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Abstract 

This paper examines the pricing structure of the European mobile subscription markets. 
The paper analyzes two questions: 1) what is the price level of mobile subscriptions 
across Europe today? 2) What factors influence the price level? 

A sample consisting of 33 operators from 15 European countries is collected for the 
purpose of the study. For 1) a pricing model is developed. The model includes “free” 
traffic (included minutes, SMS etc.). For 2) a linear multiple regression model is specified 
using the OLS-estimator. The price generated by the pricing model is used as dependent 
variable. Results imply that northern Europe, Croatia, and the U.K has the lowest price 
for mobile subscription in Europe for both consumers. The model finds prices to vary 
across, but also to some extent, within countries.  Results from the regression imply that 
an increased number of operators decrease price and that pricing of SMS differ 
significantly between operators. Due to several assumptions and measuring problems 
the results of the study are weak. The weak results make it difficult to apply valid 
economic theory for the mobile subscription markets (e.g. price or quantity 
competition).   
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Ordlista 

BEREC Body of European Regulators of Electronic 
Communications 

BNP Bruttonationalprodukt 

EuroStat Europeiska unionens statistikmyndighet 

ITU International Telecommunication Union 

MMS Multi-media-service 

Mobilnät 
Nät som hyrs av konsumenter för användning 
av mobilabonnemangstjänster såsom 
röstsamtal. 

NMTS/GSM/3G Olika mobilteknologier som skiljer sig åt i 
överföringshastighet. 

Nät-terminering Det nät som ett samtal eller annan trafik går till 

OECD Organization for Economic Development 

On/off-net pricing Olika taxor beroende på vilket nät trafik går till 

Operatör Ägare av nät för mobiltelefoni 

PPP$ Köpkraftsjusterad växelkurs, USD 

SMS Short-message-service 
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1. Introduktion 

Telekommunikation, härefter telekom, har idag en central roll i alla aspekter av 
samhället. Det är ett generellt begrepp som används när man talar om allt från 
mobiltelefoni och internet till radio och tv. Telekom har blivit en viktig del i samhällets 
infrastruktur. Forskning visar att telekomindustrin bidrar till tillväxt och förbättrad 
levnadsstandard.1

Denna uppsats fokuserar på den del av den europeiska telekommarknaden som avser 
abonnemang för mobiltelefoni. Marknaden i Europa idag beskrivs bäst som en ganska 
svårrubbad oligopolmarknad till följd av tidigare monopol och tekniska begränsningar.

 Därför är det viktigt att telekommarknaden kännetecknas av en sund 
och fungerande konkurrens. Genom konkurrens kan telekommarknaden utvecklas och 
därigenom bidra till en större samhällsnytta.  

2 
Kontrollerad avreglering av marknaden pågår både på nationell och överstatlig nivå för 
att främja konkurrens och utveckla intraeuropeeiska kommunikationsmöjligheter. Trots 
dessa försök skiljer sig priserna mellan länder fortfarande markant.3

Denna studie syftar till att ge en bild av priser för mobilabonnemang i Europa idag och 
undersöka vilka faktorer som påverkar priserna. Studien utförs ur ett 
konkurrensperspektiv. Tidigare sammanställda prismodeller för internationella 
jämförelser såsom OECD Telecommunications Basket

  Detta försvårar de 
uttalade mål från statliga myndigheter och EU-myndigheter om en integration av den 
europeiska mobilabonnemangsmarknaden.  

4 och ITU5

1.1 Syfte: 

 har vissa brister. Bland 
annat inkluderas inte fria minuter och SMS. Vissa kvalitéer som är vanligt 
förekommande ignoreras och därför kan dessa modeller ge en missvisande bild av det 
verkliga priset för att bruka ett mobilabonnemang. För denna studies syfte skapas därför 
en ny prismodell. Prismodellen används för att beräkna totalpris för europeiska 
mobilabonnemang. För att testa vad som påverkar priset för användning av ett 
mobilabonnemang skattas sedan en multipel regressionsmodell. Resultat från 
prismodellen utgör den beroende variabeln i regressionsmodellen. Beroende 
variablerna som används är relaterade till de europeiska 
mobilabonnemangsmarknaderna på nationell nivå. 

Uppsatsens syfte kan sammanfattas i två punkter: 

1. Hur ser prisbilden ut för europeiska mobilabonnemang? 
2. Vad påverkar denna prisbild? 

                                                           
1 Se bl. a OECD (2009);  EU-kommissionen 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/history/index_en.htm 2010-05-05 
2 EU kommissionen (2010) 
3 EU kommissionen (2010) 
4 http://www.ihsglobalinsight.com/SDA/SDADetail17486.htm 2010-06-01 
5 http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/2009/material/IDI2009_w5.pdf 2010-04-20 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/history/index_en.htm�
http://www.ihsglobalinsight.com/SDA/SDADetail17486.htm�
http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/2009/material/IDI2009_w5.pdf�
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Enligt europeiska tele- och konkurrensmyndigheter är mobilabonnemangsmarknaderna 
i Europa inte så effektiva som de kunde vara.6

1.2 Metod: 

 Priserna skiljer sig åt mellan europeiska 
länder vilket försvårar integration av marknaderna.  Presenterat material syftar på att 
ge läsaren en översikt i hur prisbilden för mobilabonnemang skiljer sig mellan Europas 
länder. Därefter testas ett antal faktorer för att identifiera vad som påverkar priserna på 
mobilabonnemang. Studien kan förhoppningsvis underlätta vidare arbete med dessa 
frågor. 

För att besvara de två punkterna i ”Syfte” samlas ett stickprov in bestående av 
tvärsnittsdatadata från 348 abonnemang från 33 europeiska operatörer i 15 länder. 
Abonnemangen är inte jämnt fördelade per operatör. Med pris avses totala kostnader 
för att bruka ett abonnemang under en månads tid.  

En prismodell konstrueras som inkluderar relevanta kostnader för ett 
mobilabonnemang. Två olika användartyper simuleras i prismodellen. Användartyperna 
representerar två konsumenter med olika preferenser. Resultatet används för att 
besvara punkt ett i ”Syfte”.  

För att besvara punkt två i ”Syfte” skattas en linjär multipel regressionsmodell för varje 
användarprofil. Det pris som genererades i prismodellen utgör den beroende variabeln.  

Då syftet med denna uppsats är tudelad utförs arbetet i de två steg som beskrivs ovan. 
Analysen bygger på de resultat för båda användartyperna som ges av prismodellen och 
den multipla regressionen.  

Studien görs utifrån ett konkurrensperspektiv med fokus på tillgångssidan av 
mobilabonnemangsmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 EU-kommissionen, http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/history/index_en.htm, 
2010-04-03 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/history/index_en.htm�
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1.3 Avgränsning 

Denna uppsats inriktar sig på den del av telekommunikationsindustrin som avser mobil 
telefoni. Den relevanta marknaden innefattar alltså samtliga europeiska operatörer som 
säljer mobila telefonabonnemang. Endast privata abonnemang inkluderas i studien.  
Abonnemangen som dessa operatörer erbjuder kommer relateras till ett antal faktorer 
för att se vad som påverkar prisbilden för dessa. Stickprovet har valts helt slumpmässigt 
och representerar en tredjedel av de europeiska länderna (15 utav 45). Storleken på 
stickprovet är anpassad för vad som ansågs vara på nivå för en studie av detta slag. 
Endast utgående trafik studeras. Eftersom andra kvalitéer och/eller kostnader indirekt 
kan komma att påverka resultat ska analys av presenterat material tolkas med 
försiktighet.  

Mikroekonomiska teorier om firma och konsument används för att analysera resultaten 
från prismodellen och regression. Effekten av tillämpade policies används inte för att 
förklara eventuella prisskillnader mellan länder.   

1.4 Disposition 

Kapitel två introducerar den europeiska mobilabonnemangsmarknaden. En bild av hur 
den ser ut i dag och vilka problem marknaden står inför presenteras. Kapitel tre utgör 
den teoretiska grunden för att besvara vad som påverkar priset. I kapitel fyra 
sammanställs prismodellen och de resultat som erhålls. Kapitel fem presenterar den 

P r o c e s s 

Empiriskt material 

Operatörers 
prisuppgifter 

Användartyp 

Figur 1. Beskrivning av metod och arbetsprocess för 
denna studie. 

Resultat 
regression 

Resultat 
prismodell 

Tvärsnittsdata 
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multipla regressionsmodellen och dess resultat. I kapitel sex används resultat från de 
två föregående kapitlen för att analytiskt besvara studiens syfte. I kapitel sju görs 
avslutande kommentarer och förslag på fortsatt forskning. 

 

2. Europas telekommunikationsmarknad idag 

2.1 Bakgrund 

Europas telemarknader har sedan ett tjugotal år blivit avreglerade. Avreglering gjordes 
då telekom ansågs som en viktig tillväxtmarknad. Avregleringarna har dock inte alltid 
fått önskade positiva effekter på konkurrensen.7

Väl fungerande konkurrens har ett antal positiva effekter på en marknad. 
Konkurrensmekaniken belönar den aktör som kan erbjuda produkten till lägst pris. Då 
flera aktörer tävlar om befintliga konsumenter rensas ineffektiva och dyra producenter 
ut. Förutom möjligheten att erbjuda lägst pris så blir innovationer och nya 
användningsområden ett sätt att öka efterfrågan och marknadsandelar. 

 Det har därför från myndigheters håll 
ansets nödvändigt att styra avregleringarna för att uppnå önskade resultat. 

Som en effekt av dessa avregleringar så har priserna sjunkit sedan 90-talet.8

Enligt tidigare sammanställda prismodeller (OECD, ITU och EU-kommissionen) är 
priserna för mobilabonnemang i Europa än idag spridda. Priser kan skilja sig markant 
mellan olika länder. Vidare skiljer sig användningsområdena beroende på i vilket land 
du nyttjar ditt abonnemang.  

 
Användningsområdena för ett mobilabonnemang har växt och ett antal nya tekniker har 
utvecklats såsom internet för mobilabonnemang. Trots 20 år av avregleringar och 
myndigheters försök att skapa en sund konkurrens lider marknaden fortfarande av ett 
antal problem. 

Bara i EU omsätter industrin årligen runt 290 miljarder euro och svarar för 4 % av alla 
arbetstillfällen inom unionen.9 Utbyggnad av mobiltelefoni och telekommunikationsnät i 
allmänhet ger tydliga förbättringar för samhället. Världsbanken beräknar att en 10 % 
ökning av mobilpenetrationen i ett land leder till 0,82 % ökad tillväxt.10

                                                           
7 EU-Kommissionen, 

 EU 
implementerar under 2010 och 2011 en ny reform, BEREC, som syftar till att förbättra 
samarbetet mellan europeiska operatörer och nationella myndigheter. BEREC 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/history/index_en.htm, 
2010-04-03 
8 Eu-kommissionen, http://ec.europa.eu/index_en.htm, 2010-05-01 
9 EU-kommissionen, http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm 
2010-06-16 
10 FT Europe 25:e maj 2010 sid. 7 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/history/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm�
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Diagram 1. HHI för de nationella mobilabonnemangsmarknaderna som 
ingår i denna studie. Data till figuren är sammanställd av författaren. 

sammanfattas i ett tolv-punkters-program11

I figuren nedan visas Herfindahl-Hirschman Index (HHI) för 
mobilabonnemangsmarknaden i de undersökta länderna. HHI är ett mått på hur 
koncentrerad en industri är och är lika med summan av de kvadrerade 
marknadsandelarna för alla firmor inom industrin.

 som bl. a innehåller enklare processer för 
kunden att byta mellan operatörer och utveckling och förbättring av mobila tjänster. 

12

 

 Medelvärdet för stickprovet är 
3 417. Ett HHI under 2 000 anses vanligtvis indikera väl fungerande konkurrens. Från 
figuren nedan står det klart att marknaderna är relativt obalanserade vad gäller 
marknadsandel per operatör. Schweiz är det land med den mest obalanserade 
marknaden (7 135), medans Storbritannien har den mest balanserade (2 277). En 
betydande majoritet av de firmor som åtnjuter den största marknadsandelen i 
respektive land är tidigare statliga monopol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Konkurrensbegränsningar och tidigare forskning 

Tidigare monopolister som blivit dominanta aktörer plus höga inträdeskostnader gör att 
mobilmarknaderna i Europa karaktäriseras av en svårrubbad oligopolstruktur.13

                                                           
11 EU-kommissionen, 

 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/reform/index_en.htm 2010-04-03 
12 Norman, Pepall, Richards (2005 s.49) 
13 Se bl. a. PTS (2009); EU-kommissionen (2010) 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/reform/index_en.htm�
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Oligopol kännetecknas av ömsesidigt beroende mellan firmorna. I detta avsnitt redogörs 
för hur ett antal faktorer försvårar effektiv konkurrens på den europeiska 
mobilabonnemangsmarknaden.  

Önskar konsumenten byta operatör måste ett belopp vanligtvis erläggas till den 
befintliga operatören. Är abonnemanget ett bindande kontrakt, vilket ofta är fallet med 
mobilabonnemang, krävs konsumenten att erlägga kostnaden för hela kontraktet innan 
byte kan ske. Byte av abonnemang är också tidskrävande och det går inte alltid behålla 
samma nummer. Byteskostnaden består alltså både av en faktisk kostnad men också av 
en upplevd psykologisk kostnad. Klemperer (1987) kallar denna typ av byteskostnad 
(”switching cost”) för en transaktionskostnad. Konsumenter som vill byta operatör blir 
ekonomiskt straffade (Klemperer [1987]). Enligt Klemperer (1987) leder 
transaktionskostnader, i en två-periodsmodell där man konkurrerar i kvantitet eller 
pris, till samma resultat (för kvantitet och pris) som en kartell genererar där 
producenterna agerar som monopolister mot sin marknadsandel (se även Jonasson, 
Holma[2005]). Då transaktionskostnader är relativt vanliga på 
mobilabonnemangsmarknaden har tidigare monopolister ett visst övertag över nya 
firmor. Möjligheten att flytta med sitt nummer vilket nu går att göra i de flesta 
europeiska länder torde sänka dessa transaktionskostnader. BEREC reformerar 
telemarknaden inom EU och en av fokuspunkterna inom programmet är att minimera 
transaktionskostnader (reformen har som målsättning att byte av operatör ska kunna 
göras över en dag). 

Nätverksexternaliteter har varit central i konkurrensfrågor rörande telekom och 
mobiltelefoni. Mobilabonnemangsmarknaden är en typisk marknad som kännetecknas 
av positiva nätverksexternaliteter.  Genom att ta olika betalt beroende på vilket nät ett 
samtal terminerar till, s.k. on-/offnet pricing, så kan en dominant operatör utnyttja sin 
position på marknaden. Effekten ligger här i att varje ny konsument som ansluter till ett 
visst nätverk bidrar till att öka alla andras värde av att vara ansluten till samma nät. En 
dominant operatör kan alltså utnyttja denna externalitet genom att ta ut lägre priser för 
samtal inom sitt nät. Laffont, Rey och Tirole (1998) visar i sin modell att om on/off-net 
pricing är tillåtet på en marknad med symmetrisk konkurrens har aktörerna incitament 
till att hålla termineringsavgifter på andra nät högre än avgifter inom det egna nätet. 
Termineringsavgifter är en tvåvägs-taxa där varje operatör sätter kostnaden för andra 
att bruka dess nät.14

De tidigare monopolen (nuvarande dominanta firmor) besitter fortfarande i stor 
utsträckning en betydande marknadsandel. Sung (2005) studerar operatörer i OECD-
länderna och noterar en avtagande minskning av de dominanta firmornas 

 Alltså gynnas en dominant firma framför en mindre. On/off-net 
pricing är en vanligt förekommande strategi bland europeiska operatörer. Hoerning 
(2007) visar i en modell där nyttan av att ta emot samtal inkluderas att en dominant 
firma, utan intentioner att förhindra konkurrens, tar ut högre priser för samtal till andra 
operatörer än samtal inom samma nät.  

                                                           
14 Jonason, Holma (2005) 
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marknadsandel. Enligt Sung (2005) tyder detta på en klar första-drags-fördel för de 
dominanta firmorna.15

Många olika trådlösa teknologier, däribland NMTS/GSM/3G-mobiltelefoni, använder 
spektrumradio för att skicka information. Dessa spektrum ligger på olika frekvenser 
ifrån 9 kHz till 300 G-Hz.

 Sung (2005) finner att en firmas marknadsandel är positivt 
korrelerad med pris. En dominant firma tar alltså ut ett högre pris än en mindre firma. 
Sung (2005) är ett ”working paper” som ej har blivit publicerad av något förlag. Dessa 
resultat borde därför tolkas med försiktighet. 

16

I detta kapitel introducerades den europeiska mobilabonnemangsmarknaden och vilken 
typ av forskning som bedrivs inom området. Först beskrevs marknadens bakgrund från 
statliga monopol till kontrollerad avreglering. Därefter diskuterades ett antal 
ekonomiska förhållanden på marknaden. Marknaden domineras fortfarande till stor del 
av tidigare monopolister. Nätverksexternaliteter och byteskostnader existerar på 
marknaden vilket kan ha effekt på konkurrens. Endast ett antal spektrumlicenser säljs 
vilket gör marknadsstrukturen något tekniskt betingad. I nästa kapitel diskuteras de 
teoretiska grunderna som används för att besvara studiens syfte.  

 Mobiltelefoner som använder GSM-teknologi ligger vanligtvis 
mellan 900-1800 MHz-banden och 3G-teknologin ligger över 1800 MHz. 
Spektrumfrekvenser är en knapp vara som endast ett antal operatörer per land kan äga. 
Detta gör marknadsstrukturen något tekniskt betingat. Frekvenserna tilldelas normalt 
av landets myndigheter där operatörerna konkurrerar om att erhålla en licens. 
Tilldelning sker vanligtvis genom auktioner där högstbjudande operatör tilldelas 
aktuella frekvenser. Dessa licenser måste sedan förnyas efter ett antal år.  

 

3. Teori 

I detta avsnitt presenteras ett antal mikroekonomiska teorier som är relevanta för 
ämnet. De presenterade teorierna används främst för att besvara punkt två i ”Syfte”. För 
att kunna testa teorierna översätts de till kvantifierbar data. För varje presenterad teori 
nämns vilken testdata som används i regressionen. I de fall då avsedd data ej finns 
används proxyvärden. 

I alla följande delar av denna studie görs ett antal antaganden om producent, konsument 
och marknad. Producent och konsument agerar alltid rationellt och har perfekt 
information. Rationellt beteende innebär i denna kontext att producenten alltid söker 
vinstmaximera sin verksamhet, givet specifika villkor. Konsumenten maximerar sin 
nytta utav konsumtion utifrån sina preferenser. Dessa antaganden utgör basen för 
ekonomisk teori och analys och används inom producent- och konsumtionsteori (se bl. 
a. Varian [2002]; Burda, Wyplosz [2009]). Producenter i samma land antas ha identiska 

                                                           
15 Se bland annat Norman, Pepall, Richards (2005) 
16 EU-Kommissionen, 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm, 2010-04-01 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm�
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(1) 

(2) 

(3) 

tekniker och kostnader. Varje land utgör en isolerad marknad. Ingen handel sker mellan 
dessa marknader. 

3.1 Oligopol och Cournotmodellen  

En oligopolmarknad innebär att ett fåtal producenter existerar på en viss marknad. På 
denna marknad har alla producenter en viss makt att kunna påverka priset. 
Oligopolmarknader analyseras utifrån ett spelteoretiskt perspektiv. I detta exempel 
existerar två identiska firmor, ett duopol, på marknaden som konkurrerar genom 
kvantitet. Spelarna har mer än en strategi att välja mellan och kommer att välja den 
strategi som optimerar vinst givet den andra spelarens val. Valen görs simultant av 
firmorna. Båda firmorna producerar samma homogena produkt (se kapitlets sista stycke 
för diskussion kring produkten) och har samma kostnader. Man kan säga att firmorna är 
identiska. Identiska kostnader antas då studien inte undersöker kostnadsstrukturen hos 
operatörer. 

Den inversa marknadsefterfrågan ges av 

 

där  och  är kvantitet producerade av firma ett respektive firma två ( ). 
Båda firmorna antas ha samma marginalkostnad, c. 

För firma två är kvantiteten producerad av ett given. Den inversa marknadsefterfrågan 
för firma två blir därför 

 

Den enda del i ekvation (2) som firma två har kontroll över är . Efterfrågan som två 
möter beror också på den kvantitet som ett producerar. Vinstmaximering för firma två 
är alltså beroende av vilket val av som firma ett gör. Om firma två givet det val firma 
ett gör fortfarande kan förbättra sin situation (vinst genom kvantitetsval) har en jämvikt 
ej uppstått. Så länge en firma har anledning att ändra sitt val givet den andres val pågår 
spelet. Jämvikt uppstår då ingen av firmorna vill ändra sitt val givet konkurrentens val.17

För att lösa en jämvikt mellan firmorna, används den inversa efterfrågekurvan som 
firma två möter. För vinstmaximering sätts marginalintäkt lika med marginalkostnad.  

  

 

 

Förhållandet mellan  och  är negativt. Väljer firma ett att producera en större 
kvantitet kommer alltså vinstmaximerande svar från firma två vara att sänka sin 
                                                           
17 Norman, Richards, Pepall (2005 s.213) 
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(5) 

(4) 

produktion. Firmorna är identiska och därför är ekvationen samma för firma ett och kan 
skrivas 

 

Eftersom vi antar att firmorna är rationella och har perfekt information representerar  
och  det omedelbara resultatet som skulle uppstå i detta spel.18 Firma ett vet hur den 
inversa efterfrågekurva ser ut för firma två och vice versa. De vet också att 
konkurrenten är beroende av deras val av kvantitet och kommer vinstmaximera 
därefter. Givet dessa villkor finns det bara en jämvikt som kan uppstå 

 

där producenterna alltså delar på marknaden. Alla andra val av produktionsnivåer 

skulle leda till en instabil lösning. Om t ex firma ett valde att producera   är 

detta inget rationellt val eftersom man då förväntar sig att firma två producerar noll 

enheter. Det är endast när firmorna producerar  som deras 

förväntningar av konkurrentens agerade blir sanna.19

Cournotmodellen ger en tydlig bild av vad som händer när två firmor agerar på en 

gemensam marknad. Total producerad kvantitet på marknaden blir 

 Inga andra lösningar är 
konsekventa då marknaden skulle under-/överförses med varan. 

 vilket 

är mer än under ett monopol då  , men mindre än under perfekt konkurrens 

då  . Priset i modellen blir   vilket är ett lägre pris än vad 

monopolisten tar ut, men ett högre pris än under perfekt konkurrens. Alltså 
 och . 

 

Utvidgning av Cournotmodellen – flera firmor 

Cournotmodellen kan utvidgas för att innehålla fler än två firmor. Resonemanget följer 
samma steg som beskrivs ovan förutom att marknaden nu innehåller N firmor. Visa 
räknesteg hoppas över här då de redan gåtts igenom ovan. För komplett algebra se 
Norman, Pepall, Richards (2005). Den inversa efterfrågan på marknaden ges nu av 

                                                           
18 Norman, Richards, Pepall (2005 s.213) 
19 Norman, Richards, Pepall (2005 s.213) 
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(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

 

där marknaden innehåller i=1,2,3...N, identiska firmor som alla producerar . För firma i 
blir nu vinstmaximerande kvantitet beroende av den kvantitet alla andra firmor 
producera. Vi skriver denna kvantitet som . Vinstmaximerande kvantitet för firma i 
ges av att sätta marginalkostnad lika med marginalintäkt.  

 

 

Eftersom alla firmor är identiska kommer alla att producera samma kvantitet. Alltså kan 
vi skriva .  Detta uttryck substitueras in i (7) och vi erhåller producerad 
kvantitet och pris på marknaden i jämvikt20 

 

 

Notera här att jämviktspris sjunker desto större N blir, alltså ju fler firmor som finns på 
marknaden. Producerad kvantitet ökar också med N. Modellen ger en bild av vad som 
händer då en marknad rör sig från ett oligopol mot perfekt konkurrens. För att testa om 
denna teori fungerar som en bra förklaringsmodell för mobilabonnemangsmarknaden 
används därför antalet operatörer (N) per land. Cournotmodellen antar identiska firmor 
vilket inte helt överensstämmer med verkligheten (se Appendix 1). Resultat som kan 
peka på att denna modell väl beskriver marknadsläget ska därför tolkas med 
försiktighet. 

3.2 Stordriftsfördelar 

På kort sikt maximerar operatören sin vinst genom att ta ut ett styckpris motsvarande 
dess marginalkostnad (se ovan). På lång sikt däremot måste operatörerna kunna täcka 
sina fasta kostnader. Kan de inte göra detta blir verksamheten olönsam och kommer 
upphöra att existera. Långsiktig lönsamhet och överlevnad bygger alltså på att 
operatörerna kan flytta över denna kostnad på kunderna och att de är villiga att ta den. 

Marknader som kännetecknas av höga fasta kostnader ger upphov till stordriftsfördelar 
(Norman, Pepall och Richards [2009]). Eftersom de fasta kostnaderna på längre sikt 
måste absorberas av kunderna blir verksamheten mer ekonomiskt lönsam desto större 
kundbasen är. Stordriftsfördelar reflekterar en underliggande teknik som är nödvändig 
för firman oavsett om denne har en eller tusen kunder. Om operatören kan minska 

                                                           
20 Några räknesteg hoppas över här. Se Norman, Pepall, Richards (2005 s.216-217) för detaljer. 
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(10) 

genomsnittliga kostnader genom att öka produktionen föreligger stordriftsfördelar. 
Formellt kan vi skriva detta som 

 

Där S är en kvot mellan genomsnittliga kostnader för att producera specifik kvantitet, 
AC(q) och marginalkostnaden för samma kvantitet, MC(q). Om S>1, alltså 
styckkostnaden är större än marginalkostnaden (AC>MC), föreligger stordriftsfördelar. 

För att testa om stordriftsfördelar föreligger används befolkning som en uppskattning 
av efterfrågad kvantitet. Om priset sjunker med befolkning antas detta indikera att 
stordriftsfördelar föreligger. 

3.3 Sammanslagning av firmor på en spatial marknad med differentierade varor 

Beskrivning av en spatial marknad 

På en spatial marknad finns det ett antal konkurrenter som producerar differentierade 
varor (se kapitlets sista stycke för diskussion av produkten). Firmorna på denna 
marknad konkurrerar med pris istället för kvantitet21

I figur två ges avståndet mellan en viss konsument och producent av d. Avståndet 
representerar hur nära en vara är konsumentens preferenser. d ökar ju mer varan 
skiljer sig från detta (avståndet blir längre). I samma figur ges kostnaden för att 
transportera sig runt hela cirkeln av t. Tillsammans ger transportkostnaden och 
avståndet den totala förlusten av nytta för konsumenten td (där 0<d<1). En konsument 
med preferenser som ligger långt från producentens produkt kommer förlora mer nytta 
av att köpa produkten jämfört med en konsument som ligger nära producenten. Om 
varan ligger långt bort, så är td större än när varan liknar konsumentens preferenser. På 
den spatiala marknaden i figur två finns det N konsumenter och fem firmor. 
Producenterna är jämnt fördelade längs cirkeln. Varje firma producerar qi enheter och 
har identiska kostnader. Kostnaderna ges av 

 och är jämnt utspridda längs 
omkretsen av en cirkel. Varorna som produceras säljs där varje firma befinner sig på 
cirkelns omkrets. Konsumenterna befinner sig också längs cirkelns omkrets. Varje 
konsument efterfrågar en enhet av varan. Längs denna cirkel har varje konsument en 
”adress”. Om vi ser cirkeln som en klocka kan t ex en konsument ha adressen två och en 
annan adress tolv.  Adressen indikerar konsumentens preferenser. Ett exempel som kan 
ges är olika flygtider. Flygtiderna är spridda över tolv timmar och konsumenterna har 
den adress på klockan då de helst önskar flyga. 

 där F är fasta kostnader 
och c är marginalkostnaden för varje producerad enhet. I denna modell förenklas 
analysen genom att anta att marginalkostnaderna är , alltså . Priset som 
producent i tar ut ges av mi. 

                                                           
21 Se Bertrandkonkurrens (Norman, Pepall, Richards [2005]) 
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r23 
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I figur tre nedan har cirkeln plattats ut till en rät linje för att se hur mycket varje 
konsument får betala. För att konsumenterna ska kunna köpa en produkt måste de ta sig 
till producenten. Detta är en transportkostnad men kan också tolkas som nyttan 
konsumenten förlorar på att köpa ”fel” vara. Det vertikala avståndet är det effektiva 
priset, dvs. transportkostnader plus pris, som konsumenten betalar ( . Vi ser att 
marginalkonsumenterna (rxy) är de som betalar högst effektivt pris. Notera också att 
höger och vänster kant av den räta linjen egentligen ligger bredvid varandra. 
Konsumenten kommer att köpa produkten från den producent som erbjuder lägst pris. I 
detta exempel kommer alltså marknaden att delas jämnt mellan de fem producenterna. 
Till exempel kommer firma tre kommer att ta alla konsumenter som befinner sig mellan 
r23 och r34.  

 

 

 

 

Figur 2. En spatial marknad med differentierade produkter. 
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Sammanslagning av firmor 

På samma marknad som beskrivs ovan går nu två firmor ihop (se figur fyra). Dessa två 
firmor fortsätter att producera samma differentierade varor men har nu möjlighet att 
koordinera pris och produktion. 

För att en sammanslagning av två firmor ska ha någon effekt på marknaden så måste de 
ligga bredvid varandra. Om t ex firma två och fyra går ihop kommer inte detta ha någon 
effekt på marknaden. Genom att gå ihop vill firmorna kunna bromsa in konkurrensen 
mellan dem. Detta är endast möjligt om de konkurrerade om samma kunder tidigare. 
Om tre och fyra slås ihop kommer konkurrensen mellan dem att minska. Det finns nu 
incitament till att höja priserna för tre och fyra. Detta kommer att leda till en viss förlust 
av kunder till två och fem men samtidigt kan nu tre och fyra ta ut högre priser för 
samtliga kunder. Så länge tre och fyra inte höjer priset för mycket kommer den extra 
marginalvinsten från höjda priser att överväga förlusten av deras kundbas. Eftersom 
man konkurrerar genom pris kommer också ett, två och fem genomföra en liknande 
prishöjning.22

                                                           
22Om en firma under Bertrandkonkurrens höjer priset svarar de andra firmorna också med att höja priset. 
I Cournot händer det motsatta. Man säger att priser är strategiska komplement och kvantitet är ett 
strategiskt substitut (Norman, Pepall, Richards [2005 s.243]).  

 Detta har en positiv effekt för den sammanslagna firman då prishöjningen 
från konkurrenterna förhindrar delvis den minskade marknadsandelen som drabbade 
tre och fyra. Förutom att höja priset har också den sammanslagna firman tre och fyra 
incitament till att göra sina varor mer lika två och fem och därigenom minska den 

r45 

Figur 3. Jämviktspris på en spatial marknad med differentierade produkter. 
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Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 
r12 r23 r34 r45 

td2 

Effektivt                        
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m1 m2 

m3 m4 

m5 

r51 

interna konkurrensen. Det kan i denna modell visas att jämviktspriset också minskar 
med antalet konkurrenter (N).23

 

 Detta är samma slutsats som för Cournotmodellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande stycke är en tolkning av modellen som presenterats ovan. Tolkningen görs för 
att enklare kunna tillämpas för studiens syfte. Figur fyra kan användas för att förstå 
texten bättre. Istället för den sammanslagning som beskrevs ovan så representerar tre 
och fyra tillsammans en redan existerande dominant firma på en marknad. Även i detta 
fall produceras två differentierade varor av den dominanta. Den dominanta firmans 
produkter har attribut som stämmer väl överens med många konsumenters preferenser. 
Detta kan ha uppnåtts genom t ex reklam eller konsumenters tilltro till en dominerande 
aktörs produkt. Om den dominanta firman är en tidigare monopolist och det existerar 
byteskostnader för konsumenten att gå till en annan firma (se kapitel två) kan också 
detta göra att preferenser stämmer väl överens med den dominanta firmans produkt. 
Byteskostnaden påverkar här transportkostnaden negativt. Modellen förutsäger att 
marknadsandel påverkar priset positivt. För att testa om denna teori håller används 
operatörernas marknadsdelar samt antal operatörer per land. Antal firmor påverkar 
priset negativt och därför används även här antal operatörer för att testa teorin. För att 
teorin ska vara tillämpbar måste alltså både marknadsandelar och antal operatörer vara 
signifikant. Denna teori refereras härefter till som ”Spatial Marknad”. 

                                                           
23 Se Norman, Pepall, Richards (2005 s.) 

Figur 4. Sammanslagning av firma tre och fyra, alternativt en dominant 
aktör på marknaden med samma adress, 
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3.4 Inkomstförändring 

Givet konstanta priser så har en ökning i inkomst en positiv effekt på efterfrågan om det 
är en normal vara. Om inkomstökningen leder till en minskad efterfrågan av en specifik 
vara sägs det att varan är inferior.24 När inkomsten stiger flyttar alltså efterfrågekurvan 
parallellt utåt om det är en normal vara.25 Om inkomsten stiger kommer konsumenter 
av en normal vara efterfråga högre kvantitet vid varje givet pris. Om varje konsument är 
villig att betala mer för varje given kvantitet kommer alltså producenten på en effektiv 
marknad att kunna höja priset något. Figuren visar hur efterfrågan ökar från q till  när 
inkomsten ökar. Jämvikt på marknaden går från A till B. Notera att priset nu är högre än 
det ursprungliga, . För att mäta hur inkomstnivån påverkar priset används 
BNP/capita. Är mobilabonnemang en normal vara kan vi förvänta oss ett positivt 
samband mellan pris och inkomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Bindningstid 

Många mobilabonnemang som säljs idag kräver att konsumenten binder sig ett visst 
antal månader (se även kapitel två, ”Konkurrensbegränsningar och tidigare forskning”). 
Bindningstid kan vara allt från en till tjugofyra månader. En överenskommelse görs där 
konsumenten betalar producenten ett visst belopp varje månad under en av kontraktet 
specificerad tidsperiod. Väljer konsumenten att avbryta kontraktet innan det löper ut 
krävs konsumenten erlägga ett belopp som motsvarar resterande kontraktskostnader. 
Denna kostnad utgör en transaktionskostnad. Desto längre bindningstiden gäller desto 
                                                           
24 Ett exempel på en inferior vara är hamburgare. Vid låga inkomster går man och äter på en 
hamburgerrestaurang men om inkomsten stiger går man hellre på en bättre (och dyrare) restaurang 
25 Se Varian (2002 s. 141) 

Figur 5. Visar hur en inkomstökning påverkar efterfrågan på en 
normal vara   
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större är transaktionskostnaden. Konsumenten ger alltså upp möjligheten att under en 
viss period kunna byta till en annan operatör med lägre pris. Klemperer (1987) visar att 
transaktionskostnader ger upphov till intensiv konkurrens om marknadsandelar i första 
perioden då producenten kan agera som monopolist mot sin marknadsandel i andra 
perioden. Klemperer (1987) tar dock transaktionskostnaden som exogen och ignorerar 
därmed eventuella kostnadsfördelar för konsumenten som kan väga upp 
transaktionskostnaderna. Ett abonnemang med bindningstid innefattar förutbestämda 
priser för utgående trafik. Om kontraktet löper över båda perioder har producenten 
därför inte någon möjlighet att ta ut ett högre pris i den andra perioden. Om kontraktet 
löper ut efter första perioden kan övriga transaktionskostnader och psykologiska 
kostnader tillåta producenten att ta ut ett högre pris i period två. I båda exemplen krävs 
någon kostnadsfördel för att ingå ett kontrakt jämfört med att inte binda sig. 
Producenten har också incitament till att erbjuda lägre pris för bindningstid förutsatt att 
denne kan tvinga konsumenten att betala överenskomna kostnader. Priset förväntas 
alltså påverkas negativt av bindningstiden.  Bindningstid för inkluderade abonnemang 
hämtas från operatörers hemsidor. 

3.6 Abonnemangspenetration 

Abonnemangspenetration är ett mått för antalet abonnemang per invånare.. Måttet 
rapporteras av nationella telemyndigheter och används främst som ett mått för 
marknadsutveckling. De ekonomiska effekterna av olika nivåer för 
abonnemangspenetration saknar en definierad teoretisk grund. Det inkluderas i senare 
regression då det kan vara av intresse att utreda eventuell effekt på pris. I denna studie 
antas penetrationsnivån representera hur mättad marknaden är. Konsumenter antas 
efterfråga en enhet av varan och därför sjunker efterfrågan då penetrationsnivån stiger. 
Efterfrågekurvan flyttar parallellt inåt när penetrationsnivån stiger och priset sjunker 
tills en ny jämvikt uppstår. Ett annat sätt att se på effekten av abonnemangspenetration 
fås om vi antar att firmor, då penetrationsnivå stiger, börjar producera fler 
differentierade produkter som ett sätt att ta marknadsandelar från konkurrenter. 
Samma analys som användes för ”Spatial Marknad” blir här relevant igen och samma 
antaganden görs om firmorna (differentierade varor och priskonkurrens). Figur sex 
visar vad som händer när firma tre bestämmer sig att även producera mellan ett och två. 
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Vi ser från figuren att det effektiva priset sjunker för konsumenter som befinner sig 
mellan 1, 3* och 2. Detta är författarens tolkningar av abonnemangspenetration och ska 
beaktas därefter. Måttet inkluderas då mer information om penetrationsnivåns effekter 
kan vara av intresse. För att testa effekten av penetrationsnivå har data för antal 
abonnemang och antal invånare per land samlats in och dividerats för att få fram ett 
relativt mått. Båda exemplen antyder att priset borde sjunka då penetrationsnivån 
stiger. 

 

I detta kapitel har ett antal teorier presenterats. Cournotmodellen förutsätter 
kvantitetskonkurrens och homogena varor medans Spatial Marknad representerar 
priskonkurrens med differentierade varor. Dessa två teorier exkluderar varandra då 
firman endast kan välja en strategi att konkurrera med (kvantitet eller pris). För att 
kunna testa olika typer av konkurrens på marknaderna lämnas det öppet för huruvida 
mobilabonnemang är en differentierad eller identisk vara (se kapitel sex för diskussion 
kring detta).  

I senare regressionsanalys används olika värden, såsom beskrivits ovan, för att se hur 
väl respektive teori förklarar prisskillnader. Man kan säga att teorierna testas för hur väl 
de beskriver mobilabonnemangsmarknaden. Resultatet från regressionen används för 
att besvara punk två i ”Syfte”. I nästa kapitel beskrivs prismodellen och resultaten 
därifrån (punkt ett, ”Syfte”). 

 

 

 

Figur 6. Visar hur jämviktspriset påverkas då en firma öppnar en 
ny fabrik.   
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4. Prismodellen 

I detta kapitel presenteras hur sammanställningen av det empiriska materialet för 
prismodellen sker och vilka resultat som härleds därifrån. Kapitlet syftar till att ge en 
bild av hur materialet har samlats in, vilka problem som uppkommer och hur materialet 
används för att analysera prisbilden. De resultat som genereras i prismodellen används 
för att besvara hur prisbilden ser ut idag (punkt ett i ”Syfte”). Kapitlets viktigaste delar 
beskrivs i ”Resultat”. Resultaten används därefter i regressionsanalysen (nästa kapitel) 
för att försöka besvara vad som påverkar prisbilden.  

4.1 Typ av data 

Data för priser har samlats in från 33 operatörer i 15 länder. De priser som samlats in 
för varje observation är fasta avgifter, uppkopplingsavgift, pris för röstsamtal, SMS och 
MMS samt eventuell fri trafik. Då ingen analys görs för hur priser har utvecklats genom 
tid definieras materialet som tvärsnittsdata. 

Prisuppgifterna används i prismodellen för att ge bild av vad det kostar att använda ett 
abonnemang hos olika operatörer i olika länder. Alla prisuppgifter som har samlats in 
för denna uppsats har hämtats från respektive operatörs hemsida. Priserna är aktuella 
för våren 2010 vilket innebär att de kan ha ändrats sedan dess. Data används för att 
simulera kostnaderna för en specifik användarprofil. Data är här att betrakta som 
kvantitativ primärdata eftersom den sammanställts av författaren för studiens syfte. 
Operatörerna måste enligt lag marknadsföra rätt priser så tillförlitligheten till 
prisuppgifter är god. 

4.2 Kritik av data 

Produkten 

Abonnemangen har valts för att så noga som möjligt passa specificerade 
användningsområden. Abonnemang som ansågs innehålla för många variabler som 
kunde ge störande effekt på prismodellen valdes bort (till exempel inkluderad 
mobiltelefon). Ett antal kostnadsfaktorer är så pass vanliga att de inte kunde exkluderas 
från stickprovet. En faktor är kostnader för utlandssamtal vilka kan skilja sig väsentligt 
åt beroende på operatör. Eventuella kostnader för att köpa abonnemanget har inte 
inkluderats. Denna information valdes bort då abonnemangen oftast inte har någon 
startavgift och denna sågs därför irrelevant för det månatliga priset. Kostnader för 
speciella nummer och telefonsvarare har också ignorerats. Utöver dessa kostnader 
ignorerades också faktorer som sändningskvalité och reklamkostnader. Att ignorera 
dessa faktorer kan leda till att viss differentiering av produkten bortses ifrån. En 
avgränsning gjordes för att behålla översiktligheten i materialet. 

Fördelning av observationer 
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Antalet inkluderade observationer och operatörer per land är inte jämnt fördelat. Detta 
beror på tillgänglighet av prisuppgifter och tillämpbarhet för prismodell. Operatörer 
som annonserade priser på för författaren kända språk och har välstrukturerade 
hemsidor är på grund av tillgänglighet något överrepresenterade. Operatörer som 
använder komplexa prisstrategier är på grund av tillämpbarhet något 
underrepresenterade. Hur detta kan påverka resultat beror på hur priserna är fördelade 
per operatör och land. Om operatörer annonserar en oproportionerlig andel 
abonnemang riktade mot en viss typ av konsumenter kan detta påverka resultat. 
Korrelationen mellan pris och antal observationer undersöks inte explicit.  

4.3 Antaganden 

I kapitel två gjordes ett antal antaganden om hur producent och konsument agerar på 
marknaden. För att underlätta konstruktion av prismodell och senare regressionsmodell 
görs ytterligare ett antal antaganden om konsumenter och operatörers beteende.  

1. All trafik är jämt distribuerad över tid. Konsumenten använder alltså 
sitt abonnemang lika mycket natt som dag och helg som vardag.26

 

 

2. 50 % av utgående samtal antas gå till fasta nummer och 50 % till 
mobila nummer.27

 
  

3. Konsumenten har inga operatörs-preferenser vad gäller nättrafik 
och trafikerar därför varje operatör motsvarande dennes 
marknadsandel. Om operatör A har en marknadsandel på 40 % går 
alltså 20 % (0,5*0,4) av all utgående trafik till denne. 

De svagheter för prismodellen som kan uppstå från dessa antaganden är främst 
antagandet om jämn trafikdistribution (1) och operatörs-preferenser (3). En konsument 
använder troligtvis inte sitt abonnemang lika mycket dygnet runt. Samtidigt skiljer sig 
priserna sällan beroende på vilken tid på dygnet det är. Detta antagande gjordes då 
nödvändig data för att uppskatta trafikdistribution ej var tillgänglig. Att inga operatörs-
preferenser existerar innebär att konsumenten ej känner till vilken operatör denne 
ringer till. Detta antagande kan anses rimligt då denna information sällan är känd på 
förhand. 

4.4 Beräkning 

I prismodellen beräknas rörliga och fasta kostnader samt eventuella fria minuter, SMS 
och MMS. Denna modell kan ses som en utvidgning av tidigare modeller konstruerade av 
OECD (2009) och ITU (2009). Nya inslag i denna modell som ej inkluderats tidigare är 

                                                           
26 OECD (2009) använder ojämnt distribuerad trafik i sin modell. Utgående trafik nyttjas mer dagtid än 
övrig tid. 
27 Detta antagande baseras på en studie från 2009 gjord av den brittiska post och telestyrelsen, OfCom, 
men kan generaliseras för övriga länder. 



24 
 

(11) 

1. Fria minuter, SMS och/eller MMS 
 

2. Fler operatörer än de dominanta 
 

3. Både abonnemang som betalas i för- och efterskott ingår 

Två villkor som ingår i tidigare modeller men ej i denna är utlandssamtal och ojämnt 
distribuerad trafik. Dessa två faktorer valdes bort av tekniska orsaker. De 
kommunikationsverktyg som inkluderats för abonnemangen (röstsamtal, SMS etc.) är de 
som bedömdes som relevanta för syftet. Bedömningen gjordes utifrån de verktyg som 
uppmärksammats i tidigare forskning.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i=Abonnemang 1,2,3...N 

4.4.1. Ekvationer 

Rörliga kostnader 

Rörliga kostnader och priset som konsumenten betalar för dessa beror endast på hur 
mycket abonnemanget används för utgående trafik. Samtliga abonnemang beräknas 
likadant. 

 

Kvalitativa värden 

Många abonnemang innehåller viss del fri trafik (fria minuter, SMS etc.). För att 
inkludera dessa i simuleringen används en kvalitativ funktion. Om villkoret är sant 
levereras ett värde, om det är falskt ett annat. I exemplet nedan testas villkor för 
samtalstid, a2  

                                                           
28 Med tidigare forskning avses här främst rapporter och utredningar publicerade av nationella 
telemyndigheter i Europa och telemyndigheten för EU. 

Trafik Förkortning 
Antal samtal 

 
Samtalstid (min)  
Antal SMS  
Antal MMS  
  
Kostnader  
Uppkopplingsavgift  

Pris per minut  
Pris per SMS  
Pris per MMS  
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(13) 

(15) 

(12) 

(14) 

 

    

Observationen, dvs. abonnemanget, ger 900 fria samtalsminuter per månad. Överstiger 
användningen 900 minuter debiteras förbrukade minuter minus de 900 fria. Funktionen 
används för beräkning av fria minuter och SMS till en eller flera operatörer och för att 
beräkna fasta kostnader för vissa abonnemang (se nedan).  

Fasta kostnader 

Vid sammanställningen av prisuppgifter blev det nödvändigt att dela in abonnemangen i 
tre olika grupper, Typ 1, 2 och 3. Användning av Typ 1 abonnemang möjliggörs genom att 
konsumenten först fyller på ett belopp på sitt abonnemang. Hela detta belopp kan sedan 
användas för trafikkostnader. Denna typ av abonnemang är mer känt som 
kontantkortsabonnemang. Typ 2 abonnemang består av en tvådelad avgift. 
Konsumenten får i slutet av varje månad betala en fast avgift som är oberoende av 
användning plus en avgift för nättrafik. Typ 3 abonnemang kräver att ett visst 
minibelopp måste erläggas varje månad. Om kostnaderna för utgående trafik ej når 
detta minibelopp måste konsumenten ändå betala för motsvarande användning. Om 
däremot konsumenten brukar nätet så mycket att trafikkostnaderna överstiger denna 
nivå så betalas endast trafikavgifterna.  

För att få fram total månadskostnad inkluderas sedan de eventuella fasta avgifterna i 
ekvationen. För Typ 1 existerar inga fasta kostnader och totala kostnader ges därför av 

 

Typ 2 abonnemangen förbinder användaren till att betala en fast avgift i början av varje 
månad. Vid månadens slut betalas all nättrafik. För Typ 2 gäller 

 

För Typ 3 beror den fasta avgiften på hur mycket abonnemanget används för utgående 
trafik. Om kostnaderna för trafik överstiger den fasta avgiften betalar kunden bara för 
trafikkostnaderna.  Om däremot trafikkostnaderna är lägre än avgiften betalas bara 
avgiften. För att beräkna detta används samma kvalitativa funktion som ovan. 
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4.5 Användarprofil  

Simulering av prismodellen bygger på två specifika användarprofiler. Användarna 
skiljer sig åt i konsumtionsnivå, alltså hur mycket de nyttjar sitt abonnemang. När 
effekten på priset för dessa två konsumenter analyseras framöver är det bra att komma 
ihåg att det rör sig om två olika kunder. Utgående trafik för A har beräknats genom att 
samla in trafikdata från aktuella länders myndigheter. Data som har samlats in gäller 
användning av de kommunikationstjänster som redovisas i tabellen nedan. För dessa 
värden beräknas sedan ett medelvärde över trafikanvändning i länderna. Tyvärr var det 
svårt att komma över väsentlig data för att beräkna en robust medelanvändare.  

Profil B speglar ett mer högfrekvent användande, där konsumenten också efterfrågar 
internet. Bristfällig tillgång på data gjorde att användningen måste uppskattas. Ett 
påslag gjordes därför utifrån A där B representerar 30 % fler samtal och samtalsminuter 
samt 100 % fler SMS och MMS.  

 

 

 

 

Detaljerad användning per konsument var endast tillgänglig från Sverige, 
Storbritannien, Irland och Norge. Regressionen kan påverkas negativt om oberoende 
variabler försöker förklara ett pris för en användningsnivå som egentligen aldrig 
uppstår.  Med denna metod (medelanvändning) hade detta problem hade dock uppstått 
även om mer data var tillgänglig. Användarprofilernas syfte är att se hur mycket en 
identisk konsument betalar i olika länder. Därför borde en rimlig indikation på 
användningsnivå vara tillräcklig. 

Trafik Användartyp A Användartyp B 
Antal samtal 46,5 60,45 
Samtalstid (min) 176 227,84 
Antal SMS 125 249,5 
Antal MMS 0,93 1,86 
Internet - Ja 

  

Typ 2 Typ 3 

Typ 1 

Trafik 

Pris 

Figur 7 . Prisutvecklingen för de olika typerna av abonnemang. Figuren visar 
priset som en funktion av utgående trafik. 
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(16) 

4.6 Urval av observationer 

Flera abonnemang från varje operatör inkluderas i simulering av prismodellen. Resultat 
från prismodellen inkluderar det abonnemang hos varje nationell operatör som ger lägst 
pris för specificerad användning. Detta görs för att ge en tydligare bild av prisläget och 
senare kunna testa teori. Då samma abonnemang används för båda användartyperna 
kan vissa av de valda abonnemangen för A komma att innehålla internet. För B valdes 
abonnemang bort som inte innehöll internet. Detta gjorde att vissa operatörer 
exkluderades från stickprovet (se Appendix 1). 

4.7 Köpkraftsjusterad växelkurs 

För att kunna göra en prisjämförelse mellan länder är det nödvändigt att räkna om alla 
priser till en gemensam valuta eller enhet. I detta fall används PPP (Purchasing Power 
Parity) växelkursen i dollar (PPP$). Köpkraftsjusterad växelkurs beräknas genom att 
jämföra priset för en varukorg i land hemland med priset för en identisk varukorg i 
utland (Fregert, Jonung [2007]). I detta fall görs alla nationella jämförelser mot USA och 
dollarn. Beräkning av den köpkraftsjusterade kursen är 

 

Denna kurs ger oss möjlighet att jämföra priser för en vara i relation till inkomst och 
andra varor. Data för PPP$-kurser har hämtats från Världsbanken och gäller för 2009. 

4.8 Resultat 

För användarprofil A är det Kroatien som har det lägsta medelpriset för en månads 
användning (9,28) och Sverige som har det absolut lägsta priset (8,39). Högst medelpris 
och högst absoluta pris utav dessa observationer har Slovakien (82,27). Medelvärdet för 
alla 15 ländernas medelpris ligger på 41,41 och har en standardavvikelse på 24,20. För 
användarprofil B hittas det lägsta medelpriset och absolut lägsta i Sverige, (14,16 
respektive 10,88). Högst medelpris i har i detta fall Grekland (111,68) och högst 
absoluta pris finns i Estland (96,5). Erhållet medelvärde och standardavvikelse för 
stickprovets medelpriser är 61,25 samt 31,36. Notera att för Storbritannien är 
fortfarande priset för användarprofil B samma som för A. Den högsta prisökningen finns 
i Estland där priset har stigit med 74 % mellan A och B. I snitt ökar priset med 28 %. Det 
finns alltså en tydlig spridning för medel- och lägstpriserna i stickprovet. Priserna skiljer 
sig också i viss utsträckning mellan nationella operatörer. För A skiljer sig priset som 
mest i Bulgarien (högsta pris är 2,92 gånger dyrare än lägsta) och för B är prisskillnaden 
störst i Grekland (2,13 gånger).  Figuren nedan redovisar både medelpriset för samtliga 
operatörer samt det abonnemang med lägst kostnad i varje land. 
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Detta kapitel behandlade det empiriska material som används för att besvara hur 
prisbilden ser ut i Europa (punkt ett i ”Syfte”). Prismodellen och det datamaterial som 
användes presenterades. Problemen med exkluderade variabler och ojämn 
representation nämndes. Därefter introducerades användartyperna och hur dessa 
beräknats. Användningen för en sann medelkonsument kunde inte beräknas och därför 

Diagram 2. Anger medelpris och lägsta pris för samtliga länder. Observationerna består av 
det abonnemang hos varje operatör som gav lägst pris för användartyp A 

Diagram 3. Anger medelpris och lägsta pris för samtliga länder. Observationerna består av 
det abonnemang hos varje operatör som gav lägst pris för användartyp B 

Tabell 2. Medelpris och standardavvikelse för hela stickprovet, 
användartyp B 



29 
 

gjordes en skattning. Efter att urvalsprocessen gjorts presenterades resultat. Resultat 
indikerar att de nordiska länderna samt Kroatien och Storbritannien har de billigaste 
mobilabonnemangen. Vidare konstaterades att prisbilden är relativt spridd mellan 
länder. Detta överensstämmer med tidigare liknande undersökningar (se kapitel två). 
Pris skiljer sig också i vissa fall på nationell nivå. Nästa avsnitt beskriver hur den 
multipla regressionsmodellen utformats. Resultat från detta kapitel, pris för 
mobilabonnemang, används som beroende variabel i regressionen. 

 

5. Den multipla regressionsmodellen 

5.1 Modellen 

I föregående kapitel erhölls resultat för hur prisbilden ser ut i Europa. I detta kapitel 
görs en linjär multipel regression för att se hur olika faktorer påverkar prisbilden (punkt 
två i ”Syfte”). Regressionen innehåller samtliga observationer som inkluderades i 
prismodellen (33). Det pris som erhölls från prismodellen logaritmeras först och 
användas sedan som beroende variabel i regressionen. Åtta oberoende variabler 
används för att se hur de påverkar priset. Variablerna används för att testa de teorier 
som diskuterades i kapitel tre, ”Teori”. Inkomst för stickprovets länder används för att 
testa för hur inkomstnivå påverkar priset. Antal operatörer används för att testa vilken 
effekt antalet firmor har på priset. Data gäller 2009 och inhämtas från nationella 
telemyndigheter. Abonnemangspenetration används för att se om priset påverkas av den 
relativa mängd mobilabonnemang som redan finns. För att beräkna 
abonnemangspenetrationen divideras antalet registrerade mobilabonnemang i ett land 
med dess befolkning. Data över antal mobilabonnemang hämtas från ITU och avser 
2008. Befolkning utgör en proxy för att testa för stordriftsfördelar. Befolkningsdata är 
hämtad från Världsbanken och gäller för år 2009. Marknadsandel används för att testa 
om en dominant aktör tar ut högre pris än en mindre. Data för denna variabel har 
hämtats från operatörernas hemsidor och nationella telemyndigheter. Värdena gäller för 
2009. Variablerna +1000 fria minuter/SMS är för kontraktet kontrollerande dummy-
variabler. Dessa antar värde 1 om observationen innehåller 1000 eller fler fria 
minuter/SMS och 0 annars. Är dessa variabler signifikanta kan analys av prisskillnader 
för tal- och SMS-trafik göras. Bindningstid mäts i antal månader och är specifik för 
kontraktet. Variablerna sammanfattas i tabellen nedan. 

Variabel Förkortning  Förväntad 
effekt 

Källa 

LOG_Pris LOG(Prisi) 
 Beroende 

variabel Prismodell (2010) 

Inkomst  INKi  + Världsbanken (2008) 
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(17) 

(18) 

För att estimera en skattad modell används OLS (Ordinary Least Squares)-estimatorn. 
De vanliga antagandena gäller för OLS-estimatorn.29

Modellen som skattas innehåller en beroende variabel, 

  

 där x=A, B, 

i=Abonnemang 1, 2..., 33, ett intercept, , åtta förklarande variabler och en felterm, . 
Den linjära ekvationen ges av 

 

 

För användartyp A innehåller en viss del av valda abonnemang internet. Modellen 
utökas därför för A till att innehålla en variabel för internet. Variabeln är kvalitativ och 
antar värde 1 om abonnemanget har internet och 0 annars. OLS-estimatorn för A skrivs 

 

 

5.1.1 Data från oberoende variabler 

Data för beroende variabel erhölls från föregående kapitel (”Prismodellen”). De 
oberoende variablerna är antingen specifika för land (Inkomst, Antal operatörer, 
Befolkning, och Abonnemangspenetration) eller för operatör och/eller kontrakt 
(Marknadsandel, Bindningstid, +1000 fria minuter/SMS och Internet). Endast data som 
gäller för land samt Marknadsandel presenteras nedan (för övrig data se Appendix 1). 
Data som ryms under denna rubrik är kvalitativ och kvantitativ sekundärdata. Data 
används som underlag för politiska beslut och i andra akademiska verk. Tillförlitligheten 
till dessa källor borde därför vara god. För diskussion kring operatör-/kontraktspecifika 
variabler se kapitel två, ”Kritik av data”. 
                                                           
29 Se Westerlund (2005) s.139 

Abonnemangspenetration ABPi  + ITU (2008) 

Befolkning BEFi  - Världsbanken (2009) 

Antal operatörer OPERi 
 + Nationella 

telemyndigheter (2009) 
Marknadsandel MARKi  + 

Operatörers hemsidor 
(2009) 

 

+1000 fria SMS TALi  ? 

+1000 fria minuter SMSi  ? 

Bindningstid BINDi  - 
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Diagram 5.  Inkomst. Inkomsten anges i tusental. Diagram 4. Befolkningsmassa Värdena anges i 
hundratusental.  

Inkomst 

Lägst inkomst i stickprovet har Bulgarien (11 792). Högst inkomst har Norge (58 714). 
Snittet för stickprovets inkomst är representerad av den gröna linjen (30 672) och 
stickprovets standardavvikelse är 11 460. 

Antal operatörer 

Lägst antal operatörer finns i Tjeckien, Bulgarien, Slovakien och Kroatien (tre stycken). 
Flest operatörer finns i Danmark (tolv stycken). I snitt finns det 5,43 operatörer på de 
europeiska marknaderna. 

Marknadsandelar 

Snittfirman i stickprovet, räknat som vanligt medelvärde, har en marknadsandel på 32 
% (standardavvikelse 16,4 %). För grafisk presentation av denna variabel se Appendix 2. 

Befolkning 

Befolkningsstorleken är som minst i Estland (1 299 371). Störst befolkningsmassa har 
Tyskland (82 329 758). Befolkningsstorleken innehåller två extremvärden, 
Storbritannien och Tyskland, vilket gör att ett snitt över befolkningsstorlek bättre 
beskrivs med ett medianvärde än ett vanligt medelvärde. Bulgarien utgör i detta fall 
medianvärdet för stickprovet (7 204 687). 

Abonnemangspenetration 

Abonnemangspenetrationen i stickprovet är över 100 % för samtliga länder utom 
Slovenien (0,97). Högst penetrationsvärde har Estland (1,94). Alltså har Estland i snitt 
1,94 mobilabonnemang per person. Stickprovets snitt anges av den gröna linjen och är 
1,25. 
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Diagram 7.  Antal operatörer per land och marknad. 

 

 

 

5.2 Resultat  

Signifikansnivån som har valts är tio procent. Detta innebär att för inferenstest på OLS-
estimatorn förkastas nollhypotesen om signifikansnivån är mindre än eller lika med 10 
% ( ). Detta är att betrakta som en ganska låg signifikansnivå. Slutledningen av 
resultat riskerar därför att bli svag. För A kom vissa abonnemang att innehålla internet 
och därför inkluderades ett dummy-intercept för dessa. För användarprofil B var kravet 
att abonnemangen i urvalet skulle ha internet. Ett billigare abonnemang valdes alltså 
bort om det ej fanns internet. Resultatet för de båda OLS-estimatorerna ges nedan. 
Signifikanta variabler anges för 1 % (***), 5 % (**) eller 10 % (*) nivå. Regressionen 
utförs i Eviews. 

Användare A 

Dependent Variable: LOG_PRIS   
Method: Least Squares   
Date: 08/11/10   Time: 20:02   
Sample: 1 33    
Included observations: 33   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.898640 0.489680 3.877308 0.0008 

INK -0.051176 0.048542 -1.054260 0.3027 
ABP 0.009748 0.298639 0.032641 0.9742 
BEF 0.000314 0.000222 1.416544 0.1700 

MARK 0.000712 0.003149 0.225960 0.8232 
OPER -0.034240 0.018895 -1.812091 0.0830 
TAL 0.389922 0.323138 1.206673 0.2398 
SMS -0.446421 0.143298 -3.115337 0.0049 
BIND -2.83E-05 0.001576 -0.017980 0.9858 
INT -0.097516 0.102264 -0.953574 0.3502 

     
     

Diagram 6.  Abonnemangspenetration. Vertikala axeln 
anger antal abonnemang relativt till befolkning 
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R-squared 0.592168     Mean dependent var 1.471575 
Adjusted R-squared 0.432581     S.D. dependent var 0.334893 
S.E. of regression 0.252266     Akaike info criterion 0.328379 
Sum squared resid 1.463672     Schwarz criterion 0.781866 
Log likelihood 4.581752     Hannan-Quinn criter. 0.480963 
F-statistic 3.710635     Durbin-Watson stat 1.606855 
Prob(F-statistic) 0.005307    

     
      

För OLS-estimatorn accepteras två koefficienter, operatör (OPER*) och +1000 fria SMS 
(SMS***), som signifikant skilda från noll. Koefficienten för OPER är negativ (-0034). 
Detta tolkas som att ett ökat antal operatörer på marknaden påverkar priset negativt. 
Koefficienten för SMS är negativ (-0,446). Detta tolkas som att priset sjunker om 
kontraktet har +1000 fria SMS.30

Användare B 

 R2-värdet och inferenstestet för samtliga variabler 
stödjer  denna tolkning. Det relativt stora standardfelet för regressionen antyder att 
priset till viss del förklaras av utelämnade variabler. Modellen uppvisar inga problem 
med multikollinjäritet eller heteroskedasticitet (se Appendix 3).  

Dependent Variable: LOG_PRIS   
Method: Least Squares   
Date: 08/11/10   Time: 20:02   
Sample: 1 29    
Included observations: 29   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.509379 0.387415 3.896027 0.0009 

INK -7.08E-07 3.74E-06 -0.189079 0.8519 
ABP 0.277330 0.242101 1.145514 0.2655 
BEF 2.63E-09 2.17E-09 1.212418 0.2395 

MARK 0.298615 0.251001 1.189695 0.2481 
OPER -0.038148 0.014426 -2.644431 0.0156 
TAL -0.014284 0.242173 -0.058981 0.9536 
SMS -0.486101 0.099219 -4.899251 0.0001 
BIND 0.000355 0.001270 0.279797 0.7825 

     
     R-squared 0.737055     Mean dependent var 1.592548 

Adjusted R-squared 0.631877     S.D. dependent var 0.335424 
S.E. of regression 0.203512     Akaike info criterion -0.097055 
Sum squared resid 0.828345     Schwarz criterion 0.327278 
Log likelihood 10.40730     Hannan-Quinn criter. 0.035841 
F-statistic 7.007692     Durbin-Watson stat 2.391090 
Prob(F-statistic) 0.000200    

     
      

 
För B togs ett par operatörer bort i urvalet då inga abonnemang med internet fanns 
(totalt fyra stycken). Resultatet blir att 29 observationer används i denna regression. För 
B är samma variabler signifikanta (OPER**[-0,038] och SMS***[-0,486]). I jämförelse 
med A har signifikansnivån stigit för inferenstest och även R2-värdet är högre. Tecknen 
                                                           
30 Detta kan låta naivt. Dock är +1000 fria SMS en typ av tvådelad avgift där en fast kostnad också erläggs 
(Se bland annat Varian [2005]). Denna avgift inkluderas alltså i priset (se kapitel tre, ”Ekvationer”).  
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framför samtliga koefficienter. förutom TAL, är samma som för A. Standardfelet är även 
här relativt stort och antyder att priset till en viss del förklaras av utelämnade variabler.  
Inga problem uppstår med multikollinjäritet eller heteroskedasticitet (se Appendix 3). 

Materialet som presenterades i detta kapitel används för att kunna besvara punkt två i 
”Syfte”. En multipel regressionsanalys skapades för att testa hur prisbilden påverkas av 
olika faktorer. Först presenterades den tillämpade modellen och data som användes. 
Den oberoende variabeln erhölls från resultat i föregående kapitel. Beroende variabler 
består av lands- och operatörsspecifik data eller kontraktsspecifik data. Vald 
signifikansnivå gör att resultaten är generellt svaga. Antal operatörer och +1000 fria 
SMS är de enda variablerna som är signifikanta i båda modellerna. Resultat från detta 
och det förra kapitlet används i nästa kapitel för att besvara studiens syfte.   

 

5. Analys 

I detta kapitel ska de två punkterna i ”Syfte” analytiskt besvaras. Resultaten från de båda 
föregående kapitlen används som empiriskt underlag. Vid konstruktion av prismodell 
uppstod ett antal problem och vissa antaganden fick därför göras. För regressionsmodell 
erhölls överlag en relativt låg signifikansnivå. Dessa problem försvagar analysen och 
detta kapitel ska därför tolkas med försiktighet. Då studien har ett 
konkurrensperspektiv görs vissa kommentarer och förslag till konkurrensåtgärder.  

Från prismodellen står det klart att prisspridningen fortfarande är betydande mellan de 
europeiska länderna. Det finns också vissa prisskillnader på nationell nivå. Det dyraste 
abonnemanget i stickprovet är 12 (A), respektive 11 (B), gånger dyrare än det billigaste. 
De nordiska länderna som inkluderats i stickprovet samt Kroatien och Storbritannien 
har lägst medelpriser och lägst absolut pris. Prisskillnaderna mellan dessa länder är 
relativt liten sedd till hela stickprovet.  Priserna kan skilja sig markant mellan 
grannländer som har någorlunda likartade ekonomiska förutsättningar. Till exempel är 
medelpriset för A i Slovakien 2,31 gånger högre än i Tjeckien. Generellt är resultaten 
liknande tidigare prisundersökningar som gjorts. OECD (2009) finner att Sverige, 
Holland och Danmark har de lägsta priserna bland medlemsländerna. Kroatien har dock 
inte tidigare omnämnts som ett lågprisland för mobilabonnemang.  

För de båda användarprofilerna som användes för regressionsanalys blev resultaten 
likartade. I båda fallen accepterades två variabler som signifikanta (Antal operatörer och 
+1000 fria SMS). Båda dessa variabler har ett negativt förhållande till priset. För B var 
förklaringsgraden, R2, och signifikansnivå högre än A. Detta innebär att slutsatser för B 
kan göras med något större säkerhet än A.  

Resultat från regression gör det svårt att slå fast om operatörer konkurrerar genom 
kvantitet eller pris då båda dessa modeller visar på ett negativt förhållande mellan pris 
och antal operatörer ( . Det finns två förhållanden som försvagar 
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Cournotmodellens analys av marknaden. För det första antar modellen identiska firmor 
vilket inte helt överensstämmer med det verkliga läget på marknaderna (se Appendix 1). 
För det andra förklarar inte modellen den i vissa fall betydande prisskillnaden på 
nationell nivå. Modellen antar att firmor på nationell nivå har samma teknik och därför 
samma produktionskostnader. Detta antagande kan möjligtvis vara falskt vilket i så fall 
kan förklara prisskillnader inom dessa länder.31

För båda användartyperna har SMS en negativ effekt på priset (-0,446 respektive -
0,486). De lägre totalkostnaderna i vissa länder för SMS kan bero på intensifierad 
konkurrens inom detta område. SMS-trafiken har ökat markant de senaste åren i 
flertalet av de europeiska länderna. I EU ökade SMS-användandet mellan 2007 och 2008 
med 22,9%.

 En annan förklaring är att 
prisskillnaden beror på att mobilabonnemangen är differentierade. 
Differentieringsmöjligheterna är små inom de användarområden som definierades för 
användarprofilerna. Det är därför möjligt att differentiering sker inom områden som ej 
inkluderades i denna studie (till exempel reklam eller sändningskvalitet). En operatör 
skulle alltså kunna ta ut ett högre pris om denne till exempel har bättre 
sändningskvalitet än konkurrenterna. För att kunna beskriva marknaden genom Spatial 
Marknad så skulle marknadsandel visa ett negativt förhållande till priset vilket inte 
erhölls från regressionen (det är här värt att notera att denna studie finner motsatt 
resultat till Sung [2005] inte finner ett samband mellan marknadsandel och pris). Detta 
talar för att Spatial Marknad ej kan tillämpas på denna marknad. Detta kan bero på att 
något samband ej finns men också att tolkningen av modellen som gjordes av författaren 
(se kapitel tre) är felaktig. Detta utesluter dock inte att firmorna konkurrerar genom 
pris. Resultaten indikerar att konkurrensmyndigheter borde främja inträde av nya 
operatörer på marknaderna som ett sätt att minska priset. 

32

Övriga teorier som testades (Inkomstförändring, Skalfördelar, Bindningstid samt 
Abonnemangspenetration) visade inget signifikant samband med pris. Detta beror 
antingen på att dessa teorier inte påverkar priset eller att fel proxyvärden användes. För 
inkomst, bindningstid och abonnemangspenetration kan det senare fallet uteslutas då 
använd data visar exakta värden för observationerna. Inkomst, bindningstid och 
penetrationsnivå verkar alltså inte påverka priset. Det är anmärkningsvärt att 
bindningstid inte påverkar pris. Detta indikerar att en konsuments val att binda sig vid 
ett kontrakt förklaras av andra faktorer än pris. Befolkning användes för att mäta 
skalfördelar. Befolkning borde ange en rimlig indikation på producerad kvantitet då de 

 Resultatet indikerar att eventuella konkurrensåtgärder kan ge resultat om 
de är riktad mot SMS-användning. Olika produktionskostnader mellan länderna kan 
komma påverka priset för SMS. Intensifierat samarbete och utbyte av teknik och 
produktionsförfaranden på nationell och internationell nivå skulle således kunna bidra 
till att sänka abonnemangspriset genom att sänkta kostnader för SMS.  

                                                           
31  Se Norman, Pepall, Richards (2005 s. 215) för beskrivning av jämvikt i Cournotmodellen med olika kostnader. 
32 EuroStat,  Telecommunication services: SMS , 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 2010-06-10 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/�
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flesta individer idag har ett mobilabonnemang. Därför är det troligare att betydande 
skalfördelar inte existerar på marknaderna.  

Från en grafisk analys verkar det inte som att antalet inkluderade operatörer per land 
har påverkat resultat (se Appendix 1). Det totala antalet operatörer är oftast fler på de 
marknader som har fler operatörer inkluderade i stickprovet och förklaras alltså av 
regressionen. Antalet observationer per land följer någorlunda antalet inkluderade 
operatörer och verkar därför inte heller ha någon effekt på priset. 

Som nämnt tidigare var bristen på europeiska konsumenters trafikdata ett problem för 
sammanställandet av användartyper. Användartyperna är centrala i studien och 
påverkar resultaten. Genom att vidareutveckla användarprofilen i prismodellen och göra 
denne mer detaljerad skulle resultat från prismodell och regressionen kunna bli 
starkare.  

Sammanfattningsvis visar analys av resultat från de båda föregående kapitlen att pris för 
en månadsförbrukning av ett mobilabonnemang i Europa skiljer sig mellan länder och i 
vissa fall inom länderna. Prisskillnaden mellan länder påverkas dels av antalet 
operatörer. I ett land med fler operatörer kan man förvänta sig lägre priser än i ett land 
med färre antal operatörer. Priset påverkas också av +1000 fria SMS. Operatörer som 
erbjuder detta har ett lägre pris än andra operatörer. Detta indikerar att pris för SMS 
skiljer sig signifikant mellan operatörer. Analysen kan inte slå fast om operatörer 
konkurrerar genom kvantitet eller pris. Huruvida mobilabonnemang är att betrakta som 
en differentierad eller homogen vara har inte bestämts. Prisskillnader på nationell nivå 
indikerar att varan skulle vara differentierad eller alternativt att kostnaden skiljer sig 
mellan operatörer. Analysen är relativt konkret för prisbilden då robusta priser för en 
specifik användning har presenterats. Vad som påverkar prisbilden är dock svårare att 
knyta till en specifik teori om firman.   

 

9.  Avslutande kommentarer 

Syftet med denna uppsats var att ge en bild av prisnivån för mobilabonnemang i Europa 
och försöka förklara vad skillnaderna berodde på. För att göra detta samlades priser för 
att använda ett mobilabonnemang in från olika operatörer. Dessa simulerades sedan för 
två olika användartyper i en prismodell. Prismodellen inkluderade bland annat fria 
minuter och SMS vilket, vad författaren känner till, inte gjorts i tidigare forskning för 
mobilabonnemang. De resultat som prismodellen genererade gav en prisbild för 
mobilabonnemang i Europa. Priset för de olika observationerna användes sedan i en 
multipel regressionsmodell där ett antal olika variabler som kunde påverka priset 
testades. Flera antaganden och generaliseringar som förenklade sammanställningen gör 
resultat och analys svaga. Detta gäller främst för studiens andra del (punkt två i ”Syfte”) 
där tillämpning av ekonomisk teori blir något oklar. 
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Den linjära regression som skattades hade svårigheter att hitta flera signifikanta 
variabler. Möjligen skulle en mer utvecklad regressionsmodell kunna förklara eventuella 
samband bättre. Prissättningen av abonnemang är komplexa och följer ibland ett icke-
linjärt samband. Detta komplicerar konstruktionen av en tillförlitlig regressionsmodell 
som är användbar för alla användartyper. Regressionen kom att innehålla ganska få 
observationer för att kunna förklara samtliga variabler på ett tillfredställande sätt. En 
utökning av stickprovet skulle kunna förbättra resultatet. Användandet av flera 
operatörer per land kan ha påverkat regressionen.33

Uppsatsen hade, på grund av syfte och utformning, ett brett perspektiv på 
mobilabonnemangsmarknaden. Eventuella olikheter mellan länder vad gäller teknik etc. 
kan bidra till marknaderna fungerar något olika vilket komplicerar jämförelse. Vidare 
forskning krävs för att identifiera faktorer som har inverkan på priset för 
mobilabonnemang. En studie som undersöker hur differentieringstekniker påverkar 
priset skulle kunna besvara prisskillnaderna nationellt. Detta skulle kunna göras genom 
att undersöka reklamutgifter, sändningskvalitet, kompatibilitet till olika tjänster etc. 
Denna studie undersökte till större delen faktorer som påverkar tillgången på 
mobilabonnemang. Det skulle vara intressant se hur efterfrågan av 
kommunikationsteknik driver priset på mobilabonnemang. Prisundersökningar bygger 
på representativa konsumenter och vidareutveckling av metodologin för att 
sammanställa representativa konsumtionsnivåer utgör grunden i vidare forskningen. 
Forskning rörande konkurrensfrågor och strategiska frågor för 
mobilabonnemangsmarknaden bedrivs kontinuerligt i Europa utav olika myndigheter 
och institutioner och är ständigt aktuell. Då telekom får en allt större roll i samhället 
kommer vidare bidrag att behövas framöver. 

 Möjligtvis skulle ett värde per land 
(till exempel lägsta eller medel) ha gett annorlunda resultat. En sådan modell omöjliggör 
dock användningen av de operatörsspecifika variabler som testas i denna studie och var 
därför utanför denna studies ramar.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
33 OECD (2009) och ITU (2009) använder endast pris från den dominanta firman. Detta försvårar dock 
analysen av interna förhållanden på varje marknad. Till exempel kan inte relationen mellan pris och 
marknadsandelar testas.  
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Appendix 1 

Datatabell över de observationer från stickprovet som inkluderades i regression. 

Land 
Operatör 

(*) 

A B 
MAR

K 
HHI INK BEF OPE ABP 

Pris 
BIN

D 
MI
N 

SM
S 

Pris 
BIN

D 
MI
N 

SM
S 

Sverige 

Halebop(9) 8,78*
* 0 0 1 11,5

3 0 0 1 0,01 

311
7 

3696
1 

905965
1 6 1,24 

Telia(11) 14,5
9 0 0 0 21,6

1 0 0 1 0,42 

3(14) 9,66*
* 0 0 1 12,6

4 0 0 1 0,08 

Tele2/Comviq(
20) 

8,39*
* 0 0 1 10,8

9 0 0 1 0,32 

Danmar
k 

Telenor(15) 14,7
8** 0 0 0 21,3

8 0 0 0 0,21 

305
3 

3684
5 

550051
0 14 1,25 

Telia(6) 14,2
3** 0 0 0 20,6

3 0 0 0 0,19 

3(7) 14,2
3** 0 0 0 20,6

3 0 0 0 0,06 

TDC(13) 13,4
1** 0 1 1 13,9

8 0 1 1 0,30 

Norge 

Tele2(9) 13,5
7** 0 0 0 17,4

7 0 0 0 0,09 

297
9 

5871
4 

466053
9 8 1,13 Telenor(14) 20,9

5 12 0 0 36,5
5 12 0 0 0,53 

NetCom(10) 19,6
3 0 0 0 32,8

5 0 0 0 0,19 

Tjeckie
n 

O2(11) 18,2
7 0 0 0     0,37 

353
4 

2664
3 

102119
04 3 1,31 T-Mobile(16) 52,0

1 0 0 0     0,41 

Vodafone(5) 62,95 0 0 0 83,5
6 0 0 0 0,22 

UK 
Vodafone(16) 15,1*

* 12 0 1 15,1
0 12 0 1 0,23 227

8 
3546

8 
611132

05 5 1,26 
Orange(22) 34,6

7 24 0 1 41,5
2 24 0 1 0,21 

Bulgari
en 

M-Tel(5) 108 1 0 0 124,
1  0 0 0,50 

414
2 

1179
2 

720468
7 3 1,46 Globul(10) 81,7

7 0 0 0 62,0
3 0 0 0 0,39 

Vivacom(9) 37,8*
* 12 0 0  12   0,11 

Schweiz 
Swisscom(5) 30,4

6** 0 0 0 48,3
2 0 0 0 0,80 713

5 
4241

5 
760446

7 8 1,17 
Orange(5) 45,8

6** 0 0 0 63,1
3 0 0 0 0,17 

Lettlan
d 

LMT(35) 41,5
9** 180 0 0 65,7

8 180 0 0 0,44 429
7 

1635
7 

223150
3 

4 
1,00 

Estland EMT(5) 55,2
1** 0 0 0 96,5

0 0  0 0,37 292
6 

2065
1 

129937
1 1,94 

Irland 
Vodafone(13) 41,2

1** 1 0 0 62,1
4 1 0 0 0,40 315

3 
1635

7 
420320

0 5 1,27 
O2(5) 72,6

1** 0 0 0 84,1
0 0 0 0 0,32 

Tysklan
d 

T-Mobile(21) 60,2
7 24 0 0 24,0

0 24 0 0 0,36 284
9 

3537
0 

823297
58 4 1,28 

Vodafone(6) 58,8
9** 0 0 0   0  0,32 

Slovaki T-Mobile(9) 82,2 0 0 0 87,2 0 1 0 0,39 448 2213 546304 3 1,01 
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en 7 3 6 7 6 

Slovenie
n 

Mobitel(7) 34,6
7** 0 0 0 52,0

3 0 1 0 0,58 418
6 

2786
5 

205490
0 6 0,98 

Si-mobil(8) 32,0
1** 0 0 0 33,9

5 0 1 0 0,28 

Greklan
d 

COSMOTE(8) 69,0
3** 0 0 0 71,4

3 0 0 0 0,40 323
8 

2935
6 

112370
94 4 1,18 

Vodafone(5) 95,0
3 0 0  151,

9 0 0 0 0,30 

Kroatie
n 

Vip(4) 37,1
4** 0 0  26,6

2 0 0 0 0,42 402
5 

1766
3 

448688
1 3 1,35 

*Antal observationer per operatör 
**Observation innehåller internet 
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Appendix 2. 

Figurer visar fördelningen av observationer för de kvantitativa oberoende variablerna i stickprovet. 
Figurerna gäller de observationer som inkluderas i A.  
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(19) 

Appendix 3 

Eviews resultat av VIF och Whites test för heteroskedasticitet. Först redovisas värde för 
A därefter B. 

Multikollinjäritet 

Multikollinjäritet innebär att ett antal oberoende variabler är systematiskt beroende av 
varandra. Det kan då bli svårt att separera effekterna av de individuella parametrarna34. 
Ett Variance Influence Factor (VIF)-test utförs därför på modellen. VIF-testet skapar en 
regression där en oberoende variabel i den ursprungliga regressionen sätts som 
beroende variabel utav de andra variablerna35. Teststatistikan, VIF, återger sedan värdet 

 

 där R2 är förklaringsgraden av varje sådan regression. Om det ej föreligger någon 
multikollinjäritet är R2 nära noll och VIF~1.  

 
 

Variance Inflation Factors  
Date: 08/19/10   Time: 17:39  
Sample: 1 29   
Included observations: 29  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  0.150090  105.0920  NA 

INK  1.40E-11  12.72127  1.643461 
ABP  0.058613  63.98225  1.291504 
BEF  4.70E-18  1.752465  1.230782 

MARK  0.063002  5.289004  1.238058 
OPER  0.000208  7.717541  1.723556 
TAL  0.058648  1.416025  1.367196 

                                                           
34 Westerlund (2005 s.160) 
35 Westerlund (2005 s.160) 

Variance Inflation Factors  
Date: 08/19/10   Time: 17:39  
Sample: 1 33   
Included observations: 33  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  0.239786  124.3433  NA 

INK  0.002356  15.06068  1.775597 
ABP  0.089185  73.43047  1.357767 
BEF  4.92E-08  1.739134  1.210051 

MARK  9.92E-06  6.435282  1.348984 
OPER  0.000357  8.858886  2.126187 
TAL  0.104418  1.640815  1.591093 
SMS  0.020534  1.936044  1.584036 
BIND  2.48E-06  1.325713  1.242076 
INT  0.010458  3.451002  1.254910 

    
    



44 
 

SMS  0.009844  1.663836  1.262221 
BIND  1.61E-06  1.318881  1.232860 

    
     

Heteroskedasticitet 

Whites-test gjordes för att testa för heteroskedasticitet36. Om regressionen är 
heteroskedastisk är ej antagande 3 för OLS-estimatorn uppfylld37. Slumptermen har inte 
längre samma varians över stickprovet vilket gör att OLS-estimatorn ej längre är 
BLUE38

 

. Noll-hypotesen att homoskedasticitet fanns kunde ej förkastas på 10 % -nivå i 
någon av de båda regressionerna. 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.446546     Prob. F(9,23) 0.8949 

Obs*R-squared 4.908564     Prob. Chi-Square(9) 0.8422 
Scaled explained SS 5.214060     Prob. Chi-Square(9) 0.8153 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 08/19/10   Time: 17:39   
Sample: 1 33    
Included observations: 33   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.110608 0.093352 1.184849 0.2482 

INK^2 -0.001920 0.002424 -0.792127 0.4364 
ABP^2 -0.005878 0.041600 -0.141303 0.8889 
BEF^2 -7.34E-08 1.05E-07 -0.700630 0.4906 

MARK^2 -2.00E-06 1.59E-05 -0.126290 0.9006 
OPER^2 -0.000430 0.000408 -1.052527 0.3035 
TAL^2 0.046579 0.130365 0.357296 0.7241 
SMS^2 -0.042124 0.055462 -0.759515 0.4553 
BIND^2 -2.92E-06 3.52E-06 -0.829795 0.4152 
INT^2 0.006391 0.041127 0.155398 0.8779 

     
     R-squared 0.148744     Mean dependent var 0.044354 

Adjusted R-squared -0.184356     S.D. dependent var 0.094194 
S.E. of regression 0.102510     Akaike info criterion -1.472672 
Sum squared resid 0.241689     Schwarz criterion -1.019185 
Log likelihood 34.29909     Hannan-Quinn criter. -1.320087 
F-statistic 0.446546     Durbin-Watson stat 1.181991 
Prob(F-statistic) 0.894885    

     
      

 
 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.237264     Prob. F(8,20) 0.9787 

                                                           
36 Westerlund (2005 s.181) 
37 Westerlund (2005 s.181) 
38 Westerlund (2005 s.173) 
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Obs*R-squared 2.513697     Prob. Chi-Square(8) 0.9611 
Scaled explained SS 1.842346     Prob. Chi-Square(8) 0.9855 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 08/19/10   Time: 17:40   
Sample: 1 29    
Included observations: 29   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.076508 0.052163 1.466706 0.1580 

INK^2 -1.18E-11 1.37E-11 -0.861010 0.3994 
ABP^2 -0.011923 0.023526 -0.506799 0.6178 
BEF^2 -1.44E-18 7.46E-18 -0.193199 0.8488 

MARK^2 -0.038234 0.089131 -0.428970 0.6725 
OPER^2 -9.77E-05 0.000215 -0.453736 0.6549 
TAL^2 -0.022567 0.067630 -0.333682 0.7421 
SMS^2 -0.003560 0.026826 -0.132702 0.8958 
BIND^2 -1.62E-06 1.96E-06 -0.826468 0.4183 

     
     R-squared 0.086679     Mean dependent var 0.028564 

Adjusted R-squared -0.278649     S.D. dependent var 0.051032 
S.E. of regression 0.057706     Akaike info criterion -2.617785 
Sum squared resid 0.066600     Schwarz criterion -2.193452 
Log likelihood 46.95789     Hannan-Quinn criter. -2.484890 
F-statistic 0.237264     Durbin-Watson stat 0.687024 
Prob(F-statistic) 0.978679    
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