
Det är i nte tekn i ken. 
det är du.
Joel Bergqvist på Internetdagarna ’09

DAYTONA COMMU N ICATION AB

Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden
Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55
www.daytona.se, info@daytona.se

http://www.daytona.se
http://www.daytona.se
mailto:info@daytona.se
mailto:info@daytona.se


Hej!



3 april 1999 
Den första mobila 
webbtjänsten lanseras



"Webblurarna 
närmar sig"
- Mikael Zackrisson, Ny Teknik
24 mars 1999



Class of ’99



10 år senare
(plus 7 månader)



WAP har blivit
mobilt internet



har blivit mobilt 
användande av 
webben



mobilt användande
- en helt egen 
webbdisciplin



Joel, hur 
menar du?





Skidskytte 
är inte längdskidor 
fast med gevär 



Mobilt användande
av webben är inte 
webben fast mobilt 



Exemplifiera!



Nearest Wiki



Exemplifiera igen!





...och igen!





Det är inte tekniken.
Det är du...



5 frågor framför
spegeln, innan du
går till jobbet 
imorgon...



1. Hur kan mobilt 
skapa nytta för våra
existerande kunder?



2. Hur kan mobilt 
ge oss bättre koll
på vad våra kunder 
egentligen vill ha?



3. Hur kan mobilt
stödja kunderna 
i köpprocessen?



4. Hur behåller vi 
kontrollen över
transaktionen?



5. Hur hjälper 
mobilt oss att 
driva vår affär?



Blev det 
jobbigt nu?



Okej, nu
kommer 
peppen!



Kan vi redan idag 
ersätta alla 
plastkort med 
de mobiler 
folk redan har?



JA,
om vi vill!



Kan vi redan idag få 
köplistan i mobilen att 
lista vad jag ska köpa 
och sedan peka ut på 
vilken hylla det finns 
på i affären?



JA,
om vi vill!



Kan vi redan idag 
se till att alla som 
köpt biljetter får 
meddelanden om 
förändringar?



JA,
om vi vill!



Kan man sända
Midnattsloppet
från 
Runner’s View?





Det handlar om 
vilja, kraft och mod, 
inte längre främst 
om teknik



Joels mantra:
- Börja med att
skaffa en strategi 
för mobilt!



Mottot som gäller
för en framgångrik
mobil strategi och 
lönsamma mobila
affärer är:



”Allting som 
jag vill kan 
jag göra



”Allting som 
jag vill kan 
jag göra,
Aaaaaaaaaa!” 
- Magnus Uggla, Vittring, 1978



Tack!
mejl: joel.bergqvist@daytona.se

mobil: 0761 62 70 47
twitter: jbergqvist
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