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From SMS and voice to mobile data 

connectivity 

- A qualitative study on the changing telecommunications 

corporation with the introduction of smartphones 
 

 

Abstract 

The main purpose of this C-level essay is to examine how telephone operators adapt their activities to 

address the changing use of the mobile phone. Also to examine how the phone operators deal with 

customers who want to use mobile services instead of fixed line services. Today, the mobile phone is 

used by customers for more than just calls and text messages. In order to answer our questionnaires we 

have chosen to interview five telephone operators who share more than 97% of the Swedish 

telecommunications market. The interviews with the five operators show us that they are aware of the 

changes that are taking place and that they are trying to gain time in order to adapt their products and 

services for the new uses of the mobile phone. Future subscriptions will be more expensive to 

compensate for the loss of revenue from text messaging and voice calls. The customer will be able to 

bring their TV channels and broadband with them to such places as the summer cottage and thus avoid 

having several different types of subscriptions. 
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Från SMS och telefoni till mobil 

datauppkoppling 

- En kvalitativ intervjustudie om hur teleoperatörers 

verksamhet förändras då mobiltelefonens roll förändras 
 

 

Sammanfattning 

Det huvudsakliga syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur teleoperatörer anpassar sin 

verksamhet för att bemöta den förändrade användningen av mobiltelefonen. Studien har undersökt hur 

operatörerna hanterar kunder som vill använda mobila tjänster istället för fasta. Mobiltelefonen används 

idag av teleoperatörens kunder för mer än bara samtal och textmeddelanden. För att besvara 

frågeformulering har intervjuer med fem teleoperatörer som tillsammans äger mer än 97 % av den 

svenska telemarknaden. Intervjuerna visar att teleoperatörer är mycket medvetna om de förändringar 

som har ägt rum och att de försöker vinna tid för att anpassa sin verksamhet, produkter och tjänster för 

den nya användningen av mobiltelefonen. Framtida abonnemang kommer att bli dyrare för att 

kompensera förlusten av intäkter från SMS och röstsamtal. Operatörernas kunder kommer ha möjlighet 

att ta med sig sina olika abonnemang som bl.a. tv-kanaler och bredband till sommarstugan och på så sätt 

undvika att betala för flera olika typer av abonnemang. 

 

 

Nyckelord: Smarttelefon, Applikation, IP-telefoni, Teleoperatör. 

 

 

 

  



 

 

- 4 - 

Förord 

Vi vill tacka Tres, TeliaSoneras, Telenors, Tele2s och Allteles Press- och informationsansvariga vilka 

väglett oss till kontaktpersoner som resulterade i respondenter som tog sig tid att besvara 

intervjufrågorna. Vi vill även tacka vår handledare Martin Lindqvist som väglett oss genom konstruktiv 

kritik. Slutligen vill vi tacka de anonyma personer som hjälpt oss under resans gång med 

korrekturläsning och pilotintervjuer. 

 

 

  



 

 

- 5 - 

 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning............................................................................................................................... - 5 - 

1. Inledning ............................................................................................................................................ - 7 - 

1.1 Syfte ............................................................................................................................................. - 8 - 

1.2 Frågeställning ............................................................................................................................... - 8 - 

1.3 Avgränsningar .............................................................................................................................. - 8 - 

2. Bakgrund ............................................................................................................................................ - 8 - 

2.1 TeliaSonera .................................................................................................................................. - 9 - 

2.2 Tele2............................................................................................................................................. - 9 - 

2.3 Telenor ......................................................................................................................................... - 9 - 

2.4 HI3G Access AB (Tre) ................................................................................................................ - 9 - 

2.5 Alltele ......................................................................................................................................... - 10 - 

2.6 Mobiltelefonen ........................................................................................................................... - 10 - 

2.7 3G-Telefoni ................................................................................................................................ - 11 - 

2.8 4G ............................................................................................................................................... - 11 - 

2.9 Smartphone ................................................................................................................................ - 12 - 

2.10 IP-telefoni och mvoip............................................................................................................... - 12 - 

2.11Mobila Applikationer ................................................................................................................ - 13 - 

2.12 SMS .......................................................................................................................................... - 16 - 

2.13 Over the Top Services (OTT) .................................................................................................. - 16 - 

3 Tidigare forskning ............................................................................................................................. - 17 - 

3.1 Mobiltelefonens användning ...................................................................................................... - 17 - 

3.2 Den svenska telemarknaden ....................................................................................................... - 19 - 

3.3 Framtidens smartphone .............................................................................................................. - 20 - 

3.4 När informationsbehovet uppstår ............................................................................................... - 21 - 



 

 

- 6 - 

4. Metoden ........................................................................................................................................... - 21 - 

4.1 En kvalitativ studie med semi-strukturerade e-post intervjuer .................................................. - 22 - 

4.2 Pilotintervju ................................................................................................................................ - 22 - 

4.3 Urval........................................................................................................................................... - 23 - 

4.4 Analysering och transkribering .................................................................................................. - 23 - 

4.5 Metodkritik................................................................................................................................. - 24 - 

4.6 Reliabilitet och Validitet ............................................................................................................ - 24 - 

5. Resultat............................................................................................................................................. - 25 - 

5.1 Den mobila kunden .................................................................................................................... - 25 - 

5.2 Fast till mobilt abonnemang ....................................................................................................... - 26 - 

5.3 Teleoperatörer och Internetleverantörer ..................................................................................... - 26 - 

5.4 Operatörernas mål med 4G ........................................................................................................ - 27 - 

5.5 Mobiloperatörers tjänster vs tredjeparts applikationer ............................................................... - 28 - 

5.6 Teleoperatörers syn på IP-telefoni ............................................................................................. - 29 - 

6. Analys och tolkning ......................................................................................................................... - 30 - 

6.1 Den Mobila kunden .................................................................................................................... - 30 - 

6.2 Teleoperatörer och Internetleverantörer ..................................................................................... - 31 - 

6.3 Operatörernas mål med 4G ........................................................................................................ - 32 - 

6.4 Mobiloperatörers tjänster vs tredjeparts applikationer ............................................................... - 33 - 

6.5 Teleoperatörernas syn på IP-telefoni ......................................................................................... - 33 - 

7. Diskussion och slutsatser .............................................................................................................. - 34 - 

8 Fortsatt forskning .............................................................................................................................. - 36 - 

9. Litteraturförteckning ........................................................................................................................ - 37 - 

10. Ordlista/Begreppsförklaringar. ...................................................................................................... - 42 - 

11. Bifogade filer ................................................................................................................................. - 44 - 

11.1 Bilaga A ................................................................................................................................... - 44 - 

11.2 Bilaga B.................................................................................................................................... - 45 - 



 

 

- 7 - 

 

 

 

1. Inledning 

Mobiltelefonens roll har tydligt förändrats då den idag används till mer än att endast ringa och skicka 

sms med.  

Teleoperatörerna har länge haft samtal och SMS som en viktig del i intäckterna. Idag har även 

datauppkopplingen växt till att bli en betydande inkomstkälla eftersom efterfrågan av internet blivit 

större. 

 

Mobiltelefonen har blivit alltmer avancerad vilket har resulterat i att teleoperatörernas kunder kan 

använda sig av applikationer och tjänster för att kommunicera med varandra gratis. Applikationer som 

WhatsApp, iMessenger, Skype och Tango samt tjänster som Facebook och Twitter är några exempel 

som möjliggör detta. Dessa tjänster leder till att teleoperatörerna står inför en utmaning då allt fler av 

deras kunder väljer att använda sig av tredje parts applikationer istället för att använda operatörernas 

tjänster.  

 

Förutom att användningen av mobiltelefonen ändrats har efterfrågan på mobilt internet ökat
1
. Detta har 

lett till att allt flera väljer att använda sig av mobila tjänster istället för fasta tjänster, vilket i sin tur leder 

till att efterfrågan på mobila tjänster ökar. Den förändrade användningen av mobiltelefonen har 

resulterat i att teleoperatörerna har tvingats tänka om i sina affärsmodeller 

 

I Slutet av 80-talet var det inte mer än 2 konkurerande operatörer i Sverige, det var Televerket (idag 

TeliaSonera) och Comviq (ägs idag av Tele2). Fokus låg på att utveckla nya tekniker och på att sälja fler 

mobiltelefoner. Den 30 juni 2011 fanns det 13,1 miljoner aktiva mobila abonnemang och kontantkort i 

Sverige
2
. Idag handlar det om att vinna kunder med ny teknik och ta fram smarta affärsmodeller och på 

så sätt rekrytera konkurrenternas kunder. 

                                                 

1
Bianca Gustafsson Kojo, Pamela Davidsson, Karin Fransén, Svensk Telemarknad första halvåret 2011 

2
Tekniska museet, http://www.tekniskamuseet.se/4.6aa228912529fe961080003791.html?id=3391, hämtad: 2012-04-02 

http://www.tekniskamuseet.se/4.6aa228912529fe961080003791.html?id=3391
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de största teleoperatörerna i Sverige arbetar inom sina 

verksamheter då mobiltelefonens användningsområde har förändrats från sms och samtal till mobil 

datauppkoppling samt applikationer och tjänster som möjliggör gratis kommunikation för kunden. 

Studien undersöker även hur operatörerna hanterar kunder som vill använda sig av mobila tjänster 

istället för fasta. 

 

Målet är att få en ökad förståelse för den framtida utvecklingen av de Svenska teleoperatörerna och även 

förstå hur teleoperatörerna arbetar med utvecklingen av sina tjänster för att konkurrera med 

applikationer och tjänster som möjliggör gratis kommunikation. Studiens syfte är även att ta reda på hur 

operatörerna arbetar med och förhåller sig till övergången från fasta abonnemang till mobila. 

1.2 Frågeställning 

Hur förändras teleoperatörers verksamhet inom mobila tjänster för att möta den förändrade 

användningen av mobiltelefonen? 

1.3 Avgränsningar 

Den viktigaste avgränsningen är de fem teleoperatörer som idag finns i Sverige. Bolagen omfattar Tre, 

TeliaSonera, Telenor, Tele2 och Alltele som tillsammans äger mer än 97 % av den Svenska mobila 

telemarknaden
3
. En annan avgränsning är de tjänster som är kopplade till mobiltelefonen, där fokus 

ligger på hur teleoperatörerna agerar mot applikationer som möjliggör gratis kommunikation. Exempel 

på en sådan applikation är Skype, som använder IP-telefoni för gratis kommunikation. 

Studien behandlar även teleoperatörernas hantering av kundens övergång från fast- till mobilt 

abonnemang. 

2. Bakgrund 

I detta kapitel tas fakta upp som ligger till grund för vidare läsning. En kort förklaring av vilka 

teleoperatörer som har intervjuats samt lite fakta om respektive företag. Kapitlet tar även upp olika hot 

som operatörerna står inför, bland annat applikationer som möjliggör gratis kommunikation. Kapitlet 

kommer även visa statistik på de mest populära applikationerna under 2011, samt hur mycket data ett 

Skype-samtal förbrukar när dess användare ringer.  

                                                 

3
 Kojo Gustafsson Bianca, Davidsson Pamela, Fransén Karin, Svensk Telemarknad första halvåret 2011, Sid. 34. 
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2.1 TeliaSonera 

TeliaSonera etablerades 2002 genom fusion mellan Telia AB och det finska Sonera Oy
4
. Företaget 

erbjuder tjänster som mobil kommunikation, bredbandskommunikation och fast telefoni
5
. Totalt har 

TeliaSonera 170 miljoner abonnenter runt om i världen
6
. Utav de fem bolagen som studien behandlar är 

TeliaSonera det företag som är störst i Sverige och bolaget har inom den mobila telemarknaden andelar 

på 41,0 %
7
. 

2.2 Tele2 

Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck och erbjuder tjänster inom Internet, fast- och mobiltelefoni samt 

kabel-tv
8
. Företaget har idag totalt 34 miljoner kunder i 11 länder

9
. De vänder sig till både privata 

personer och till företag.  Hela 73 % av Tele2’s nettoomsättning utgörs av tjänster inom mobiltelefoni. 

Tele2 är den näst största teleoperatören i Sverige med 30,9 % av den totala mobila telemarknaden
10

. 

2.3 Telenor 

Telenor erbjuder fast och mobil bredbandskommunikation och har i Sverige funnits sedan slutet av 

1990-talet. Företaget har flera dotterbolag som bl.a. Bredbandsbolaget och Glocalnet. I Sverige blev 

Telenor mobiloperatör då de tog över Vodafones verksamhet 2005
11

. Telenor är den tredje största 

teleoperatören i Sverige med 16,2 % av den mobila telemarknaden
12

. 

2.4 HI3G Access AB (Tre) 

HI3G Access AB grundades år 2000 av svenska Investor AB och Hongkongbaserade Hutchinson 

Whampoa
13

. De flesta förknippar företaget med namnet 3/tre. Totalt har företaget 25 miljoner kunder 

och är världens största 3G-operatör som erbjuder tjänster inom mobil kommunikation och mobilt 

bredband. I Sverige har de en mobil marknadsandel på 9,3 %
14

. 

                                                 

4
TeliaSoneraSonera AB. Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/TeliaSonerasonera-ab, hämtad 2012-04-18. 

5
TeliaSoneraSonera, Årsrapport 2011, Sid. 3 

6
 Ibid. Sid. 3-4 

7
 Kojo Gustafsson Bianca, Davidsson Pamela, Fransén Karin, Svensk Telemarknad första halvåret 2011, Sid. 34. 

8
Tele2 AB. Nationalencyklopedin http://www.ne.se/kort/tele2-ab, hämtad: 2012-04-18. 

9
 Tele2.se, Om Tele2. http://www.tele2.se/kundservice/om-tele2.html, hämtad: 2012-04-18 

10
 Kojo Gustafsson Bianca, Davidsson Pamela, Fransén Karin, Svensk Telemarknad första halvåret 2011, Sid. 34. 

11
Telenor.se, om Telenorhttp://www.telenor.se/privat/om-telenor/sverige/index.html, hämtad: 2012-04-18 

12
 Kojo Gustafsson Bianca, Davidsson Pamela, Fransén Karin, Svensk Telemarknad första halvåret 2011, Sid. 34. 

13
 Tre.se, Historikhttp://www.tre.se/Privat/Om-3/Snabbfakta/Historik/, hämtad: 2012-04-14 

14
 Kojo Gustafsson Bianca, Davidsson Pamela, Fransén Karin, Svensk Telemarknad första halvåret 2011, Sid. 34. 

http://www.ne.se/lang/teliasonera-ab
http://www.ne.se/kort/tele2-ab
http://www.tele2.se/kundservice/om-tele2.html
http://www.telenor.se/privat/om-telenor/sverige/index.html
http://www.tre.se/Privat/Om-3/Snabbfakta/Historik/
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2.5 Alltele 

Alltele grundades 2002 och är idag en rikstäckande leverantör av telefoni- och bredbandstjänster. 

Företaget vänder sig till hushåll samt små och medelstora företag i Sverige. Alltele har idag ca 280000 

kunder
15

. Av dessa fem företag så är Alltele det minsta företaget.  

2.6 Mobiltelefonen 

Mobiltelefonens historia började redan på 40-talet. 1956 kom de första biltelefonerna som tog upp större 

delen av bagageluckan och vägde cirka 40 kilo
16

. Dessa biltelefoner kostade ungefär 70 000 kronor i 

dagens penningvärde.   

 

 

Figur 1 Biltelefon
17

. 

 

Det dröjde ända tills 1 oktober 1981 då första generationens mobiltelefoni, Nordisk Mobil 

Telefoni (NMT), dök upp på marknaden . Med NMT presenterades de första bärbara telefonerna. Dessa 

kostade runt 30 000 kronor i dagens penningvärde, vägde cirka ett kilo och hade en batterikapacitet med 

30 minuters taltid
18

.  Det var med hjälp av ficktelefonen som mobiltelefonen fick sitt stora genombrott. 

Då trefaldigades antalet abonnenter i Sverige på tre års tid
19

.  

 

                                                 

15
Alltele AB, om alltele.  http://www.alltele.se/om hämtad 2012-04-19 

16
 Eriksson, TeliaSoneraSonera, http://www.mobilen50ar.se/Faktablad hämtad: 2012-04-30 

17
 Biltelefon, http://www.tekniskamuseet.se/1/970.html, hämtad: 2012-04-19 

18
Eriksson, TeliaSoneraSonera, http://www.mobilen50ar.se/Faktablad hämtad: 2012-04-30 

19
Eriksson, TeliaSoneraSonera, http://www.mobilen50ar.se/Faktablad hämtad: 2012-04-30 

http://www.alltele.se/om
http://www.mobilen50ar.se/Faktablad.pdf
http://www.tekniskamuseet.se/1/970.html
http://www.mobilen50ar.se/Faktablad.pdf
http://www.mobilen50ar.se/Faktablad.pdf


 

 

- 11 - 

Mobilens internetanvändning ökar stadigt enligt en undersökning som Royal Pingdom utfört. 

Undersökningens resultat säger att mobiltelefonen står för 10 % av all internettrafik i världen
20

. 

2.7 3G-Telefoni 

3G-telefoni är tredje generationens mobiltelefoni. Mobiltelefonerna kan ta emot e-post, ringa/ta emot 

röstsamtal, läsa in webbsidor samt visa bilder och rörliga bilder(MMS)
21

.  

 

Figur 2 Nokia 2730c
22

 

Bilden ovan visar på en Nokia 2730c
23

 som är en 3G telefon. 

2.8 4G 

4G är den fjärde generationens mobiltelefoni. 4G är under utveckling och är ett samlingsnamn på 

standarder för 4G. Med 4G-nätet är allt IP-baserat till skillnad mot 2G- och 3G-näten där både data- och 

rösttrafik samsas
24

. Det speciella med utvecklingen av 4G är hastigheten. Kravet för 4G är bland annat 

erbjuda hastigheter på ungefär 100Mbit/s
25

. 

 

                                                 

20
 Royal pingdom, Mobile share of web traffic in Asia has tripled since 2010 

http://royal.pingdom.com/2012/05/08/mobile-web-traffic-asia-tripled/, hämtad: 2012-04-17 
21

3G-telefoni,Cstjanster.idg. http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=3g-telefoni, hämtad: 2012-04-18 

22
 Nokia 2730c http://www.prlog.org/10767297-nokia-2730-perfect-example-of-emerging-technology.html, hämtad: 2012-

04-16 

23
 Telecomtalk, http://telecomtalk.info/tag/nokia-3g-mobile-phone/, hämtad 2012-04-21 

24
 4G, TeliaSonerasonera . http://TeliaSonera4g.se/?page_id=38 hämtad: 2012-04-25 

25
4G, PaginaIt-ordlista. http://itord.pagina.se/default.asp?Id=6156 hämtad: 2012-04-24 

http://royal.pingdom.com/2012/05/08/mobile-web-traffic-asia-tripled/
http://royal.pingdom.com/2012/05/08/mobile-web-traffic-asia-tripled/
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=3g-telefoni
http://www.prlog.org/10767297-nokia-2730-perfect-example-of-emerging-technology.html
http://telecomtalk.info/tag/nokia-3g-mobile-phone/
http://telia4g.se/?page_id=38
http://itord.pagina.se/default.asp?Id=6156
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2.9 Smartphone 

En smartphone är en blandning mellan en handdator och en mobiltelefon
26

. Förutom att ringa, skicka 

SMS, skicka e-post och surfa på internet så har användaren möjligheten att ladda ner och installera 

applikationer
27

. En smartphone har antingen ett fysiskt eller ett virtuellt tangentbord
28

.  

Den svenska översättningen av ordet ”smartphone” är smarttelefon eller smartmobil
29

. I studien kommer 

ordet smartphone användas som ett begrepp.  

 

Figur 3 Smartphone
30

 

2.10 IP-telefoni och mvoip 

IP-telefoni används för att kommunicera över internet eller via ett lokalt närverk
31

. IP-telefoni kan 

används då man har installerat en applikation eller program som stödjer VoIP(Voice over Internet 

Protocol). Med hjälp av dessa applikationer och program kan användaren kommunicera via 

mikrofon, hörlurar och en webbkamera om den vill genomföra ett videosamtal. 

 

IP-telefoni används runt om i hela världen för att kommunicera och fungerar som ett vanligt 

telefonsamtal. Den stora skillnaden är att användaren med hjälp av en dator eller mobiltelefon använder 

sig av en applikation som stödjer VoIP och ringer med sitt IP-nummer över datanätet. IP-telefoni har 

                                                 

26
Datormobil. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/datormobil hämtad: 2012-04-13 

27
smarttelefon,Cstjanster.idg. http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=smarttelefon, hämtad: 2012-04-18 

28
 Smarttelefon, Cstjanster.idg.http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=smarttelefon hämtad: 2012-04-18 

29
Smartphone, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/smartmobil?i_h_word=smartphone, hämtad: 2012-05-28 

30
Smartphone, Alexandfred. http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/27-miljoner-svenskar-har-smartphones/, 

hämtad: 2012-04-19 

31
 VAD ÄR IP-TELEFONI?, Cellip. http://www.cellip.com/vad-ar-ip-telefoni, hämtad: 2012-04-11  

http://www.ne.se/lang/datormobil
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=smarttelefon
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=smarttelefon
http://www.ne.se/smartmobil?i_h_word=smartphone
http://www.alexandfred.se/index.php/alexandfred/27-miljoner-svenskar-har-smartphones/
http://www.cellip.com/vad-ar-ip-telefoni


 

 

- 13 - 

används sedan mitten av 1990-talet när Vocaltec lanserade den första kommersiella produkten vid namn 

Vocaltec Internet Phone
32

. 

 

Mvoip(Mobile Voice Over Internet Protocol)
33

 är en term som telekommunikationsbolagen använder. 

Med mvoip använder man sig endast av mobiltelefonen istället för någon annan enhet som exempelvis 

datorn eller en fast telefon
34

.  

 

2.11Mobila Applikationer 

En applikation/mobilapplikation eller så kallad ”app” är ett tillämpningsprogram som är designat för att 

hjälpa användaren utföra speciella uppgifter
35

. Det finns idag applikationer i många olika former. 

Sociala medier, underhållning, nyheter och väder är några exempel på applikationer som finns.  

 

De mobila applikationer som är relevanta till denna studie är de som möjliggör gratis kommunikation. 

Dessa applikationer möjliggör att teleoperatörernas kunder kan ringa via IP-telefoni samt skicka SMS 

utan att det genererar intäkter till teleoperatörerna. Skype
36

 är ett exempel på en mobilapplikation som 

teleoperatörerna har varit tvungna att bemöta under de senare åren då den ses konkurrera med företagens 

traditionella tjänster som samtal och SMS
37

.  

 

Facebook startades 2004 och är skapad av Mark Zuckerberg
38

. Det är en webbplats som är till för att 

hålla kontakten med sina vänner men även skapa nya vänskaper. Facebook är till största delen uppbyggd 

av användarnas profiler, som sedan är sammankopplade inom vänskapskretsar. En profil på Facebook 

kan bestå av kontaktuppgifter, personlig biografi samt bilder. Kommunikationen mellan webbsidans 

användare sker främst via textmeddelanden och är oftast synliga för alla inom nätverket, det vill säga 

                                                 

32
 Schulzrinne, H. Service for telecom, Version II. IEEE Internet Comput.3, 3 (May/June 1999), 40–43.  

33
Movip, Cstjänster.  http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=mvoip hämtad:2012-05-10 

34
Movip, Cstjänster.  http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=mvoip hämtad:2012-05-10 

35
Applikation. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/applikation/1258417 hämtad: 2012-04-12 

36
Skype, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/skype, hämtad: 2012-04-12 

37
Teleoperatörer vill blockera Skype, DN.se,  http://www.dn.se/ekonomi/teleoperatorer-vill-blockera-skype, hämtad 2012-

04-19 
38

Facebook, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/facebook Hämtad: 2012-04-11 

http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=mvoip
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=mvoip
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/skype
http://www.dn.se/ekonomi/teleoperatorer-vill-blockera-skype
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/facebook
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alla vänner till de två personerna som meddelandet skedde emellan. Genomsnittsanvändaren spenderar 

cirka 405 minuter på Facebook varje månad
39

.  

 

Skype utvecklades av en programmerargrupp i Estland och lanserades 2003
40

. Det är en programvara 

som möjliggör kostnadsfria röst- och videosamtal till andra Skype-användare. Skype erbjuder även 

samtal till fasta- och mobiltelefoner men då inte kostnadsfritt.  

Skype använder ett eget protokoll, vilket betyder att användarnas kommunikation går direkt till varandra 

och inte via en central server. Fördelen med denna typ av samtal är att det klarar av stora mängder av 

data, nackdelen är att det är svårare att ringa andra användare som inte använder samma typ av system.  

 

Twitter startades 2006 och är en gratis webbaserad tjänst som utgörs av små blogginlägg som 

användarna publicerar
41

. Ett tweet som inläggen kallas för består av högst 140 tecken. Twitter har växt i 

användarantalet eftersom alla användare kan följa och läsa allas inlägg. Det är även känt för sin snabba 

informationsspridning vid dramatiska händelser, exempelvis terrorattackerna i Bombay 2008
42

.  

 

Listan nedan visar på de tio mest nedladdade applikationer under 2011
43

 oberoende av operativsystem 

på mobilen.  

 

1 Angry Birds 

2 Facebook 

3 Skype 

4 Angry Birds Rio 

5 Google Maps 

6 IBooks 

7 Angry Birds Seasons 

8 Fruit Ninja 

9 Talking Tom 

                                                 

39
The Average User Spent Only Three Minutes on Google+ Last Month, http://techland.time.com/2012/02/28/the-

average-user-spent-only-three-minutes-on-google-last-month/ hämtad 2012-04-11 

40
Skype, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/skype, hämtad: 2012-04-12 

41
Twitter, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/twitter hämtad: 2012-04-12 

42
Twitter, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/twitter hämtad: 2012-04-12 

43
 Top 10 apps, www.mashable.com. http://mashable.com/2011/12/23/top-10-apps/ hämtad: 2012-04-12 

http://techland.time.com/2012/02/28/the-average-user-spent-only-three-minutes-on-google-last-month/
http://techland.time.com/2012/02/28/the-average-user-spent-only-three-minutes-on-google-last-month/
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/skype
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/twitter
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/twitter
http://mashable.com/2011/12/23/top-10-apps/
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10 Twitter 

 

Listan visar på att Facebook, Skype och Twitter är bland de applikationer som blivit nedladdade flest 

gånger. Dessa applikationer kan användas för att kommunicera med varandra gratis utan 

teleoperatörernas tjänster. Det enda som används är en internetanslutning från teleoperatörens nät. 

Användaren kan även använda Facebook och Twitter utan att behöva installera applikationer genom att 

använda sig av webbläsaren i mobilen.  

 

Tabellen nedan visar på hur mycket data som används av teleoperatörernas datanät då användaren ringer 

ett samtal med hjälp av Skype. 

Tabell 1. Hur stor mängd data förbrukar Skype?
44

 

Tidsperiod Datamängd i megabyte  Typ av samtal 

1 minut Ca 3mb (50kbps) Skype till Skype samtal. 

1 minut  Ca 1mb(6-20 kbps) Samtal från Skype till fasta 

nummer eller till 

mobilnummer. 

 

Då ett samtal sker från en Skype-användare till en annan Skype-användare förbrukas 50 kb/s, vilket blir 

ungefär 3 MB för en samtalsminut. Ett samtal från Skype till ett fast nummer eller till en mobiltelefon 

förbrukas 6-20 kb/s vilket blir ungefär 1 MB för en samtalsminut
45

. 

Detta är intressant eftersom flera artiklar bland annat en som är publicerad på ”svd.se” med namnet 3G-

nät kraftigt överbelastat
46

. Artikeln tar upp att 3G-näten är mycket överbelastade i dagens läge och 

orsakerna beskrivs enligt Tele2:s presschef ligga på det ökade användandet av Facebook, Skype och 

andra applikationer som artikeln tar upp används bland annat av smartphones. 

 

                                                 

44
Support.Skype, how much data will Skype use on my mobile phone?, https://support.skype.com/en-us/faq/FA10853/How-

much-data-will-Skype-use-on-my-mobile-phone, hämtad 2012-04-19 

45
 Support.Skype, how much data will Skype use on my mobile phone?, https://support.skype.com/en-us/faq/FA10853/How-

much-data-will-Skype-use-on-my-mobile-phone, hämtad 2012-04-19 

46
3G-nät kraftigt överbelastat, Svenska dagbladet, http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/appar-som-wordfeud-pastas-sanka-

3g-nat_6508520.svd, hämtad: 2012-05-06 

https://support.skype.com/en-us/faq/FA10853/How-much-data-will-Skype-use-on-my-mobile-phone
https://support.skype.com/en-us/faq/FA10853/How-much-data-will-Skype-use-on-my-mobile-phone
https://support.skype.com/en-us/faq/FA10853/How-much-data-will-Skype-use-on-my-mobile-phone
https://support.skype.com/en-us/faq/FA10853/How-much-data-will-Skype-use-on-my-mobile-phone
http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/appar-som-wordfeud-pastas-sanka-3g-nat_6508520.svd
http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/appar-som-wordfeud-pastas-sanka-3g-nat_6508520.svd
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2.12 SMS 

SMS är en förkortning av Short Message Service och är ett protokollverktyg som möjliggör användaren 

att skicka och ta emot korta textmeddelanden
47

. När man skriver SMS så finns det begränsningar. 

Meningen är att det ska vara kort, så meddelandet får maximalt innehålla 160 tecken då det är latinska 

eller 70 tecken då det är skrivet med icke-latinska tecken. 

 

Till en början användes endast SMS av mobiltelefoner så att mobilanvändare kunde kommunicera med 

varandra. Men idag finns det flera olika sätt att skicka SMS till användare via exempelvis webbaserade 

applikationer. Teleoperatörernas hot är de applikationer som möjliggör deras kunder att skicka SMS 

gratis då SMS är en del av operatörernas inkomster. Utöver applikationer så finns det även internetsidor 

som erbjuder användare att skicka gratis SMS
48

.  

2.13 Over the Top Services (OTT) 

Over the Top (OTT) är ett begrepp som refererar till tjänster som behöver internetåtkomst för att 

leverera något värde till användaren, exempel på en sådan tjänst är Skype
49

. Det handlar om OTT-

applikationer och tjänster som levereras direkt över internet oberoende av användarens 

internetleverantör.  

 

Det finns olika former av OTT-tjänster, YouTube är ett exempel som förmedlar video utan leverantörers 

medverkan. 

Idag används även sociala medier som ett kommunikationsmedel. Vilket innebär flera alternativ att 

kommunicera utan att ringa och skicka sms
50

. 

 

 

 

 

                                                 

47
 Developer’s Home, Short Message Service / SMS Tutorial, http://www.developershome.com/sms/ hämtad: 2012-04-13   

48
Gratissms, Gratisms.  www.GratisSMS.se, hämtad : 2012-05-05 

49
 Over the top, Cstjanster. http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=over-the-top hämtad: 2012-05-05 

50
 Entwistle Paul, OTT: over the top, 2009 

http://www.developershome.com/sms/
http://www.gratissms.se/
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=over-the-top
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel tas tidigare forskning upp som berör ämnet till studien, bland annat undersökningar som 

handlar om övergången från fasta- till mobila abonnemang, var och hur människors informationsbehov 

uppstår samt hur smartphone används idag.  

3.1 Mobiltelefonens användning 

Artikeln “At Home and with Computer Access: Why and Where People Use Cell Phones to Access the 

Internet” är skriven av Stina Nylander, Terés Lundquist och Andreas Brännström
51

. Författarna 

undersöker var och varför människor använder mobiltelefonen för att koppla upp sig till Internet istället 

för att använda en dator. Studien baseras på 19 deltagare som frekvent använde sig av Internet och under 

en veckas tid göra dagboksanteckningar angående sin Internetanvändning från mobilen. Därefter blev 

deltagarna intervjuade om det de skrivit i dagboken. Genomsnittliga åldern på deltagarna var 30 år. I 

undersökningen deltog 7 kvinnor och 12 män.  

 

Artikelns författare menar att med hjälp av mobilen kan användare nu koppla upp sig mot Internet 

överallt och inte bara situationer där det inte finns en dator i närheten. Därför har man valt att undersöka 

var människor väljer att surfa. Undersökningsresultaten visar att människor väljer Internetuppkopling 

via mobilen framför den traditionella datoranvändningen, även i situationer då datoranvändningen är 

tillgänglig. 

 

Resultatet visar att deltagarna valde i över 50 % av fallen att använda sig av sin mobiltelefon trots 

tillgängligheten till en dator och den vanligaste platsen var i hemmet. Artikeln tar även upp två 

huvudsakliga anledningar till varför deltagarna använde sig av mobiltelefonen framför en dator vid 

Internetanvändning; svårtillgängligheten av en dator och den större bekvämligheten med en mobil, då 

det går snabbare samt smidigare att surfa på mobilen - användaren kan på så sätt komma igång med 

några få knapptryck.  

 

 

 

                                                 

51
 Nylander Stina, Lundquist Terés, Brännström Andreas, At Home and with Computer Access: Why and Where People Use 

Cell Phones to Access the Internet, 2009 
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Under slutet av 2010 gjorde företaget Google
52

 en undersökning vid namn Global Perspectives: The 

Smartphone User & The Mobile Marketer som handlar om hur smartphone används
53

. I undersökningen 

deltog 5013 personer som befann sig mellan åldrarna 18 -64 år. Kriterierna för att delta i 

undersökningen var att respondenten använder en smartphone för att koppla upp sig mot internet. 

Respondenterna skulle besvara frågor som handlade om mobilanvändning, mobilsökning och 

mobilreklam. 

 

Förutom att använda smartphone till att ringa och ta emot samtal, uppgav 89 % av respondenterna att de 

dessutom regelbundet använder sig av sin smartphone till de vardagliga aktiviteterna, exempelvis till att 

surfa, använda sig av applikationer och skicka meddelanden. Utav dessa 89 %, använder 93 % av 

respondenterna sin smartphone hemma och 87 % när de är på väg någonstans. 

 

Undersökningen tar även upp vad användaren var villig att byta ut för att få fortsätta använda sig av 

internet i sin smartphone. 43 % uppgav att de är villiga att byta ut öl, 36 % uppgav att de är villiga att 

byta ut choklad och 20 % uppger att de skulle kunna tänka sig att ge upp kabel-TV. 

 

I undersökningen svarade 74 % att de köpt en vara med hjälp av sin smartphone. Ett sådant köp kan 

enligt studien vara exempelvis ett par skor. Användaren har då fått vägledning till skoaffären av sin 

Smartphone. 

 

Studien tar även upp om respondenternas surfvanor. 81 % av respondenterna svarar att de använder sin 

smartphone till att surfa. 77 % svarar att de besöker hemsidor som tillhandhåller söktjänster. 65 % anger 

att de besöker sociala medier.  

 

89 % av respondenterna uppger att smartphone hjälper dem med att vara uppdaterade och att hålla 

kontakten med sin omgivning. Av dessa 89 %, skickar 82 % e-post och läser sin inkorg. 63 % uppger att 

de använder sig av olika sociala medier för att hålla sig uppdaterade med sin omgivning.  82 % svarar 

att de använder sin smartphone till att regelbundet läsa nyheter via applikationer. 

 

                                                 

52
 Google, Nationalencyklopedin http://www.ne.se/google. Hämtad: 2012-08-01 

53
 Google, Global Perspectives: The Smartphone User & The Mobile Marketer, 2011 

http://www.ne.se/google
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Enligt en undersökning av teleoperatören O2
54

, spenderar smartphoneanvändarna 25 minuter varje dag 

till att koppla upp sig mot internet och 13 minuter till att ringa. Smartphoneanvändaren spenderade 17 

minuter varje dag till sociala nätverk. Undersökningen visar även att smartphonen har ersatt andra 

produkter i användarens dagliga aktiviteter. 38 % av respondenterna uppger att smartphonen har ersatt 

deras bärbara datorer. 11 % uppger att de har slutat använda sig av bärbara spelmaskiner på grund av sin 

smartphone.  

3.2 Den svenska telemarknaden 

Post och telestyrelsen(PTS) har till uppgift att följa bland annat marknaden för elektronisk 

kommunikation och att främja konkurrensen inom området
55

. Syftet med rapporten ”Svensk 

telemarknad första halvåret 2011” är att kartlägga utvecklingen av den svenska marknaden för 

elektronisk kommunikation. 

 

Operatörerna har svarsplikt för att tillgodose PTS med information för dess datainsamling. PTS har 

skickat ut frågeformulär till närmare 59 aktörer. Dessa aktörer har tillsammans mellan 97 % och 100 % 

av marknaden. Svar har kommit in från alla aktörer som frågeformuläret har skickats till.  

 

Den sista juni 2011 beräknade PTS att det fanns 4,6 miljoner fasta telefonabonnemang vilket är en 

minskning med 5 % då det motsvarande året var totalt 4,9 miljoner. Abonnemang på fast IP-baserad 

telefoni uppgick till 1 254 000 den 30 juni 2011. Vid samma tidpunkt ett år tidigare var det 1 055 000 

abonnemang vilket är en ökning med 19 %.  

 

Den mobila marknaden, mobila samtalstjänster och mobil data, fortsätter kontinuerligt att växa. 30 juni 

2010 var antalet mobila abonnemang och aktiva kontantkort 12,3 miljoner. 2011 vid samma tidpunkt 

uppgick antalet till 13,1 miljoner vilket är en ökning med 6 %. Mängden mobil data som överfördes i 

teleoperatörernas nät uppgick under första halvåret 2011 till 42 314 Terabyte, vilket är en ökning med 

92 % från första halvåret 2010. 

 

                                                 

54
 Making calls has become fifth most frequent use for a Smartphone for newly-networked generation of users, O2.  

 http://mediacentre.o2.co.uk/Press-Releases/Making-calls-has-become-fifth-most-frequent-use-for-a-Smartphone-for-newly-

networked-generation-of-users-390.aspx hämtad: 2012-07-02 
55

Kojo Gustafsson Bianca, Davidsson Pamela, Fransén Karin, Svensk Telemarknad första halvåret 2011, Sid. 34. 

http://mediacentre.o2.co.uk/Press-Releases/Making-calls-has-become-fifth-most-frequent-use-for-a-Smartphone-for-newly-networked-generation-of-users-390.aspx
http://mediacentre.o2.co.uk/Press-Releases/Making-calls-has-become-fifth-most-frequent-use-for-a-Smartphone-for-newly-networked-generation-of-users-390.aspx
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PTS-rapporten visar även på att en genomsnittlig person ringer 69 samtal varje månad med en 

genomsnittslängd på 2,5 minuter.  

 

3.3 Framtidens smartphone 

Artikeln The smart phones of tomorrow är ett position paper som handlar om den framtida 

smartphonen; dess möjligheter samt hinder 
56

. Författarna nämner att smartphonen har förändrat 

människans dagliga liv. Förutom att enheterna blir allt mindre så blir de även mer kraftfulla och fler 

funktioner tillkommer. Dagens smartphone är mer kraftfull än vad hemmadatorer var på 1990-talet. 

Ingen kan veta exakt hur den framtida smartphonen kommer att vara, vilka funktioner den kommer 

bestå av eller vilka förväntningar användarna kommer att ha. Författarna spekulerar i texten om att 

smartphonen i framtiden kan komma att helt ersätta datorn i hemmet eller på jobbet, dock endast om 

personen har ett enklare arbete som inte kretsar kring processorkraften i en dator. 

 

Behöver smartphones mer kraft? Vad kommer nästa revolution att vara förutom hårdvara, mjukvara och 

nätverk? Författarna till artikeln tror att framtidens smartphone kommer att kunna ta in information och 

data från den fysiska omgivningen istället för att bli inmatad med data av användaren. På så sätt 

kommer dessa enheter kunna kommunicera med användarens omgivning på automatik för att organisera 

och koordinera inställda val. 

Ett exempel på detta är att en smartphone tar in data från en sensor i trädgården som visar att det är dags 

att klippa gräset och då väljer att skicka ut den automatiska gräsklipparen. Ett annat exempel är att 

användarna kommer kunna mata in information i sin smartphone, exempelvis med vilken temperatur 

användaren önskar ha i rummet och att mobilen kommer automatiskt se till att den angivna temperaturen 

ställs in. Det är viktigt att påpeka att det inte är själva smartphonen som verkställer valen som 

användaren ställer in. Smartphonen agerar istället som en universal kontrolldosa som indirekt utför 

användarens val och därmed, ifall användaren begär t.ex. 19 grader i vardagsrummet, skickas 

informationen till den enhet som sköter denna typ av information och inställning. 

 

Författarna presenterar olika typer av system för den framtida smartphonen så att den ska kunna 

utvecklas till ett Cyber-fysikalt system. Med Cyber-fysikala systemet menar författarna ett system som 

                                                 

56
Niwaer Ai, Ying Lu, Jitender Deogun, The smart phones of tomorrow, 2008 
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har en stark koppling mellan en dator och fysiska resurser
57

. Datorn tillhandhåller en beräkningsresurs 

och den fysiska resursen tillhandhåller data från användarens omgivning.  

 

I slutändan kommer smartphonen ta hand om det mesta i användarens omgivning via sensorer.  

Författarna anser att Cyber-fysikala systemet endast kan lyckas då säkerhet och energieffektivitet 

uppnås. Framförallt krävs det att alla smartphones har åtkomst till en större databas där all data från 

omgivningen är samlad.  

3.4 När informationsbehovet uppstår 

Understanding the Intent Behind Mobile Information Needs, skriven av Church, Karen och Smyth, 

Barry och handlar om hur och var informationsbehovet skapas
58

.   

Totalt deltog 20 personer i studien, 13 män och 7 kvinnor. Genomsnittsåldern på deltagarna var 31 år. 

Testpersonerna fick under fyra veckors tid fylla i en dagbok varje gång de behövde information av något 

slag och var de befann sig. I dagboken skulle information om datum, tid, plats samt vilken information 

de behövde vid den tidpunkten behovet uppstod.  

 

Allmänna informationsfrågor handlar exempelvis om hur mycket det kostar för resenären att ta sig från 

punkt A till punkt B eller vilken film det är som visas på tv:n under kvällen. Geografisk information 

handlar om exempelvis vilka restauranger som finns i närheten av användaren. 

 

Mer än 67 procent av informationsbehovet skapades då användaren inte befann sig hemma eller på 

jobbet utan när de var på väg någonstans, exempelvis resan mellan jobbet och hemmet. Allmän och 

geografisk information var de vanligaste informationsbehoven som användaren behövde. 

75 % av det geografiska informationsbehovet uppstod då användaren var på väg någonstans. Endast 35 

% av denna typ av informationsbehov uppstod då användaren var på jobbet eller i hemmet. 65 % av det 

allmänna informationsbehovet uppstod när deltagarna var på väg någonstans och 36 % när deltagarna 

inte var det.  

4. Metoden 

I detta kapitel presenteras information om tillvägagångssättet som användes för att nå ut till de 5 

respondenter som var och en representerade en av teleoperatörerna som undersöktes. E-post-baserade 

                                                 

57
 Stratresearch, http://www.stratresearch.se/sv/Strategiprocessen/Fas-1/Cyber-Physical-Systems/, hämtad: 2012-04-19 

58
Church Karen, Smyth Barry, Understanding the intent behind mobile information needs, 2009 
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intervjuer utfördes med alla teleoperatörer då de fick tid att tänka över frågorna. I alla utskickade mail 

beskrevs syftet med studien och intervjun men också vilka rättigheter de har. Namnen på 

respondenterna kommer inte vara synliga för att skydda deras integritet(Se avsnitt 10.1 Bilaga A samt 

10.2 Bilaga B). 

4.1 En kvalitativ studie med semi-strukturerade e-post intervjuer 

Syftet med studien var att ta reda på hur telekombolagens verksamheter förändras inom mobila tjänster. 

Intervju anses var den bäst lämpade metod för att få de kvalitativa data som studien söker. Enligt plan 

var det tänkt att personliga intervjuer skulle genomföras men av diverse orsaker som nämns nedan 

beslutades det att e-postintervjuer var bäst lämpade. Valet om e-postintervju ger även en möjlighet att 

svara respondenterna vid frågor på de svar de skickat vilket leder till en fördjupad förståelse inom 

ämnet
59

. 

 

Till studien valdes semi-strukturerade e-postintervjuer. En semi-strukturerad intervju är en kombination 

mellan en strukturerad intervju där alla frågor redan är klara och en ostrukturerad intervju där 

respondenten får svara öppet om sina åsikter.  

 

Bells huvudregler användes främst vid intervjufrågornas framställande
60

. Idag har TeliaSonera redan 

agerat gällande IP-telefoni, därför valdes en separat fråga som är anpassat efter deras verksamhet. 

 

Press-& informationsansvarig för respektive operatör kontaktades då de är utsedda som kontaktpersoner 

för press- och övriga informationsfrågor angående teleoperatören. Det första som gjordes var att ringa 

kontaktpersonerna för att boka intervju. Samtliga svarade att de ville få mer information om vad för 

slags frågor intervjun kommer att innehålla. Intervjufrågorna skickades via e-post till de framtagna 

kontaktpersonerna. Svaret om önskad tid och plats för intervju löpte efter c-uppsatsens deadline. Därför 

togs ett beslut om att utföra e-post-baserade intervjuer som är mindre tidskrävande för respondenten. 

4.2 Pilotintervju 

Innan de faktiska intervjuerna med teleoperatörerna genomfördes två pilotintervjuer. Pilotintervjuerna 

utfördes på södertörns högskola i grupprum där de medverkande skulle läsa frågorna både tyst och högt 

för att säkerställa att frågorna var tydliga och uppnådde fastställt syfte.  

                                                 

59
Bell, Judith. Introduction till forskningsmetodik, 4:e uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006. S. 158  

60
Ibid, S. 159 



 

 

- 23 - 

Testpiloterna bestod av två män som läser informations och systemvetenskap på Södertörns högskola. 

 

Pilotintervjuerna resulterade i en del förändringar. Exempelvis innehöll intervjufrågorna ett par 

svårtolkade och värdeladdade ord som korrigerades. 

En fråga som löd ”Idag väljer flera att använda sin Smartphone istället för en dator. Hur ser ni på 

detta?”, ändrades till ” Fler väljer att använda sin smartphone hemma även fast de har tillgång till en 

dator. Hur tokar ni mobilens roll samt användning idag?”. Detta för att de medverkande i pilotintervjun 

ville att frågorna skulle vara mer tydliga. 

4.3 Urval 

Till studien utförs e-post intervjuer som behandlar kvalitativa frågor och strategiska resonemang utifrån 

operatörernas perspektiv. Eftersom kvalitativa frågor ställs behöver endast en respondent från respektive 

operatör delta. Kriterierna för att delta i intervjun är att respondenterna är väl insatta inom ämnet och 

kan besvara frågorna som ställs.  

 

Rekryteringen av respondenter gjordes genom att kontakta press- och informationsansvarige för 

respektive teleoperatör för vägledning till rätt respondent. 

Alla operatörer har en avdelning som arbetar med att behandla press- och informationsfrågor angående 

verksamheten. Valet att kontakta dem gjordes eftersom det är dem som ansvarar för informationsfrågor 

till människor utanför företaget. 

Press- och informationsansvariga vidarebefordrade intervjun till två utav respondenterna, en var 

verkställande direktör för företaget och de resterande respondenter var teleoperatörens press- och 

informationsansvariga. 

Två utav respondenterna var operatörernas press- och informationsansvariga. En var värkställande 

direktör för företaget och de resterande kontaktades genom press- och informationsansvariga. 

4.4 Analysering och transkribering 

När alla e-post-intervjuer var genomförda sammanställdes all data till ett dokument. Eftersom 

intervjuerna gick via e-post var svaren redan skrivna i textform och behövde endast kopieras in i det nya 

dokumentet.  

Syftet med transkriberingen var att jämföra operatörernas svar för att se om något svar var unikt. Detta 

för att se om alla operatörer arbetar med samma tillvägagångssätt eller om någon operatör väljer att 

bemöta frågeställningen på annat sätt. 
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Första steget var att lägga in alla svar i en tabell utefter operatör, fråga och svar. Därefter jämfördes 

svaren till varje fråga istället för att jämföra hela intervjun med varandra. På så sätt upptäcks olikheter 

och likheter i svaren lättare. 

 

4.5 Metodkritik 

Studien baserades på att alla fem teleoperatörer skulle delta i en semi-strukturerad e-post-intervju . 

Därefter jämfördes svaren för att se hur de skiljer sig åt vid olika ageranden och framtida planer.  

 

Teleoperatörernas press- och informationsansvariga kontaktades för att boka intervjuer då de alla 

svarade samma sak, att det var för tidskrävande för dem att utföra en intervju inom studiens tänkta 

tidsram. Studien varade under en kortare period men om mer tid hade funnits skulle personliga 

intervjuer varit att föredra då mer information som reageranden vid ställande av intervjufrågorna skulle 

ges. 

 

Valet av semi-strukturerade intervjuer var till en början tänkt att genomföras som intervju och därefter 

ställa frågor för att utveckla teleoperatörernas svar ytterligare, men svaren på intervjufrågorna var väl 

presenterade och inga oklarheter framkom. 

4.6 Reliabilitet och Validitet 

Studiens resultat baseras på operatörernas svar vilket till viss del kan ses som opassande eftersom deras 

uppgift är att få respektive företag att verka så bra som möjligt. Ett problem vid valet av respondenter är 

att intervjufrågorna kräver svar som handlar om teleoperatörernas startegiska resonemang som en 

utomstående person osannolikt kan svara på. 

 

Det positiva med e-post-intervjuer är att respondenterna kan ta sin tid med att besvara frågorna vilket 

leder till att de kan formulera svaren på ett bra sätt och ha tid att se över sina svar.  

Den negativa delen är att svaren som respondenterna ger kan vara till viss del präglade. Detta betyder att 

respondenterna från respektive teleoperatör kan vrida på sina svar så att de verkar fördelaktig för 

operatören.  

Ett exempel på detta var att en respondent svarade på frågan ” Hur ser ni på övergången av fasta 

abonnemang till mobila abonnemang och hur arbetar ni med denna förändring?”, att de arbetar väldigt 

hårt med att framställa nya olika former av abonnemang för att alla kunders behov ska tillfredsställas. 
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Alla operatörer svarade inte på detta sätt utan mer generellt hur teleoperatören ser på övergången. Detta 

betyder att respondenternas svar beskriver hur de går till väga för att locka kunder. 

 

Ett problem under transkriberingen av resultaten var att respondenterna inte meddelades om huruvida de 

förblir anonyma. Detta kan ha ändrat deras svar eftersom om de hade känt till detta kanske de skulle 

varit mer öppna och svarat annorlunda. 

 

5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras teleoperatörernas svar på intervjufrågorna. Eftersom vår studie bygger på att 

sammanställa svaren från teleoperatörerna, delade alla svar in under rubriker som är sammanställda 

utifrån intervjufrågorna. Eftersom applikationer som medför gratis kommunikation, som exempelvis IP-

telefoni, är en central del i undersökningen ställdes två frågor angående ämnet. 

 

Upplägget med resultatdelen fungerar på det viset att varje rubrik representerar en fråga som ställdes i 

intervjuerna. 

5.1 Den mobila kunden 

Studiens första fråga som respondenterna skulle besvara behandlade hur teleoperatörerna tolkar 

mobiltelefonens roll samt användning idag. Frågan lyder;  

- Allt fler väljer att använda sin smartphone hemma även fast de har tillgång till en dator. Hur 

tokar ni mobilens roll samt användning idag? 

 

Operatören Tre:s respondent svarar att ju viktigare mobilen är för individen, desto mer gynnar det dem 

eftersom Tre erbjuder tjänster och produkter inom mobil kommunikation. 

 

Alltele ser mobiltelefonen som en kompletterande teknikprodukt i hemmet. Teleoperatören säger att den 

mobila internetanvändningen har ökat i hemmet på grund av sociala medier, men ren ”surf” utförs 

fortfarande på den fasta internetlinan. 

 

Alla teleoperatörers respondenter var överens om att mobiltelefonens roll har förändrats i den mån att 

kunderna inte endast utnyttjar tjänster som röst och SMS. Idag ser teleoperatörerna att kundbeteendet 

förändrats eftersom tillgängligheten av mobil nätuppkoppling har ökat. TeliaSonera poängterar att 

förändringen kommer ändra produktutbudet som finns idag. Tele2 menar att kundupplevelsen blir allt 
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viktigare och att teleoperatören behöver skilja sig från mängden i form av kundrelationer och 

nätverkskvalitet. Därför måste teleoperatörerna erbjuda både enkla och lockande paketerbjudande där 

telefon, surf och tjänster ingår. Teleoperatörerna menar att prismodellerna måste vara ännu tydligare och 

enklare. Företagen säger också att mobiltelefonen har blivit ett nödvändigt kommunikationsmedel idag, 

de beskriver det som att alla har en mobiltelefon i dagens läge. 

 

5.2 Fast till mobilt abonnemang 

Intervjufrågan som besvaras i detta avsnitt lyder; 

- Hur ser ni på övergången av fasta abonnemang till mobila abonnemang och hur arbetar ni med 

denna förändring? 

 

Tre är den enda teleoperatören som inte erbjuder fasta abonnemang såsom hemtelefoni. Respondenten 

svarar att ju fler som byter till mobila tjänster desto bättre är det för dem, då de får chansen att fånga upp 

kunder som byter till mobila abonnemang. 

 

Alltele förklarar att den gamla koppartelefonin idag tappar ca 1,5 % av sina användare varje månad, där 

ungefär hälften tappet beror på att kunderna väljer fast IP-telefoni istället. Teleoperatören säger även att 

övergången från fast till mobila abonnemang är särskilt utbrett vid fritidshusen. De beskriver att deras 

kunder inte upplever det som motiverat nog att betala för 12 månader om de inte kommer att använda 

det mer än ett par veckor eller månader. 

 

Telenor svarar att de ser ett ökat intresse för att byta ut de fasta mot mobila abonnemang. De har även 

introducerat en ny produktkategori med namnet portable bredband där en 4G-router enkelt kan ersätta 

uppkopplingen i hemmet. Routern ska även ge möjligheter till högre uppkopplingshastigheter. Telenor 

menar att kunderna kan ta med sig sin portabla bredband till sommarstugan och på så sätt undvika 

dubbla abonnemangskostnader.  

 

Övriga teleoperatörer poängterade att de idag erbjuder trådlösa 4G-routers för kunder som väljer att ha 

mobila internetabonnemang. De lyfter fram att det är till för kunder som tar med sig routern till olika 

platser som sommarstuga eller liknade. 

5.3 Teleoperatörer och Internetleverantörer  

Frågan som handlade om teleoperatörernas syn gällande internetleverantörer lyder; 
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- Anser ni att teleoperatörer utvecklas mer till att bli internetleverantörer? Motivera gärna. 

 

Tre svarar att de inte anser att teleoperatörerna utvecklas mer till att bli internetleverantörer. 

Respondenten menar att Tre säljer mobilt nätåtkomst för röst och data med möjligheten att använda sin 

mobiltelefon i stort sätt i hela världen för ett fast pris. Teleoperatörernas kunder kan välja att antingen 

binda upp sig under 18 eller 24 månader och då även ha möjligheten att få en mobil inkluderad. 

Respondenten från Tre förklarar att ISP företagen endast säljer en uppkoppling för en fast 

månadskostnad. 

 

Alltele svarar att teleoperatörer är och alltid har varit ledande internetleverantörer. De fåtal rena 

internetoperatörer som vuxit fram har undantagslöst kompletterat tjänsteutbudet med IP-telefoni för att 

stärka marginalerna. 

 

TeliaSonera hänvisar till sin kvartalsrapport och menar att mobildataintäkterna ersätter de minskade 

intäkterna för röst och meddelande. Respondenten tar upp att kundbeteendet har ändrats och därför 

kommer man att ta fram nya produktblandningar. TeliaSonera tror att priserna för röst kommer att 

fortsätta minska. Vilket de menar leder till att de satsar på att hitta en bra lösning där de sätter pris på 

data som kunderna är villiga att betala för.   

 

Telenor har valt att inte ha tak på vissa av sina abonnemang för internet surf, detta gör teleoperatören 

enligt motiveringen att få allt fler att använda sig av mobilt bredband. Genom att inte ha begränsningar 

på sina abonnemang, kan användaren veta i förväg vad slutkostnaden blir. Teleoperatören poängterar att 

det finns olika begränsningar på datatrafiken för att få ett bredare utbud av abonnemangsformer för 

kunder.  

5.4 Operatörernas mål med 4G 

Frågan som ställdes gällande teleoperatörernas intentioner och mål med att bygga ut 4G lyder; 

- Vad är ert syfte samt mål med att bygga ut 4G? 

 

Respondenten från Tre svarade att deras mål var att bygga ut datakapaciteten och nå en ökad 

internetuppkopplingshastighet men då endast där det behövdes. 
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Alltele menar att målen med utbyggnaden av 4G är främst för att avlasta det nuvarande 3G nätet som 

gått på knä sedan några år tillbaka. Planen är att 4G-nätet uteslutande ska användas för att strömma 

media. Röstsamtal kommer att fortsätta användas över 2G respektive 3G-näten. 

 

TeliaSonera menar att målet med 4G är att kunden inte ska behöva begränsas till en plats. Kunderna ska 

kunna använda sig av realtidtjänster som ställer krav på snabb internetuppkoppling med snabb svarstid 

var de än befinner sig.  

 

Gemensamt för teleoperatörerna är att de svarar att 4G ska ge större möjligheter med bredare 

abonnemangsformer samt större samling produkter. Samtliga teleoperatörer svarar även att 4G ska 

resultera i en snabbare och stabilare Internet surf för användaren.  

 

5.5 Mobiloperatörers tjänster vs tredjeparts applikationer 

Respondenterna skulle besvara hur de arbetar med konkurrensen mot tredjeparts applikationer då frågan 

löd; 

- Hur arbetar ni med att få era kunder att fortsätta använda era tjänster istället för tredjeparts 

applikationer? 

 

Tre:s respondent svarar att de inte riktigt håller med om att det finns många områden där de konkurrerar 

mot tredjeparts applikationer. Däremot säger respondenten att det är teleoperatörerna som fakturerar 

sina kunder och att de bygger infrastruktur för mobila betalningar. Respondenten berättade även att de 

tittar på hur kabel-TV bolag tar betalt genom att vara smarta paketerare av andras tjänster och på så sätt 

tjäna pengar. 

 

Alltele svarar att grundtjänsterna mobilt bredband och rösttrafik utgör fortsatt förutsättning för 

abonnemang. Enligt Alltele så kommer OTT-applikationer ta en del av kakan men också utsättas för 

debiteringsformer. 

 

Telenor svarar att dagens kunder efterfrågar teleoperatörer som kan uppfylla de krav på nya vanor med 

smarta lösningar. De menar att kunderna ställer högre krav på mobilnätet. 
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Tele2 säger att för att kunna erbjuda attraktiva tjänster, krävs det att man skiljer sig från mängden i både 

kundrelation och nätverkskvalitet. De menar att dagens kunder förväntar sig en fullständig och felfri 

åtkomst till data och rösttjänster.  

 

Teleoperatörerna menar även att kundernas behov av snabb uppkoppling kommer att öka.  Var än 

kunderna befinner sig, förväntar de sig direkta uppkopplingsmöjligheter för sina tekniska prylar som 

behöver internetåtkomst.  

5.6 Teleoperatörers syn på IP-telefoni 

Till studien delades frågan om IP-telefoni upp. De två frågor som skickades till Alltele, Telenor, Tre och 

Tele2 lyder; 

- Hur bemöter ni IP-telefoni i mobilen och hur ser era framtida planer ut gällande IP-telefoni? Hur 

effektivt tror ni det blir att blockera IP-telefoni då mobilanvändarna kan koppla upp sig via WI-

FI? 

 

Frågorna som ställdes till TeliaSonera lyder; 

- Varför valde ni att blockera IP-telefoni i mobilen, motivera gärna? Hur effektivt även tror ni 

det blir att blockera IP-telefoni då mobilanvändarna kan koppla upp sig via WI-FI? 

 

Respondenten från Tre förklarar att eftersom TeliaSonera redan gått ut med att blockera IP-telefoni så 

avvaktar de med en blockering. Förklaringen var att om någon av de andra teleoperatörerna väljer att 

tillåta programmet Skype, tror de att det blir mycket svårt att välja samma väg som TeliaSonera. 

Respondenten tror även att TeliaSoneras agerande kan vara belönande för de övriga teleoperatörerna. De 

menar att om 4 miljoner kunder till TeliaSonera skulle säga upp sina abonnemang i raseri är det kanske 

en bra affär att försöka fånga upp så många av dem som möjligt. På så vis avvaktar företaget eftersom 

de ännu inte bestämt sig för hur de ska gå vidare. 

Tre:s respondent förklarar även att ifall ett beslut om en blockering tas, skulle de endast blockeras inom 

sina egna nät.  Han säger också att man som teleoperatör inte kan ha åsikter om vad kunderna gör när de 

använder någon annans nätverk. 

 

Alltele svarar att fast IP-telefoni givetvis är ett fortsatt tillväxtområde med tanke på att även den mobila 

IP-telefonin kommer. Hur formerna ser ut för att garantera kvalité och tillgänglighet återstår att se. 
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Frågan angående hur effektivt en blockering av IP-telefoni blir då användaren kan koppla upp sig via 

WI-FI, besvarade Allteles respondent som menade att WI-FI fortfarande inte har tillräckligt stor 

täckning utanför hemmet och kontoret för att ses som ett hot mot de traditionella mobilnäten. Däremot 

kan det ses som ett större hot i framtiden eftersom WI-FI har en större täckning. 

 

Alla teleoperatörer förutom TeliaSonera har väntat med att blockera IP-telefoni. Men de har valt att 

förbjuda detta i sina avtal. Dessa teleoperatörer menar att de vill se hur kunder och övriga reagerar på 

detta. TeliaSonera påstår även att de länge har försökt hitta en bra lösning på prissättning av data. 

6. Analys och tolkning 

I detta kapitel analyseras samt tolkas de svar som togs upp i föregående kapitel.  

6.1 Den Mobila kunden 

En av respondenterna menar att ju viktigare mobilen är för kunden, desto bättre är det för 

teleoperatörerna, vilket betyder att de kan sälja tilläggstjänster eller olika typer av paketlösningar till 

sina kunder. 

 

Det som PTS rapporten
51

 tar upp är att användningen av mobila abonnemang i Sverige har ökat med 6 

% mellan första halvåret 2010 och första halvåret 2011. Mängden av mobildata som överfördes i 

teleoperatörernas nät ökade med 92 % under samma period. I statistiken ingår även mobila 

internetabonnemang som går att använda på bärbara datorer. Svaren från rapporten tyder på att allt fler 

svenskar använder sig av mobila enheter. Detta leder till att teleoperatörerna får en större möjlighet till 

att sälja sina produkter och paketlösningar. Eftersom alla respondenters fokus ligger på att leverera 

datatjänster till kunderna, tyder det på att teleoperatörerna är medvetna om efterfrågan på mobila 

tjänster. 

 

PTS rapporten
51

 visar på att en person ringer i genomsnitt 69 samtal varje månad med en 

genomsnittslängd på 2,5 minuter. Den billigaste öppningsavgiften är 0,29 kr
61

. Multiplicerar man 69 

samtal med öppningsavgiften på 0,29 kr resulterar det i öppningsavgifter på 20,01 kr varje månad för 

kunden. Det som uträkningen visar är att det finns en möjlighet att teleoperatörernas kunder väljer att 

använda OTT-applikationer för att slippa betala öppningsavgifter. En av respondenterna i föregående 

kapitel svarade att priserna måste vara tydligare och enklare. Detta kan betyda att teleoperatörerna i 

                                                 

61
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framtiden automatiskt lägger in öppningsavgiften i abonnemangens fasta pris, vilket skulle göra deras 

priser enklare och tydligare. 

 

Rapporten från PTS
51

 visar också på att allt fler svenskar väljer att använda sig av mobila tjänster istället 

för fasta. De svenska teleoperatörerna har beaktat det ökade intresset för mobilt bredband och har därför 

introducerat tjänster för dessa kunder. Respondenten från Telenor svarade att de valt att inte ha 

begränsningar på sina abonnemang för mobilt internet surf. Detta tyder på att de försöker locka till sig 

kunder som vill ha mobilt bredband. Samtidigt försöker teleoperatören skaffa sig en konkurrensfördel 

genom att inte ha begränsning för mobilt bredband. Rapporten visar även på att den mobila marknaden 

växer samtidigt som marknaden för fasta tjänster minskar. Tre är den enda teleoperatören som inte 

erbjuder fasta abonnemang i den bemärkelsen som fast bredband, utan erbjuder endast mobila 

abonnemang. Detta betyder att de har stora möjligheter för att kunna plocka marknadsandelar från 

konkurrenter där kunderna söker mobilitet. 

 

En respondent svarade på intervjun att operatörernas intäkter från röstsamtal minskar och kommer 

troligtvis fortsätta att minska i framtiden. Genom en höjd kundupplevelse, undvika avbrott i samtal och 

datauppkopplingen samt en bra support anser respondenten kunna locka till sig kunder. Resultatet av 

intervjuerna visar på att teleoperatörerna försöker urskilja sig från de andra operatörerna med hjälp av 

unika lösningar. Men de säger även att konkurrensen inte enbart handlar om priskrig mellan 

teleoperatörerna. 

 

Som artikeln Global Perspectives: The Smartphone User & The Mobile Marketer
52

 visar så har 

användningen av Smartphone ändrats. Svaren från intervjuerna visar att detta är något som 

teleoperatörerna är medvetna om.  

 

6.2 Teleoperatörer och Internetleverantörer  

En av respondenterna menar att teleoperatörerna alltid har varit ledande internetleverantörer genom sina 

dotterbolag som då är internetleverantörer. Enligt respondenternas svar tyder det på att kunderna 

kommer flyttas runt inom organisationen från att använda sig av fast bredband till mobilt bredband.  

 

Respondenten från Tre anser inte att de utvecklas ytterligare till internetleverantör. Samma respondent 

sa också att den tror att inom en snar framtid så kommer all tele-kommunikation vara IP-baserat. Deras 

svar tolkas som att de håller på att utvecklas till internetleverantörer i den bemärkelsen att om alla 
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samtal sker via användarens IP, skulle det räcka med att kunderna tecknar mobilt internet. Detta i sin tur 

leder till att kunderna kan utföra alla kommunikation som de kan idag fast då endast via internet. 

 

Den allmänna tolkningen av svaren från teleoperatörerna tyder på att de i framtiden kommer erbjuda 

olika typer av abonnemangsformer och paktlösningar. Ett exempel är att teleoperatören erbjuder olika 

typer av abonnemang med förutbestämd surfgräns. Teleoperatörerna har som mål att tillhandhålla 

abonnemangsformer i så bred utsträckning som möjligt för att fånga kundernas behov. 

 

6.3 Operatörernas mål med 4G 

Svaren från teleoperatörerna tyder på att den största anledningen till att de bygger ut 4G är att de vill 

avlasta det nuvarande 3G nätet. Med hjälp av 4G kommer teleoperatörerna att kunna erbjuda nya 

tjänster och abonnemang inom bl.a. IP-telefoni, tv-kanaler och bredband. Svaren från teleoperatörerna 

tyder på att kunderna kommer ha möjlighet att samla alla sina abonnemang hos endast en operatör till ett 

paketpris. Allt fler tjänster kommer vara mobila och genom att ta med sig bredbandet och tv-kanaler dit 

kunden åker, kommer kunden på så sätt spara pengar. 

 

Det som några utav teleoperatörerna svarade var att fokuset med 4Gs användning kommer ligga vid 

strömmad media som bland annat YouTube. Alla vanliga telefonsamtal kommer fortsätta ske via 

nuvarande 2G samt 3G-nätet. 4G blir en allt större konkurrent för de fasta internetabonnemangen 

eftersom 4G-nätet erbjuder en uppkopplingshastighet på över 100mbit/s. 

 

Artikeln som är skriven utav C. Karen och S. Barry och har namnet Understanding the Intent Behind 

Mobile Information Needs
55 

tar upp var informationsbehov uppstår. Det resultatet visar på är att 67 % av 

informationsbehoven uppstår då individen inte befinner sig i hemmet eller på jobbet. Detta leder till att 

personen använder teleoperatörens nät då den söker information. Vilket i sin tur leder till ytterligare 

belastning i teleoperatörernas nät. 

 

I PTS rapporten
51

 har den totala mängden data som överförts i mobilnäten ökat med 92 % från första 

halvåret 2010 till första halvåret 2011. Detta betyder att teleoperatörerna har rätt när de säger att 4G är 

till för att avlasta de nuvarande näten. 

 

Artikeln The smart phones of tomorrow
53

 handlade om vad den framtida Smartphonen kommer att 

utvecklas till. 4G är relativt nytt och håller fortfarande på att utvecklas mer till perfektion. 4G ger den 
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framtida smartphonen en möjlighet att uppnås. Detta eftersom smartphonen kommer behöva skicka och 

ta emot information i större mängder i många olika situationer som nämndes i tidigare forskning. 

6.4 Mobiloperatörers tjänster vs tredjeparts applikationer 

Svaren från teleoperatörerna var att de tittar på andra branscher för att se hur de hanterat liknande 

situationer då OTT-applikationer konkurrerar med deras egna utbud. Detta betyder att teleoperatörerna 

är ute efter att på smarta sätt tjäna pengar genom att paketera andra företags produkter i sina tjänster. Ett 

exempel är att en del av teleoperatörerna inkluderar Spotify
62

 premium till vissa av sina abonnemang då 

kunden tecknar abonnemanget hos operatören.   

 

Teleoperatörernas svar tyder på att de har stora möjligheter att växa och inte bara ta konkurrenternas 

andelar utan att utveckla tjänster som kunderna är villiga att betala för. I artikeln The smart phones of 

tomorrow
53

, har smartphone en stor möjlighet att utvecklas till något med än att bara ringa och skicka 

sms, det viktigaste för operatörerna är att förstå att kundernas beteende har förändrats samt att samarbeta 

med företag som tillhandhåller OTT-applikationer. På det sättet kommer kunder spendera mer pengar på 

teleoperatörernas tjänster. 

6.5 Teleoperatörernas syn på IP-telefoni 

Alla teleoperatörer förutom TeliaSonera har valt att avvakta gällande blockeringen av IP-telefoni, för att 

se hur de andra företagen väljer att agera samt att se hur allmänheten reagerar. Svaren från en 

respondent tyder på att lönsamheten i att blockera IP-telefoni endast blir gynnsam då alla operatörer 

införskaffar sig blockeringen. Annars blir det en konkurrensfördel för den operatör som väljer att avstå 

blockeringen och kan i sin tur användas för att locka kunder.  

 

En respondent menar även att de inte kan ha åsikter om vad kunden gör när den inte använder sig av 

teleoperatörens datanät. Att om en blockering av IP-telefoni skulle träda i kraft skulle det endast ske via 

teleoperatörernas nät, vilket gör det möjligt för kunden att fortsätta använda IP-telefoni men då via WI-

FI.  

 

I Googles artikel, Global Perspectives: The Smartphone User & The Mobile Marketer
52

, svarade 93 % 

att de använder sin smartphone hemma, kunden kan då ha tillgång till WI-FI och använda sitt eget nät 

istället för teleoperatörernas nät. Blockeringen blir alltså inte så effektivt som det är tänkt. Skype 

                                                 

62
Spotify, Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/spotify hämtad: 2012-04-13 

http://www.ne.se/spotify
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konsumerar cirka 3mb per minut
43

, vilket förklarar att operatörerna blockerar Mvoip
34

 enbart för att de 

förlorar intäkter. En blockering sker alltså inte av den orsaken 3g-näten blivit överbelastade eftersom det 

inte handlar om mycket datakonsumtion vid samtalen. 

7. Diskussion och slutsatser  

Syftet med undersökningen var att se hur teleoperatörernas verksamhet inom mobila tjänster förändras 

för att möta den förändrade användningen av mobiltelefonen. Studien har resulterat i att teleoperatörerna 

är medvetna om den förändringen som skett. Det som teleoperatörerna försöker göra nu, är att anpassa 

sig samtidigt som förändringen sker. Detta gör de genom att erbjuda smarta paketpriser och nya utbud 

av olika typer av abonnemang.  

Studien visar på att majoriteten av teleoperatörerna är avvaktande gällande IP-telefoni. Det sker för att 

de är osäkra på hur deras kunder skulle reagera om en blockering skulle ske. 

 

En genomsnittlig person spenderar 405 minuter på Facebook
35

. Det betyder att teleoperatörernas kunder 

inte enbart använder sig av VoIP
31

för att kommunicera med varandra utan även via andra applikationer 

som inte stöds av VoIP. Facebook och Twitter tillhör de två mest nedladdade applikationerna under år 

2011
40

 och detta stärker vår syn på att teleoperatörernas kunder inte enbart kommunicerar med varandra 

via textmeddelanden och samtal. Att blockera Mvoip är endast en tillfällig lösning för teleoperatörerna 

eftersom deras mål i slutändan är att kunden ska betala för tjänsten. Som det ser ut idag, har TeliaSonera 

angivit att de ska blockera IP-telefoni för de kunder som inte betalar för det. Telia backar däremot 

angående blockeringen av IP-telefoni för befintliga kunders abonnemang vilket betyder att de kunder 

som redan tecknat ett abonnemang hos Telia fortfarande kommer kunna använda tjänsten även då de 

inte betalar för det
63

. 

 

Som artikeln The smart phones of tomorrow
53

 upplyser om kommer en framtida Smartphone ha ett brett 

användningsområde. Teleoperatörerna måste därför anpassa sin affärsplan så att verksamheten snabbt 

kan modifieras och på så sätt kunna ta till vara kundernas nya behov när ny teknik och nya 

kundbeteenden tillkommer. Genom att snabbt kunna ändra affärsplanen kan teleoperatörerna på smidiga 

och enkla sätt erbjuda nya typer av tjänster. 

 

                                                 

63
Telia Sonera backar om blockering av ip-telefoni, Sveriges radio.  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5166796  

,hämtad: 2012-08-02  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5166796
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En intressant målsättning för teleoperatörerna bör vara att få deras kunder att spendera mer pengar på 

deras tjänster istället för att få så många kunder som möjligt. 

I undersökningen av Church et.al
52

, som handlade om när informationsbehovet uppstår, visar det att 

teleoperatörerna bör satsa mer pengar på är att utveckla och inkludera tjänster som deras kunder behöver 

i realtid.  

 

Studien har resulterat i att de framtida abonnemangen kommer att variera kraftigt i pris. 

De billigare abonnemangen kommer att utsättas för begränsningar medan de dyrare inte begränsas lika 

kraftigt alls. Kunder som vill ta bort delar av dessa begränsningar får köpa till olika typer av 

tilläggstjänster. Svaren som teleoperatörerna gett oss under intervjufrågorna tyder på att de kommer 

erbjuda IP-telefoni i sina dyrare abonnemang. Teleoperatörerna kommer även att samarbeta med företag 

som Skype för att få mer attraktiva abonnemangsformer. Studien har även resulterar i att 

öppningsavgiften och kostanden för samtalsminuter försvinner för att locka kunder till att använda 

teleoperatörens tjänster. Teleoperatörerna arbetar även med att erbjuda deras kunder nya och smarta 

paketlösningar för att centralisera sina tjänster till endast en teleoperatör och på så sätt ge kunderna 

rabatt. 

 

Kunden kommer kunna ta med sig sitt bredbandsabonnemang dit den reser och detta leder till att 

teleoperatörerna förlorar intäkter, istället för att ha fast bredbandsabonnemang för exempelvis två 

platser. Studien visar även på att kunderna efterfrågar mobila abonnemang och för att teleoperatörerna 

inte ska förlora kunder behöver de erbjuda dessa tjänster. 

  

Som artikeln The smart phones of tomorrow
50

 påstår så håller mobiltelefonen på att utvecklas till något 

mer än de tjänster som erbjuds idag. Med kreativitet kan teleoperatörerna komma på nya och smarta sätt 

att sälja sina tjänster. Som studien nämnde tidigare är det inte lika viktigt att skaffa nya kunder, utan det 

handlar mer om att få deras befintliga kunder att spendera mer pengar på deras tjänster. Men efter 

undersökningen, som utfördes om den framtida Smartphonen, kommer en ny trend inom ny teknik att 

ske vilket leder till att teleoperatörerna måste vara snabba med att tillhandahålla den nya tekniken för 

mobiltelefonerna. 
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8 Fortsatt forskning 

Det som undersöktes i denna studie var vilka problem teleoperatörer stöter på idag samt hur de bemöter 

dessa problem. I framtiden skulle det vara intressant att se hur operatörerna tekniskt har blockerat mobilt 

IP-telefoni. En teleoperatör har idag redan blockerat IP-telefoni men få vet om hur de tekniskt har 

lyckats med detta. 

 

Intervjuer med operatörerna har handlat om deras syn på den framtida utveckling för deras produkter, 

hur telemarknaden kommer att utvecklas samt hur de arbetar med att fånga upp kunder som vill vara 

mobila. Den framtida forskningen kan handla om hur företagen lyckades med att anpassa sig, hur deras 

produktutbud har förändrats och hur marknaden ser ut vid forskningstillfället, vilka teleoperatörer 

lyckade och vilka misslyckades.  
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10. Ordlista/Begreppsförklaringar. 

 

Telematik 

Telematik är ett abonnemang som är avsedd för kommunikation mellan maskiner, vilket betyder att 

maskin kommunicerar med maskin och inte en människa
64

. 

 

NMT 

NMT är en förkortning av Nordisk MobilTelefoni eller Nordiska MobilTelefoni-gruppen. NMT kallas 

den första generationens mobiltelefoni och startades den första oktober 1981. Enligt Östen Mäkitalo 

som var huvudskaparen bakom systemet säger att: ”NMT det första moderna mobilsystemet, själva 

urmodern. Alla efterföljare är egentligen bara kopior”
65

. 

 

GSM 

GSM(Global System for Mobile Communications) är ett digitalt mobiltelefonsystem, även kallat andra 

generationens mobiltelefoni och används för att förmedla mobil data
66

. Systemet är välutvecklat och 

täcker mer än 90 % av världen befolkning. GSM stödjer datauppkopplings hastighet upp till 9.6 kbps
67

. 

 

2G 

2G är den andra generationens mobiltelefoni och baserades på GSM nätet
68

. De största skillnaderna med 

2G nätet när det kom var att det va digitaliserat, en annan revolutionerande aspekt var att SMS var 

möjligt över 2G.  

 

3G 

Med 3G menas tredje generationens mobiltelefoni
69

 och även det ett digitalt mobiltelefonisystem. 

Största skillnaden mellan 3G och det tidigare systemet i användning GSM är att 3G har möjlighet att 

inom mobila system uppnå en överföringshastighet på 384 kbit/s
70

.  

                                                 

64
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65
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66
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67
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68
What is 2G? Definition of 2G: Cell Phone Glossary,  
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69
3G, Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/kort/3g, hämtad: 2012-04-20. 
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UMTS 

UMTS(Universal Mobile Telecommunications system) används som en standard för 3g-mobilnätverk
71

. 

Standarden är till för att paket skall kunna skickas som text, video och multimedia. 

 

HSDPA 

HSDPA är en förkortning på High-Speed Downlink Packet Access och kallas även för Turbo-3G
72

. 

Systemet är en vidareutveckling av UMTS som ger en överföringshastighet för mobila system på 500 

kbit/s.  

 

CDMA 

CDMA(Code division multiple access) är ett digitalt mobiltelefonsystem som introducerades 1995 i 

USA
73

. Systemet är ett alternativ till GSM
74

.   

 

CDMA 2000 

Är en rad standarder för 3G och är baserat på CDMA
75

. 

 

WCDMA 

WCDMA(Wideband Code Division Access) är ett mobiltelefonsystem som främst används i Europa, 

Afrika och Asien
76

.  

 

ISP 

ISP är kort för Internet Service Provider, och heter på svenska internetleverantör
77

. ISP-företag är 

företag som tillhandahåller internet antingen privat eller till företag för en månadskostnad. Priset på 

månadskostnaden beror på vilken uppkopplingshastighet personen väljer. 
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11. Bifogade filer 

11.1 Bilaga A 

Intervjufrågor till Tre, Tele2 & Telenor 

Hejsan ”Operatör”! 

 

Jag heter Joel Strand och skriver tillsammans med Firat Akkus en uppsats på C nivå vid Södertörns 

högskola. Studien handlar om hur svenska teleoperatörer förändras då mobiltelefonens roll i samhället 

har förändrats. 

  

Den problemformulering vi vill undersöka lyder: 

 

- Hur förändras teleoperatörers verksamhet inom mobila tjänster för att möta den förändrade användning 

av mobiltelefonen. 

 

Svaren som vi kommer att få ut ifrån intervjun kommer bearbetas och användas i uppsatsen. Vi vill även 

uppmärksamma om att uppsatsen kommer publiceras. 

 

Frågorna vi önskas få besvarade är: 

·         Fler väljer att använda sin smartphone hemma även fast de har tillgång till en dator. Hur tokar ni 

mobilens roll samt användning idag? 

·         Hur ser ni på övergången av fasta abonnemang till mobila abonnemang och hur arbetar ni med 

denna förändring? 

·         Anser ni att teleoperatörer utvecklas mer till att bli internetleverantörer? Motivera gärna. 

·         Vad är ert syfte samt mål med att bygga ut 4G? 

·         Hur arbetar ni med att få era kunder att fortsätta använda era tjänster istället för tredjeparts 

applikationer? 

·         Hur bemöter ni IP-telefoni i mobilen och hur ser era framtida planer ut gällande IP-telefoni? 

·         Hur effektivt tror ni det blir att blockera IP-telefoni då mobil användarna kan koppla upp sig via 

WI-FI? 

 

Skulle du kunna hjälpa mig genom att besvara på dessa frågor? 

Stort tack på förhand och kontakta mig om du har några frågor. 

Vänliga hälsningar Joel & Firat! 
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11.2 Bilaga B 

Intervjufrågor till TeliaSoneraSonera 

Hejsan TeliaSoneraSonera! 

  

Jag heter Joel Strand och skriver tillsammans med Firat Akkus en uppsats på C nivå vid Södertörns 

högskola. Studien handlar om hur svenska teleoperatörer förändras då mobiltelefonens roll i samhället 

har förändrats. 

  

Den problemformulering som vi undersöker är: 

  

- Hur förändras teleoperatörers verksamhet inom mobila tjänster för att möta den förändrade användning 

av mobiltelefonen. 

  

Om du skulle kunna hjälpa oss med vart vi kan vända oss för att få dessa frågor besvarade skulle det 

vara mycket uppskattat. 

  

Dessa är frågorna vi önskas få besvarade: 

 ·      Fler väljer att använda sin smartphone hemma även fast de har tillgång till en dator. Hur tokar ni 

mobilens roll samt användning idag? 

·         Hur ser ni på övergången av fasta abonnemang till mobila abonnemang och hur arbetar ni med 

denna förändring? 

·         Anser ni att teleoperatörer utvecklas mer till att bli internetleverantörer? Motivera gärna. 

·         Vad är ert syfte samt mål med att bygga ut 4G? 

·         Hur arbetar ni med att få era kunder att fortsätta använda era tjänster istället för tredjeparts 

applikationer? 

·         Varför valde ni att blockera IP-telefoni i mobilen? Motivera gärna? 

·         Hur effektivt tror ni det blir att blockera IP-telefoni då mobil användarna kan koppla upp sig via 

WI-FI? 

  

Stort tack på förhand och kontakta mig om ni har några frågor. 

Vänliga hälsningar Joel & Firat! 

 


