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Informationsekonomi

pa Internet

Nagra villkor och egenskaper for nattjanster:
Definitioner:
• En nattjanst innebar en informationsproducents
tillhandahallande av natburen information som svar
pa en forfragan fran en informationskonsument
• Ett nat ar en barare av information som ar tillganglig
for tler an en part.
• Nattjanster tillhandahalls pa vissa villkor. Dessa
harmonierar med gallande lagar och forordningar,
samt med sadan moral och etik som tillampas pa
naten.
• Verksamhet pa Internet beror operatorer,
marknadsforare, innehallsskapare och konsumenter.
Vern anvander Internet?
• Osterman och Timanders TELDOK-rapport 115 ger
statistik over vilka som anvander natet 1997.
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Kannetecken:
• Det har tagit mycket langre tid i anspn1k att fa
acceptans for vardet pa information an vad som
antogs pa 80-talet. Betydande sysselsattningseffekter
har samband med detta.
• Internet ar inte nytt- andra datanat med liknande
tjanster har funnits
from 1980-talets borjan, speciellt Minitel-natet
(Teletel) i Frankrike, Bildschirmtext, Prodigy,
Captain, och andra videotexnat.
• Regier for verksamhet pa nat har successivt vuxit fram.
• Granser for verksamhet pa nat ar mindre uttalade och
mindre komplicerande an utanfor naten.
• Det innebar att etablering av tjanster ar enklare och
mindre resurskravande pa naten an eljest.
• Det ar ocksa mindre kravande att avsluta
verksamheten med en tjanst pa naten an eljest.
• Sma foretag kan konkurrera med stora mer
framgangsrikt pa nat en an elj est.
• Nya "n1ellanhander", tjansteforadlare, uppstar latt pa
natet. Gamla, etablerade mellanhandsinstitutioner
utanfor natet far det alit svarare.
Mellanhander "kliver in pa natet i foradlade former".
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• Kommunikationen mellan konsument och producent
ar mindre resurskravande pa naten an eljest. Det
faktum att en konsument lattare kan komma i kontakt
med en producent, innebar att konsumentens
mojligheter att havda sig ar storre pa naten.
Konsumentens makt ar storre pa naten an eljest.
• Eftersom det ar lattare for konsumenter att finna
alternativ pa naten an eljest, Ieder detta till att
konkurrensen pa naten blir mer effektiv an eljest.
• Konsumenter kommer sannolikt att i alit hogre grad
efterlysa tjanster med en hog grad av vardeaddition (t
ex bestalltjanser snarare an ren envags information).
• Grupper av nattjanster maste vara behovsorienterade
tor att lyckas, allmanna gallerior far problem. Det ar
trottsamt att kryssa fram och tillbaka i breda gallerior
med allahanda produkter.

Ekonomi:
• Tjanster pa nat tillhandahalls mot betalning eller
gratis. Betalning kan ske genom overforing av epengar. E-pengar ar varden som ar relaterade till
verkliga resurser utanfor naten .
• Betalning for tjanster pa nat erlaggs i lamplig
natvaluta. Denna bestar av varden som har relation till
yttre valutor. Dessa relationer ager ofta rum over
storre avstand pa naten an eljest.
• Vad ska erbjudas mot betalning pa natet? Inte allman
information, sannolikt framst det mycket speciella.
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• Dagens kupongsystem som olika producenter salufor,
kommer att led a till ett system av manga "natvalutor".
Konkurrensen dem emellan kan krava tid, men
smaningom kommer antagligen nagra fa, allmant
accepterande, natvalutor (olika sorters e-pengar) att
dominera. Dessa blir jamforbara med gangse
ekonomiska valutor utanfor natet. Genom att erbjuda
konsumentuppfattningar (min egen information - mer
jamlik an manga andra) kan jag t ex byta till mig
sadana e-pengar att handla for. I detta avseende ar vi
pa vag tillbaka till byteshandelssamhallet.
• Genom att en konsument tillhandahaller (insamlade)
ovanliga kombinationer av olika sorters e-pengar
(kuponger) kan sarskilt hoga varden uppnas. (Jfr
gardagens apelsinmarken + frimarken , tillsammans).
• Internationella granser suddas ut, t ex for moms eller
nationella handelsavgifter. Skatteeffekter kan
paraknas.
• P g a att natet ar billigt, i forhallande till andra
medieformer, kan sma avgifter (micropayments)
hanteras pa ett lonsamt satt. Sarskilda tjanster passar
val for smaavgifter.
• Konkurrensen producenter emellan blir hardare pa
naten an eljest.
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• Man kommer att vilja betala for sadant som har varde
just for mig, eller for den grupp jag tillhor- som
"brukar" havda mina varderingar. For att fa reda pa
vad detta ar, kan fragor stallas till konsumenter pa
natet. Sadant fragande (elektroniska enkater) kommer
att bli fundamentalt pa natet, som grund for vad man
kan ta betalt for. Enkater pa naten ar mycket billigare
an eljest. Vardet pa ditt svar, din uppfattning,
kommer dessutom att oka dramatiskt.
• Eftersom det ar latt att inhamta konsumenters
uppfattningar, kommer fininstallning av utbud pa
basis av konsumentuppfattningar, som t ex
prissattning av tjanster, att bli enkel. Natet blir ett
snabbt responderande system - ett konsumentens
medium.
• Natet skulle ocksa kunna bli ett "konsumentens
representants" medium, om
konsumentgrupprepresentanter nar framgang - sadana
som har tillgang till vardefulla adresslistor till
intressanta konsumentgrupper.
• Det ar antagligen lattare att tillfalligt attrahera
konsumentintresse pa natet an att varaktigt behalla
det - att behalla en nojd konsument.
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• En typ av tjanst som kan vantas bli relevant i manga
sammanhang bygger pa att konsumenten forst far
besvara ett stort antal, kanske 50, fragor om sina
prioriteringar och allmanna preferenser, och att hon
eller han senare mottager forslag om produkter och
tjanster som "normalt" brukar vara attraktiva for just
denna typ av konsument. Detta innebar att
konsumenter grupperas utgaende fran allmanna
prioriteringar, och att karaktaristika for dessa grupper
sedan anvands i marknadsforing av nya tjanster.
Integritetskansligt, men sannolikt effektivt.
• Vat:je konsument kan komma att bli erbjuden var sin
"agent", som utfor val och bestallningar "mer eller
mindre automatiskt".

Fragestallningar:
• Det behovs sarskilda atgarder for sarskilda grupper, t
ex lagutbildade, personer med spraksvarigheter m m,
for att inte besvarande konsumentolikheter ska uppsta
• Hur mycket samhallsinformation bor vara kostnadsfri
for medborgaren?
• Vilken roll spelar konsumentgruppens storlek? Hur
stor grupp finns idag i Sverige? Var finns
kvantitetstrosklar, over vilka expansion startar?
• Mangden information pa natet vaxer snabbt. Det blir
allt svarare att hitta ratt, att finna det man soker.
Olika redskap for att hitta vaxer i antal.

•
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• En balans mellan push och pull teknik vaxer fram.
Hur aktiv kommer konsumenten att vara? Suddas
gransen till TV ut? Efter det att mangden information
pa natet vuzit omhammat, kommer antagligen manga
anvandare att borja valja radgivare for att hitta ratt,
och darefter radgivares radgivare ....
• Kommer TV med natkoppling att bli vanlig? Ett
sadant medium kombinerar TV:s push med Internets
pull.
• Interaktiva annonser vaxer successivt fram. Det ar
dock dyrt att framstalla sadana.
• lnteraktiva annonser ar mer levande an passiva
annonser, och mer innehallsnara, narmare McLuhans
"the medi urn is the message" .
• Annonser pa naten blir mer intellektuella och
utgaende fran behov, och mindre emotionella.
• Kostnaden for en annons pa natet ar mer
engangsbetonad ani andra medier. Den miljonte
konsun1enten kostar nastan inget for annonsoren.
• Konsumenter har storre inflytande over vilka
annonser de tar del av pa natet an de har rorande
annonsbudskap i andra former, pa stan, i TV ....
• Inledningsvis kommer sannolikt lattflyktiga tjanster
(porr m m) att vara efterfragat, efterhand avtar
intresset for sadant. Finns gemensamma monster for
den utvecklingen, mellan Minitel, audiotex, video,
Internet?
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• Vilka skepnader kommer palitlighet pa natet att ta
sig?
• I hur star utstrackning kommer politikerna att ta natet
till sig for inhamtande av medborgarvarderingar,
radgivning och deltagande, inte bara for information?
Vilka medier kommer att erfordras for att
tillhandahalla relevant bakgrundsinformation i dessa
situationer?

Ratt och etik:
• Utredning om e-pengars rattsliga form och status
pagar. Betankande och- antagligen- lag vantas under
1998.
• Att folja en konsuments beteende pa natet, for att
skaffa statistik, blir en viktig integritetsfraga. (Enligt
den nya personuppgiftslagen ar varje personuppgift
pa Internet forbjuden om inte den berorde
tillfragats ..... )
• I USA och flera andra lander pagar en debatt om hur
fria natyttranden ska vara. Begransningar mot
vuxenporr, barnporr, vapenforsaljning, forsaljning av
narkotika m m har foreslagits.
• Tom i USA finns lagar mot net-gambling i vissa
stater.
• Konsumentverket har utarbetat en IT -policy dar regler
for natburnga relationer till konsumenter definieras.
• Kulturnat Sverige har utarbetat etikregler for sadan
verksamhet pa naten som befinner sig i anknytning
med Kulturnatet.

