
Scenariobeskrivningar som grund fdr
Telias afffrrsstrategi
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Scenarier Kunderna tar snabbt till sig ny teknik och har ett
starkt intresse fdr de mdjlgheter detta 6ppnar.
kmovation och enterprenOrsskap g0r att teknik
ooh affiirsmodeller utveoklas i snabb takt.
Telekombolagen mOter konkurrensav hirt
nischade fdretag i alla omriden. Den h6rda
konkurrensen, minga smt aktdrer ooh stor
valfrihet medfdr att fOretagen tvingas att
koncentrera sig pA de omrAden diir de har starka
konkurrensfOrdelar.

tt ' t t .g l , lg

EfterfrAgan pn nya IT-tjiinster 6kar l6ngsammare
Srn f0rviintat inte minst pA grund av att tidigare
fdrviintningar pA snabb utveckling inte kunnat
uppfyllas. Privatmarknaden 6r liten och
anvtinder IT i blygsam omfaturing. Efterfrtgau
drivs frflmst av fOretag som ser en direkt
mtijlighet till rationaliseringar. Resultatet av den
waga efterfrigan blir en omstrukturering ooh
fokusering inom kommunikations-, dator- och
innehAllsbranscherna. Utbyggnad av
infrastrukhr sker efter strikt ldnsamhetskalkvl.

l,r/irrg lI i,rfe , l,i l.

Marlcnaden drivs av n6gra stora globala
softwarefdretag och "innehAllsforetag " med
athaktiv IPR och starka varumiirken. Krurdema fir
ett mycket omfattande, varierande och
skrdddarsytt utbud av tjdnster ooh innehAll.
Tekniken iir ofta sluten. Mediemoguler anvdnder
satellit eller digitala terrasta nlit ftir att "bypassa"
kabeloperatiirer och telekombolag. Konkurensen
mellan telekombolagen leder tilll prispress och
s4mre l0nsamhet. Transport blir en "oommodity".
Telekombolagen fbrlorar kundrelationer och blir
underleverant0rer

Trots att konjunkturen dr god, finns markanta
strukturella samhdllsproblem med tvitredje-
delssarnhdlle och dkande klyftor. Efterfrigan
diinster iir stark, men den myoket
starka konkurensen har lett till bristande
hos teleoperatdrena. Utby g gnaden
av bredband kan bara ske under mycket hArda
lOnsamhetskrav och ingen teleoperatdr t ,,1 .
v6gar gdra en sidan satsning pi egen L L
hand. Staten vill genom stimulansAtglirder stO'dja en
nationell IT-satsning ooh ger garantier till sAdana
investeringar. Ett antal teleoperatiirer bildar ett
konsortium och investerar i en nationell
bredbandzutbyggnad med uppgiften "IT till alla till
rimliga priser".
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Nyckeltrender

' Intemationalisering och
global isering fortsafter

' Alltmer fragmenterat samhiille;
ekonomi, vtirderingar

'Allt stOrre krav pi foretagens
miljoansvar och etik

'Kunderna uttrycker i allt hogre grad olika behov,
resurser och viirderingar

' Behov av diversifierade betalningsmetoder 6kar

' Okad penetration av IT leder till 6kat behov av
datatransmission

'Okad mobilitet
o Anvdndarvfinlighet

. Standigt okande datorkapacitet
'Anvindningen av IP 6kar

'Ufveckling av tekniker for olika
accessnbt

' Fortsatt miniatyrisering

' Tekniker for mikrobetalningar
utvecklas

'De-facto standards i stbllet for
kommiu6beslut

' Intelligentare terminaler

' Intemationella operatorer

'MAnga nischaktorer
' Bulkforsiilj ning av niitkapacitet 6kar
'Okande branschglidning mellan telekom-,IT-, media- och

hemelektronik
o Storforetag inom IT och media blir alltmer dominerande

.'I,ika tilltriide"

'Nummerportabilitet
' Intemationella awtikningssystem forsvinner i Europa

' Mer reglering pi informationsomridet

' Konkurrensbegriinsande initiativ p&
informationsomridet

Utvidgad
Telekombransch
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Viktigaste oslikerheterna

'I vilken utstrickning anammar kundema ny teknik?

'Vad och hur mycket kommer kundema att efterfriga
interaktiva tj iinster?

'Kommer tjiinster och innehill att i dominerande grad vara
efterfrigestyrda?

'Konjunkturer; nivi pi
BNP-tillvaxt

' Hur blir kostnadsutvecklingen for
bredband? Vilka ldsningar blir
dominerande?

'Vilket grbnssnitt for programme-
ring (API) kommer att dominera
pi terminaler?

'Hur kommer standards for stika
elektroniska betalningar att
utvecklas?

'Hur utvecklas maskin till maskin-
kommunikation

'I vilken grad och hur sker branschglidningen mellan
telekom, IT, media och hemelektronikbranscherna?

' Hur kommer kommunikationstj ?inster att sdlj as?

'Vilken slags access kommer nya aktdrer att ufrryttja?

'Var sker integrationen av tjtinster och innehill?

'Vad blir syftet med reglering?

Utvidgad
Telekombransch

c*ttFl



Viktigaste osiikerheter-
Scenarieparametrar r Exempel

Efterfrflgan pfl ny teknik Hctg Lg

Reglering Konkurrensfrlmjande

Bredbandsteknik Relativt " billigt"

"PolitisK'

Mycket dyrt

Industristruktur Specialistfdretag Integrerade fdretag

Telekomtj flnster;
roll i kunderbjudanden

Huvudroll Biroll
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Scenarieparametrar

- - Fullrulle
' - Big is beautif,rl

IT till alla

- 
Playing IT safe

Efterfrflgan pfl ny teknik Hog Lhg

Reglering Konkurrensfr6mjande "PolitisK'

Bredbandsteknik Relativt " billist" Mycket dyrt

Industristruktur Ming4 smi fOretag Dominerande bolag

Telekomtj flnster;
roll i kunderbjudanden

Huvudroll Biroll
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'oFull rulle ))

Hela branschen drivs av stark efterfrigan pi full interaktivitet

o Det finns kunder som borjar
tlinka frin alla olika hill: CPE,
n6tverk, intranet,
bildkommunikation, talstyming etc
etc

' Tekniken utvecklas mycket
fort och kundema har ett starkt
intresse for de mdjligheter detta
oppnar
' Telco st6r for forsta gangen
helt och odelat inlor utnaningen att
motivera en fri kund att vbda just
Telco
t Konkurrensen pi
transportmarknaden tir hird och
tiven pi access marknaden finns allt
fl er realiserb u a alternativ

' Konkurrensen lir knivskarp i
alla led och tvingar aktorerna att
koncentrerasigdin de har starka
konkurrensfordelar

' Innovatdrer och
entreprendrer 6r cenfala piL
marknaderna. Ny teknik och
innovativ blick for fifflganya
affiinmoj ligheter iir omistl i ga for
leverant6rema

' I alla led fran n6ten uppit
finns lonsamma affiirsid6er

' N6stan allt man kan tiinka sig
kommer att finnas nigonstans pi
den oppna" dynamisk4 globala
marknaden

' Telco stiills infor hoga krav
pi genomgripande inre kulturfor-
iindring och omstrukturering

' Valfrihet och mangfald rader
pALmarknadema.
. Kapitaltillgangen for
affiirsinvesteringar tir mycket god
och nyf6retagandet ligger pi htig
niv6.

' Telco skiljer sina affiirer 6t
si att de var och en har att overleva
pi marknaden
' Telco Sgnar stor
uppmiirksamhet et att utveckla och
optimera sina miinskliga resurser -
kompetens och innovativitet.

' Telco miste ha en klart
utmejslad sfrategi for optimal
anviindning av investeringsmedel

EGIE



Full rulle

Kunder Teknik Aktiirer pi marknaden Regulatiirer Samhiillet

. Aktiva kundcq hog . FinDs det gott or4 ar ej . Stark innovationstakt med . Konkunensriitten 6,r . Klimatet fdr risktagning
efterfrdgon flaskhals for rik m&gfd4 mAnga snA basen och klarar och nyinvestering iir gott

. OptLnerar ldsningar, vill innovationer ftretag konflikter i b,ranschen . Optimisrn om fiarntiden
ha det brsta . Bygger p& en . Allianser och dyl. ar vanlig . Fungerande konkuners i och teknikens

. Ser CIE som centralt och rntngfald (de facto) och bygger p& samma alla led medftir ringa mojligheter rtder
vart en hel clel tid och standardiserade principer externt och internt specifik reglering . CIE er en vAsentlig
p€ngar pld$ormal lvter ell€r mindre virtuella . Konsument- och ingrcdiens i mfinniskors

. fu sktiva och kavand€ . Sta* tnarknad for foretag !r vanliga ma*nadsratt skyddar liv och i fbretags affdrer

. Vill ha skraddarsydda varierande ldsningar . Dorninerande kundema . Utbildning fbr CIE-
ldsningar . Bredbandsaccess men marknadsandelar utmanas . Ma*nad€n genornddver sektom har vuxit

. Driver alitiv dialog med tekniken varierar fort och er svera att hog grad av unbundling
lev€rantdr€r . Titlgingenp& uppritthilla

. Uppdelas i en qriad kompst€ns ar god . Den rena telco-rollen kan
s€gment som ar sme men inte upFatth{llas p.g.a lega
erbjuder hyfsade priser och h{rd konkunens
marginaler . Det ar vanligt att aktffer

"inaderai' varandras
marknader

. Olika mrklanoller drivs fram
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ooFull rulleoo - affiirsmodell

J - \ .
Utrustning

Innehall
l. Tjlnstemdklare
paketerar tjiinster/
produkter ooh betalar
fOr innehAll,
aocess/transport,
specialiserade gateways

2. Kund kdper
utrustning

jlinstemtiklare/

2. Kund fftiffar 6verens-
kommelse med tj ?instemiiklare

+ eller
Annonserins

ril$

ffi>q>
tjAnstemdklare,
gateways, innehill

4. Kund abonnerar pin?itverk
ooh betalm fOr BB-tjtinster
levererade av
ndtverksoperatdren

N?itverk

Tjiinste-
leverantdr
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)) Big is beautiful ))
Branschen drivs av stora akt6rer med starka varum6rken. Kundernafhr bekviima,
anviindarviinl iga 16 sningar

. Nigra framsynta och ekonomiskt starka
aktrirer har k0pt alla betydande nittigheter (IPR)
ftr ling tid framriver
. De lierar sig med andra for att stimulera
och/eller fr medel till de enorma investeringar
som kriivs f6r att fafart pi utvecklingen
. Nigraglobala mjukvamf6retag (t. ex
Microsoft) integrerar sig med andraforetagi
viktiga delar av distibutionskedjan for attfr"
kontoll 6ver slutkunden genom griinssnitt som
erbj uder one-stop-shopping
. Bl a subventioneras starkt kundemas
settop-boxar och andra terminaler
. Kundema erbjuds ett mycket omfattande,
varierande och skrfidarsytt utbud av tjiinster och
innehill, men l6sning ama irt slutra. IP-telefoni
ingir
. Konkunensen er haxd och handlar frtimst
om innehAll
. Kunder som byter leverant6r miste skaffa
ny teknisk losning

. Terminalema blir intelligentare

. Mediamogulemaanviinder
satellit eller digitala terrestra niit for att
gi fiirbi kabeloperatdrer och telcos
. Regulatdrema inf6r
begriinsningar i telebolagens och
kabel-TV-bolagens rdrelsefrihet n?ir
det giiller innehillsbranschen, vilket
ger mediebolagen fordel

' Den positiva spiralen med
massmarknad - biittre kvalitet pi
innehillet forstiirks
. Telcos forhandlingsposition
forwagas och om de forsdker siitta
priset alltfrr h6gt kan mediasidan
bygga egn4 dedicerade nirt
. Konkurensen mellan telcos
leder till prispress och siimre
l6nsamhet
r Transport blir en commodity,
d6ljt i innehillsaffiren (eller som
underleverantdr utan egen
slutkundskontakt)
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Big is beautifut

Kunder Teknik Aktiirer pi marknaden Regulatdrer Samhiillet

. Erbjuds €tt stort, . Slutna losningar . Hog ing$ngskosEDd . Star*t legalt skydd av . N4assmarknaden ett sett
varierande och . Stor pen€fdion av . Negra 6 stora dominerarde IPR och beivrande av att fl gemensamma
sklddarsytt utbud av billiga s€t-topboxar aktiref med stort utbud intrlng upplwelser
tjanster och innehill ftln . Anvdndarveoliga . Konsolidering vertikalt . Begrlnsningar i . V{rderingen av IPR har
en och samma lwerantiir teminal€r och oclr/eller horisontellt telebolagens och kabel- slagit igenom i da

. Accepterar att d€t d€ frr iF grbssnitt . Flera sml nischaktorer kopo TV-bolagens allmanna medvetandet
tillrackligt bra anna$ . Pay per view - upp ellcr inglr i jefiamas rorels€frihet ndr d€t
byter man lcver"nt& mekanismer etablerade niitv€rk g6ller

. Globel och regionaVlokal . Platdorrnar for IPR- . Winner takes all. Star*a innehlllsbranschen,
marknad handel etrblerade varurnerken vilk€t g€r mediebolagen

. Elektsoniska . Vlmar om kundernas fdrdel
programguiderviktiga personligainiegritetoch
komponenter s6&erhet

. InGUigenta agenter f6r . Telekombolagen konkunerar
slaaddarsydda tjanrter med varandra om

"commodity"-ti{nst€r

EIIIIFI 12
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ooBig is beautifulo' - affdrsmodell

6. Kund betalar fOr
gateway

F

7. Kund betalar f6r
fOntklassigt innehAll

+ 
avancerad g

I
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betalar fOr utrustring2. Kund

$
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t{4 Gatewaysbetalar
access/transport-
leverantdr
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N{tverk i
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Innehill

't
3. Annonsering betalar
gate\ilays och innehAll

Annonsering
Presentatior/
gateways
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)) IT till alla"
Branschen drivs av stora telekomoperat6rer som m0ter kundernas behov
av bredband

' God konjunktur men
markanta stn"rkturella
samhallsproblem
o Intemet, intranet och extranet
tikar kaftigt for foretagens
kontakter med kunder, leverantdrer,
distansarbetare, etc.
o Privatsidan efterfragar alltmer
Inteme! e-mail, spel i realtid, etc.

' Allmiint forekommande och
stikra de facto-standards leder till
allt mer elektronisk handel

' Stark internationell
konkurrens som driver ner
intiikterna och vinstema pi
telefoni
' Likasi stark konkurrens
fran nya former f6r etablerade
tjtinster
' Teleoperat0rema gir
snabbt 6ver till
datakommunikation med IP-
protokoll

' De iir ledande i
utvecklingen men hirrt pressade
av bristande lonsamhet

' Utbyggnaden av bredband
kan bara ske under mycket haxda
lonsamhetskrav

' FOr att mOta den stora efterfragan kravs
mycket stora och langsiktiga satsningar

' Ingen teleoperatdr v&gar eller kan gdra en
sidan satsning pi egen hand

' Staten'villgenomstimulansitgtinder
st6dja en nationell IT-satsning for att hejda
utvecklingen mot 2/3 -samhtil let

' Telia Overvbger att gdra denna satsning
med lofte om statliga riskgarantier,
men avstir

' Istellet vbljer Telia att bilda ett
konsortium med andra aktorer och med statliga
garantier

' Uppgiften iir "IT till alla med rimliga
priser" resp. Transport- och access-kapacitet till
reglerade skiiliga priser
t Viss annan konkurrens finns p8r lonsamma
nischer, ex storforetag och storstiider
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'oIT tilt alla"

Kunder Teknik Aktdrer pi marknaden Regulatdrer Samhiillet

. Enerfragan pe bredband . Snabb overglng till . T€l€op€trddrema aggressiva . Staten dekigare i bolag . God ekonomisk
fremst driven av ftiretag lP-baserade protokoll men med b,ristande fu infrastukhr konjunktur men mAnga
fdr kontakt med kunder, . Snabb td<nbk litnsarnhet . Stor nationell satsning stuliurella problern
leveranttirer, utveckling leder till . Allt0er allianser, bl.a. med fbr'TT till alla med . Social oro i en del hnder
distansarbetare, etc. stora kav pl hfudvaruleverantorema rlnliga pris€d' i Europa

. Privaftnarlnaden kommer finansiella resurB€r . G,I-, E- oclt CPF . Transport- och . Europa tappar i
altt eftersonr; vill ha marknadema klinneteclnas acaesskapaoit€t till konkurrenslraft
kommunikationcn lika av alt ett ftal aktiirer kostnadsbaserade priser gentemot USA oah
snabbt och bra som p6 dominerar Asien
jobbet . Staten en aktiv aktor bide . Storfbretagens dominans

. F{" allm{nt fbr€kommande sorn regulatff och som allt stone
d€ faato-standards driver soelare
o6 elekt-ronisk handet

Elirr-r
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ooIT tilt all*) affersmodell

2. Nfltverksoperatdrer paketerar
kommrmikation ooh
nfltverksorienterade tj frnster

Annonsering Tjdnster Ntitverk

l. Kund abonnerar pA
niitverksaccess och betalar
f6r tjiinster

\

Innehill
providers !furster

N6tverk fii
Regeringen
subventionerar
telekomoperatdrer fdr
att kompensera fdr BB
uso

4. Kund betalar fdr
utrustning


