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HANDELSPROFESSORN
Bertil Thorngren dr professor pi Handelshiigskolan i Stockholm och ansvarig fdr de nya

kurserna om elektronisk handel.  Men han talar ogdrna om e-commerce. Vad ldr han
egentligen framtidens ndringslivsledare? lT-Affairer frhgar och fir svar.

TEXT: PETER SVENSSON FOTO: FREDRIK NYMAN

BERT|t THoRilcREil H0R Tttt Pt0ilJARERtn bland de som forskar kring
telekommunikationernas betydelse flor ekonomin och affiirslivet.
"Standigt i framkanten av forskningen kring de framvd.xande nya me-
dierna', enligt amerikanska Institute for the Future.

Efter minga ir som ledare fcirTelias framtidsplanering och affiirs-
utveckling lr han nu professor pi Handelshdgskolan i Stockholm.
Dar ftirestir han Center for Information and Communication Re-
search, CIC, och hiller i bland annat Handelsh<igskolans satsning pa
elektronisk handel - e-commerce .

Vad iir det ftir skillnad mellan e-commerce (e-handel) och e-business
(elektroniska aftirer)?

- Definitioner iir en definitionsfriga. De beror pi vem du frigar. For
min del vill jag se "e-business", elektroniska marknader, som det bre-
dare perspektivet, och "e-commerce" som det sndvare och mer "tek-
niskt" inriktade begreppet.

Vad menar du niir du siiger att det sker en konvergens, sammansmdlt-
ning, av telekom, datorer och media just nu?

- Gir man tillbaka fem, sex ir si fanns det telekommunikationer,
nigot som hette datorer och nigot tredje som hefte media. Och dessa
hilleri h<iggrad nupi attvdxaihop.Tatillexempel mobilen. Det iirin-
te bara en telefonapparat, utan ocksi en manciverdosa - du kan flytta
fax med den. Du kan ta emot enkla former av Internet pi den, och vdl-
digt snabbt {hr vi stcire kapacitet si att vi kan kcira pi riktigt.

Varftir iir mobiltelefonen si intressant?
- Idag tar vi det som en sjdlvklarhet att varannan svensk har en mo-

biltelefon. Men i Norden ligger vi lingt framme, even jemfort med
USA, ddr mobilerna bara iir hdlften si vanliga. Det gcir att vi i Norden
och Europa har en unik mrijlighet att snabbt gi in pi en del nya omri-
den inom elektronisk handel.

Vad menar du med "nya omriden inom elektronisk handel"?
- Tanken pL att ft.Internet i mobilen liter lite exotiskt. Men det

finnsju vissa saker som du vet att du behover: bcirskurser, vdder, tidta-
beller. Du kan betala bide biobiljetter, i automater och parkeringsav-
gifter med hjiilp av mobiltelefonen.

Finns den typen avmobilatjinsteriven hiiri Sverige?
- Mest omtalat iir Nokia i Finland. Men de finns faktiskt i Sverige

pi Itirsok nir det giiller parkering. Du kan sli in ditt nummer, si reser-
verar du platsen och betalningen skervia telefonen.

Det iir pi nigot sitt ndstan symbolen for det som hiller pi att hiin-
da. Och "electronic commerce" ir en viktig komponent i det stdrre
sammanhanget.

Men elektronisk handel iir viil inte nytt, egendigen?
- Nej, EDI (stir lor electronic data interchange, ett system med ge-

mensam standard {tir overftiring av kommersiell information som or-
der och fakturor over ett datandt, reds anm.) har funnits ganska ldnge.
Framftirallt bil- och fygindustrin anvdnder det.

Men EDI bygger pi en annan idi, ndmligen att du har nd.ra relatio-
ner mellan sdljare, kopare och leverantorer i en ling kejda. Det bildar
ett system som delvis ar slutet for resten av vd.rlden. Det vi nu pratar
om, internetbaserad e-commerce, er tvertom vidoppet.

Jnmftirt med USA ligger vi efter ndr det giiller handel via Internet,
itminstone pi konsumentsidan. Vad beror det pi?

- Sverige dr nigot av en paradox. Det 6nns punkter dlr man kan
havda att vi ligger lingt framme. Det gdller mobiltdtheten, det gdller
ocksi Internet och PC-tetheten som iir i nivi med den i USA. Men
samtidigt har vi, jim{iirt med USA, mindre elektronisk handel. Och
det har ju att g6ra med amerikanernas kultur. De nr till exempel mer
vana vid att hantera kreditkort dn vad vi 6r. forts...
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finns pi ndtet. Det dr det som gdr att varu-
mdrken och autentisering spelar stor roll.

Vad ska ftiretagen giiraftir attlcisa problemet
medosdkerhet?

- Till en del handlar det om att kdplagar
miste bli mer internationella. Det iir en barri-
iir. Det andra iir att utnyttja de tekniska m<ij-
ligheterna for siker identifiering som finns,
typ mobiltelefonens SIM-kort

Varumiirket iir ocksi en fiirutsettning ftir
fcirtroende. De iir alltid viktiga, det har de all-
tid varit. Men varumdrkena blir iinnu viktiga-
re i det hir ldget ftir att folk ska viga handla av
dig pi Internet.

Vad har du ftir rid att ge till ftiretagen?
- Ett rid dr att inte bara planera ftir mot-

ging, utan oclai fcir framging. Datorforeta-
get Dell iir eft intressant exempel - de kan cika
produktionen och leveransen viildigt snabbt.
Till skillnad frin exempelvis Apple som har
en ganska passiv struktur och inte klarar det
helt enkelt.

Vad riskerar ftiretag som inte "planerar ftir
framging"?

- Att krascha. Att fi missnojda kunder. Bo-
kus drettexempelsomjagsjiilvblevsurpi. De
klarar inte ens att bekrdfta en order. Di stick-
er man ju nigon annanstans.

Det iir dubbla missar - du forlorar ftirsiilj-
ning till kunder som du annars skulle fttt,
men du kan ocksi ftirlora dem f<ir gott. I det
leget kanske du rent av ska sitta in annonser
for konkurrenterna for att slippa det aktiva
missncijet.

Har du nigra rid att ge till smi.ftiretagen?
-Det handlar om attvara mer rdrlig, bide i

volym och i kedjan bakit, med flexibla under-
leverantorer.

li,r man inte rcirlig i volym finns det en risk
att misslyckas om detgir fcirbra. Har manin-
te flexibla underleverantcirer fhr man oroblem
- eftersom dir kommer konkur-
renterna att vara rcirliga.

Vad kiinnetecknar affiirerna i den
nyadigitalaekonomin?

- Att det inte lengre [r nigon
linjir process. Det kan sli drama-

tiskt. Det dr ofta si med dem som
startar nigot nyft att de klimpar
och klimpar - och si plotsligt gir
hissen. Di hinner de inte med, f<ir

de hinner inte bygga upp foretagets organisa-
tion och leveranskedjor lika fort.

Vi vet vad som hende med Boxman och
Bokus. De klarar inte av anstormninqen ndr
det smiiller.

li,r den "nya affX.rslogiken" ftir upphaussad?
- Visst finns det minga exempel "pi ny-

uppfinningar av hjulet". Ta det klassiska ka-
nalvals-problemet inom marknadsftiringen
med Compaq kontra Dell som aktuella ex-
empel. Compaq sokte i det lingsta undvika
att stota sig med sinaviiletablerade iterftirsiil-
jarkanaler, de satsade inte fullt ut pi webbase-
rad sdljverksamhet. Dell gjorde det och hade
f<irdelen av att inte sliipa pi nigot "ary''.

Ett annat famdst- Itir attinte snga tragiskt-
exempel varApples ovilja att oppna sitt di helt
riverligsna operativsystem, eftersom man fo-
kuserade pi att skydda sin hardvaruftirsiilj-
ning. Det blev di i stiillet Microsoft, som sak-
nade detta ary som tog hem spelet.

Vad iir viktigast ftir svenskt niiringsliv att ut-
vecHa, nu ndr sammansmdltningen mellan
telekom och datorerblirverklighet?

- Konvergensen avser inte enbart tele och
datorer, utan i hdg grad oclai media och me-
dieinnehill. Det senare ir omsittningsmiis-
sigt st<irre iin tele och data sammantagna.
Budskapet ir: glcim forildrade 'bransch-
griinser"! De sviraste konkurrenterna finns
utanftir er gamla bransch.

Hur ftirbereder ni morgondagens ledare,
som g,ir pi Handelshtigskolan idag, ftir elek-
troniska affirer och e-handel?

- A ena sidan genom att ta ner det hela pi
jorden, att visa att naturlagarna faktiskt fort-
farande gdller. A andra sidan Mtervi fram de
nya exemplen och ftirsriker se vad som egent-
ligen iir nytt. Dels fttr att forklara vad som ir
kejsarens nya kliider. Men ocksi omviint - fcir
att hjiilpa till att se vad som dr nya fenomen,
och vad de kan innebiira. r l l

..G lom de fori ld rade ..bransch-griinserna> !>
Vari skulle den kulturella skillnaden ligga,
jiimfiirtmedUSA?

- I Sverige finns en riidsla att liimna ifrin
sig sina kortnummer. En ridsla som jag per-
sonligen tycker dr konstig. Gir du pn krogen
wekar du inte att liimna ifrin dig kortet.

Att folk i slutiindan miste faxa, ringa eller
betala med postforskott ndr de bestdllervaror
blir en hiimmande faktor. Di fhr du inte ut
den firlla effekten. Det blir nigon slags moto-
riserad postorder. Darftir ligger vi just nu fak-
tiskt efter pi konsumenthandeln.

Men duvill inte peka utvems fel det iir?
- Man kan misstiinka att bankerna kanske

skriimt upp folk ftir mycket. Media har viil
ocksi gjort det till viss del.

Det finns ocksi en reell osiikerhet. Det iir
inte sdkert att ett fiiretag finns bara fttr att det

Namn: Berti lThorngren. Alder: 58 6r.
Giir: iir adjungerad professor i fdretagsekono-
mi vid Handelshogskolan i Stockholm, analy-

t iker v id Tel ia Business lnnovat ion AB och
ordforande fdr Teldok. Fdr att ta nagra ax-
plock. Aktuell som: ansvarig fOr den fdrsta
kursen i e-commerce som startar o6 Handels-
hogskolan i hOst. Bor: i Stockholm, fodd i
Uppsala. Familj: Sambo med Anna-Lena
Rohman. Arsinkomst: "Til lr i ickligt, en bit
6ver m i I jonen. " Favoritwebbplatser: www.
teldok.org, wwwits98.org
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VAN KAN EIS Gf iNA Fi iR NIC?

Centerfor Information and Communication Research
(ClC, www.hhs.se/cic) 6r f inansierat av ett forsknings-
r6d och har som uppgift att dels bedriva egen forsk-
ning, dels f ungera som en mdtesplats nationellt och
i nternationel lt fdr forskare, prakti ker och n?iri ngsl iv.
CIC kan hji i lpa fOretag att gdra sina "misslyckanden" i
l i ten skala i sti i l let fdr stor, bland annat genom dator-
s imuler ingar och smSskal iga exper iment.


