terminaloberoende
och kunden kan ständigt komma i kontakt och använda tjänsten. Tjänsten kommer
dock att ha ett behov av att anpassa funktion och användargränssnitt efter vilka
begränsningar den specifika miljön utgör, dvs. huvudsakligen terminal och access.
Den skalning som då sker ska dock vara sådan att tjänstens innehåll, grundfunktion,
fortfarande består. Detta innebär att innehållet i tjänsterna är lika och att de
presenteras på liknande sätt så att kundens känsla av tjänsten består, medan det exakta
gränssnittet anpassas efter terminal- och accessbegränsningar. Däremot innebär inte
tjänstekonvergensen att utvecklandet av tjänster kommer att vara konvergerat. Det är
snarare så att tjänsteskaparen måste bygga upp en rad olika gränssnitt för tjänsten för
att vara nåbar från olika access- och terminalformer. Genom utveckling och
standardisering av nya informationsformat, såsom XML, kommer det troligen på
längre sikt att bli så att även utvecklingen av tjänster blir konvergerade. Dock hinner
detta inte ske fullt ut inom den femårsperiod vi studerar. Det är således än så länge
endast ur kundens synvinkel som den direkta värdeökningen sker genom
tjänstekonvergensen.

Det värde som kommer kunden tillgodo genom ökat tjänsteutbud och konvergens av
tjänsteutbudet stärker service providerns utbud. Förstärkningen mot kunden sker då
kundens ökade användning av tjänsterna knyter honom starkare till det specifika
tjänsteutbud som skapas genom det värdenät som service providern ingår i. Genom att
erbjuda nya värdeadderande tjänster och använda konvergens av tjänster för att
bredda användningen och nyttan av såväl befintligt som nytt tjänsteutbud kan nya
kunder lockas samtidigt som gamla kunder behålls. Får kunden förståelse för det
värde som skapas är det troligare att kunden blir intresserad att betala för
tjänsteutbudet och därför kommer en viktig aspekt för tjänsteframgång bli att utbilda
och träna kunderna i användandet av tjänster.

De tjänster som konvergerar för närvarande är framförallt unified messaging vilket är
en samlad lagringsplats för olika meddelandeformat såsom mail, SMS, fax och
röstmeddelande. Även befintliga tjänster på Internet som framförallt använder WAP
för att även vara nåbara via mobila terminaler kan räknas till konvergerade tjänster.
Dessa två sätt att initiera konvergensen på beror på deras spridda användning och den
fördel de beräknas få genom konvergensen. Alla tjänster kommer inte att konvergera
utan det kommer att finnas tre huvudkategorier av tjänster: fasta, mobila samt
konvergerade. Det är viktigt att utnyttja ett marknadsmässigt perspektiv i valet av
vilka tjänster som ska konvergera och hur det ska göras. Beslutet bör göras baserat i
nyttan och värdet för kunden att få tillgång till tjänsten genom de olika accesserna.
Även fasta tjänster med krav på mycket grafik och snabb överföring, såsom on-line
spel, kommer dock att kunna utnyttja konvergensen för att komplettera det värde
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tjänsten erbjuder. I exemplet med on-line spel kan denna komplettering röra sig om
att man kan kontrollera status på spelet eller chatta med andra spelare trots att man
befinner sig i en access som inte tillåter själva spelandet. Denna typ av
tjänstebreddning har redan börjat utvecklas och utnyttjar befintliga kunder och sprider
deras användning till nya situationer, nya miljöer samt via nya terminaler och
accesser.

Med utvecklingen av tredje generationens mobilkommunikation kring IP skapas
grunden för en vidare utveckling av konvergerande tjänster. Kapacitets- och
terminalbegränsningar blir då det som kommer att styra konvergenstakten
tillsammans med förmågan att skala tjänster beroende på användningsmiljö. Dessa
begränsande delar visar på behovet av att införa ett måttsystem för de krav som
tjänsterna ställer på kommunikationen. På så sätt kan man säkerställa utveckling av
tjänstestödjande infrastruktur genom att det skapas en grund för strukturerad
utveckling. Utvecklingen pekar även mot att det kommer att skapas specialterminaler
som erbjuder en specifik tjänst, eller tjänstegrupp, om tjänsten blir så spridd och
kräver så pass mycket att det inte längre är optimalt att erbjuda den på en terminal
som även är anpassad för andra tjänster.

Trots den tekniska möjligheten att erbjuda tjänsteplattformar redan 2002, kommer
dock affären kring tjänsteplattformen få skjutas framåt i tiden. Detta beror på
omständigheter som bland annat att bredband inte är fullt utbyggt överallt, samt att
den breda datorvanan som behövs hos kunderna inte är tillräckligt hög. Behovet av
struktur i tjänsteerbjudande, säkerhet och betalningsmöjligheter för mikrobetalningar
kommer under denna tid att fortsätta växa, eftersom dessa kriterier är viktiga för att
tjänster på ett effektivt sätt ska kunna nå ut till en massmarknad.

Affärskonvergens: De nya virtuella operatörer som väljer att erbjuda såväl fast- som
mobil kommunikation gör i regel detta som en integrerad affär baserad på samma
kundbas, enhetlig kundkontakt osv. Nya aktörer kan erbjuda detta eftersom de inte
lider av det historiska arv eller kulturella skillnader som finns hos organisationer med
lång historia med skilda affärsområden inom fast respektive mobil kommunikation.
På så sätt kan de skapa ett mer effektivt och attraktivt erbjudande inom det område de
väljer att satsa på. De stora och traditionella operatörer som finns inom branschen har
ännu inte gjort denna omstrukturering kring konvergerande affärer utan satsar
fortfarande på att fokusera på varje teknikområde och dess affärer enskilt. Problemen
med att införa konvergerande affärer i en befintlig struktur har även med frågor om
vem som ska äga den nya affären, vem som ska anpassa sig efter vem och hur intäkter
från den nya affären ska delas upp. Dessa problem uppstår framförallt om aktörer
försöker att skapa ett gemensamt och konvergerat utbud men behålla den delade
affärsstrukturen enligt fast och mobilt. I grunden är det en helt ny organisering kring
de nya kundfokuserade affärerna som behövs istället för kring de olika
teknikområdena, såsom fallet tidigare var. Aktörers förändring mot den nya
strukturen kommer att presenteras i kapitel 6.4, Vad leder konvergensen till.

Det är dock inte bara en fråga om effektivisering för företagen utan genom att utnyttja
konvergensen mellan fasta- och mobila affären kan även den totala affären öka
genom attrahering av nya kunder, samt breddning av befintliga kunder. Genom att
konvergera de skilda affärerna samt dess erbjudanden kommer de befintliga
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kundstockarna att slåss ihop och kunderna inom respektive delaffär kommer att
utgöra en stark målgrupp för den andra delaffären.

6.3 Varför sker konvergensen?
Behovet av att skapa värde för konsumenterna är den huvudsakliga drivkraften bakom
konvergensen. Det värde som kunderna får av kommunikation har glidit från att vara
”möjligheten till kommunikation”, till att bli de tjänster som erbjuds i samband med
kommunikationen. Ren kommunikation betraktas i ökad grad som commodity, basal
odifferentierad förbrukningsvara, medan det som lockar kunder är de tjänster och den
nytta av kommunikationen som kan erbjudas. Detta ligger till grund för den ökade
tjänstefokusering som sker och det behov av att konvergera tjänsterna för att stärka
det värde som skapas gentemot kunden. Observera dock att kunden ej behöver en
egentlig konvergens utan det räcker med känslan av konvergens, dvs. att de tjänster
hon använder ter sig konvergerade och är nåbara oavsett access och terminal. Detta
innebär att det är viktigt att innehållet i tjänsterna är lika och att de presenteras på
liknande sätt så att kundens känsla av tjänsten består, medan det exakta gränssnittet
anpassas efter terminal- och accessbegränsningar.

Affärskonvergensen ger kunderna ökat värde genom enkelhet mot tjänsteerbjudaren
samtidigt som det kan medföra en intern effektivisering av de processer och resurser
aktören har. Det är framförallt genom nya aktörers erbjudanden av konvergerande
affärer kring fast- och mobil kommunikation som ribban läggs för vad
marknadsförväntningarna kommer att bli. Övriga aktörer kommer på ett eller annat
sätt bli tvungna att kontra den värdeökning som det konvergerande erbjudandet ger
konkurrenterna. Det samma kommer att gälla för introduceringen av konvergerande
tjänster, eftersom kunder som väl har börjat använda sig av konvergerande tjänster
inte förväntas vilja återgå till tjänster som är begränsade till ett medium. Det som
inledningsvis kan ses som ordervinnande kriterier kommer efterhand som alla aktörer
anammar det att övergå till att bli kvalificerande kriterier, utan vilka man inte
kommer att kunna konkurrera på lika villkor.

En viktig aspekt av varför konvergensen sker, såväl inom tjänste- som affärsnivån,
och kommer att fortsätta ske är den fragmentering branschen genomgår. Det finns inte
längre några färdiga spelregler utan det är viktig att finna nya sätt att ge kunden värde
och på så sätt differentiera sig gentemot konkurrenter. Detta behov accentueras
genom den branschglidning som sker och som öppnar upp för helt nya utmanare med
tidigare erfarenheter från andra områden, vilket eventuellt kan ge deras erbjudanden
ett ökat grundvärde. Denna värdeökning kan ske genom att kombinera nya
erbjudanden med sina gamla, eller genom att utnyttja de erfarenheter och resurser de
har från sin tidigare bransch. På så sätt blir konvergensen ett sätt att skydda sig
gentemot aktörer som till exempel elleverantörer som börjat erbjuda fast
kommunikation till sina kunder via sina befintliga nät. Dock kommer konvergensen
bara vara ett konkurrensmedel tills även andra aktörer skapat sig samma erbjudande
varpå det gäller att finna nya sätt att öka värdet.

6.4 Vad leder konvergensen till?
Kundkrav kommer att väckas av nya aktörers erbjudanden av konvergerade affärer
och tjänster. Därav kommer aktörer som inte erbjuder detta att hamna i en
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ofördelaktig position och tvingas agera. Erbjudandet av tjänster kommer att bli en
central del i branschen kring vilket resten av branschen formas. Konvergensen
kommer att förstärka det värde som erbjuds kring tjänsterna genom tjänste- och
affärskonvergens och kommer följaktligen att vara med om att forma de spelregler
som den nuvarande omstruktureringen av branschen skapar.

Traditionella operatörer är de som håller största delen av marknaden och dessa är i
regel indelade i två skilda affärer för fast och mobil kommunikation. Affärerna är
vertikalt integrerade men kommer att påverkas av avregleringen till att bryta den
vertikala integrationen och erbjuda nätkapacitet till alla aktörer (se figur 6.1, steg 1).
Denna fokusering kring funktioner och kärnkompetenser kommer att öka möjligheten
för att konvergera de skilda affärsområdena, fast och mobilt, då det uppmärksammas
att de lyder under samma faktorer för konkurrens och i huvudsak har samma
funktioner. Då kommer två horisontella, konvergerade affärer kring funktioner att ha
uppstått ur de tidigare teknikfokuserade affärerna. De nya affärerna kommer då att bli
service providern, SP, som tillhandahåller tjänster till slutkund samt net providern,
som tillhandahåller nätkapacitet (se figur 6.1, steg 2).

För operatörer med befintlig organisation innebär detta att stora och svåra frågor
måste hanteras inför en affärskonvergens, inte desto mindre är det viktigt för
operatörerna att få upp ögonen för vad de nya konkurrenterna gör innan det är för sent
för dem att reagera på förändringarna i branschen. Det är speciellt viktigt att vara
proaktiv eftersom vikten av att attrahera och behålla kunder fortsättningsvis kommer
att bli en allt viktigare faktor. Organisationers uppdelning i kärnområden leder till att
nätverk av organisationer kommer att byggas för att komplettera de egna
kompetenserna och ett nätverk enligt syndication-modellen som Werbach presenterar
(kapitel 5.1.3, Organisering i nätverk) växer fram. Förutom de två nya affärsområden
vi förespråkat kommer då även, genom utvecklingen av öppna tjänsteplattformar och
enkla applikationsgränssnitt, antalet content providers, cp, att öka drastiskt i antal.
Uppgiften för service providers blir att samla erbjudanden från en mängd olika

Figur 6.1: Utvecklingen till nya konvergerade affärsroller
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content providers och på så sätt erbjuda ett så komplett tjänsteutbud som möjligt
gentemot slutkunderna.

6.5 Strukturering av begreppet konvergens
I det inledande kapitlet presenterades den modell vi skapat för att ge struktur åt
konvergensbegreppet inom kommunikationsbranschen (se matris 6.1). Strukturen som
denna modell förespråkar har sedan legat till grund för vårt sätt att genomföra den
konvergensstudie som mynnade ut i denna rapport.

Matris 6.1: Vår modell för strukturering av konvergensbegreppet

Genom att utnyttja de olika nivåer som modellen delar upp konvergensen i har vi
kunnat studera de olika nivåerna av konvergens var för sig. Det vi fann var att de
skiljer sig markant åt i de flesta aspekter, bland annat vad gäller inriktning,
drivkrafter, hur långt utvecklingen gått, vilken påverkan de har för olika intressenter
samt därmed hur intressenterna ser på de olika nivåerna. Vår studie visar även på att
konvergensutvecklingen kommer att bli en central aspekt på alla de tre skilda
nivåerna. Det är därför av vikt att skapa ett entydigt sätt att använda sig av begreppet
konvergens, för att på så sätt kunna utnyttja de förändringar som konvergensen ger.
För att kunna styra sin framtid strategiskt är det därför viktigt att kunna handskas och
arbeta med konvergensen och de följder denna ger. Att ge struktur åt begreppet
konvergens är således av sådan betydelse att den berör högsta managementnivå i
organisationen för att de struktur- och satsningsförändringar som kommer att ske ska
kunna presenteras, diskuteras och förstås på ett entydigt sätt.

I vår rapport har vi genom att angripa konvergensbegreppet och dess utveckling med
hjälp av den enkla struktur vår modell gett oss visat på den styrka modellen medför.
Då modellen gav oss tillräckligt stöd för vår studie anser vi att den bör ge tillräckligt
stöd för att användas även för kommunikation av förändringar och satsningar i
samband med begreppet konvergens.

PERSPEKTIV

NIVÅ
Slutkund Branschaktör

Teknik

Tjänst .

Affär
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Kapitel

77 AAVVSSLLUUTTAANNDDEE DDIISSKKUUSSSSIIOONN

En viktig del av ett examensarbete är att diskutera det teoretiska bidrag man
åstadkommit som författare. Målsättningen med kapitlet är ge läsaren insikt i vårt
teoretiska bidrag samt hur detta kan användas i framtiden. I kapitlet kommer vi även
att lägga fram ett antal intressanta områden som bör studeras i framtiden.

7.1 Vårt teoretiska bidrag
Arbetets mål är att beskriva konvergensen mellan fast och mobil kommunikation för
att på så sätt skapa en förståelse av och enhetlighet i begreppet. Det är först när
aktörer nått denna insikt i begreppet som det kan börja förstå hur de kan använda
begreppet i sitt arbete och göra satsningar mot en konvergens. Den användning av
begreppet som hittills skett har placerat ordet konvergens i ett fack där det inte
meddelar något egentligt budskap utan framförallt betraktas som ett inneuttryck för
att betona behovet av förändring.

För att föra konvergens till en nivå där det börjar betyda något och där begreppet går
att använda för att skapa de förändringar som behövs inom branschen har vi för vårt
arbete konstruerat en modell samt använt denna modell för att studera konvergensen
inom kommunikationsbranschen. Den modell vi skapat är specifik för konvergensen
inom kommunikationsbranschen och är snarast ett sätt att strukturera upp de
skillnader i betydelse av begreppet som vi mött i vårt arbete. Genom modellen
betonas de skillnader i synen på konvergens som måste göras för konvergensen inom
olika områden av branschen. Modellen visar att det inte är lämpligt att tala om
konvergensen som en (1) enda branschförändring, utan att begreppet måste delas upp
i delbegrepp. Dessa delbegrepp måste sedan behandlas var för sig för att sedan
syntetiseras och behandlas av ledningen så att rätt insatser kan vidtas. Genom denna
uppdelning kan man behandla var del av konvergensen enskilt och då kan man börja
använda konvergensen som begrepp för att motivera och genomföra de förändringar
som man med dagens konvergensbenämning inte ens kan precisera.

Att bara tala om konvergens och förändringar i samband med konvergensen räcker
inte längre, om det någonsin gjort det. Det är nu dags att börja tala om vilken sorts
konvergens man menar, var den befinner sig och hur man ska kunna arbeta med
denna konvergens för att på så sätt dra nytta av den stryka som konvergerad teknik,
tjänst och affär kan bära med sig.

7.1.1 Vår modell
Våra studier gav oss insikt i att konvergensen sker på tre distinkta nivåer: Teknik-,
Tjänste- och Affärsnivå, där de olika nivåerna behandlar skilda aspekter, motiveras av
olika faktorer, leder till skilda resultat och inte minst sker de av olika anledningar.
Skillnaderna mellan de olika nivåerna är den huvudsakliga anledningen till att allt tal
om konvergens, utan att specificera vad som egentligen menas, i bästa fall motiverar
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folk att börja samarbeta på en allmän nivå och i värsta fall förvirrar och får folk att
sträva åt olika håll beroende på folks skilda syn på konvergens. Genom att studera
och arbeta med konvergensen på dessa tre nivåer kan varje del av konvergensen ges
en betydelse och en fast referensram att arbeta efter skapas.

Denna uppdelning bör sedan kompletteras med olika perspektiv på varje nivå för att
visa att konvergensen inte betyder detsamma, inte har samma drivkrafter och inte
heller påverkar alla intressenter på samma sätt inom en och samma konvergensnivå. I
den modell över konvergensens uppdelning som vi visar nedan har två
intressentgrupper valts för att visa på skilda perspektiv. Beroende på vilket djup man
vill använda konvergensen kan intressentgrupperna ytterligare delas upp.

Matris 8.1: Vårt modell för strukturering av konvergensbegreppet

7.2 Fortsatta studier
Vår rapport betonar vikten av att kunna sätta innehållsförteckning på tjänster och på
så sätt kunna kommunicera tjänstens syfte, verkan, kvalité och pris till konsumenter.
Detta fann vi som en viktig faktor för spridningen av tjänsteanvändandet och därför är
en intressant studie, oavsett konvergensen eller ej, att studera möjligheterna för att
aktivt arbeta med kundkontakt på detta sätt.

Angående tjänster skulle det även behövas en bred studie av hur konsumenter ställer
sig till konvergerande tjänster. Stora delar av svenska befolkningen börjar bli vana vid
mobiltelefonen, t.o.m. större del än vad som använder Internet, hur påverkar det
möjligheterna att introducera tjänster via mobilen för att på så sätt utnyttja
konsumenternas vana vid terminalen?

Våra studier angående konvergensen pekar på stort förändringsbehov av befintliga
aktörer och då framförallt de operatörer som har vertikalt integrerade och skilda
affärsområden, fast och mobilt. En viktig studie för att förbereda organisationer inför
förändringarna är att studera förändringshinder i de etablerade organisationerna.

Inför den förespråkade fokuseringen kring kärnkompetenser bör även studier av
befintlig organisation samt dess kompetenser och resurser genomföras. Målsättningen
med en sådan studie är då att se hur det är möjligt att utnyttja befintliga resurser och
kompetenser för att skapa en så effektiv ny organisation som möjligt.
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