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Abstract 
 
Mobile TV – is the introduction on the Swedish market about content and customer 
relationship? This study explores and defines key factors of decisive importance for the 
introduction of mobile TV in Sweden, using the TAIDA model. 
 
In order to summarize and analyze the factors, four interviews with key actors have been 
carried out. The answers have been compared to generate the two different criteria that 
are used for presenting four different scenarios. The purpose of the study is to constitute 
data in the decision making process. By collecting and analyzing facts that will influence 
an uncertain future, decision makers can use the result to reduce risks.  
 
Results are presented from the mobile operator’s viewpoint and show that the mobile TV 
market is a mix of the mobile market and the TV market. The two identified key factors 
that will affect how the mobile TV market will be formed are: 

(1) the proportion of unique content – which content will be asked for and who will 
serve the customers with that content? 

(2) the relation to the customer – which actor will have the closest relation to the 
customer? 

 
When combining these factors, four different and probable markets are clarified and 
presented:  

(1) fragmented market - where content asked for and relations to the customer are 
vague 

(2) the mobile operator’s market - where customers have a clear connection to the 
mobile operator and the content is separated from the regular TV content 

(3) the TV channels market - where customers have their closest relationship to the 
TV operators and the distinction between regular and mobile TV is vague  

(4)  symbiotic market - where the mobile operator have a close connection to the 
customer while the content asked for is delivered by the TV channels 
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1. Introduktion 
Idag anses mobiltelefoner vara något självklart. Men det har inte alltid varit så, 
mobiltelefonin och konsumenters användande av mobil kommunikation har genomgått 
stora förändringar alltsedan den introducerades på den svenska marknaden. Den tekniska 
utvecklingen har gjort det möjligt att erbjuda en mängd olika tjänster för den moderna 
konsumenten.  Idag erbjuds en rad olika tjänster förutom traditionell samtalsöverföring; 
kamera, spel och minnesutrymme som uppgår till gigabyte-storlek möjliggör ett helt nytt 
utnyttjande av mobiltelefonen. 
 
Utvecklingen av mobiltelefonin brukar delas in i tre generationer med avseende på den 
tekniska lösningen och tjänsteutbudet. I och med övergången till den tredje och senaste 
generationen har benämningen 1G, 2G och 3G börjat användas för att beteckna 
generationerna. 
 
Redan under tidigt 50-tal lanserades biltelefonen men det stora genombrottet kom långt 
senare när det analoga NMT-nätet implementerades. (Rydberg & Winbo, 2004) Den 
analoga tekniken gav vid denna tidpunkt täckning för samtalsöverföring i mellersta delen 
av landet.  
 
1987 beslutade en europeisk arbetsgrupp, Global System for Mobile Communications, 
om införandet av ett digitalt nät. (Rydberg, Winbo 2004, s.7) Den nya tekniken hade flera 
fördelar; krypterade samtal, bättre kvalitet samt utökat tjänsteerbjudande är några 
exempel. 2G, eller GSM som den vanligen kallas, hade gjort sitt inträde på marknaden. 
 
Efter mellangenerationen 2.5G, med Internetåtkomst och WAP-tjänster, har nu den tredje 
lanserats. UMTS, eller 3G, ”innebär bredbandig, paketdatabaserad överföring av text, 
röst, video och multimedia, till hastigheter mellan 384 - 2000 kbit/s.” (Rydberg & Winbo 
2004, s.8) I och med tekniksprånget från 2G till 3G öppnades möjligheten för rikare 
multimediatjänster och snabbare överföringshastigheter. 
 
Antalet mobiltelefonanvändare i världen har de senaste åren ökat explosionsartat och har 
idag passerat miljardstrecket. I Sverige översteg i december 2000 antalet mobila 
abonnemang antalet fasta telefonabonnemang för första gången. (http://www.pts.se) som 
startat som försök under tidigt 50-tal har på 50 år kommit att bli ”var mans egendom”. 
Samtidigt pekar trenderna mot ytterligare utveckling på mobiltelefonmarkanden. 
 
Också TV och konsumenters användande av TV-kommunikation har genomgått stora 
förändringar alltsedan introduktionen i Sverige. TV är idag en central del av många 
människors vardag och tablåerna innehåller ett rikt och varierande utbud; nöje, utbildning 
och information.  
 
I Europa startade utvecklingen i och med att Storbritannien introducerade publik TV i 
större skala 1950. (Hadenius & Weibull 2003, s. 176). Det tog ytterligare några år, till 
1954, innan Sverige startade med reguljära TV-sändningar på försök. Sex år senare, när 
den första TV-olympiaden visades, fanns 800 000 TV-apparater i Sverige (Hadenius & 
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Weibull 2003, s. 176). En kraftig expansion hade tagit fart, trots de initialt försiktiga 
bedömningarna kring TV-mediets popularitet. 
 
Utvecklingen gick sedan snabbt. 1968 sändes färg-TV för första gången och samma år 
beslutade Sveriges riksdag om ett tvåkanalssystem, vilket ledde till att Sveriges Radio 
året därpå beslutade om att sända program i ytterligare en kanal.    
 
Under 1970-talet kom de stora TV-reformerna att handla om lokala nyhetssändningar och 
Sveriges Radios omorganisation. Detta medförde att det nya programbolaget Sveriges 
Television bildades. En debatt kring centralstyrningen inleddes också under 1970-talet. 
Beslutet om en uppdelning i en rikskanal samt en stockholmskanal togs 1987. Under 
samma period utvecklades videon, vilket gav nya möjligheter för distributörer och 
konsumenter. Att titta på TV blev nu i samma utsträckning inte bundet av tiden, när 
konsumenter erbjöds möjligheten att spela in TV-program. 
 
1987 startades TV3, som ett resultat av den långt gångna utvecklingen av satellit-TV. Det 
var startskottet för en ny situation; den då den statligt ägda televisionen blev 
konkurrensutsatt. Den största konkurrenten blev TV4, som vid lanseringen 1991 blev den 
första kommersiella TV-kanalen som var tillgänglig i det markbundna nätet. 
 
Under slutet av det förra århundradet och i inledningen av 2000-talet har den tekniska 
utvecklingen möjliggjort en sammanslagning av de olika fenomenen mobiltelefoni samt 
TV. Att kombinera två så gångbara medier är fängslande och engagerande för alla 
inblandade. Mobilbranschen hoppas hitta nya affärsmöjligheter när TV byggs in i 
mobiltelefonen. Försök har gjorts utomlands och i populärpressen spekuleras i nya 
telefoner och format för mobil-TV. Aktörerna på marknaden arbetar med teknik för 
utsändningar medan innehållsleverantörer funderar kring vad konsumenter vill se och 
anpassar därefter TV-formatet till små skärmar. Trots stort intresse från samtliga aktörer 
är steget till en verklig massmarknad långt. 
 
Det råder ingen tvekan om att mobil-TV är en tjänst som intresserar många. Frågan är 
bara – Hur kommer marknaden för mobil-TV att utvecklas? 

1.1 Bakgrund 
Under senare år har tjänsteutbudet på mobiltelefonimarknaden ökat i takt med att 
tekniken har blivit mer och mer sofistikerad. Den senaste trenden inom branschen är 
mobil-TV. Området har på senare tid fått mer och mer medieutrymme; diskussionen är 
livlig och alla aktörer har en åsikt.   
 
Det finns redan idag ett antal operatörer samt TV-kanaler på den svenska marknaden som 
erbjuder enklare TV-tjänster i mobiltelefonen. Olika pilotprojekt genomförs på den 
svenska marknaden, men dessa är i inledningsskedet enkla i fråga om utbud och bakom-
liggande teknik.  
 
Utomlands har mer fullskaliga försök med rikare utbud genomförts. Det preliminära 
resultatet från dessa visar på en påtagligt positiv inställning till mobil-TV. Ett omtalat 
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finländskt försök har gjorts med positivt gensvar (Finnish Mobile TV Pilot, 2005). Asien 
ligger långt fram i utvecklingen. I Sydkorea, som var först i världen med mobil-TV, har 
genomslagskraften varit enorm då man under 2 år har genomfört ett fullskaligt 
kommersiellt försök (Shin, 2005). Försök har även gjorts i Japan, Tyskland och USA.  
 
Eftersom mobil-TV är ett nytt område finns det många osäkerhetsfaktorer som avgör om 
tjänsten kommer att bli framgångsrik eller inte. Diskussionerna är många och frågorna 
lämnas i många fall obesvarade. Frågor kring vem som kommer att få rättigheter för 
utsändningar och vilka samarbeten som kommer att existera på marknaden är 
prioriterade. Vidare diskuteras användarmönster, det vill säga vad som kommer att 
efterfrågas, och hur innehållet bör anpassas för den lilla skärmen.  
 
När det gäller teknik är de främsta tillverkarna på området många och innovativa. 
Eftersom mobil-TV är ett nytt område är aktörerna inte överens om vilken teknik som 
skall användas. Beroende på vilket företag som representeras varierar bedömningen av 
situationen. Kommer mobil-TV att sändas via de befintliga mobilnäten eller kommer det 
byggas nya nät?  
 
Den allmänna konsensusen är att det händer saker inom området och frågan handlar inte 
om mobil-TV kommer att lanseras kommersiellt eller inte. Istället rör frågan vilka som 
kommer att göra det och vad dom kommer att erbjuda konsumenterna. Parallellt med de 
svenska pilotförsöken försöker samtliga aktörer vara tidigt ute och positionera sig med 
utgångspunkt i antaganden om hur framtiden kommer att gestalta sig. Osäkerhets-
faktorerna är många vilket ökar svårigheten med att förutspå utvecklingen.  
 
I denna uppsats avser vi att identifiera ett antal osäkerhetsfaktorer och med utgångspunkt 
i dessa beskriva fyra tänkbara scenarier för hur den svenska marknaden för mobil-TV kan 
komma att utvecklas. 
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1.2 Definition av forskningsfråga 
Vilka osäkerhetsfaktorer finns och hur kommer de att påverka utvecklingen av en svensk 
marknad för mobil-TV? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att, på den idag framväxande marknaden för mobil-TV, skapa en 
bild över framtida scenarier. Perspektivet vi har valt i uppsatsen är mobiloperatörens och 
med utgångspunkt i identifierade osäkerhetsfaktorer avser vi att redogöra för tänkbara 
scenarier.  
 
Avsikten är sedan att dessa scenarier ska kunna ska vara tillämpliga i strategiarbetet 
oavsett vilken mobiloperatören är. Utgångspunkten är således inte ett specifikt företags. 
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2. Metod 
I detta kapitel inleder vi med att beskriva fenomenet framtidsstudier och scenarioteknik, 
för att senare redogöra för den modell vi valt att använda. Hur de olika faserna och 
verktygen i den modellen har använts beskriver vi i kapitlet Uppsatsens disposition. 
Kapitlet avslutas med kritik kring den valda metoden.   

2.1 Framtidsstudier 
Att förutspå framtiden är något som genom hela historien har intresserat mänskligheten, 
alltifrån domedagsprofeten Jeremia via Oraklet i Delfi och Nostradamus till vår tids 
framtidsforskare. Syftena och synsätten har varierat över tiden; från att se framtiden som 
vetbar, i betydelsen en färdig framtid, till att anse den vara formbar (Asplund, 1979 s. 32 
ff.). Oavsett om framtiden går att förutsäga eller inte ger beaktandet av densamma 
fördelar. Peter Schwartz uttrycker detta när han skriver ”To act with confidence, one 
must be willing to look ahead and consider uncertainties: What challenges could the 
world present to me? How might others respond to my actions?” (Schwartz, 1992 s.3). 
 
Att bedöma framtiden och dess osäkerhet har förekommit och förekommer inom flera 
olika områden; litteraturen nämner bland annat vetenskapen, politiken, försvaret, 
offentlig verksamhet samt den privata företagsamheten. Oljebolaget Royal Dutch/Shell 
anses vara det första företaget som i stor utsträckning använde den så kallade scenario-
tekniken i sitt strategiarbete. (Lindgren & Bandhold, 2003 s. 37). Tidsperspektivet de 
använde när de började tillämpa tekniken 1967 var långt, de planerade för år 2000. Detta 
medförde bland annat att de var beredda när Yom Kippur-kriget bröt ut 1973. Att kunna 
förutse möjliga framtidsscenarier har senare lyfts fram som den främsta anledningen 
bakom företagets framgångar de senaste åren.  
 
Shell-exemplet visar att långsiktiga strategier som tar hänsyn till osäkerhetsfaktorer i 
framtiden ger fördelar och kan reducera risker. 
 

2.2 Scenarier och scenarioteknik 
Vi har för avsikt att använda oss av scenarioanalys; en strategisk planeringsteknik för att 
bättre förstå framtiden i sammanhang där osäkerheten är hög. Med scenarioanalysen som 
redskap försöker man skapa en bild av olika möjliga framtidsscenarier och förbereder 
handlingsalternativ som matchar dessa. Med varierande verktyg skapas ett trovärdigt 
beslutsunderlag som medför att osäkerheten och risken i besluten minimeras. 
 

2.2.1 Delfi-tekniken 
En välkänd och i litteraturen ofta förekommande metod för att förstå framtiden och hantera 
dess risker är Delfitekniken. Den fick sitt stora genombrott i början på 60-talet vid RAND 
Corporation 1 (Asplund, 1979 s. 58) och har sedan dess fått en stor spridning runtom i 
världen. Metoden går ut på att, med utgångspunkt i fördefinierade problemområden, i flera 

                                                 
1 RAND corporation är en amerikansk tankesmedja, http://www.rand.org 
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steg intervjua olika expertgrupper med en tids mellanrum mellan varje intervjuomgång. 
Denna flerstegsteknik ska senare resultera i att konsensusuppfattning bland experterna 
framträder (Asplund, 1979 s. 67). 
 
Konsensusuppfattningen bland experterna är det som eftersträvas med Delfi-tekniken. 
Asplund påpekar att processen kan bli lång, där flera intervjuomgångar kan komma att 
aktualiseras om oenighet råder bland de intervjuade (Asplund, 1979 s.67). Branschen som 
behandlas i denna uppsats är mobiltelefoni, en bransch i ständig förändring. Dessutom är 
tjänsten mobil-TV ett nytt fenomen i Sverige. Att få en konsensusuppfattning att framträda 
ser vi som begränsande eftersom syftet är att få en bred uppfattning om vilka eventuella 
framtider som branschen kan komma att möta. 

2.2.2 TAIDA-modellen 
Ytterligare en teknik som vuxit fram och som används för att generera tänkbara 
framtidsbilder är den som kallas TAIDA. (Lindgren & Bandhold, 2003) Denna metod ses 
som ett ramverk för att hantera framtiden och eftersträvar inte i samma utsträckning 
konsensusuppfattningen. Processen går ut på att i fem olika steg kartlägga och analysera 
trender samt välja handlingsalternativ och därefter agera utifrån gjorda val. För att fastställa 
de olika stegen, som presenteras nedan, finns flera olika verktyg. 
 
I likhet med Delfi-tekniken är utgångspunkten i TAIDA en problemformulering som avser att 
ta hänsyn till möjliga framtidsscenarier. Men där Delfi-tekniken söker en konsensusupp-
fattning, söker istället TAIDA definiera fler möjliga framtider. Syftet med denna uppsats är 
att generera ett antal scenarier med utgångspunkt i osäkerhetsfaktorer. Därför har vi valt att 
använda TAIDA-modellen som metod. 
 
TAIDA-modellen beskriver ett antal steg i scenarioarbetet och förklarar tekniker och metoder 
som kan används i dessa steg. Detta innebär alltså att beroende på i vilken situation man 
befinner sig och vad man vill analysera, kan arbetet i de olika stegen utgöras av varierande 
tekniker. Vi kommer här att redogöra för modellen samt beskriva de steg och verktyg som vi 
valt att använda. De inledande stegen är i stor utsträckning branschgemensamma, medan de 
tre avslutande är företagsspecifika. Detta gör att vi anser modellen vara tillämplig även på ett 
specifikt branschproblem. Genom att koncentrera arbetet till de inledande två stegen har vår 
avsikt varit att generera scenarier som i sin tur kan användas av alla intressenter i 
beslutsfattandet. 
 
De fem steg som utgör modellen är: 
Tracking  Analysis  Imaging  Deciding  Acting 
 
Illustrationen ovan ger en överblick över de steg TAIDA-modellen innehåller. Trots den 
linjära återgivningen är processen inte alltid statisk i bemärkelsen att alla steg följer efter 
varandra. Snarare ska arbetet ses som en iterativ process. Om man i ett steg finner det 
omöjligt att föra arbetet framåt kan man tvingas gå tillbaka till något av de tidigare stegen. 

2.2.3 Inledande arbete 
För att resultatet av scenarioanalysen ska anses meningsfullt bör ett antal kriterier vara 
uppfyllda innan arbetet påbörjas (Lindgren & Bandhold 2003, s.51 ff.). Kriterierna är 
följande: 
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• Klargöra vad det är som ska analyseras – Beroende på syftet med scenarioanalysen bör ett 
antal frågor ställas kring vilket området är som ska analyseras. De frågor vi har ställt oss i 
denna uppsats relaterad till detta kriterium är till exempel ”Vilka är de faktorer som i störst 
utsträckning kan tänkas påverka marknaden?” och ”Hur har dessa faktorer förändrats över 
tiden?”. 
 
• Definition av huvudfråga – Med utgångspunkt i de frågor som besvaras under föregående 
punkt gäller det att ringa in huvudfrågan. ”The answer you get is no better than the question 
you ask.” (Lindgren & Bandhold, 2003 s. 52). Den fråga vi identifierat är densamma som vi 
presenterat under problemformuleringen, det vill säga ”Vilka är de tänkbara scenarierna för 
hur den svenska marknaden kan utvecklas, med avseende på möjligheterna för en mobil-
operatör att implementera en mobil-TV tjänst?”. 
 
• Bestämmande av tidshorisonten – Ett viktigt förhållningssätt till bestämmandet av tids-
horisonten är att den bör vara tillräckligt kort för att kunna skapa troliga scenarier men 
samtidigt så pass lång att viktiga förändringar som kan påverka framtida verksamhet beaktas. 
(Lindgren & Bandhold, 2003 s. 53). Den tidshorisont vi valt är ca 18 månader. Eftersom 
mobil-TV är en ny tjänst på den svenska marknaden råder fortfarande osäkerhet kring många 
grundläggande faktorer rörande till exempel teknik, betalningsmodeller och utbud. Trots 
detta är intresset stort bland aktörer i branschen, vilket har visat sig i bland annat de 
intervjuer vi genomfört. Detta är en faktor som torde påskynda implementeringen av tjänsten. 
 
• Kartläggning av historik och nuläge – Hur har branschen utvecklats fram till nu? Och hur 
ser den ut i dagsläget? Även om framtiden är osäker finns flera drivkrafter som tillsammans 
skapar en ”branschlogik”. (Lindgren & Bandhold, 2003 s. 54). I denna uppsats presenteras 
bakgrund samt nuläge i tidigare samt efterföljande kapitel. 
 
Som ett steg i det inledande arbetet har vi diskuterat olika frågeställningar med representanter 
för mobiloperatören 3. Karl Rydahl på marknadsavdelningen och Mikael Glans på IT-
avdelningen bidrog med sin syn på mobil-TV och hjälpte oss därmed att få en förståelse för 
området. 

2.2.4 Tracking 
Efter att ha skapat en förförståelse och definierat viktiga faktorer inleds Tracking-fasen. 
Syftet här är att kartlägga förändringar i omgivningen som kan komma att påverka framtiden 
för det valda analysområdet. En uppgift är att identifiera trender. (Lindgren och Bandhold, 
2003 s. 55) En trend representerar en djupare förändring inom ett område, vilket inte ska 
förväxlas med en modefluga. Klimatförändringar är en trend, medan variationer i vädret kan 
ses som en fluga (Lindgren och Bandhold, 2003 s. 56). Till exempel är interaktivitet och 
individualisering två identifierade trender på TV-området; mer om detta nedan.  
 
Det finns flera metoder för att identifiera trender; media scanning, Delfi, expertpaneler samt 
fokusgrupper (Lindgren och Bandhold, 2003 s. 59 ff.) Media scanning går ut på att från olika 
mediekanaler finna information om valt analysområde. Syftet är att skapa en förståelse för 
förändringar i omgivningen. Delfi-tekniken, som tidigare presenterats i korthet, är en 
intervjubaserad teknik där syftet är att skapa en konsensusuppfattning bland experter på 
området. Expertpaneler konsulteras av många företag med syftet att agera rådgivare innan 
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strategiska beslut fattas  medan fokusgrupper ofta används när konsumenters uppfattning om 
en fråga skall kanaliseras och kartläggas. 
 
Vi har valt att i Tracking-fasen använda oss av metoderna media scanning och expert-
intervjuer (vilka kan ses som del av Delfi-tekniken). Trots att mobil-TV är nytt på den 
svenska marknaden finns mycket skrivet om mobiltelefoni och TV, både i populärpress och i 
vetenskapliga texter. Dessutom har undersökningar gjorts kring mobil- TV, där resultaten kan 
kritiseras för sitt partiska förhållningssätt. Trots detta har vi funnit att dessa resultat i viss 
mån är användbara för uppsatsen.  
 
Vidare har vi gjort intervjuer med ett antal aktörer. Dessa intervjuer syftade till att belysa 
mobil-TV från olika perspektiv. De personer vi intervjuade och det perspektiv de tillförde 
presenteras i avsnitt 2.4. Expertintervjuerna har utförts som personliga och semistrukturerade. 
(Christensen m.fl. 2001). Vid varje tillfälle intervjuades endast en expert. Målet med 
intervjuerna var att få en generell och bred bild av de tillfrågades idéer och tankar om 
framtiden för mobil-TV. För att inte styra intervjun i allt för stor utsträckning valde vi därför 
att vid varje intervjutillfälle utgå från den övergripande frågan ”Vad anser du om framtiden 
och mobil-TV?”. Därefter hade vi enbart ett fåtal frågor, som till exempel ”Vilka faktorer ser 
du som mest kritiska för att mobil-TV ska lyckas?”.  
 
Att återge intervjuerna i sin helhet anser vi inte vara nödvändigt för denna uppsats, men i 
Appendix återfinns de huvudpunkter som diskuterades vid varje tillfälle.  
 
Att vi valt bort fokusgrupper och i viss mån expertpaneler i Tracking-fasen har flera olika 
anledningar. Att undersöka konsumtions- samt användarmönster för mobil-TV är en 
tillräckligt stor uppgift för att täcka en egen uppsats. Däremot ville vi skaffa oss en 
uppfattning om målgrupper samt alternativa konsumtionsmönster, varför vi valt att använda 
oss av en undersökning gjord i Finland (Finnish Mobile TV Pilot, 2005).  
 
Expertpaneler används i samband med strategiskt beslutfattande. Eftersom denna uppsats inte 
redogör för beslutsfasen av strategiarbetet ansågs expertpaneler ligga utanför uppsatsens 
upptagningsområde. 
 

2.2.5 Analysis 
Med utgångspunkt i de identifierade trenderna påbörjas i nästa fas analysarbetet, där syftet är 
att hitta de drivkrafter och orsakssamband för att förstå hur trender interagerar med varandra 
(Lindgren och Bandhold, 2003 s. 60). Lösa trådar och frågor som uppkommer under 
Tracking-fasen sammanfogas och bearbetas. Trender som kommer fram grupperas i 
sammanhängande konstellationer och grupperingen konstruerar sedan kombinationer med 
olika grader av osäkerhet. 
 
Ett sätt att analysera trender och presentera scenarier är att identifiera ett antal 
osäkerhetsfaktorer och därefter jämföra dessa i ett scenariokors (Lindgren och Bandhold, 
2003 s. 66 ff.). Med grund i denna fyrfältsmatris genereras sedan olika scenarier. 
 
Den information vi samlat in under Tracking-fasen gav oss underlag för att arbeta vidare med 
analysen. Insamlade data sammanställdes för att trender skulle kunna utkristalliseras.  
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Vad anses då vara ett lämpligt antal scenarier för att strategiarbetet ska vara tillräckligt 
flexibelt på samma gång som det inte blir svårhanterligt? Schwartz nämner att scenarier bör 
begränsas till tre eftersom fler än så blir svåra att komma ihåg (Schwartz, 1992 s. 29). 
Lindgren och Bandhold rekommenderar genererandet av mellan tre och fem scenarier, då fler 
blir svåra att minnas. (Lindgren & Bandhold, 2003 s. 44). Men de betonar samtidigt vikten av 
att inte ta fram för få scenarier. (Lindgren & Bandhold, 2003 s. 66 ff.). Ofta tenderar 
människor att enbart vilja framhålla ett, vilket resulterar i en endimensionell bild av 
framtiden. Problemet är att omgivningen är komplex och osäkerhetsfaktorerna ofta är flera, 
vilket innebär hanteringen av flera aspekter i strategiarbetet. (Lindgren & Bandhold, 2003 s. 
44). 
 
Med utgångspunkt i diskussionen ovan samt det faktum att scenariokorset är en dominerande 
modell för att generera scenarier runt om i världen har vi valt att lyfta fram två osäkerhets-
faktorer och med dessa som grund beskriva fyra olika scenarier. 

2.2.6 Imaging 
De scenarier som identifierades under analysen ska i Imaging-fasen knytas till visioner om 
framtiden. Utifrån scenarierna identifieras möjligheter för företaget och flugor separeras från 
trender. De visioner som formuleras kommer att skilja sig åt från företag till företag, 
beroende på vilka mål och vilken inriktning företaget har. Då vi avser att genomföra TAIDA-
analysen för mobilbranschen som helhet och inte för något enskilt företag har vi valt att 
formulera en generisk branschvision med avseende på mobil-TV. Då vi är medvetna om att 
det finns skillnader mellan de olika mobiloperatörerna i fråga om vilket segment de främst 
vänder sig till (företag, privatpersoner, prismedvetna, etc.) kommer denna generiska bransch-
vision vara öppen och försiktigt formulerad. Den bör således ses snarare som framtagen ur en 
diskussion än ur ett vetenskapligt förankrat arbete. Syftet är att visa hur framtagna scenarier 
skulle kunna kopplas till en vision. 
 
I strategisammanhang står vision för en önskad framtidsbild av organisationen. (Roos, Krogh, 
Roos, 2004, s. 68) Då vi intagit ett branschperspektiv för mobil-TV, sett från mobil-
operatörens synvinkel, är en önskad framtidsbild för en enskild organisation inte aktuell. 
Snarare kan den vision vi genererar ses som branschens önskade bild av framtiden. Enligt 
Roos, Krogh, Roos är förhoppningen med en vision att:  

• få människor i rörelse. 
• uppmuntra anställda, grupper och hela organisationen att hitta nya lösningar och 

frångå gamla. 
• bryta upp de dagliga rutinerna, särskilt i stora företag. 
• hjälpa de anställda till mer kreativitet och motivera dem att öka insatsen och 

samarbeta mer för att förbättra prestationen. 
 
Det är med utgångspunkt i dessa punkter som vi i slutet av uppsatsen formulerat en 
gemensam branschvision. 
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2.2.7 Deciding och Acting 
Fasen Deciding handlar om att generera strategier och att utvärdera dessa i förhållande till 
pågående verksamhet. ”Hur kan vi göra för att röra oss i riktning mot visionen och skapa 
fördelar utifrån de möjligheter och undvika de hot som framtiden påvisar?” är en fråga som 
ska besvaras i denna fas (Lindgren och Bandhold, 2003 s. 81). Acting i sin tur handlar om att 
fullfölja och implementera de framtagna visionerna. (Lindgren och Bandhold, 2003 s. 92). 
Samtidigt kan man tänka sig att arbetet i denna fas ses som en grund för fortsatt 
framtidsarbete. (Lindgren och Bandhold, 2003 s. 95 ff.) Innehållet i dessa faser varierar starkt 
beroende på hur visionerna ser ut, och vi har därför inte använt oss av dessa i uppsatsen. 
Dock förekommer en avslutande diskussion där vi oundvikligen tangerar dessa faser. 
 
I denna uppsats har vi identifierat ett antal olika osäkerhetsfaktorer som kan komma att 
påverka utvecklingen av mobil-TV. Två av dessa ligger till grund för de fyra scenarier vi 
skapat. Den första osäkerhetsfaktorn handlar om vilken relation till kunden som en 
mobiloperatör har, medan den andra rör det innehåll som kommer att efterfrågas. Valet 
av dessa två osäkerhetsfaktorer har givetvis påverkat hur scenarierna har kommit att se ut. 
Andra val hade resulterat i andra scenarier. Dessa val är till stor del grundade på vad som 
framkommit under expertintervjuerna. Vi har intervjuat fyra personer från fyra olika 
företag. Man kan givetvis diskutera hur pass väl dessa personer representerar hela det 
undersökta området. Men då vi har intervjuat nyckelpersoner på företag som har en 
framskjutande position på sitt respektive område anser vi att dessa resultat väl speglar hur 
framtiden kan komma att utvecklas. 
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2.3 Drivkrafter bakom mobil-TV 
Mobil-TV är ett område där mobilbranschen och TV-branschen möts2. Vi har i arbetet 
med denna uppsats sett att begreppet mobil-TV innehåller inslag från båda dessa 
komponenter. För att analysera det krävs det tankegångar och synsätt från TV-världen 
och från mobilvärlden, vilka finns representerade i våra intervjuer. Dessa intervjuer har 
visat att det i huvudsak finns två stora drivkrafter bakom utvecklingen av mobil-TV: 
produktutveckling och teknikutveckling. 

2.3.1 Produktutveckling 
Den första drivkraften är produktutveckling. Aktörer i TV-branschen och i 
mobilbranschen letar aktivt efter nya koncept och produkter att introducera på 
marknaden3. De har stora förhoppningar på mobil-TV. Denna första drivkraft kan delas 
upp i flera olika element. Ett av dessa element består av frågor om vilka eventuella 
tittarmönster som kan tänkas etableras. Ett annat består av frågor kring vad för slags 
innehåll som kommer att efterfrågas. Det finns även frågor om vilka aktörer som kommer 
att kunna erbjuda kunderna detta innehåll och äga den huvudsakliga relationen med 
kunden. 

2.3.2 Teknikutveckling 
Den andra drivkraften är teknikutveckling4. Inom mobilbranschen har det de senaste åren 
introducerats 3G-nät, snabbare dataöverföringshastigheter, mobiltelefoner med allt bättre 
bild, ljud och minneskapacitet samt nu möjligheten att ta emot TV-sändningar. Inom TV-
branschen går utvecklingen mot ökad digitalisering och ökad interaktivitet. 
 

                                                 
2 I avsnitt 3.1 diskuteras detta utförligare och en definition av begreppet mobil-TV presenteras 
3 I avsnitt 3.2 diskuteras mediatrender 
4 I avsnitt 3.2 diskuteras teknikens påverkan på mediatrender, och i avsnitt 3.3 följer en länge redogörelse 
för de tillgängliga tekniker som finns i dag för mobil-TV. 
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Figur 1- Faktorer som påverkar området mobil-TV 

 
 
 
Figuren ovan sammanfattar de två komponenter och de två drivkrafter som påverkar 
området mobil-TV. Dessa ligger till grund för teoriavsnittet och analysen. 

Produkt-
utveckling

TV-branschen Mobilbranschen Mobil-TV 

Teknik- 
utveckling
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2.4 Intervjuade aktörer 
Med utgångspunkt i de komponenter som utgör området mobil-TV och de bakom-
liggande drivkrafter som påverkar utvecklingen, kan vi skapa en matris med fyra 
områden som är intressanta att undersöka. Vi har intervjuat en representant för vart och 
ett av dessa områden. 
 

 
 

Figur 2 - Undersökta områden och respondenter 

 
Intervjuerna med Christian Plenk (Ericsson) och Ingela Lindahl (Teracom) syftade till att 
belysa frågan om mobil-TV ur ett tekniskt perspektiv. Plenk representerar mobil-
perspektivet och Lindahl TV-perspektivet. 
 
Intervjuerna med Andreas Cedborg (3) och Andreas Davidsson (Kanal 5) syftade till att 
belysa frågan om mobil-TV ur ett produktutvecklingsperspektiv. Cedborg representerar 
mobiloperatörerna och Davidsson representerar TV-kanalerna.5 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Dessa intervjuer finns beskrivna mer utförligt i appendix A-D 
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3. Teori 

3.1 Mobil-TV – definition och aktörer  

3.1.1 Definition av mobil-TV 
Mobil-TV innehåller komponenter från både mobilbranschen och TV-branschen. 
Aktörerna från de båda branscherna har olika uppfattning om begreppets innehåll och 
definition. Lindahl på Teracom och Davidsson på Kanal 5 nämner de direktsända 
programmen som en viktig komponent. Cedborg på 3 belyser i sin tur möjligheten för 
operatörerna att erbjuda högre grad av personalisering än det konventionella TV-mediet. 
Dessutom anser han att valet av teknik är viktigt för operatörerna att ta ställning till. 
Nordlöf använder sig av två dimensioner för att kategorisera de olika varianterna av 
mobil-TV (Nordlöf, 2006). Som en dimension används tiden för konsumtion, med 
direktsänd TV i ena änden av skalan och nerladdningsbara program som kan konsumeras 
vid valfri tidpunkt i andra. Som en andra dimension används graden av personalisering, 
med opåverkbar direktsändning och on-demand6 som två ytterligheter. 
 
I mobiloperatörernas befintliga utbud, det som för närvarande marknadsförs som mobil-
TV, finns både ett utbud som är starkt kopplat till en större etablerad TV-kanal och ett 
helt fristående utbud. För den fortsatta diskussionen är det intressant att skilja på dessa 
två typer av innehåll. Med begreppet etablerad större TV-kanal avser vi någon av de 10 
kanaler som inkluderas i grupperna ”Big5” (SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal5) och 
”Small5” (ZTV, MTV, Discovery, Eurosport och TV4+) i de mätningar som görs av 
Mediamätning i Skandinavien (Mediamätning i Skandinavien, 2006). 
 
Enligt resonemanget ovan har vi identifierat följande fyra olika parametrar som används 
för att kategorisera begreppet mobil-TV: 

• Parameter 1: Hur stark är varumärkesrelationen mellan mobil-TV och 
konventionell TV som sänds i någon större etablerad TV-kanal? Detta definieras 
som styrkan hos en konsuments associationer mellan den mobila TV-produkten 
och den traditionella TV-produkt som konsumeras framför en ordinarie TV i 
hemmamiljö.  

• Parameter 2: Interaktivitet och möjligheter för konsumenten att påverka utbudet i 
det som sänds. I ena änden av skalan finns traditionell TV som består av ett 
opåverkbart linjärt programutbud och i andra änden väljer konsumenten helt själv 
vad som ska visas. 

• Parameter 3: Möjligheten för konsumenten att själv välja när programmen ska 
konsumeras, det vill säga hur stark koppling det finns mellan distributionstillfälle 
och konsumtionstillfälle. Program kan antingen streamas till mobiltelefonen och 
spelas upp i samma takt som de sänds eller så kan program laddas ner och sparas i 
mobiltelefonen för att när som helst spelas upp obegränsat antal gånger. 

• Parameter 4: Vilken bakomliggande teknik som används för att sända ut 
programmen. Det finns en lång rad olika tekniker som kan användas och alla 

                                                 
6 Med on-demand avser vi en tjänst med program som kan konsumeras när en kund själv önskar. 
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dessa har olika påverkan på vad som kan erbjudas kunderna och vilken affärs-
modell som kan användas.  

 
För att få en hanterbar överblick över de olika tänkbara varianterna av mobil-TV väljer vi 
i denna uppsats att låta definitionen utgå från ett konsumentperspektiv. Parameter 4, val 
av bakomliggande teknik, är strategiskt viktigt för en mobiloperatör men bör vara mindre 
viktigt för hur konsumenten kommer att uppfatta mobil-TV. Senare i uppsatsen kommer 
vi att ge en översikt av de olika tekniker som kan användas och argumentera för att det 
sannolikt är en blandning av olika tekniker som kommer att användas. Det kommer att 
vara angeläget för mobiloperatörerna att dölja så mycket som möjligt av dessa tekniska 
detaljer för konsumenten och därför kommer val av teknik spela en mindre roll för hur 
mobil-TV uppfattas. Alltså är det endast parameter 1, 2 och 3 som kommer att vara 
avgörande ur ett konsumentperspektiv.  
 
Vi väljer att presentera möjliga kombinationer av dessa parametrar i en matris där varje 
ruta i matrisen representerar en möjlig definition av mobil-TV. På den horisontella axeln 
finns varumärkesdimensionen, parameter 1. På den vertikala axeln finns tidsdimensionen, 
parametrarna 2 och 3.  
 
 Stark koppling till större 

etablerad traditionell TV-kanal 
Svag koppling till större 
etablerad traditionell TV-
kanal 

Linjärt 
opåverkbart utbud 

Kategori 1: Direktsänd TV. Ett 
linjärt flöde av etablerad TV-kanal 
som sänds samtidigt som de 
reguljära utsändningarna. Exempel 
på detta är SVT eller TV4 som 
sänds mobilt samtidigt som de 
”vanliga” tv-utsändningarna enligt 
samma programtablå. 

Kategori 4: Direktsänt 
linjärt flöde av bild och ljud 
som saknar koppling till 
etablerad TV-kanal. 
Exempel på detta är om 
någon mobiloperatör startar 
egen ”TV-kanal” med ett 
för kanalen unikt utbud. 

Linjärt påverkbart 
utbud 

Kategori 2: Aktuella avsnitt av 
etablerade ”vanliga” TV-program 
som finns tillgängliga att streamas 
till mobiltelefonen för att ses vid 
valfri tidpunkt. Exempel på detta är 
det senaste dygnets sport- eller 
nyhetssändningar eller senaste 
veckans avsnitt av aktuella serier. 

Kategori 5: Bild och ljud 
som kan streamas till en 
mobiltelefon på begäran. 
Exempel på detta skulle 
vara musikvideor. 

Nedladdat utbud Kategori 3: Som kategori 2 ovan, 
men tillgängligt för nedladdning. 
Detta skulle möjliggöra tittande på 
valfri plats. 

Kategori 6: Som kategori 5 
ovan men, men tillgängligt 
för nedladdning. Detta 
skulle möjliggöra tittande 
på valfri plats. 

 
Tabell 1 - Definition av begreppet mobil-TV 
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I denna uppsats avses med begreppet mobil-TV någonting i en eller flera av kategorierna 
ovan som konsumeras på en mobiltelefon.  

3.1.2 Substitutprodukter 
Michael E. Porter skriver i boken Competitive Strategy att identifiering av 
substitutprodukter ”is a matter of searching for other products that can perform the same 
function as the product of the industry”. (Porter, 2004 s. 23) I Finland har tester av mobil-
TV gjorts. Resultatet av testet påvisar den mobila underhållningen som en viktig funktion 
för mobil-TV och beskriver att de situationer som lämpar sig bäst för tittande är de 
stunder då man reser med kollektiva transportmedel eller som ett tidsfördriv medan man 
väntar på något (Finnish Mobile TV Pilot 2005). Enligt detta skulle i en vidare mening 
allt som erbjuder underhållning och tidsfördriv i kollektivtrafiken kunna sägas vara en 
substitutprodukt till mobil-TV. Detta omfattar allt från gratistidningar som delas ut i 
tunnelbanan till böcker lånade på stadsbiblioteket. I någon mening måste en 
mobiloperatör som sänder mobil-TV vara medveten om dessa substitutprodukter, även 
om vi väljer att inte fördjupa oss mer i dem i denna uppsats. 
 
En något snävare definition innebär att substitutprodukter till mobil-TV är de produkter 
som erbjuder möjligheten att mobilt se rörliga bilder motsvarande den definition av 
mobil-TV som vi ger ovan. Lindahl nämner att det redan i dag finns handhållna TV-
mottagare, fristående från någon mobiltelefon, med möjlighet att se sändningar som 
sänds med tekniken DVB-H. Spridningen av MP3-spelare har under de senaste åren skett 
explosionsartat och den tekniska utvecklingen innebär att enheterna kontinuerligt får 
större batteri- och lagringskapacitet. Dessutom har det på senare tid börjat erbjudas 
möjligheter att visa rörliga bilder på inbyggda små färgskärmar. Musik- och videofiler 
anpassade för dessa handhållna MP3- och videospelare finns tillgängliga att köpa hos 
olika leverantörer. Denna teknik där ljud- och videofiler innehållande radio- och TV-
program finns tillgängliga för nerladdning kallas för podcast, ett ord som har sitt 
ursprung i företaget Apples populära handhållna mediaspelare iPod. TV-program och 
andra rörliga bilder konsumerade med hjälp av podcast utgör ett substitut till mobil-TV.  

3.1.3 Det svenska utbudet av mobil-TV 
Det finns redan i dag ett utbud av mobil-TV. Mobiloperatörerna erbjuder sina kunder 
enklare TV-tjänster från olika innehållsportaler medan TV-kanalerna antingen finns med 
på mobiloperatörernas innehållsportaler eller erbjuder konsumenter program via 
oberoende webbplatser. 
 
Det finns i Sverige flera olika operatörer som erbjuder GSM och 3G-mobiltelefoni till 
sina kunder. Vissa äger och driver egna mobilnät medan andra operatörer, så kallade 
virtuella, enbart köper överbliven kapacitet i mobilnäten för att sälja den vidare till 
kunderna. Mobila TV-tjänster är en av de mest kapacitetskrävande tjänsterna som finns 
på marknaden i dag och kommer sannolikt att kräva full teknisk kontroll över nätverken. 
Detta betyder att vi här endast kommer att behandla de operatörer som äger och driver 
egna 3G-nät. Idag finns fyra operatörer som motsvarar kravet - Telia, Tele2, Telenor och 
3. 
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• Telia erbjuder i dag sina kunder fyra olika TV-kanaler (http://www.telia.se). Två 
av dessa är av kategori 4, musikkanalen ”The Voice” och kändis-/skvallerkanalen 
”Star”. De två andra kanalerna är av kategori 5 och kan ses på begäran. 
Erbjudandet består av varierande nöjesklipp, till exempel ”Jackass”. För 
kanalerna ”The Voice” och ”Star” betalar Telias kunder 9 kronor/dag för upp till 
45 minuters tittande. Därefter börjar Telia ta betalt per megabyte data som 
konsumeras. De nerladdningsbara klippen betalas styckvis. 

 
• Tele2 erbjuder BBC World, en kanal av kategori 1, samt flera TV-kanaler av 

kategori 4 (http://www.tele2.se). Som exempel kan nämnas speciellt 
mobilanpassade versioner av Z-TV, TV3, TV8 samt Floorfiller TV, Fashion TV 
och barnkanalen Jetix. TV-kanalerna är vid uppsatsens författande kostnadsfria. 

 
• I dag erbjuder Telenor en TV-tjänst där konsumenten betalar 99 kronor/månad 

och får då möjlighet att utnyttja tjänsten i obegränsad mängd 
(http://www.telenor.se). Utbudet är av kategori 1 och 4 enligt vår definition av 
mobil-TV. Sändningarna i kategori 1, det vill säga direktsänd ordinarie TV, består 
av kanalen Eurosports ordinarie utbud medan sändningarna i kategori 4 består av 
bland annat en TV4-kanal, en Expressen-kanal samt en Aftonbladet-kanal. Dessa 
kanaler består av ett linjärt utbud och visas endast i mobiltelefonerna. 

 
• 3 har i dag inget utbud av mobil-TV (http://www.tre.se). 

 
Vidare finns en lång rad traditionella TV-kanaler som kan ses av de svenska TV-tittarna. 
Fem av dessa kanaler har markant större tittarsiffror än de andra och når tillsammans 
cirka 80 % av den svenska marknaden. (Mediamätning i Skandinavien, 2006) Dessa är 
SVT 1, SVT 2, TV 3, TV 4 och Kanal 5. 
 

• Via en portal på Sveriges Televisions webbplats (mobil.svt.se) kan alla personer 
med ett 3G-abonnemang hos någon svensk operatör komma åt nerladdningsbara 
videoklipp, det vill säga material av kategori 2 enligt beskrivningen ovan. 

 
• TV3:s utbud av mobil-TV är i dag en del av det utbud som abonnenterna hos 

Tele2/Comviq tar del av. Kanalen erbjuder inget utbud av mobil-TV som övriga 
abonnenter kan ta del av. 

 
• TV4 erbjuder mobil-TV i form av nerladdningsbara videoklipp med nyheter och 

väder. Dessa finns tillgängliga för abonnenter hos 3 och Telia. 
 

• Kanal 5 planerar att erbjuda någon form av mobil-TV under våren 2006. 
 
Förutom de tjänster som svenska mobiloperatörer och TV-kanaler erbjuder planerar 
Teracom ett försök med utsändningar under hösten 2006. Det försöket är planerat att ha 
cirka 500 deltagare och är det första storskaliga testet i Sverige med broadcast-tekniken 
DVB-H. 
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3.1.4 Försök med mobil-TV utomlands 
Det har gjorts eller planeras liknande försök med mobil-TV i flera olika länder runt om i 
världen. I Australien pågår ett årslångt försök med DVB-H där cirka 1 000 personer 
deltar och i Pittsburgh, USA pågår ett test med DVB-H (DVB-H Handbook, 2005). 
Sydkorea är ett land som befinner sig långt fram i denna utveckling. Under våren 2006 
har en kommersiell tjänst för mobil-TV tagits i bruk. Denna tjänst använder sig av 
tekniken DMB. (Shin, 2005) 
 
I Europa testas mobil-TV i bland annat Holland, Frankrike, Storbritannien och Schweiz. 
Dessutom har det gjorts ett försök i Finland där resultatet visade att användarna är mycket 
positiva till tjänsten. Detta försök refereras det till i flera av de intervjuer som gjorts i 
denna uppsats. Försöket omfattade cirka 500 respondenter och uppvisade likheter med 
konsumtionsmönster för traditionell TV. 
 
Av de undersökta visade sig 41 % ingå i grupperna innovators, early adopters och early 
majority. Innovators, 1 % av urvalspopulationen, skulle köpa tjänsten omgående vid 
lansering. 14 % tillhörde gruppen early adopters, vilka uttryckte att de i samband med 
nästa mobiltelefoninköp skulle komplettera med mobil-TV. Den typiska konsumenten 
tillhörande gruppen early adopters är en man mellan 30-40 år som har provat de senaste 
tjänsterna och har en telefon med senaste tekniken. Vad beträffar mediekonsumtion följer 
denne nyheter och lyssnar på musik utomhus. Konsumenter tillhörande early majority, 26 
%, ansåg att de skulle skaffa tjänsten när den kom att bli mer utspridd. I Principles of 
marketing beskriver Kotler de olika stegen i adoptionsprocessen som en 
normalfördelningskurva (Kotler, 2001. s. 377). Innovators utgör därmed 2,5 % av 
målgruppen, early adopters 13,5 % medan early majority uppgår till 34 %. I stort 
stämmer därmed undersökningen överens med det teoretiska bidrag som presenteras i 
litteraturen.  
 
Till skillnad från TV-konsumtionen anses mobil-TV i större utsträckning vara ett mer ad 
hoc-medium. 33 % av respondenterna i den finska undersökningen beskrev mobil-TV 
som ett sätt att få tiden att gå. De undersökta beteendemönstren visade att mobil-TV i 
större utsträckning ses som sekundärt medium, som används när tillgängligheten till 
hushållets förstahands-TV inte finns eller är begränsad. Som alternativ på semester, i 
sommarstugan och när man är på resande fot ansågs mobil-TV vara bra (Finish mobile-
TV, 2005).  
 

3.2 Drivkraft 1 - Produktutveckling 

3.2.1 TV 
De senaste åren har utvecklingen på TV-marknaden förändrats. De tidsmässiga och 
rumsliga begränsningarna håller på att försvinna och i takt med att utbudet ökar öppnas 
också möjligheter för en större interaktion mellan konsumenter och distributörer. 
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I takt med att fler kanaler introduceras ökar konsumenternas valmöjligheter. Video on 
Demand och Pay per view7 är två exempel på affärsmodeller. Istället för abonnera på en 
eller flera kanaler köper konsumenten enstaka program. Med förändrade ägarstrukturer, 
ny teknik och ett annorlunda förhållningssätt till TV kan kanaler i framtiden komma att 
mista i betydelse och istället ersättas i större utsträckning av ett individualiserat program-
utbud.  
 
The Economist pekar ut två nya trender inom TV-mediet, timeshifting och placeshifting 
(The Economist, ”Television’s next big shift”, 2006). Dessa trender innebär att 
konsumenter i dag med hjälp av ny teknik har möjlighet att i allt högre grad välja när och 
var de vill konsumera de TV-program som sänds via de befintliga TV-näten. Detta med 
hjälp av produkter som till exempel Personal Video Recorder (PVR) och Slingshot , vilka 
kan sända dina inspelade program eller DVD-filmer till valfri dator eller mobiltelefon 
med tillgång till Internet. 
 
Avregleringen av TV-monopolet har lett till möjligheter för konsumenten att se TV från 
stora delar av världen. Fler nya affärsmöjligheter för svenska och utländska aktörer har 
medfört att konkurrensen på olika marknader idag inte sker enbart bland nationella 
aktörer. Hadenius & Weibull nämner bland annat globaliseringen som ett stort område 
där förändringar har skett och kommer att ske. (Hadenius & Weibull, 2003 s.254 ff.) Den 
ökade konkurrensen är en effekt av avreglering och ny teknik, men koncentrationen bland 
ägare på TV-marknaden har också ökat. En ny typ av korsvist ägande av olika medier är 
vanlig. (Hadenius & Weibull 2003 s.254 ff.) Exempel på stora koncerner är Bonnier som 
med sin omsättning på 18,7 miljarder kronor under året 2003 är den i särklass största 
mediekoncernen i Sverige. Norska koncernen Schibsted har intressen inom områden som 
dagspress och TV medan Stenbecksfären producerar och distribuerar TV, tidningar samt 
radio. (Radio- och TV-verket, 2003) 
 
Ett fenomen som har getts mer utrymme de senare åren är reality-TV. Detta kan ses som 
en del i det som omvärldsanalytikern Bengt Wahlström väljer att kalla deltagarsamhället, 
där program som Robinson omnämns. (Wahlström 2005) 

3.2.2 Mobiltelefoni 
Under 90-talets begynnande del kom mobiltelefonen att förändra många människors 
kommunikationsmönster. Detta bland annat på grund av nya mobilnät samt 
introduktionen av bärbara mobiltelefoner. Sedan dess har trenderna pekat på bland annat 
förfinad teknik, bättre täckning, lägre samtalstaxor och ett bredare tjänsteutbud.  
 
Införandet av 3G har inneburit att två generationer mobiltelefoni parallellt existerar på 
den svenska marknaden, det vill säga GSM och 3G.  För konsumenten har valfriheten 
blivit större; idag finns en större möjlighet att själv välja terminaler, nät, operatörer och 
betalningssätt. Men detta har också bidragit till att konsumenten har svårare att se värdet 
och nyttan med 3G. (PTS, 2006) Som jämförelse kan ses den japanska modellen, där ett 

                                                 
7 Med Pay per View avser vi en betalningsmodell där konsumenten enbart betalar för enskilda program, i 
stället för att abonnera på en kanal. 
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samarbete mellan till exempel terminaltillverkare samt innehållsleverantörer initieras 
redan i utvecklingsfasen av nya innehållstjänster. 
 
92 % av den svenska befolkningen använder mobiltelefon, vilket motsvarar en ökning 
med 2 % sedan 2003. (Temo, PTS, 2005) En tydlig trend är den ökade konsumtionen av 
tjänster för mobiltelefoni samt fallande kostnader för samtal. (Öst, PTS, 2005) Den 
hårdnande konkurrensen har inneburit förändrade affärsmodeller med sjunkande taxor för 
samtalsöverföring. Trafikvolymen i mobilnäten gick mellan 2004 och 2005 upp med 31 
% medan omsättningen på mobilmarknaden under samma period ökade med marginella 
2,5 % (från 7,9 till 8,1 miljarder SEK). 
 
När det gäller innehållstjänster svarar ringsignaler, spel och bilder för cirka 80 % av 
marknaden. (Privatpersoners användning av innehållstjänster, PTS, 2005). Användare 
som laddar ner videoklipp, det vill säga nedladdning av rörlig bild samt ljud, uppgår till 
endast 1 %. Anledningar till detta som lyfts fram i rapporten från PTS är vanan samt 
spridningen. När Internet introducerades på den svenska marknaden fanns i hög grad 
samma möjligheter som idag, men mognadsprocessen för Internet kom att ta ungefär 10 
år. Analogin, tror PTS, kan mycket väl tillämpas på mobiltelefonin och spår att 
användandet av innehållstjänster kommer att öka i framtiden.  
 

3.3 Drivkraft 2 - Teknikutveckling 

3.3.1 TV 
Den tekniska utvecklingen har förändrat villkoren för TV-mediet. Digital-TV och 
sändningar via kabel och sattelit har inneburit att antalet kanaler ökat kraftigt. Vidare 
styrs inte konsumenten idag i lika stor utsträckning av när TV-programmet sänds. 
Lagringsmedier har gjort det möjligt att konsumera TV närhelst på dygnet någon önskar 
och en ökad mobilitet kommer att öppna upp för nya kanaler. Betydelsen av plats i 
anslutning till tittandet kommer att minska ytterligare. 

3.3.2 Mobiltelefoni 
Tidigare har vi beskrivit mobiltelefonins indelning i tre olika generationer med avseende 
på teknik och tjänsteutbud. Den första generationens mobiltelefoni innebar analoga nät 
och enbart möjligheten till röstsamtal. I norden användes NMT-teknik för detta. Den 
andra generationens mobiltelefoni innebar en övergång till digital överföring av 
signalerna. Detta innebar bättre samtalskvalitet och möjligheter till enklare dataöver-
föringstjänster som till exempel SMS-meddelanden. I Sverige användes GSM-tekniken. 
Den tredje generationens mobiltelefoni, 3G, innebär en långt högre överföringskapacitet 
mellan basstationer och mobiltelefoner vilket öppnar möjligheten till en rik flora av 
mobila tjänster. I och med 3G finns möjligheten att föra över musik och rörliga bilder, 
samt till exempel e-post med bifogade filer. 
 
Parallellt med utvecklingen av 3G-näten har det skett en motsvarande utveckling av 
mobiltelefonernas kapacitet. Högupplösta färgskärmar, digitalkameror med upp till 3 
megapixlar och minnesutrymme upp till 1 Gb blir allt vanligare. Samtidigt som det är 
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tekniskt möjligt att föra över bilder och ljud är också kvaliteten för konsumenten 
godtagbar i mobiltelefonerna. Telefonen tjänstgör inte längre enbart som ett 
kommunikationsverktyg, med lagringsmöjligheter kan olika former av bild, text och ljud 
överföras mellan digitala mottagare (telefoner, datorer etcetera). MP3-spelare, kamera, 
ljudinspelning och videokamera är några exempel som visar på de utökade 
användningsområdena. Vidare kan nämnas tjänster som E-post och videotelefoni.  

3.3.3 Mobil-TV, unicast eller broadcast 
Det finns flera olika tekniker som kan användas för att sända TV till en mobiltelefon. 
Alla kan inte jämföras med varandra, eftersom de har olika ursprung och har utvecklats 
för olika syften. Vissa tekniker kompletterar varandra, och andra tekniker står i rak 
motsats till varandra.  
 
Det finns ett antal tänkbara sätt att gruppera de olika sändningsteknikerna. En vanlig 
uppdelning som nämns av bland annat Cedborg beror på hur många tittare som nås av 
sändningen.  
 
Att göra en enskild utsändning av ljud och bild till varje person som tittar kallas för 
unicast. Med unicast finns möjligheter till hög grad av personalisering i och med att varje 
tittare nås av en egen sändning. Samtidigt är tekniken resurskrävande. Med unicast 
belastar 10 tittare mobilnätet 10 gånger mer än 1 tittare. Det betyder att det i och med 
unicast finns en begränsning i hur många samtidiga tittare som kan ta del av utsändningar 
med dagens befintliga mobilsystem. Det är svårt att säga exakt var gränsen går, vilket 
bland annat avgörs av vilket tekniskt format som används för bild och ljud. Olika format 
utnyttjar olika mycket plats. Enligt beräkningar gjorda av Nordlöf kan cirka 18 % av en 
mobiloperatörs kundbas använda en TV-tjänst innan den tekniska kapaciteten är fullt 
utnyttjad (Nordlöf 2006). Dessa beräkningar bygger på en lång rad antaganden om 
sändningsformat och tittarmönster och förutsätter dessutom att de befintliga 3G-nätet 
uppgraderas kapacitetsmässigt. Cedborg, på mobiloperatören 3, ställer sig kritisk till 
denna sorts beräkningar och säger att man ska vara mycket skeptisk till de antaganden 
som gjorts. I dagsläget vet vi mycket lite om tittarnas beteendemönster. Han menar att 
beräkningar av detta slag bara kan användas som en mycket grov uppskattning av 
kapaciteten, inte som något exakt tal. 
 
De tekniker som innebär att en och samma sändning når till många tittare samtidigt kallas 
för broadcast. Dagens analoga utsändningar av radio och TV är två exempel på 
broadcast. Med den tekniken erbjuder låga möjligheter till personalisering, i och med att 
alla tittare tar emot en och samma utsändning. Broadcast är en teknik som är lämplig för 
en massmarknad eftersom det inte finns någon teknisk begränsning som styr hur många 
som samtidigt kan ta emot utsändningarna. 

3.3.4 Tekniker för unicast 
Ur en mobiloperatörs perspektiv ligger det, enligt Cedborg, nära till hands att börja med 
den befintliga infrastruktur som finns för att skicka data. Redan i dag finns det en rad 
olika mobila applikationer som skickar data över nätet, till exempel program för att sända 
e-post, videosamtal och MMS. Att skicka den ström av data som utgör bild och ljud i en 
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TV-sändning blir enbart ytterliggare en i raden av applikationer; ingen uppgradering av 
mobilnäten eller mobiltelefonerna krävs initialt. Många operatörer sänder redan i dag ut 
mobil-TV på detta sätt.  
 
De 3G-nät som finns i dag klarar av att skicka 384 kbit/sekund. Flera svenska operatörer 
planerar att under 2006-2007 att uppgradera näten till en ny standard som benämns 
HSDPA, High Speed Downlink Packet Access, en teknik som kommer att klara av att 
skicka dryga 2 Mbit/sekund. Detta är jämförbart med den bredbandsuppkoppling många 
svenskar har hemma. En förutsättning för att konsumenterna kan utnyttja den nya 
tekniken för att se på mobil-TV är dock att även telefonerna måste uppgraderas för att 
klara av HSDPA, något som gradvis kommer att erbjudas med nya telefoner tidigast 
under 2007.  
 
Med unicast finns möjligheten att sända varierande ljud och bild till varje tittare i 
mobilnätet. Varje person kan alltså se på olika TV-program, vilket möjliggör video on 
demand-tjänster. Detta innebär i sin tur stora möjligheter till personalisering. 

3.3.5 Tekniker för broadcast 
Förutom unicast-tekniken finns i mobilnäten en möjlighet att sända ett och samma 
program till alla som tittar; enligt samma princip som de traditionella TV-kanalerna. 
Detta bygger på varierande tekniker för broadcasting. En teknik som finns standardiserad 
för 3G-näten benämns MBMS, Multimedia Broadcast/Multicast Service. Med MBMS 
behövs inte lika mycket kapacitet i mobilnäten. Detta eftersom det räcker med en 
dataström för att skicka ut ett och samma program till flera tittare. MBMS kräver enligt 
Cedborg mindre uppdateringar av mobilnäten, dock klart mindre kostsamma än HSDPA. 
 
Vidare finns ett antal standarder som inte har sitt ursprung i mobiloperatörernas värld. 
Parallellt med denna utveckling i mobilnäten sker inom den traditionella TV-branschen 
ett teknikskifte från analoga till digitala TV-sändningar. En standard för digital marksänd 
TV som utvecklats de senaste åren kallas DVB-T (Digital Video Broadcast Terrestial). 
En mobil version som vidareutvecklats heter DVB-H (Digital Video Broadcast för 
Handhelds), vilket är den standard som flest tillverkare av teknisk utrustning och 
mjukvara har anslutit sig till. Det som skiljer DVB-T och DVB-H är att den sistnämnda 
har en sändningsteknik som sänder data i korta koncentrerade pulser, så kallad time 
slicing. Ett resultat av tekniken är att mottagaren inte behöver vara aktiv och uppkopplad 
hela tiden, vilket är mer effektivt för små mottagare med begränsad batterikapacitet. 
DVB-H har också mer inbyggda felkontroller som ska korrigera för eventuella 
överföringsfel vilket dessutom gör den lämplig för små mobila mottagare. Bakom DVB-
H står i dag flera stora mjukvaruleverantörer och tillverkare av teknisk utrustning. Nokia, 
Ericsson, Motorola, Texas Instruments, Microsoft och NEC är bara några av alla de 
företag som anslutit sig till stanrdarden. DVB-H är främst planerad att användas i Europa. 
 
Med DVB-H sker utsändningarna med helt nya frekvenser och kompletterar därför de 
frekvensband som dagens alla befintliga mobil- och TV-system använder. För att ta emot 
dessa sändningar måste mobiltelefonen utrustas med en speciell mottagare. Det är för 
närvarande enbart två svenska företag som har fått licens av Post och Telestyrelsen, PTS, 
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att provsända med DVB-H. Dessa är Teracom och Viasat som båda fick sina tillstånd 
utfärdade i januari 2006. 
 
Det finns konkurrerande tekniker till DVB-H. En som har fått starkt fotfäste i Asien 
kallas DMB (Digital Media Broadcasting) och har framgångsrikt används för mobil-TV i 
Sydkorea (Shin, 2005). I USA har det gjorts försök med tekniken MediaFLO. 
 

3.3.6 Kombinationer av unicast och broadcast 
Nordlöf anser att det sannolikt kommer vara en blandning av tekniker som kommer att 
användas för mobil-TV. (Nordlöf 2006) Enligt hans beräkningar kan mobiloperatörernas 
befintliga nät användas ganska långt innan kapaciteten blir en begränsande faktor och 
broadcast-tekniker blir nödvändigt. Vidare målar han upp en bild där broadcast används 
för populära program med stor kundbas och med unicast som komplement för ett smalare 
personifierat utbud.  
 

3.4 Tillstånd och frekvensutrymme  
Det analoga TV-nät som funnit i Sverige sedan 1950-talet håller just nu på att släckas ner 
till förmån för ett digitalt TV-nät som är under uppbyggnad (http://www.pts.se) I 
samband med avvecklandet frigörs ett frekvensutrymme som kan användas för en lång 
rad ändamål. Högupplösta TV-sändningar (HDTV), mobiltelefoni, digitalradio samt 
någon form av broadcast-teknik för mobil-TV är några tänkbara användningsområden. 
Regeringen har tillsatt en kommission, digital-TV-kommissionen, som ska arbeta fram 
till 2008 med frågan om vad detta utrymme slutligen ska användas till 
(http://www.pts.se).  
 
Konsultföretaget XLNT Strategy har på uppdrag av PTS gjort en utredning där en lång 
rad aktörer har fått svara på vad de anser är det viktigaste användningsområdet för 
frekvensutrymmet. (XLNT Strategy, 2005) Denna undersökning visade att intresset för 
mobil-TV är stort intresse från många aktörer. Beslut om vad detta frekvensutrymme ska 
användas till kan komma att påverka möjligheten till att bygga till exempel ett nät med 
DVB-H, både i positiv och i negativ riktning. 

 
 
 



 28   

4. Analys 
I detta kapitel skapar vi scenarier som bygger på de intervjuer vi gjort samt teori-
diskussionerna i föregående kapitel. 
 
Vi utgår från de två drivkrafter som identifierats tidigare i uppsatsen och redogörelser 
från teoriavsnittet. Vidare går vi igenom vad intervjupersonerna har angett som de 
viktigaste osäkerhetsfaktorerna och argumenterar för vilka av dessa osäkerhetsfaktorer vi 
valt för scenarioanalysen. 
 
Samtliga respondenter nämnde som en övergripande fråga den om huruvida mobil-TV 
kommer att vara något som efterfrågas överhuvudtaget. Detta är givetvis en fundamental 
fråga för allt resonemang kring scenarier och strategier för mobil-TV. Vi anser dock att 
den frågan inte kan lyftas ut som en enskild fråga, utan att den innefattas i alla andra. Det 
finns alltså inte en faktor som kan avgöra hur stora framgångarna blir med mobil-TV.  
 

4.1 Drivkraft 1 - Produktutveckling 
Med utgångspunkt i det som diskuteras i teorin kan vi se följande trender inom 
produktutvecklingen för TV-branschen: 
 

• Individualisering och interaktivitet – När, var och vad är frågor som i stor 
utsträckning inte kommer påverka konsumtionen av TV. Möjligheterna att 
tekniskt påverka programsändningar kan komma att få större utrymme i fram-
tiden, vilket kan komma att förändra hur produktionen sker. Även det ökade 
intresset för reality-TV och dokusåpor kan ses som ett uttryck för interaktivitet, 
det vill säga där ”normala” svenska människor själva får möjlighet att delta i 
program och påverka utgången av desamma. 

• Globalisering – Avregleringar och den nya tekniken har möjliggjort ett stort 
utbud av utländska kanaler. Samtidigt har detta medfört att konkurrenssituationen 
har förändrats på den svenska samt den globala marknaden.  

• Konvergens8 – Det förändrade medielandskapet har inneburit förändrade ägar-
strukturer, där stora koncerner idag äger flera olika mediekanaler.  

 
Betraktar man dessa faktorer sammantaget får man en bild av en TV-marknad där 
utvecklingen går mot en situation där konsumenterna har ett rikt utbud av, svenska och 
utländska, kanaler ägda av stora internationella koncerner att välja mellan. Det finns allt 
större möjligheter för konsumenterna att själva välja vad de vill se, både genom att 
antalet kanaler har blivit fler och genom större möjligheter att själv skräddarsy utbudet. 
Det kommer allt fler program där tittarna påverkar innehållet, antingen genom någon 
form av omröstningar eller genom att representanter för allmänheten är med som 
deltagare i programmen, till exempel i dokusåpor. 
 

                                                 
8 Begreppet är hämtat från UMTS-utbyggnaden i Sverige, PTS, 2005. 
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Med utgångspunkt i det som diskuteras i teorin kan vi se följande trender inom 
produktutvecklingen för mobilbranschen: 
 

• Individualitet – Även på mobiltelefonimarknaden kan man i takt med att 
valfriheten har ökat också skönja en högre grad av individualitet. Konsumenten 
har möjlighet att i större utsträckning anpassa mobiltelefonin efter sina behov. 
Enheterna är fler att välja mellan samtidigt som tjänsteutbudet är omfattande. 
Också betalmodellerna individualiseras i större utsträckning; månadsabonnemang 
med fri dataöverföring och kontantkort är två exempel på betalalternativ. 

• Ökad användning av innehållstjänster - Nedladdning av ringsignaler, spel och 
bilder dominerar marknaden för innehållstjänster. Med ökad lagringskapacitet och 
bandbredd ökar också möjligheterna att ladda ner musik och video. Vanan samt 
kännedomen är avgörande för utvecklingen. 

 
Dessa faktorer sammanslaget skapar en bild av dagens svenska mobilmarknad där det 
finns ett allt rikare utbud av innehållstjänster. Mobiltelefoni handlar inte längre bara om 
att ringa röstsamtal. Genom samarbeten med till exempel skivbolag, nyhetstidningar och 
andra innehållsägare erbjuds mobilkunderna möjlighet till att ladda ner musik, läsa 
nyheter och att utnyttja mobiltelefonen för att söka efter information och underhållning. 
Dagens mobiltelefonkunder har stor möjlighet att hitta ett abonnemang som passar deras 
typ av användande. Vidare kan de förvänta sig att utbudet ska öka och att priserna ska 
minska över tid. 
 
Bland de intervjuer vi gjort har ett antal osäkerhetsfaktorer identifierats. En av dessa är 
produktutveckling, som enligt de intervjuade personerna är avgörande för hur branschen 
för mobil-TV kommer att utvecklas. 
 
Vidare belyser Cedborg på 3 frågan om vem som ska få rättigheter för innehåll och anger 
den som en viktig osäkerhetsfaktor. Davidsson på Kanal 5, som har förstahands-
information från en TV-kanals verksamhet, säger att det inte är några problem för en TV-
kanal att också få mobila rättigheter för de program som TV-kanalen sänder i sina 
ordinarie utsändningar. Frågan om rättigheterna är alltså enligt honom mindre viktig.  
Davidsson och Cedborg poängterar båda vikten av frågan om vilket innehåll som 
kommer efterfrågas från kunderna. Om detta innehåll är något som sänds i TV-kanalernas 
ordinarie utbud kommer också det mobila utbudet att ägas av samma TV-kanal. Om det 
innehåll som efterfrågas däremot inte sänds i någon befintlig kanal är det öppet för vilken 
aktör som helst att producera och äga det. Alltså är det viktigt att identifiera vilken typ av 
innehåll som kommer att efterfrågas, i stället för att fokusera på vem som kommer att få 
rättigheter till de program som redan i dag sänds i de befintliga TV-kanalerna. 
 
Cedborg anger som en sista viktig faktor ägandet av kundrelationen. Denna fråga nämns 
inte av Lindahl på Teracom, vilket förefaller naturligt med tanke på att Teracom främst 
bygger och driver nät och inte har någon relation till slutkonsumenten. Davidsson utgår 
främst från kanal 5:s perspektiv och lägger stor vikt vid möjligheten att nå ut med 
kanalens befintliga utbud. Frågan om vem som äger kundrelationen blir från TV-kanalens 
perspektiv inte central om resonemanget utgår från det innehåll och de tittare som redan 
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finns. Man skulle alltså kunna säga att trots att Davidsson bortser från frågan om kund-
relation och tar den för given så har den en central plats i hans resonemang. 
 
De osäkerhetsfaktorer som påvisats för produktutveckling är alltså: 
 

• Rättigheter för innehåll (Cedborg, Plenk) – Vem får rättigheterna att sända alla 
program mobilt? 

• Användarmönster (Cedborg, Davidsson, Plenk) – Vad kommer att efterfrågas av 
kunderna? 

• Kundrelationer (Cedborg) – Vem kommer att ha den affärsmässiga relationen 
med kunden? 

• Samarbeten och affärsstrategier (Plenk) – Vilka samarbeten kan man tänka sig? 
 
 

4.2  Drivkraft 2 - Teknikutveckling 
Med utgångspunkt i det som diskuteras i teoriavsnittet kan följande trender inom 
teknikutvecklingen för TV-branschen identifieras: 
 

• Ökad digitalisering – den nya tekniken möjliggör ytterligare utökade program-
utbud via flera olika medier. 

 
Den tekniska utvecklingen på TV-marknaden kännetecknas i dag av att det finns allt fler 
sätt att distribuera TV. Från de analoga marksändningarna för drygt 50 år sedan till 
dagens situation med analoga och digitala marksändningar, satellit- och kabel-TV, 
distribution av ljud och bild via webbsidor och nu möjligheten att sända via mobilnäten. 
 
Vidare kan vi se följande trender inom teknikutvecklingen för mobilbranschen: 
 

• Högre överföringshastighet – I och med införandet av 3G-näten finns det i dag en 
överföringshastighet som för något år sedan bara kunde erbjudas med en fast 
uppkoppling. 

• Bättre mobiltelefoner – Dagens modernaste mobiltelefoner har stora färgskärmar 
med hög upplösning, avancerade kameror och minnen på ett par gigabyte. 

 
Den tekniska utvecklingen inom mobilbranschen har gått från stora och tunga telefoner, 
vilka enbart fungerade för samtalsöverföring, till små och lätta multimediaenheter med 
avancerade möjligheter för kommunikation och uppspelning av musik och video. 
 
Från de intervjuer som gjorts för denna uppsats har vi identifierat ett antal 
osäkerhetsfaktorer gällande den tekniska utvecklingen som enligt de intervjuade 
personerna är avgörande för hur branschen för mobil-TV kommer att utvecklas. 
 
Cedborg på 3, Lindahl på Teracom och Plenk på Ericsson anser att det finns en lång rad 
viktiga tekniska frågor kring mobil-TV. De är överens om att det förr eller senare måste 
finnas någon broadcast-teknik. Vad de däremot är oense om är vilken teknik detta kan 
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komma att bli och hur snart den måste införas. Lindahl förespråkar DVB-H, Plenk 
förespråkar MBMS och Cedborg för ett resonemang om att mobiloperatörerna så långt 
som möjligt kommer att utnyttja sina befintliga 3G-nät, vilket innebär att MBMS ligger 
närmare till hands än DVB-H. 
 
Under hösten 2006 kommer Teracom att göra ett större försök med mobil-TV som 
bygger på tekniken DVB-H. Cedborg och Davidsson ansåg båda att det till en början 
sannolikt kommer börja sändas mobil-TV med befintlig mobilteknik men att det senare 
kommer att behövas någon broadcast-teknik och att den mycket väl kan komma att 
utgöras av DVB-H. Lindahl anger frågorna kring vem som kommer att bygga och få 
dessa tillstånd för DVB-H som den främsta osäkerhetsfaktorn. Då det är en av Teracoms 
huvudverksamheter att bygga och driva nätverk för broadcast anser vi att det förefaller 
naturligt att frågor kring detta har en central ställning för dem. Varken Cedborg eller 
Davidsson anger detta som en central fråga för mobiloperatörerna eller TV-kanalerna. 
 
De osäkerhetsfaktorer som påvisats för teknikutvecklingen är alltså: 
 

• Tillstånd för DVB-H (Lindahl) – Vilka kommer att få tillstånd att sända i de nya 
näten? 

• Teknik för infrastruktur (Plenk) – Vilka sändartekniker kommer att användas för 
mobil-TV? 

• Utveckling av nya mobiltelefoner (Plenk) – Vilka nya mobiltelefonmodeller 
kommer att finnas på marknaden? 
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4.3 Fyra möjliga scenarier 
Enligt resonemanget ovan har vi identifierat följande osäkerhetsfaktorer: 
 
Produktutveckling Teknisk utveckling 
1. Rättigheter för innehåll 5. Tillstånd för att sända DVB-H 
2. Användarmönster 6. Teknik för infrastruktur 
3. Kundrelationer 7. Utveckling av nya mobiltelefoner 
4. Samarbeten och affärsstrategier  
 

Tabell 2 - Identifierade osäkerhetsfaktorer 

 
Av de osäkerhetsfaktorer som handlar om teknik är det två stycken som härstammar från 
Plenk på Ericsson (nummer 6 och 7). Han nämner att det kommer att dröja ett tag innan 
vi får svar på dessa frågor. Tekniken MBMS kommer inte att vara kommersiellt 
användbar innan slutet av 2007 och DVB-H kommer inte att behövas kapacitetsmässigt 
förrän om 3-5 år. Detta innebär att det inte kommer att vara dessa frågor som främst 
avgör utvecklingen för mobil-TV under de 18 månader som vår scenarioanalys omfattar. 
Vidare är det endast Lindahl på Teracom som lägger fokus vid frågor kring DVB-H och 
tillstånden för dessa (nummer 5). De övriga intervjuade anser att det kommer bli en 
blandning av befintliga tekniker och att DVB-H är en av många tekniker som kan komma 
att aktualiseras i ett senare skede. Med anledning av detta resonemang anser vi att ingen 
av osäkerhetsfaktorerna som gäller teknisk utveckling kommer att vara avgörande på 18 
månaders sikt. 
 
När det gäller de osäkerhetsfaktorer som handlar om produktutveckling avfärdar 
Davidsson på Kanal 5 helt den första faktorn, den om rättigheter för innehåll. Som 
representant för TV-branschen berättade Davidsson att det inte är svårt för en TV-kanal 
att få de mobila rättigheterna till de program de sänder via konventionell TV. Snarare är 
det tvärtom, det kan vara svårt för någon annan aktör att få tillgång till dessa rättigheter. 
Detta eftersom innehållsägaren oftast vill ha rättigheterna samlade på ett och samma 
ställe. Den som har rättigheterna till konventionell TV, och har betalat dyra pengar för 
det, får de mobila rättigheterna väldigt billigt ”på köpet”. Men möjligheten finns att 
mobil-TV blir en stor framgång och att det i framtiden kommer att förhålla sig tvärtom; 
de mobila rättigheterna förhandlas fram först och de konventionella TV-rättigheterna 
kommer ”på köpet”. Detta är något som vi inte ser som en sannolik utveckling under de 
närmaste 18 månaderna och tar därför inte med denna faktor i scenarioanalysen. Av de 
tre återstående faktorerna (nummer 2, 3 och 4) anser vi att det är användarmönster och 
kundrelationen som är de viktigaste. Den sista, samarbeten och affärsstrategier, följer av 
de två första och kan snarare ses som en viktig fråga i det strategiarbete som följer efter 
de scenarier baserat på de två första frågorna. 
 
Enligt resonemanget ovan är det alltså två frågor som är viktigast att lyfta fram. Första 
frågan handlar om vilket innehåll som efterfrågas och om innehållets koppling till det 
som i dag sänds på befintliga TV-kanaler. Den frågan väljer vi att kalla för andel unikt 
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innehållsutbud. En låg differentiering innebär att det i huvudsak är det som sänds på TV i 
dag som kommer att efterfrågas i mobiltelefonerna.  En hög differentiering däremot 
innebär att det efterfrågas ett innehåll som utgörs av dels det befintliga TV-utbudet men 
att det bara utgör en liten del av det totala innehållet. I begreppet hög 
innehållsdifferentiering ingår alltså även annat material, till exempel material från 
oberoende produktionsbolag och utländska aktörer. Ingår gör också material som är 
användarproducerat och som tillhandahålls via communities och användarportaler. Enligt 
detta synsätt sträcker sig utbudet från ordinarie TV-program som har en stark och tydlig 
koppling till befintliga konventionella TV-kanaler till användarproducerat material. Detta 
åskådliggörs i figuren nedan. 
 
Den andra frågan som är viktig att lyfta fram är frågan om kundrelationer och mer 
specifikt vilken relation som mobiloperatören har med kunden. Vi kallar denna 
osäkerhetsfaktor för relation till kunden, där en hög relation innebär att det är 
mobiloperatören som säljer innehållet samt tar betalt av kunden och därmed äger den 
huvudsakliga relationen. En låg relation innebär att kunden köper sitt innehåll från andra 
källor och enbart utnyttjar mobiltelefonen för att se på detta innehåll. Detta resonemang 
resulterar i följande fyra scenarier: 
 
 
 

 

 

 
Figur 3 - Fyrfältsmatris med framtagna scenarier 

Mobiloperatörens marknad 
Mobiloperatören har en nära 
relation med kunden och det 
innehåll som efterfrågas 
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Fragmenterad marknad 
Mobiloperatören har inte 
en nära relation med 
kunden och det finns 
ingen tydlig bild av det 
innehåll som efterfrågas.  

Symbios 
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4.3.1 Fragmenterad marknad 

 
Det är nyårsdagen 2008. Emanuel ligger i sängen och drar sig. Det blev en sen kväll i 
går. Minusgrader ute och inga aktiviteter planerade för dagen, Emanuel ser fram mot en 
skön slapp dag med lite TV-tittande. Han bläddrar i morgontidningens TV-bilaga och 
letar efter något roligt att se. ”Nehej, inga bra program i dag heller”, tänker Emanuel 
bittert. ”Vad skönt att jag precis har köpt min nya mobil, där kanske det finns något kul 
att kolla på?” Emanuel bläddrar runt på olika innehållsportaler och hittar snart ett 
franskt produktionsbolag som erbjuder svartvita franska filmer från 60-talet. ”Det nya 
året kanske kunde ha startat sämre i alla fall” tänker Emanuel medan han med ett leende 
på läpparna knappar in den 5-siffriga koden som startar sändningen. Att betala 10 
kronor för filmen är inget problem. ”Det är det franska produktionsbolaget värt” tänker 
Emanuel. ”Dessutom kan jag ligga kvar i sängen med mobilen i handen och se hela 
filmen.” 
 
På den fragmenterade marknaden för mobil-TV finns det årsskiftet 2007/2008 många 
olika aktörer som slåss om kundernas uppmärksamhet och pengar. Det stora utbudet av 
program har gjort att mobil-TV har nått ut till många tittare. 
 
Emanuel är bara en av många konsumenter av mobil-TV. Den stora genomslagskraften 
har inneburit att många olika program finns tillgängliga; främst via nedladdning på 
Internet och mobiltelefonen. Traditionell TV erbjuds, men också extramaterial, program 
från den internationella film- och TV-marknaden samt program producerade av 
slutkonsumenter. De sistnämnda erbjuds via communities och olika bloggar, där 
subkulturer och intressegrupper möts. Egenproducerade program har genomgått en 
explosionsartad utveckling. Det stora intresset för den typen av program har gjort att 
konsumenten nu inte enbart är konsument, utan också producent och distributör. Det stora 
intresset för reality-TV har inte mattats av alls, utan har i och med mobil-TV tagits till 
ytterliggare en nivå.  
 
För att beställa ett program kan konsumenten vända sig till många olika aktörer. För 30 
olika program kan det vara 30 olika betalningsmottagarna, beroende på vem som äger 
rättigheterna till innehållet. Samtidigt finns det en mängd olika program som är gratis. 
Tittare har möjlighet att i stor utsträckning konsumera vilka program de vill, när de vill. 
Detta har gjort att mobiltelefonen kan ses som ytterligare en kanal jämte de traditionella, 
utan begränsning av dimensionerna tid och rum. De starkaste relationerna till 
konsumenterna har de bolag som distribuerar program, vilket till exempel kan vara 
distributionsbolag, produktionsbolag, slutkonsumenter samt mobiloperatörer. 
 
Den snabba etableringsprocessen av mobil-TV innebar att ingen av aktörerna på 
marknaden lyckades få kontroll över situationen. När programmen började sändas 2006 
var det ingen som anade deras genomslagskraft. Medan etablerade aktörer, som 
mobiloperatörerna och TV-kanalerna, förhandlade om sändningsrättigheter och 
samarbetsvillkor växte en marknad av oberoende innehållsproducenter fram. Eftersom 
den globala marknaden för mobil-TV utvecklades parallellt med den svenska fick även 
många utländska aktörer snabbt svenska kunder. Trots den kaosartade utvecklingen finns 



 35   

det många som tjänar pengar på mobil-TV, vilket har resulterat i att en mängd olika 
aktörer utgör den differentierade och fragmenterade marknaden.  

 

4.3.2 Mobiloperatörernas marknad 
 
Ett par dagar in på det nya året är Sandra på sitt landställe i skärgården. ”Vad skönt 
med en lugn och rofylld semester tillsammans med familjen här ute, långt från festandet 
och stressen inne i stan. Men det är ju lite långtråkigt här, inte mycket som händer. 
Undrar föresten hur mina singelkompisar hade det på nyårsnatten?” Sandra tar upp sin 
mobiltelefon och trycker på snabbknappen för TV-tjänsten, vilken tar henne direkt till 
mobiloperatörens startsida. Förutom alla svenska TV-kanaler och möjligheten att köpa 
nya filmer direkt från produktionsbolagen, finns det på startsidan möjlighet att gå in på 
olika communities där användarna själva lägger upp material. Sandra går in på 
kompisgängets video-blogg och ser på ett par klipp från nyårsnattens festande. Hon ser 
hur kompisarna dansar och skrattar. ”Vem är den där snygga killen som Johanna dansar 
med?” tänker Sandra, ”det måste jag ringa och fråga senare”. ”Tänk ändå vad skönt det 
är att kunna vara här ute i skärgården och ändå ha koll på allt som händer, och allt 
ingår i mitt mobilabonnemang”. 
 
Det ökade intresset för mobil-TV är ett faktum och det är mobiloperatörerna som har 
lyckats koppla greppet om marknaden. Insikten om nya och spännande affärsmöjligheter 
var incitament för omfattande ekonomiska satsningar när mobila sändningar först 
introducerades.  
 
Användningen av mobila innehållstjänster har fortsatt att växa, vilket bland annat beror 
på den ökade mobila bandbredden och allt mer sofistikerade mobiltelefoner. Detta har 
möjliggjort förbättrad kvalitet för ljud- och bildåtergivning samt överföring av stora filer 
mellan olika mobiltelefoner. Parallellt med den tekniska utvecklingen har samtalstaxan 
reducerats ytterligare. Användare ringer mera via mobiltelefonen men utnyttjar den också 
för fler ändamål, både i arbetet och på fritiden. På resan till och från jobbet samt på 
semestern används mobiltelefonen för bland annat spelande och mobil-TV.  
 
TV finns som en integrerad funktion i mobiltelefonen. Genom att trycka på en 
snabbvalsknapp startas sändningarna och ett stort utbud av olika TV-program erbjuds 
olika målgrupper. Både etablerade TV-program samt konsumentproduktioner återfinns i 
utbudet.  
 
Mobiloperatörernas snabba agerande har gjort att relationen till den tidigare breda 
kundbasen har behållits. Abonnemangsformerna är många för att passa de olika 
målgruppernas varierande intressen, allt från månadsabonnemang med tillgång till de 
flesta tjänsterna och TV-programmen, till möjligheten att ladda ned enstaka program.  
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Även om enstaka program tidigare började sändas via mobiltelefonen var det under 
hösten 2006 mobil-TV började ta fart. Kortare provsändningar gav indikationer på att 
teknik och innehåll fungerade bra på skärmarna.  
 
Individualiseringstrenden har fortsatt att påverka marknaden. När mobil-TV 
introducerades fanns ett fåtal program att tillgå, men i takt med ökad kännedom växte 
utbudet snabbt. Bakom produktionerna låg inte längre enbart etablerade produktionsbolag 
utan där återfanns andra aktörer, till exempel konsumenter. Trots situationen med många 
innehållsleverantörer anses mobiloperatörerna vara den starkaste sammanhållande kraften 
för mobil-TV. 

 

4.3.3 TV-kanalernas marknad 
 
”Patrik kom, nu måste vi verkligen åka.” ”Typiskt” tänker Patrik ”1-1 och 20 minuter 
kvar, jag vill verkligen se hur matchen slutar. Men det är klart, eftersom det är Kanal 9 
som har sändningsrättigheterna kan jag se slutet i mobilen. Det ingår ju faktiskt i mitt 
månadsabonnemang hos dem”. Patrik slår på sin mobiltelefon och väljer kanal 9. 
Bildkvalitén är riktigt bra med den nya mobiltelefonen Patrik fick i julklapp för två 
veckor sedan. ”Kanal 9 lever verkligen upp till sin slogan ’Det enda du behöver - var du 
än är’” tänker Patrik i bilen när Sverige avgör matchen strax innan full tid. ”Det nya 
året 2008 börjar verkligen bra.” 
 
Mobil-TV är en enorm succé i början på 2008 och det är TV-kanalerna som skördar de 
stora framgångarna. Det finns ett genuint intresse hos gemene man att alltid ha tillgång 
till sina favoritprogram. 
 
På TV-kanalernas marknad är det främst innehåll relaterat till traditionella TV-program 
som erbjuds. Förutom direktsända program enligt de vanliga tablåerna är det 
extramaterial med anknytning till programmen som finns tillgängligt. Exempel på detta är 
intervjuer, bakom-kulisserna-material och dokumentärer som bara går att se i mobilen. 
Dessutom används mobilen till omröstningar, vadslagningar och tittarfrågor. I 
reklampauserna sänds reklam som är speciellt anpassad för mobiltelefonerna, med 
möjligheter för tittarna att köpa ringsignaler, mobilspel och bakgrundsbilder vilka betalas 
direkt på mobilräkningen. Detta innebär att mobil-TV fungerar som ett komplement till 
traditionell TV och att detta bara är ytterliggare ett sätt för TV-kanalerna att nå ut med sitt 
material till tittarna. Den senaste veckans program finns tillgängliga för nedladdning och 
inför nya säsonger av TV-serier finns sammanfattningar av det som hände i förra 
säsongen tillgängligt i mobiltelefonen. På detta sätt bidrar mobil-TV till att öka intresset 
för de traditionella utsändningarna och blir en naturlig och integrerad del av kanalernas 
utbud. 
 
Kunderna har den starkaste relationen med TV-kanalerna. Det är deras utbud man är 
intresserad av och det är deras innehållsportaler man hämtar materialet från. Mycket av 
det som ses är finansierat med reklam och det innebär att mobil-TV är ytterligare ett sätt 
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för TV-kanalerna att sälja reklamtid. Annonsörerna är intresserade av alla nya 
möjligheter som erbjuds och mobilreklam har blivit en stor och lönsam industri. Genom 
att registrera sig som kund hos TV-kanalerna och ange namn, mobilnummer, 
personuppgifter och intressen får man gratis tillgång till allt material från 
innehållsportalen. Kanalerna utnyttjar personuppgifterna till att segmentera kunderna och 
visa olika reklam för olika målgrupper. Det är givetvis frivilligt att registrera sig som 
kund och den som vill får vara anonym, men då får man inte längre gratis tillgång till allt 
man vill se. Det direktsända materialet är fortfarande gratis, men man måste betala för allt 
extramaterial som hämtas från innehållsportalen. På denna TV-kanalernas marknad är 
mobiloperatörernas huvudsakliga uppgift att agera distributionskanal.  
 
Vid sidan av mobiltelefoner finns det även fristående mottagare för mobil-TV. Dessa 
säljs via återförsäljare av hemelektronik. Populära användningsområden är i bilen, i 
sommarstugan och som en alternativ-TV i hemmet. Med en större skärm än vad 
mobiltelefonerna kan erbjuda och med ett lägre pris än mobiltelefoner har dessa 
mottagare fått ett visst genomslag. 
 
När mobil-TV först började erbjudas kunderna hösten 2006 insåg TV-kanalerna snabbt 
möjligheterna att sända via ytterligare ett medium. När övriga aktörer fortfarande tvekade 
och funderade på vad som kunde göras, satsade kanalerna stort på att etablera sig på 
marknaden. Med rättigheter till alla populära program och all erfarenhet från de 
traditionella TV-sändningarna fick de möjlighet att snabbt skaffa sig kontroll över den 
mobila distributionskanalen. TV-kanalerna tog alltså initiativet och sökte 
utvecklingsmöjligheter för att nå en bredare publik.  Mobiloperatörerna i sin tur 
avvaktade, vilket innebar att de inte kunde utnyttja det nya mediets alla möjligheter.  
 
Trender som individualisering och interaktivitet har i och med introduktionen av mobil-
TV vuxit sig allt starkare. Eftersom det finns mycket tillgängligt extramaterial runt TV-
programmen och möjligheten att se mer av det man är intresserad av, upplever tittarna att 
mobil-TV ger dem stor kontroll över det som visas. Det har blivit populärt med 
omröstningar och möjligheter att ställa frågor och tävla i olika program. Detta har 
inneburit att tittarna känner sig delaktiga och att dom kan påverka det som händer. Mobil-
TV gör att tittarna går från passiva konsumenter till aktiva deltagare. I början av 2008 har 
allt fler svenska TV-kanaler utländska ägare och ingår i internationella nätverk. Det 
innebär att man kan se en ökande trend mot ett allt större utbud från andra länder. 
Populära program som David Letterman och Conan O’Brien sänds numera i direkt-
sändning i svenska mobiltelefoner.  
 

4.3.4 Symbios 
 
”Vad kan jag hjälpa dig med?” frågar försäljaren och ler mot Karolina. ”Jo jag tänkte 
köpa en ny mobiltelefon, gärna en som jag kan se TV på, man har ju läst så mycket om 
det på senaste tiden” svarar Karolina. Hon fortsätter ”Jag reser så mycket i jobbet och 
det vore kul att följa mina favoritprogram när jag är ute i landet. Med vilka operatörer 
kan jag se på Kanal 9?” Svaret kommer snabbt ”Kanal 9 är ju en av de populäraste 
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kanalerna, och ingår därför i det vi kallar för baspaketet. Det är så många som frågar 
efter de kanalerna så praktiskt taget alla operatörer erbjuder dem. ”Bra”, tänker 
Karolina och väljer ett abonnemang som har baspaketet samt ett par extra sportkanaler 
som verkar roliga. ”Nu kan jag följa curlingen vårsäsongen 2008 också”. 
 
I början av 2008 börjar mobil-TV får ordentligt fäste på den svenska marknaden.  Det har 
kommit många nya mobiltelefoner med stora färgskärmar och mobiloperatörerna 
tapetserar Sveriges annonstavlor med erbjudande om TV-paket.  
 
Starka samarbeten mellan TV-kanaler och mobiloperatörer har visat sig vara en viktig 
komponent för framgångarna för mobil-TV. Det har visat sig att de flesta kunderna vill se 
de program de är vana vid från konventionell TV. Detta har medfört att alla 
mobiloperatörer erbjuder konsumenterna ett baspaket med de vanligaste TV-kanalerna. 
Utöver baspaketet har de flesta mobiloperatörerna några unika extrakanaler som 
komplement. Dessa kanaler är i regel smalare, vilka mobiloperatörerna använder för att 
försöka nå speciella kundgrupper. Någon mobiloperatör erbjuder ett par musik- och 
nöjeskanaler i sitt ungdomspaket medan en annan, som vänder sig mot affärskunder, 
erbjuder CNN och BBC World.  
 
När mobil-TV introducerades på marknaden under 2006 insåg flertalet aktörer att det 
krävdes samarbete. TV-kanalerna hade många populära program och en stor kunskap om 
vad de olika tittarsegmenten efterfrågade. Mobiloperatörerna hade i och med sina 3G-nät 
den nödvändiga infrastrukturen för att nå dessa kunder. Genom att samarbeta och 
fokusera på sitt eget område började man tillsammans bygga en lönsam marknad. Detta 
har lett till att de båda aktörerna gör det de är bäst på, för att tillsammans utveckla 
gemensamma produkterbjudanden. På detta sätt har synergieffekter uppnåtts, 1 + 1 =3.   
 
Relationen till kunderna har stärkts för både mobiloperatörerna och TV-kanalerna. Den 
nya tjänsten mobil-TV har inneburit att konsumenter erbjudits ytterligare en tjänst, 
baserad på etablerade varumärken. Då basutbudet inte varierar mellan olika mobil-
operatörers erbjudanden handlar de största konkurrensfaktorerna om användarvänlighet, 
pris, övrigt tjänsteutbud och vilka tilläggsprogram som går att få hos en speciell 
mobiloperatör. 
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5. Diskussion och slutsatser 
I föregående kapitel har vi presenterat fyra tänkbara scenarier som beskriver den svenska 
marknaden för mobil-TV årsskiftet 2007/2008. Detta har vi gjort med hjälp av de två 
första stegen i den TAIDA-modell som beskrivs i metodkapitlet. I de tre återstående 
stegen är det tänkt att dessa scenarier ska användas för att ta fram en vision och en 
strategi som beskriver hur företaget ska agera i framtiden. Modellen är i första hand 
avsedd att användas för ett enskilt företag och inte för en hel bransch, vilket innebär att 
dessa tre återstående steg kommer att variera mellan olika företag. Då vi i denna uppsats 
har vi valt att studera mobilbranschen som en helhet snarare än ur ett enskilt företags 
perspektiv finns det ingen företagsspecifik vision att använda som utgångspunkt för de tre 
sista stegen. Men genom att anta en tänkbar branschgemensam vision anser vi det ändå 
värdefullt att diskutera hur arbetet med TAIDA-modellen skulle kunna slutföras. Denna 
vision, som naturligtvis blir löst formulerad och saknar förankring hos något enskilt 
företag väljer vi att formulera på följande sätt. 
 
Att vara de svenska konsumenternas naturliga försthandsalternativ för högkvalitativa och 
underhållande mobil-TV tjänster. 
 
Med denna vision som mål kan man arbeta fram ett antal olika strategier för hur företaget 
ska agera utifrån de olika scenarierna. Arbetet med TAIDA-modellen utmynnar då i fyra 
scenarier med fyra olika tillhörande strategier som alla strävar mot den situation som 
beskrivs av visionen. 
 
Sett från en mobiloperatörs situation är det scenariot ”Mobiloperatörernas marknad” som 
är den mest gynnsamma. I detta scenario är det mobiloperatören som har den starkaste 
relationen med kunden. Det innehåll som efterfrågas kommer dels från de traditionella 
TV-kanalerna och dels från andra håll, vilket inkluderar kunderna själva. Genom att låta 
kunderna vara både konsument och producent kan mobiloperatören stärka greppet, 
bibehålla positionen på marknaden och bygga en känsla av gemenskap kring det egna 
varumärket.  
 
Scenariet ”Symbios” är också en attraktiv situation att befinna sig i som mobiloperatör. 
De har även här en stark relation till kunden och erbjuder tillsammans med TV-kanalerna 
det utbud som efterfrågas. En strategi för att nå ”Mobiloperatörernas marknad” från 
denna position är att erbjuda annat innehåll än vad TV-kanalerna kan erbjuda och få 
kunden från att vara en passiv mottagare av TV-program till att bli en aktiv producent.  
 
I scenariet ”Fragmenterad marknad” är situationen splittrad med många olika aktörer. Här 
är det strategiskt viktigt för mobiloperatören att ta initiativet. Genom att paketera och 
erbjuda ett tydligt programinnehåll med etablerade kanaler och alternativt innehåll kan 
mobiloperatören stärka sin position. 
 
Slutligen har vi scenariet ”TV-kanalernas marknad” där mobiloperatören ur ett strategiskt 
perspektiv bör inleda samarbeten med TV-kanalerna. Mobiloperatörerna har en stor 
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kundbas och en färdig affärsmässig infrastruktur för en massmarknadsprodukt, något som 
många TV-kanaler saknar. 
 
Denna uppsats kan förhoppningsvis användas av mobiloperatörer, TV-kanaler och andra 
aktörer som en grund för det fortsatta arbetet med strategier kring mobil-TV. De fyra 
beskrivna scenarierna kan analyseras vidare ur det enskilda företagets perspektiv och 
utifrån den egna visionen kan strategier utarbetas, implementeras och utvärderas.  
 
Det finns delar av den scenarioanalys som presenteras i denna uppsats som skulle kunna 
detaljeras. Vi har valt att intervjua representanter för fyra olika aktörer som har intresse 
av mobil-TV. Det finns naturligtvis fler aktörer som kan tänkas ha en annan bild av 
situationen och ett annat perspektiv och agenda. I de intervjuer vi gjort, som presenteras i 
appendix, har det förekommit diskussioner kring produktionsbolag och andra 
innehållsägare. Det är oklart vilken roll dessa kommer att spela i framtiden. Det har också 
diskuterats de TV-operatörer som finns idag, till exempel ComHem och Viasat, och deras 
roll i distributionskedjan.  
 
Diskussionen om substitutprodukter skulle också kunna utvidgas. Vi nämner podcast som 
en intressant ny teknik vars popularitet växer. Det vore intressant att studera hur en 
marknad för mobil-TV kan se ut med den tekniken, samt vilka aktörer, betalnings-
modeller och vilket innehåll som kan komma att bli aktuella. Vi har i uppsatsen 
identifierat två huvudsakliga drivkrafter som påverkar området mobil-TV. Ett mer 
omfattande analysarbete skulle kunna identifiera ytterliggare drivkrafter, vilket skulle 
kunna föra in fler detaljer och nya perspektiv i analysen. Vi nämner lite kort den 
utredning som pågår om det frekvensutrymme som blir ledigt när det analoga TV-nätet 
släcks ner. En möjlighet för en fördjupad analys är möjligen att föra in drivkraften 
lagstiftning och politik, där dessa frågor lyfts fram.  
 
En sista intressant utvidgning av uppsatsen vore att göra analysen på längre tid än 18 
månader. Genom att välja ett i sammanhanget kort tidsperspektiv undvek vi att fördjupa 
oss för mycket i de tekniska frågorna. I flera av intervjuerna uttrycktes det tankar om att 
den befintliga mobiltekniken skulle vara tillräcklig under de närmaste åren, men att det i 
ett längre perspektiv finns många obesvarade frågor. Detta inte minst vad gäller den 
teknik som kommer att finnas i mobiltelefonerna och andra handhållna mediaspelare.  
 
Genom att föra in en eller flera av de faktorer som räknas upp ovan skulle nya intressanta 
resultat kunna uppnås. Dessutom ändras förutsättningarna allt eftersom tiden går. 
Osäkerhetsfaktorer försvinner och nya tillkommer, något som i allra högsta grad påverkar 
utfallet av analysen. Att göra om faktainsamlingen och analysen vid ett senare tillfälle 
skulle kunna leda till helt andra slutsatser. 
 
Mobil-TV känns som ett spännande och intressant område. Vi är övertygade om att det 
finns en stor potential i produkten och att marknaden kommer att utvecklas på ett 
spännande sätt. Oavsett om det blir TV-kanalernas eller mobiloperatörernas marknad, 
eller en symbios av dessa, finns alla möjligheter att lyckas. TAI är avklarat, nu handlar 
frågan istället om DA, att besluta och agera för att lyckas med mobil-TV.  
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Appendix A, intervju med Ingela Lindahl, Teracom 
 
Teracom AB är ett statligt ägt bolag som har 650 anställda på cirka 10 orter runt om i 
Sverige. Teracoms verksamhet består i huvudsak av fyra saker: 
 

• Analoga och digitala utsändningar av radio och TV 
• Bredbandsaccess 
• Medie- och kommunikationsnät 
• Transmission och inplacering 

 
Teracom AB har två dotterbolag, Boxer TV-access AB som paketerar, marknadsför och 
säljer kanalpaket för det digitala marknätet, samt Teracom Components AB som säljer 
tekniska produkter för broadcasting och telekomsystem. Teracom är ett av de två företag 
som för tillfället har tillstånd för att sända DVB-H, och bedriver för närvarande ett 
mindre försök på området. Ett större försök med cirka 500 användare är planerat till 
hösten 2006.  
 
Ingela Lindahl har arbetat på Teracom sedan 1998 och är affärsutvecklingschef. Intervjun 
genomfördes hos Teracom fredagen den 21 april 2006. Intervjun genomfördes som en 
öppen dialog, där syftet var att få ta del av tankar och idéer om framtidens mobil-TV från 
en nätägares perspektiv. Följande avsnitt redogör för vad som i stora drag framkom i 
intervjun. 
 
Ingela har ingen färdig definition av vad mobil-TV är. Hon säger att en viktig komponent 
är det direktsända flöde som vi kan se i dag på i det vanliga TV-utbudet, att ”det måste 
finnas en TV-känsla”. 
 
Ur Ingelas synvinkel är frågan om tillstånd viktigast. Det kommer inte att finnas 
obegränsat med sändningsutrymme och beroende på vilka som får tillstånd kan man 
tänka sig att olika affärsmodeller utvecklas. De traditionella affärsmodellerna kan 
kompletteras med nya aktörer, t.ex. så är det inte självklart vilken roll mobiloperatören 
kommer att spela i det framtida medialandskapet. Det kan också vara möjligt med aktörer 
som kommer att spela nya roller. Ingela nämner som exempel möjligheten att det finns 
utrymme för aktörer som aggregerar innehåll och har avtal med olika TV-kanaler och 
produktionsbolag, och som säljer detta vidare till TV-operatörer (exempelvis ComHem 
och Canal Digital) och mobiloperatörer. I detta resonemang ser Ingela en möjlighet för 
mobiloperatörerna att sända direkt till konsumenterna eller via en distributör (exempelvis 
Teracom). Detta åskådliggörs i figuren nedan. 
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Figur 4 - Lindahls syn på distributionskedjan för mobil-TV 

 
I frågan om terminaler tror Ingela att kedjor som säljer konsumentelektronik kommer att 
erbjuda fristående mobila digitala TV-mottagare, men att det är mobiltelefonen som 
erbjuder de starkaste affärsmöjligheterna. I mobiltelefonen finns det en returkanal som 
kan användas för interaktivitet, t.ex. omröstningar, köp och olika varianter av tittarfrågor 
eller debattinlägg. Dessutom kommer det nog bara vara ett fåtal kanaler som går att se 
utan abonnemang som kommer att vara tillgängliga i de fristående TV-mottagarna. 
Övriga betalkanaler kommer att kunna erbjudas som tillägg till de vanliga 
mobilabonnemangen. 
 
Ingela är positiv till tekniken DVB-H. Hon nämner även DAB som ett möjligt alternativ. 
Att som en mobiloperatör använda den befintliga 3G-tekniken och skicka en dataström 
separat för varje användare som vill se på TV tror inte hon är ett hållbart alternativ i 
längden. Det måste finnas möjlighet att med broadcast-teknik skicka ett och samma 
program till många användare för att det ska löna sig. 
 
Vi diskuterade de tester av mobil-TV som gjorts i England och Finland. Ingela påpekar 
att det kommer att bli förskjutningar i tittarnas konsumtionsmönster. Det kommer inte 
vara samma prime time i mobiltelefonen som i konventionell TV. Detta kommer att 
innebära att TV- och mobiloperatörerna måste tänka till över vad som erbjuds för 
programutbud på dygnets olika tider. 
 
Som avslutning noterar vi att Ingela är mycket positiv till möjligheterna kring mobil-TV, 
även om det kan komma att ta en del tid innan tjänsten är etablerad på marknaden. Hon 
säger ”Man överskattar alltid hur fort det går, men underskattar genomslagskraften”. 
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Appendix B, intervju med Andreas Cedborg, 3 
Mobiloperatören 3, eller Hi3G Access AB som företaget egentligen heter, ägs till 60 % 
av det Hongkong-baserade bolaget Hutchison och till 40 % av svenska Investor. Sedan 
2003 driver bolaget ett 3G-nät i Sverige. 
 
Andreas har arbetat på 3 sedan 2001, och är chef för avdelningen Innovations som har 
hand om stora tekniska projekt och förstudier av nya affärsområden. Intervjun ägde rum 
25 april 2006, och genomfördes som en öppen dialog, där syftet var att få ta del av tankar 
och idéer om framtidens mobil-TV från en mobiloperatörs perspektiv. Följande avsnitt 
redogör för vad som framkom i intervjun. 
 
Ur Andreas synvinkel är det fem områden som är intressanta att diskutera:  

• val av sändarteknik 
• infrastruktursinvestering 
• ägande av kundrelation 
• ägande av innehåll 
• konsumtionsmönster 

 
Vad gäller teknik ser Andreas tre huvudsakliga varianter som kan användas. Den första är 
unicast, det vill säga ett användande av befintlig 3G-teknik, där ljud och bild sänds en 
gång till var och en som tittar. Med den tekniken kan operatören teoretiskt sett erbjuda ett 
oändligt antal kanaler, eftersom varje tittare tar emot ett eget flöde av ljud och bild.  Men 
eftersom varje tittare förbrukar en viss kapacitet, finns det ett övre tak för hur många som 
samtidigt kan titta.  
 
Andreas säger att 3 försökt räkna på hur många samtidiga tittare som det finns kapacitet 
för, men att det är svårt att göra en bra uppskattning. Detta eftersom dessa beräkningar 
bygger på ett antal osäkra antaganden om tittarnas beteendemönster.  
 
Den andra tekniken som kan användas är MBMS, som kan erbjuda 10-15 kanaler per 
geografisk region, där en region kan vara så liten som en enskild stadsdel.  
 
Den tredje och sista tekniken är DVB-H vilket skulle innebära ett helt nytt mobilt TV-nät 
med kapacitet för 30-50 kanaler. Både MBMS och DVB-H är broadcasting-tekniker med 
låga möjligheter till personalisering.  
 
De olika teknikerna ovan innebär olika stora investeringar. Unicast utnyttjar det nät som 
operatörerna redan har byggt och innebär alltså inga extra kostnader. Denna teknik kan 
eventuellt behöva kompletteras med tekniken HSDPA för ökad kapacitet, vilket skulle 
kosta cirka 250-400 miljoner kronor. MBMS skulle innebära en investering av 
storleksordningen 200 miljoner kronor och innebär tekniskt sett en uppgradering av de 
befintliga 3G-näten. DVB-H är klart dyrast eftersom den tekniken innebär byggandet av 
ett helt nytt nät. Detta skulle kosta i storleksordningen 2 miljarder kronor. Som en 
referensram kan nämnas att de rikstäckande 3G-nät som redan byggts i Sverige har kostat 
cirka 5-6 miljarder kronor.  
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Enligt Andreas är dessa investeringskostnader viktiga att ta i beaktande eftersom de 
måste kunna räknas hem enligt det business case som används. Detta sammanfattas i 
tabellen nedan: 
 
 
Teknik Investeringskostnad 
Uppgradera befintligt mobilnät till HSDPA 250-400 miljoner kronor 
Komplettera befintligt mobilnät med MBMS 200 miljoner kronor 
Bygga ett rikstäckande nät för utsändningar med 
tekniken DVB-H 

2 miljarder kronor 

Bygga ett rikstäckande 3G-nät 5-6 miljarder kronor 
 

Figur 5 - Cedborgs sammanställning av kostnader för nätutbyggnad 

 
Det är viktigt för en mobiloperatör att äga relationen med kunden, det vill säga att vara 
den som levererar TV-tjänsten till slutkunden och därigenom kontrollerar vad kunden ser 
och tar betalt för detta. Man kan tänka sig ett scenario där mobiloperatören erbjuder olika 
kanalpaket och ett scenario där TV-operatörer och TV-kanaler erbjuder kanalpaketen. 
 
Vad gäller innehållet så är det inte klart vem som kommer att få rättigheter att sända 
program via mobil-TV. De i dag existerande TV-kanalerna har oftast köpt rättigheter för 
enstaka visningar av alla program, rättigheter som oftast bara gäller det traditionella TV-
mediet. Man kan därför tänka sig att TV-kanalerna kommer att erbjuda specialanpassade 
mobilkanaler med innehåll som de har rättigheter till i det formatet, till exempel 
egenproducerat material.  
 
Slutligen diskuterar Andreas olika tänkbara konsumtionsmönster. Han är skeptisk till vad 
de undersökningar som gjorts tidigare egentligen säger om den framtida svenska 
marknaden. Det finns kulturella skillnader mellan de länder som undersökts och det finns 
en glapp mellan vad folk säger i undersökning och vad folk de facto gör. Dessutom tror 
Andreas att undersökningarna är vinklade beroende på vilket företag som är med och 
sponsrar. En stor skillnad i konsumtionsmönster mellan TV och musik är att TV-program 
är mer av färskvaror jämfört med musik. Gårdagens TV-program är inte lika intressant 
som gårdagens musik. Detta innebär att det sannolikt inte blir lika stora problem med 
rättigheter och olaglig kopiering för TV som det är för musik. 
 
I samband med diskussionen om konsumtionsmönster gör Andreas ett räkneexempel. 
Den genomsnittliga intäkten för en mobiltelefonkund är enligt PTS cirka 150 kr i 
månaden. Utöver dessa tror Andreas att den genomsnittliga kunden är villig att lägga 20-
50 kr i månaden extra på en TV-tjänst. Om man antar att högst 30 % av kundbasen väljer 
att abonnera på TV-tjänst skulle denna tjänst hos en mobiloperatör med en miljon kunder 
ge en total omsättning av 72-180 miljoner kronor per år. Dessa siffror ska ställas i 
relation till investeringskostnaderna för de olika teknikalternativen som ställs upp ovan. 
Andreas menar att det inte är så lätt att räkna hem ett helt DVB-H-nät. 
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Andreas har ingen klar definition av begreppet mobil-TV. Han säger att det sannolikt 
kommer att vara en blandning av direktsänd konventionell TV och ett utbud av nyare och 
äldre program som kommer att finnas tillgängliga enligt på begäran. En viktig faktor är 
den möjlighet till personalisering som mobiloperatören har om unicast används i någon 
form. 
 
Som avslutning ber vi Andreas lyfta fram de tre viktigaste frågorna som avgör hur en 
mobiloperatör kan komma att agera vad gäller mobil-TV. Den första frågan han nämner 
är frågan om innehåll. Sedan nämner han frågan om vem som äger kundrelationen. Sist 
av allt nämner han tänkbara användarmönster. 
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Appendix C, intervju med Andreas Davidsson, Kanal 5 
 
Kanal 5 är en av Sveriges fem största TV kanaler och ägs till 100 % av SBS Broadcasting 
som är en internationell mediekoncern med radio och tv-kanaler runt om i hela Europa. 
Kanal 5 gör TV med huvudsaklig inriktning på underhållningsprogram serier och film. 
 
Andreas Davidsson har jobbat på Kanal 5 i 2,5 år och är innehållsansvarig inom Nya 
Medier. Intervjun hölls den 3 maj 2006 på Kanal 5:s huvudkontor som är beläget på 
Rådmansgatan 42 i Stockholm. Intervjun genomfördes som en öppen dialog, med syfte 
att få fram kanal 5:s syn på framtiden inom mobil-TV, utan vår påverkan i någon 
riktning. Nedan följer vad som framkom under intervjun. 
 
Andreas övergripande uppfattning om mobil-TV är att det är ”hypat”, det vill säga att det 
är ett begrepp som är modernt att använda, men att det inte alltid finns någon substans 
bakom allt prat. Det finns inga omedelbara pengar att hämta, inte så många användare 
som efterfrågar det, och inte någon mogen teknik som är självklar menar Andreas. Mobil-
TV är ett modeord som alla använder i dag, men att det är mycket väsen för ingenting på 
marknaden. Ordet mobil-TV är svårdefinierbart, Andreas menar att live-känslan måste 
finnas med i form av någon slags direktsändning men anser samtidigt också att 
nedladdade klipp ryms inom begreppet.  
 
Avsaknad av mogen teknik får till följd att användandet blir begränsat. Frågetecknen 
kring mobil-TV är många och Andreas anser att det kommer ta tid för konsumenten att 
ändra sitt beteendemönster. Andreas säger att det inte finns någon panik för Kanal 5:s del 
och att man inte måste ligga i framkanten av utvecklingen. Det är viktigt för Kanal 5 att 
ta ett steg i taget och se vad som fungerar. Till en början kommer kanal 5 använda sig av 
unicast för att streama sitt utbud av mobil-TV. Om DVB-H blir tekniken som gäller så 
kommer Kanal 5 att använda det. Andreas säger att "vi ska finnas på de plattformar där 
våra tittare vill bli underhållna." 
 
Den största målgruppen, de man kommer att tjäna pengar på, är inte ”tekniknördarna” 
utan gemene man som tar till sig en produkt i ett senare skede vilket gör att vikten av att 
vara med i framkanten minskar ännu mer.  
 
Kanal 5 har testat olika distributionstekniker förutom de traditionella tv sändningarna, 
som till exempel webcasting vilket innebär att programmen finnas tillgängliga att se på 
kanalens hemsida. De planerar under sommaren 2006 att erbjuda möjligheten att också 
ladda ner program via deras hemsida, så kallad podcasting. I samband med webcastingen 
har de testat olika betalningsmodeller. De har testat att ha reklam före sändningen, efter 
sändningen och även helt reklamfritt. I kombinationen med detta har de även testat olika 
betalningsmodeller där visa klipp har varit avgiftsbelagda och andra helt gratis. Detta har 
sedan utvärderats genom att de har mätt antalet nedladdningar och på så sätt fått en bild 
av vad tittarna efterfrågar. 
 
 



 50   

 
Kanalen har dessutom i ett par år sänt extramaterial från programmet Big Brother via 
mobiloperatören 3’s nät med unicast-teknik. Kunskapen från Big Brother-sändningar har 
gett Kanal 5 en viss erfarenhet på området. Kanalen anser att de ligger bra till jämfört 
med sina konkurrenter.  
 
I ett första steg anser Andreas det vara mest intressant med nedladdade klipp och 
extramaterial som kompletterar det ordinarie materialet, exempelvis höjdpunkter från 
andra sändningar. Senare kan detta kompletteras med liveutsändningar av de ordinarie 
TV-programmen. Han säger att det är lätt för dem att i ett andra steg lägga upp hela 
program som sänds i direktsändning om kanalen märker att efterfrågan finns. 
 
Andreas menar att det finns en stor osäkerhet kring hur finansiering ska ske i framtiden 
och vad som är värdedrivande i mobil-TV. Han säger att mobil-TV i framtiden kanske 
kan inta rollen som en marknadsföringskanal för Kanal 5 och dess ordinarie sändningar. 
Kanal 5 är medveten om sin ställning på marknaden, man är först och främst en TV-kanal 
och ingenting annat. Förutom att vara en marknadsföringskanal till de vanliga 
programmen säger Andreas att det kan finnas vinster i de reklamintäkter som kommer 
från de tittare som använder mobil-TV. Han säger att ”det viktiga är att det inte blir 
några stora tekniska investeringar som kostar massor med pengar”.  
 
Andreas nämner att osäkerhetsfaktorn när det gäller konsumentbeteende är stor.  
Kanal 5 tror att tittarmönster kommer variera mellan ordinarie TV och mobil-TV. Det är 
svårt att säga vad som kommer att fungera och vad tittarna kommer att efterfråga.  
  
Kanal 5 är medvetna om deras position på marknaden inom segmentet unga människor 
som vill ha ”roligare” TV. Andreas anser att det är kanal 5 som står för det starka 
varumärket och att mobiloperatörerna bara levererar tjänsten tekniskt till kunden.  
 
Andreas för ett resonemang där han menar att på sikt kommer mobiloperatörernas roll att 
marginaliseras och bara innefatta leverans av trådlös överföring, och att det kommer vara 
TV-kanalerna som står för innehållet. Han drar paralleller med Internet i slutet av 90-
talet. Då var det portalerna som försökte fylla nätet med innehåll, då det i dag är 
mediabolagen. Kanal 5 ser inte något samarbete som exkluderar någon operatör utan har 
som målsättning att finnas hos alla mobiloperatörer. 
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Andreas syn på distributionskanalerna och mobiloperatörens reducerade roll kan 
sammanfattas i bilden nedan: 

 
  
 

Figur 6 - Davidssons syn på möjliga distributionskanaler för Kanal 5 
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Appendix D, intervju med Christian Plenk, Ericsson 
Ericsson är en av tungviktarna i den internationella telekombranschen. Företaget 
grundades 1876 och har de senaste årtiondena befunnit sig i framkanten av utvecklingen 
av mobila system. Christian Plenk är Managing Principal Director Mobile Media för 
Ericsson Business Consulting.  Intervjun ägde rum 8 maj 2006, och genomfördes via 
email, där syftet var att få ta del av tankar och idéer om framtidens mobil-TV från en 
mobilnätsbyggares perspektiv. Följande avsnitt redogör för vad som framkom i intervjun. 
 
Enligt Christian är Ericsson det företag som driver utvecklingen av MBMS, vilket 
kommer att vara tillgängligt kommersiellt under andra halvåret 2007. I samband med 
detta säger Christian att Ericsson erbjuder fullständiga tekniska lösningar för att 
implementera tjänster med mobil-TV, allt från servrar via teknisk infrastruktur till 
mjukvara för mobiltelefoner. 
 
Christian anser att mobiloperatörerna möjligen kan lansera mobil-TV med den befintliga 
tekniken, men att det inom 3-5 år kommer att behövas någon broadcast-teknik, och att 
denna teknik ska vara MBMS. Enligt Christian kommer den tekniken vara tillgänglig 
snabbare och vara billigare än till exempel DVB-H. I väldigt tätbefolkade områden kan 
Christian eventuellt tänka sig en kombination av flera tekniker där DVB-H eller DMB 
kan ingå, även om han menar att olika 3G-tekniker ska räcka. 
 
Christian vill inte peka ut någon enskild fråga som den viktigaste frågan som kommer att 
avgöra framtiden för mobil-TV. Han säger att det är en lång rad frågor som alla är 
viktiga, bland annat val av teknik för infrastrukturen, utvecklingen av nya mobiltelefoner, 
rättigheter för innehåll, samarbeten och affärsstrategier och kundernas beteende. 
 
Vad gäller innehåll i mobil-TV tror Christian på korta nyhetssammanfattningar 
tillgängliga on-demand, direktsända sportevenemang, korta TV-serier anpassade för det 
mobila formatet, samt innehåll som kommer direkt från slutanvändarna som till exempel 
mobila TV-bloggar. Han säger att ”mobileTV will be not 'TV over the Mobile' rather then 
'TV for the Mobile' ” 
  
 


