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3.2.

Strategiske udfordringer for
e-commerce og m-commerce

af adjunkt Morten Rask, mr@morten-rask.dk, Institut for Ledelse,
Handelshøjskolen i Århus

1. Indledning

Mobile transaktioner M-commerce omfatter transaktioner foretaget over mobile
telekommunkationsnetværk ved at anvende kommunika-
tion, information og betalingsenheder så som mobiltelefo-
ner eller håndholdte computers (iPAQ, Palm, etc.). Geogra-
fisk positionering og lokationsbestemte services er også
bestanddel af m-commerce. M-commerce applikationer er
ofte baseret på specifikke mobile portaler (m-portaler).

Knytte bånd mellem 
partnere

M-portalerne kan være specifikke i.f.t. den fysiske mobile
enhed som brugerne har, netværksudbyderen, finansielle
udbyder eller andre gateways med en række mobile ser-
vices. NTT DoCoMo’s iMode platform har allerede vist at
evnen til at knytte slutkunder og serviceudbydere via en
m-portal er et kerneelement for at have succes for m-com-
merce.

Behov for 
dynamiske, tre-
ledede strategier

For at være forretningsmæssigt levedygtige, må m-portaler
tiltrække og fastholde kunderne. Kernebudskabet i dette
afsnit er at muligheden for at være succesfuld med dette vil
afhænge af dynamiske strategier, der blander elementer af
personalisering, adgang og specifikation af indhold. Vi gen-
nemgår her kerneforskelle mellem traditionel e-handel
(e-commerce) og m-commerce og hvordan de to handelsfor-
mer adskiller sig med hensyn til personalisering, adgang og
specifikation af indhold.
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2. Definition af m-commerce

Skift mellem privat 
og erhvervskunde 
på et splitsekund

M-commerce har potentialet til at ændre betydningen af tid
og sted og dermed meget grundlæggende vilkår for adfærd
og giver via dekoblingen mellem lokalisering og sammen-
hæng grundlaget for nye forretningsmuligheder. Rolleskift
kan ske endog meget hurtigt og roller flettes i stigende grad
sammen. M-commerce brugeren kan være en privat kunde i
et øjeblik og i næste splitsekund være en erhvervskunde
eller oven i købet indtage begge roller samtidigt.

Stadigt flere 
enheder der 
muliggør 
m-commerce

Mobiltelefoner med dataoverførsel og nyere Personal Digi-
tal Assistants (PDAs) har øget udbuddet af fysiske enheder
man kan anvende til m-commerce transaktioner. Andre
enheder som ure, penne, musikafspillere bliver i stigende
omfang også m-commerce compatible

Mindst en aktør 
mobil og en aktør 
skal søge at tjene 
penge på denne 
mobilitet

M-commerce adskiller sig fra e-commerce ved at mindst én
af aktørerne involveret i transaktionen skal være mobil og at
mindst én aktør søger at tjene penge på denne bevægelse
(Balasubramanian et al., 2002). Det stiller krav om at den
fysiske mobile enhed og netværket skal konfigureres så det
muliggør kommunikation, informationsudveksling og beta-
ling. 

Mobilitet og 
lokalisering

Der er to kernedimensioner hvor m-commerce er e-com-
merce overlegen: mobilitet og lokalisering. Simple CIP
enheder tilbyder mobilitet. Mobile data netværk som anven-
der geografiske positioneringssystemer eller bruger net-
værkselementer til at finde den celle hvor brugeren, tilbyder
lokalisering. Med lokalisering, transformeres CIP enheder
til CLIP-enheder (Communication, Location, Information,
Payment). Samlet set skaber disse dimensioner en vifte af
forskelle mellem m-commerce og konventionel e-commerce.

Markante forskelle 
m- og e-strategier

Det gode spørgsmål er om de forskelle der opstilles i tabel 1
nedenfor medfører strategiske forskelle for de to typer digi-
tal forretning? Vi mener at svaret er bekræftende på tre vig-
tige områder, nemlig personalisering, tilladelse og specifika-
tion. Vi gennemgår disse i næste afsnit.
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3. Strategiske udfordringer knyttet til 
m-commerce

De faktorer der adskiller m-commerce fra e-commerce
opstillet i tabel 1 skaber sammen med de tre kerne kun-
derelationer (personalisering, tilladelse og specifikation)
byggeklodserne til et nyt syn på den mobile slutbruger.

Tabel 1. Forskelle mellem e-commerce og m-commerce

Dimension E-Commerce M-Commerce

Kernedimensioner

Mobilitet Begrænset: Brugeren 
kan foretage transak-
tioner fra lokaliteter 
med internet adgang 

Allestedsnærvæ-
rende: Brugeren kan 
foretage transaktio-
ner fra alle lokaliteter 
med mobil dækning

Lokalisering Klient-specifik: Bruge-
rens computer kan 
lokaliseres via IP-
adressen.

Bruger-specifikt: Bru-
ger, apparat, og geo-
grafisk placering kan 
identificeres 

Strategiske, ledelsesmæssige og adfærdsmæssige forskelle

Kundens primære 
interesse

Penge er en begræn-
set ressource: Gratis-
kulturen på nettet gør 
at brugerne er tilba-
geholdende med at 
betale for ydelser.

Tid er en begrænset 
ressource: Uviklet fra 
mobiltelefoni kultu-
ren, m-commerce bru-
gerne har tiden som 
restriktion. De er vant 
til at betale for mobile 
services. 

Kundens 
placering

Fikseret placering: 
Kunder kan betjenes 
på lokaliteter, hvor de 
har internetadgang.

Allestedsnærvæ-
rende og globalt: Kun-
der kan betjenes alle 
steder, hvor der er 
mobil netværksdæk-
ning

Innovative lande USA: E-commerce star-
tede og udviklet stær-
kest i USA

Europa og Sydøst-
asien: Skandinavien 
og asiatiske lande er 
førerlandene. 

Brancheglidning Nye spillere: Nye virk-
somheder såsom 
Yahoo, AOL, Amazon, 
Dell, Cisco og eBay er 
blevet de nye ikoner.

Transformerede 
gamle spillere: Eksiste-
rende virksomheder 
som banker, mobile 
teleselskaber, produ-
center af mobil tekno-
logi etc. har mulighed 
for at tage teten.
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Integrativ faktor M-portalen tjener som en integrativ faktor og er lokations-
specifik. Enten konfigurerer CIP-ejeren den for specifikke
lande, byer, områder og de virksomheder som brugeren
besøger, eller det er en dynamisk specifikation der fastlæg-
ger hvor brugeren er og hvilken rolle vedkommende har og
tilpasser portalen hertil. M-portalen er en individ-specifik
portal tilpasset både personlige og professionelle opgaver.

Personalisering Personalisering er at skabe services der matcher slutbruge-
rens erfaringer med behovene hos den individuelle forbru-
ger.

I m-commerce kan intelligente personlige platforme anven-
des til at indhøste læring/ erfaring om både præferencer og
tidligere brugeradfærd.

Der er selvsagt udfordringer i forhold til at optimere inter-
aktionsmønstre, muliggøre at brugerne kan nå de services
de vil have adgang med så få klik som muligt og præsentere
informationen på en kompakt form skaleret til de mindre
CIP enheder. M-commerce platformen kan også tjene som
en betalingsplatform og har dermed muligheden for alt i alt
at være en mere dækkende og højere grad af personalisering
end e-commerce platforme.

Risici forbundet med 
øget personalisering

Der er selvsagt også risici knyttet til den forøgede personali-
sering. Tab af den mobile CIP-enhed kan have større konse-
kvenser end at tabe en tegnebog eller standard PC. Derfor er
sikkerheds- og autencitetskrav større på m-commerce feltet
end på e-commerce.

Tilladelse Et af de spændende koncepter udviklet indenfor marketing
er det såkaldte “tilladelsesmarketing” (Peppers & Rogers,
1993; Godin ,1999), der definerer en måde at nærme sig kun-
derne på ved forlods at indhente tilladelse til marketing hos
de enkelte, potentielle kunder. 

Forstyrelses-
marketing

Dette adskiller m-commerce marketing markant fra tidli-
gere “forstyrrelsesmarketing” ved at markedsføringsmedar-
bejderne anvender så lidt tid som muligt med at snakke med
nye og ukendte brugere og så meget som muligt på kendte
kunder. Eksempelvis, skal m-commerce brugere give tilla-
delse til at bruge deres geografiske lokalisering for at mod-
tage services fra nærmeste leveringssted og give tilladelse til
at tage betaling for deres køb og servicebetaling for deres
mobile netværkskonto eller forudspecificerede konto. 

Specifikation Skelnen mellem hjemme og på arbejde er en fast del af
e-commerce. M-commerce udfordrer denne skelnen ved at
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spørge om det er væsentligt at afgøre om personen er på
arbejde eller hjemme. Ved hjælp af segmentering, målret-
ning og positionering kan noget af den traditionelle skelnen
mellem e-handel og m-commerce nedbrydes dynamisk. 

M-portalen er med baggrund i dette ambitiøse sigte nødt til
at indsamle en betydelig mængde specifik data om den
enkelte bruger samt sammen med netværksudbydere og
indholdsleverandører at arbejde langt mere målrettet med
serviceudbud og timing af dette. 

M-commerce 
udvider og raffinerer

Baseret på ovenstående diskussion om personalisering, tilla-
delse og specifikation, peger i retning af at m-commerce
udvider og raffinerer e-commerce potentialet på de tre
områder: personalisering, tilladelse og specifikation. 

Uden betydelig udvidelse af disse tre dimensioner, er ratio-
nalet for m-commerce begrænset. På samme måde som et
udbygget fastnet telefonnet ikke kan substituere et udbyg-
get mobilnet, kan et udbygget e-commerce netwærk ikke
konkurrere med et udbygget m-commerce netværk.

Tabel 2. Strategiske udfordringer for personalisering, tilla-
delse og specifikation

Dimension E-Commerce M-Commerce

PERSONALISERING

Udvikling af bruger-
database

Langsom: Med bag-
grund i brugerad-
færd mht. navige-
ring og transaktio-
ner 

Hurtig: Med bag-
grund i brugerens 
daglige kommunika-
tion og links mellem 
flere databaser

Muligheder for 
tilpasning af service 
og indhold

Begrænset: Afhæn-
ger af brugernes 
præferencer og rol-
ler

Ekstrem: Brugerens 
anvendelse afdæk-
ker roller og præfe-
rencer der sammen 
med brugerens geo-
grafiske placering, 
kan anvendes til at 
tilpasse tilbudene. 

Læreprocesser og 
intelligente agenter

Begrænset: Baseret 
på Customisering, 
Regelbaseret perso-
nalisering og Colla-
borative filtering af 
enkelte websider

Markant: Baseret på 
Customisering, 
Regelbaseret perso-
nalisering og Colla-
borative filtering, 
hvor informatio-
nerne kommer fra 
mange databaser
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4. Konklusion og perspektiver

M-commerce øges 
ved ændret fokus fra 
udbudssiden

M-commerce udbredelsen er allerede nu markant. Vi for-
venter at der vil ske en acceleration i udbredelsen når udby-
dernes (mobiloperatørerne, de finansielle institutioner og
serviceudbyderne) fokus ændres til tilladelse, specifikation
og personalisering samt tilbyder udvidet mobilitet og loka-
tionsbestemte ydelser til brugerne. 

Etablerede spillere 
har muligheden for 
at indtage fører-
position

M-portaler kan blive nyttige når brugerne kan foretage
transaktioner fra alle steder via et mobilt netværk og bruge-
ren, enheden og den geografiske lokation kan identificeres. I
Skandinavien og lande som Korea og Japan har producenter
af mobile teknologier og banker store muligheder for at ind-
tage førersædet i de nye mobile handelssektorer.

Tidsrestriktion M-commerce er generelt karakteriseret ved at være tidskri-
tisk og har en brugergruppe der forventer at kunne modtage

TILLADELSE

Bredde Relativt Smal: Speci-
fikt aftalt i brugeraf-
taler

Relativt Bred: Oftest 
ikke specificeret og 
baseret på geogra-
fisk placering

Dybde Relativt Overfladisk: 
Kun meget speci-
fikke transaktioner 
og betalinger er til-
ladt

Relativt Dyb: Omfat-
tende antal transak-
tioner og betalings-
måder tilladt

SPECIFIKATION

Rolle afgrænsning Skarp: Specielt på 
arbejdssteder, hvor 
netværket er omfat-
tet af en firewall

Uklar: Vanskeligt at 
afgøre om brugeren 
er på arbejde eller 
holder fri

Typen af 
rolleafdækning

Statisk: Bestemt af 
brugerens terminals 
placering

Dynamisk: Afhæn-
ger af bruger præfe-
rencer og geografisk 
lokalisering

Service og indholds-
specifikation

Konfigurerbar: 
Afhænger af termi-
nalens IP-adresse og 
brugerens identitets-
skabelse

Dynamisk udvikling: 
Afhænger af bruger-
præferencer, sælgers 
evner og lokaliserin-
gens karakteristika

Tabel 2. Strategiske udfordringer for personalisering, tilla-
delse og specifikation

Dimension E-Commerce M-Commerce
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ydelser alle steder hvor det mobile netværk dækker. Perso-
nalisering er baseret på brugerorienterede databaser der
tager udgangspunkt i daglig kommunikation og forbindelse
mellem forskellige databaser.

Læring og filtrering 
muliggør personali-
sering

Personalisering omfatter service og indhold ved konstant at
afkode roller og præferencer i forhold til den sammenhæng
services efterspørges samt tage den fysiske lokalisering i
besyv. Personalisering er således afhængig af læringsmeka-
nismer der muliggør filtrering og profilering ud fra flere
databaser.

Omfanget og indholdet af tilladelser er ofte generelle og
lokationsbestemte. Dybden af tilladelserne afhænger af en
bred vifte af transaktioner og betalinger der eksplicit eller
implicitte er tilladte af brugeren.

Vanskeligt at afgøre 
brugernes 
aktiviteter

Udfordringen med at specificere servicen er at bestemme
hvilke roller brugeren indtager til et givet tidspunkt. Det er
vanskeligt at afgøre om brugerne er optaget af eksempelvis
arbejde eller fritid. Rollen afhænger af bruger præferencer,
udbyderens præferencer og muligheder samt den geografi-
ske lokation/ karakteristika.

Geodata Integration er en kerne bekymring hvor lokalisering i form
af geo-data er essentielle. Integration af kommunikation,
lokalisering, information og betalingsfunktioner er alle i
CLIP-enhederne i en real-time version. Det er endvidere
vigtigt for ejeren af m-portalen at integrere eksisterende til-
bud eller bygge applikationer der integrerer mulige trådløse
datastrømme, aggregater og datakilder. 

Wireless Service 
Providers (WSPs) står 
stærkt

Udbyderne af trådløse services, de såkaldte Wireless Service
Providers (WSPs), har gode muligheder for at høste gevinst
på m-commerce, men evnen til at indgå partnerskaber og
alliancer vil være afgørende for realisering af dette poten-
tiale. Nøgleordene for at udpege vinderen er at anvende
disse partnerskaber til at tilbyde mobilitet og lokationsbe-
stemte ydelser med en høj grad af integration. 

Den vigtigste rolle for en m-portal er at være mellemled og
integrere information. M-portalen kan i princippet give
adgang til en database, specificere og personalisere kommu-
nikation, information, betaling og lokationsbestemte funkti-
oner. 
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Tre vigtige partner-
grupper: hardware-
producenter, infra-
struktur og indholds-
udbydere

De nødvendige data, services, autorisation og kommunika-
tionsflow leveres af partnere til m-portalen. Tre vigtige part-
nergrupper er hardwareproducenterne (mobiltelefoner,
PDA, pagere, GPS modtagere), infrastrukturudbydere (ISP,
FSP, WSP, GPS Network, Content aggregators, internet por-
taler, banker og kreditkortselskaber) samt indholdsudby-
dere (WSP, kort, nyhedsbureauer, rejsebureauer, underhold-
ningsfirmaer, arbejdsgivere, banker samt virtuelle og fysiske
virksomheder).

Geodata udbud og 
integration af 
konkurrerende 
teknologier

Sikring af udbud af geo-data til at sikre specifikation af
m-portal services matcher lokationen af brugerne er en ker-
neudfordring. En anden og betydelig større udfordring er at
integrere flere og ofte konkurrerende teknologier. Det er vig-
tigt at følge de tidlige erfaringer indhøstet af de globale
m-commerce pionerer for at kunne identificere de kombina-
tion af teknologier, partnerskaber og forretningsmodeller
der virker.

Sikkerhed, multi-
medie kommuni-
kation og global 
roaming

Mens USA skifter fra 2G til 3G og EU fortsat blot er ved at
udbygge 3G nettet, er der allerede begyndende forsøg på at
ibrugtage 4G nettet i bl.a. Japan. 

4G-nettet vil kunne garantere servicekvalitet og sikkerhed i
det trådløse netværk på samme niveau som det faste inter-
net, muliggøre multimedie kommunikation af tv-kvalitet og
muliggøre global roaming på tværs af LANs og WANs med
smidige overgange. 


