
Den digitale avis 

- En undersøgelse af Nordjyske Stiftstidendes e-avis  

som produkt og forretningsmodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedopgave ved HD Organisation & ledelse (HDO) 

8. semester – Marketing management 

Aalborg Universitet, maj 2014 

Michael Werenberg Jensen 



HDO 8. SEM. AAU [DEN DIGITALE AVIS – EN UNDERSØGELSE AF NORDJYSKE STIFTSTIDENDES E-AVIS] 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”I virkeligheden er der sket lige så meget i løbet af de sidste 50 år, som der er sket i hele menneskets 

historie. Ændringshastigheden kan opsummeres i følgende faktum: Der har været ca. 800 

generationer (af 62 år) i løbet af de sidste 50.000 år. Af disse 800 generationer tilbragte ca. 650 

generationer deres liv i huler. Det er kun de sidste 1-2 generationer, der har oplevet 

blodtransfusioner, aircondition, offentlig kollektiv transport, fjernsyn, medicinske landvindinger (som 

har forbedret den menneskelige livssituation) og formelle uddannelsessystemer, som omfatter mere 

end en lille udvalgt elite”. 

                                                                                    [Golembiewsky/Bennis in Jacobsen, 2012, s. 13] 
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Resumé 

I en tid, hvor adgangsbarrierer brydes ned i det, der engang var oligopolistiske højborge, og 

hvor hundrede år gamle forretningsmodeller bliver gjort irrelevante henover natten, befinder 

mediebranchen sig midt i branchens største transformation nogensinde.  

Det handler om overgangen fra print til digital og ikke mindst, hvordan mediehusene får 

opbygget forretningsmodeller, der gør det muligt at tjene penge på de digitale værditilbud og 

udforske nye potentielle indtægtskilder.  

Denne hovedopgave tager udgangspunkt i Nordjyske Medier og virksomhedens digitale 

værditilbud – Nordjyske Stiftstidendes e-avis. Således vurderer jeg via analyse og diskussion 

både e-avisen som produkt og forretningsmodel samt markedsføringsstrategien og markedets 

parathed med henblik på udbredelse af produktet. Opgaven indeholder både en analyse af det 

nuværende ”as is” billede samt en diskussion af mulige ”could be” og ”what if” scenarier. 

I opgavens førstedel bringes Alexander Osterwalders forretningsmodellærred i spil for at give 

et nuanceret billede af forretningsmodellen for Nordjyske Stiftstidendes e-avis og samtidig 

illustrere vigtigheden af at arbejde med forretningsmodeller.  

I anden del er det tankegangen omkring røde og blå oceaner, der er omdrejningspunktet, 

ligesom Gary Hamels tanker om radikal innovation og forretningsmodellers holdbarhed samt 

Michael E. Porters ditto omkring eksisterende konkurrencefordele kommer på banen i en 

diskussion omkring, hvorvidt e-avisen er en holdbar forretningsmodel på sigt. 

I den sammenhæng præsenteres EPIC 2014, en særdeles interessant video udarbejdet af Robin 

Sloan og Matt Thompson fra Poynter Institute i USA, hvori mediehusenes og journalisternes 

rolle i fremtiden udfordres. I videoen anskueliggøres en brancheglidning, hvor 

verdensomspændende firmaer som blandt andet Google og Microsoft træder ind i arenaen og i 

høj grad udgør en trussel for mediehusene, som vi kender dem i dag. Mit ærinde er i denne 

sammenhæng at bringe håb i en branche, der i de kommende år står overfor enorme 

udfordringer. Men det er værd at huske på, at med udfordringer kommer der også nye 

muligheder. 

Slutteligt, i perspektiveringen, kommer jeg med mit bud på, hvordan fremtidens mediehus 

kunne komme til at se ud.  

  



HDO 8. SEM. AAU [DEN DIGITALE AVIS – EN UNDERSØGELSE AF NORDJYSKE STIFTSTIDENDES E-AVIS] 

 

5 
 

Indledning og problemfelt 

En af de største og mest aktuelle udfordringer for mediehuse i hele verden er overgangen fra 

print til digital. Internettet og den teknologiske udvikling har vist sig at være en game changer 

for avis- og forlagsbranchen, og mens indtægterne fra print fortsat falder drastisk, og 

udgiverne ser deres omsætning styrtdykke, er mediehusene i stigende grad i gang med at 

tilpasse sig digitaliseringen af samfundet ved at digitalisere deres tilbud og på den måde 

komme tilbage på sporet ved at flytte deres indhold til digitale platforme. Med faldende print- 

og reklameindtægterne over hele linjen, er mediehusenes fokus nu primært digitalt – dels med 

henblik på at tjene penge på indhold og dels med henblik på at udforske nye potentielle 

indtægtskilder. Forbrugere og annoncører bevæger sig med øget hastighed mod nye måder at 

engagere sig med indhold på. Derfor må virksomheder gentænke deres værditilbud og 

strategier omkring indtægtsstrømme. Forlagsbranchen gennemgår således i øjeblikket en af de 

største transformationer i sin historie. 

 Måden, hvorpå vi som forbrugere tilegner os nyheder og andet indhold, har ændret sig 

markant de seneste år, og i hele den vestlige verden oplever udgiverne år efter år nedadgående 

oplagstal på deres trykte aviser og dagblade. Forbrugerne har under lavkonjunkturen i 

stigende grad fravalgt avisen som det primære nyhedsmedie og er søgt over i andre medier og 

nye platforme. Forbrugernes ændrede medievaner skyldes i høj grad internettet og den 

teknologiske udvikling. Ligesom trykpressen bragte litteratur og nyheder til masserne, så har 

internettet revolutioneret den måde, vi tilegner os nyheder, information og underholdning. 

Især unge mennesker læser ikke avis og foretrækker andre nyhedskilder. Således tilgår 55 

procent af de under 45-årige deres nyheder online. Og mens dette er en trussel for 

mediehusene og den trykte avis, så åbner det samtidig op for nye muligheder. Det kræver dog, 

at mediehusene og andre udgivere har en digital strategi og et online alternativ til deres trykte 

medier.  

Men hvordan kan vi skabe håb i denne branche? Der kæmpes i øjeblikket en kamp, hvor 

duellanterne er fortidens forretningsmodeller og fremtidens forretningsmodeller. Der er en 

uendelig strøm af informationsudveksling, og den teknologiske udvikling og forbrugernes 

ændrede medievaner fordrer, at der udvikles nye forretningsmodeller.   

I en visionær video fra Poynter Institute School of Journalism fra 2004 – EPIC 2014 – 

opstilles en række fremtidsscenarier, hvoriblandt det fremgår, at i 2014: ”the press as you 

know it have ceased to exist”, og den trykte avis er en saga blot. Den er blevet til et 
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nicheprodukt for eliten og de ældre.  

Jeg accepterer præmissen med at den fysiske avis i fremtiden blot vil være et nicheprodukt og 

retter i denne opgave i stedet blikket mod nye muligheder
1
. 

Efterspørgslen på digitalt online indhold er steget i takt med udbredelsen af smartphones og 

tablets, og forbrugerne fordøjer i stigende grad indhold via disse medier. Folk ønsker i dag 

øjeblikkelig adgang til de seneste nyheder, uanset hvor de måtte befinde sig. 

Uanset om der er tale om nyere virksomheder eller en århundreder gammel mediegigant i 

dagens medielandskab, skal man derfor være hurtigere og mere lydhør end nogensinde før.  

Med udbredelsen af nye platforme og den hurtige udvikling af automatiserede, mobile og 

indfødte former for reklame
2
, er det vigtigt at udvikle en klar vision, der vil guide 

virksomheden ind i fremtiden. Der er store gevinster at hente for dem, der har fokus på 

innovation og samtidig forstår at forny sig og sætte sig ind i kundens behov og på den måde 

udnytte forbrugernes ændrede medievaner. 

En undersøgelse fra University of Oxford Reuters Institute for the Study of Journalism viser, 

at dobbelt så mange individer er villige til at betale for deres nyheder online i 2013, end de 

var i det foregående år. Undersøgelsen fremhæver desuden, at 49 procent af de 18-24 årige 

læser en digital avis, og at det er folk mellem 25 og 34 år, der er mest villige til at betale for 

den
3
.  

Men selvom folk generelt er blevet mere åbne for tanken om at betale for indhold – forudsat 

kvaliteten er der – så er det ikke nemt at tjene penge på internet-baseret indhold, eftersom vi 

længe har været vant til at have gratis og nærmest ubegrænset adgang til nyheder og andet 

indhold. Vi befinder os midt i en proces, hvor vi skal forandre kulturen i forhold til at betale 

for indhold på nettet. 

Derfor er en af de største og mest aktuelle udfordringer for mediehusene at udforske nye 

indtægtskilder og forretningsmodeller samt finde ud af, hvordan de kan tjene penge på deres 

digitale indhold.  

Nogle har valgt at bruge reklamer alene, mens nogle af de større spillere på markedet har 

valgt at indføre paywalls for at maksimere deres indtægter.  
                                                           
1
 For god ordens skyld skal det nævnes, at det ikke bliver hverken i år eller de næste på år, at printudgaven 

bliver til et nicheprodukt. Den fysiske avis er stadig den største enkeltstående indtægtskilde hos Nordjyske 
Medier med en omsætning på ca. 190 millioner kroner årligt. 

2
 Som eksempelvis interstitials og clickable adds. 

3
 Digital News Report, University of Oxford Reuters Institute for the Study of Journalism, June 20th 2013 

<http://www.digitalnewsreport.org/>   
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Men selvom alle de større dagblade og mange ugentlige lokale publikationer har udgivet 

artikler online i et stykke tid nu, har de hidtil fundet det vanskeligt at tjene penge på deres 

tjenester.  

Mange i mediebranchen mener, at det eneste svar for de hårdt prøvede mediehuse er digitale 

betalingssystemer i form af paywalls. Men eftersom forbrugerne længe har været vant til ikke 

at skulle betale for indhold, er det samtidig en kulturel udfordring, hvordan man håndterer det 

skifte, der er nødvendigt for at drage fordel af de digitale muligheder.  

Der findes dog flere positive eksempler, der antyder, at folk gerne vil betale for digitalt 

indhold, såfremt kvaliteten af indholdet er i orden
4
. Dette til trods for, at der er tale om 

indhold, som man tidligere har haft gratis adgang til. 

At vælge at integrere en paywall er kun det første skridt, en virksomhed tager, og mange 

mediehuse eksperimenterer i øjeblikket med forskellige modeller for at finde ud af, hvilken 

model der passer dem bedst
5
.  

2013 har været året, hvor dagbladene for alvor har taget livtag med at indhegne indholdet på 

netaviserne, men erfaringerne bliver mange steder stadig holdt tæt ind til kroppen. Samtidig 

virker det som om, at mediehusene famler lidt i blinde og prøver sig frem, fordi ingen endnu 

kan sige, hvad der er den optimale model. Om dette siger den amerikanske forfatter, Dan 

Ariely, at:”we are all pawns in a game whose forces we largely fail to comprehend.”
 6

 

Jeg er overbevist om, at paywalls ikke blot er en forbigående trend. De er kommet for at blive 

og er en integreret del af enhver udgivers digitale strategi, da antallet af digitale læsere vokser 

år efter år. Dette hænger blandt andet sammen med at flere og flere får tablets, mens 

smartphones i dag nærmest er allemandseje.  

Da man begyndte at udgive indhold og nyheder online på internettet, tilgik de fleste af 

brugerne via en desktop computer (stationær). Dette ændrede sig siden til laptops (bærbare 

computere), og i dag tilgår ”the connected consumer” internettet fra tablets og smartphones – 

og ikke bare derhjemme; men på arbejdet, i toget, på ferien og fra næsten enhver anden 

tænkelig placering. 

Så længe der er en internetforbindelse, kan en forbruger være forbundet med indhold, og med 

                                                           
4
 Fx har den engelske avis, The Times, haft over 350.000 betalende digitale abonnenter, siden de introducerede 

deres paywall i 2010. 
5
 Blandt de hyppigste paywallmodeller er hard gated, metered model og freemium. 

6
 Dan Ariely in Marketing Management, 2012, s. 283. 
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4G rullende ud over hele verden, vil der fremover være endnu flere steder for folk at få 

adgang til indhold. Samtidig er salget af tablets stigende på verdensplan, hvilket kan resultere 

i, at de trykte medier tager et større fald, da der ikke længere vil være samme behov for dem 

hos eksempelvis pendlere på vej til og fra arbejde. 

Printmedier er altså aftagende, mens det digitale forbrug er på vej op, hvilket blandt andet 

betyder, at annoncørerne allokerer flere ressourcer i deres budget til digitale medier. 

Virksomhederne er nødt til at tilpasse sig og skabe en tilstedeværelse i både print og online 

for at opretholde deres indtægter og tilbyde en service til den moderne forbruger. 

Virksomheder er forskellige, og mediehusene vil naturligvis have forskellige strategier, når 

det kommer til digital publicering og deres ageren i den digitale arena. Eksempelvis er nogle 

gået helt digitalt, mens andre har bevæget sig i retning af et produkt, der komplimenterer de 

trykte udgivelser. 

Men kan mediehusene ændre deres virksomhedskultur til at omfavne et kundefokus, og er den 

grundlæggende avis-forretningsmodel stadig bæredygtig? Hvordan kan de flytte udgifter for 

at imødegå den stigende kompleksitet?  

Hvad er værdien og essensen af det ”nye” nyhedsbrand og de nye dimensioner? Og hvordan 

skal dette håndteres og kommunikeres i forhold til læsere, annoncører, ansatte, aktionærer og 

øvrige interessenter? 

En af de virksomheder herhjemme, som tumler med disse udfordringer, er det nordjyske 

mediehus, Nordjyske Medier A/S, hvor jeg de seneste fem år har været ansat som projektleder 

i bladsalgsafdelingen. Et af mine fokusområder har været udviklingen og udbredelsen af 

Nordjyske Stiftstidendes e-avis. 
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Nordjyske Medier er en fondsejet medievirksomhed med hovedkontor i Aalborg og 

desuden redaktioner i Hobro, Thisted, Fjerritslev, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn. 

Nordjyske Medier er moderselskab for koncernens medieaktiviteter, som omfatter 

udgivelsen af dagbladet Nordjyske Stiftstidende1, tv-kanalen 24Nordjyske, radiokanalerne 

ANR og Radio Aura, webportalen nordjyske.dk samt en række nærlokale websites. Desuden 

udgives 25 lokale ugeaviser, og virksomheden ejer også distributionsselskabet Nordjyske 

Distribution A/S,  som varetager opgaver med distribution af dagblade for flere 

landsdækkende morgenaviser og lignende aktiviteter indenfor distribution af magasiner og 

adresseløse forsendelser, herunder reklame- og tryksagsomdeling. Der er ca. 400 ansatte 

hos Nordjyske 

Medier, og 

organisationen er 

bygget op efter en 

klassisk hierarkisk 

funktionsstruktur. 

Virksomhedens 

hovedformål er at drive nordjyske trykte, elektroniske og digitale medier, og den 

overordnede mission er at nytte og fornøje og helt specifikt at varetage Nordjyllands tarv. 

 

I forbindelse med indførelsen af en paywall i november 2013 lancerede Nordjyske Medier 

samtidig deres nye e-avis; Nordjyske Stiftstidendes e-avis – version 2.0 – som efter sigende er 

state of the art herhjemme. Den nye version indeholder ikke blot avisen, som vi kender den 

fra printversionen, men også integreret web-tv og news-flash med en kontinuerlig opdatering 

af de seneste nyheder og uddybninger på tophistorierne samt arkiv-søgning. E-avisen kan 

tilgås fra både computere, tablets og smartphones. 

Men hvordan kan dette være med til at skabe værdi for kunden? Er markedet modent til 

produktet? Og hvem er i det hele taget målgruppen for dette produkt?  

I skrivende stund er der ca. 2.300 rene e-avis abonnenter. Herudover har Nordjyske 

Stiftstidendes fysiske avis ca. 42.700 abonnenter, som også har adgang til den digitale avis
7
. 

Nordjyske Medier er et stærkt brand, og kendskabet til virksomheden er stort i hele regionen. 

Men kan det lade sig gøre at flytte tilliden fra de trykte medier over på de digitale og mobile 

platforme? Og er det muligt at tjene penge på de nye medier og få de yngre generationer med 

                                                           
7
 Nordjyske Stiftstidendes hverdagsoplag er faldet fra ca. 80.000 i 2001 til ca. 40.000 i 2013. Søndagsoplaget er i 

samme periode faldet fra ca. 100.000 til ca. 45.000. www.do.dk (Dansk Oplagskontrol). 

http://www.do.dk/
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på vognen, når mulighederne for gratis nyheder er utallige, og loyalitet er en mangelvare? 

Eller er e-avisen egentlig en dødfødt idé? 

Jeg har valgt at bruge Nordjyske Medier som case-virksomhed og vil løbende igennem 

opgaven referere hertil. Jeg finder mediebranchen og de aktuelle udfordringer utrolig 

interessant og ser denne hovedopgave som en god mulighed for at reflektere over e-avisen 

som produkt og som forretningsmodel og gøre mig nogle erfaringer, som jeg forhåbentligt 

kan drage nytte af i min fremtidige karriere. 

Banen er nu kridtet op, og jeg har anskueliggjort mine bevæggrunde for at skrive dette 

projekt. Med afsæt i ovenstående udfordringer og undersøgelsesspørgsmål ønsker jeg at 

besvare følgende problemformulering. 

 

Problemformulering 

Hvad skal salgs- og markedsføringsstrategien være for at øge salget af e-aviser – og hvilke 

krav stiller det til produktet? Er e-avisen en bæredygtig forretningsmodel på sigt?  
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Teori og metode 

Dette projekt er udarbejdet som afslutning på HD-studiet i organisation og ledelse ved 

Aalborg Universitet under temarammen marketing management. Mit ærinde er at vurdere 

Nordjyske Stiftstidendes digitale e-avis både som produkt og som forretningsmodel og 

samtidig vurdere markedets parathed med henblik på et øget salg af e-avisen. Jeg vil i 

projektet arbejde med nogle af de teorier og modeller, som jeg har fået kendskab til gennem 

undervisningen. 

Mere konkret har jeg valgt at anvende Alexander Osterwalder, Gary Hamel, Michael E. Porter 

samt W. Chan Kim og Renée Mauborgne. Deres teorier er komplementære og supplerer 

hinanden godt, og fælles for disse teoretikere er samtidig, at de på hver sin måde skaber håb 

og danner et metodegrundlag for nye forretninger. Jeg mener således at have opbygget et 

solidt begrebsværktøj til undersøgelse af problemfeltet med henblik på besvarelse af min 

problemformulering.  

Selve analysen har jeg valgt at dele i to, hvor jeg i den første del primært fokuserer på at 

skabe et ”as is” billede, mens jeg i anden del anskueliggør og diskuterer en række ”could be” 

og ”what if” scenarier.  

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Osterwalders teori omkring business model canvas i 

analysens første del, hvor jeg lægger vægt på produktets værdiskabelse. I denne sammenhæng 

finder jeg i øvrigt en glimrende sammenhæng mellem Osterwalder og det klassiske 

marketingmix med de 4 P’er
8
, som er indbygget i Osterwalders model, hvilket jeg vender 

tilbage til i analysen. Det har også været en del af mine overvejelser at lave en SWOT-analyse 

af Nordjyske Stiftstidendes e-avis, hvilket jeg har fravalgt, da jeg mener Osterwalders 

business model canvas er et bedre værktøj i denne sammenhæng med henblik på at afdække 

produktets USP’er
9
 og vurdere værdiskabelsesprocessen. 

I analysens anden del, der vil fremstå nærmere som en diskussion, vil jeg bringe Kim og 

Mauborgnes teori omkring blue ocean strategi i spil, ligesom jeg har valgt at inddrage Porters 

five forces og Hamels tanker omkring forretningsmodellers holdbarhed og radikal innovation. 

Jeg har valgt at præsentere teorierne efterhånden, som jeg anvender dem i analysen, og 

forestiller mig således en analyse, der veksler mellem teorierne og inddragelse af relevant 

                                                           
8
 Product, Price, Place og Promotion. 

9
 Unique Selling Proposition 
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empiri samt observationer og eksempler fra min hverdag hos Nordjyske Medier.  

Dette fungerer efter min mening bedre end et decideret teoriafsnit efterfulgt af en særskilt 

analysedel og er samtidig med til at skabe en rød tråd gennem projektet.     

Min primære empiri består af et fokusgruppeinterview med syv nuværende abonnenter på 

Nordjyske Stiftstidendes e-avis, uddrag fra markedsundersøgelsen 2014 og 

segmenteringsværktøjet Det Nordjyske Hus fra Nordjyske Mediers analyseafdeling, en case-

præsentation fra Fædrelandsvennen i Norge samt EPIC 2014, som er en otte minutter lang 

video fra Poynter Institute School of Journalism, der udfordrer fremtiden i mediebranchen
10

. 

Sidstnævnte beror på et utroligt spændende og visionært tankesæt og bringes i spil i analysens 

anden del. 

Fokusgruppeinterviewet blev udført af Jysk Analyse A/S
11

 i samarbejde med Nordjyske 

Medier den 26. marts 2014, hvor jeg sad med som observatør og overværede seancen.  

Udover moderator, Helle Søndergaard, deltog i alt 7 personer i fokusgruppen
12

. Disse 

personer var tilfældigt udvalgt blandt Nordjyske Stiftstidendes aktive e-avis abonnenter. 

Formålet med fokusgruppeinterviewet var at afdække abonnenternes brug af og erfaringer 

med e-avisen for dermed at få input til udviklingen af produktet.  

Jeg refererer i opgaven ikke til fokusgruppeinterviewet med specifikke citater, da det ikke har 

været muligt at få transkriberingen af interviewet på grund af en fortrolighedsklausul. I stedet 

vil jeg henvise til de overordnede konklusioner, som fremgår af bilag A. 

Et kritikpunkt til denne del af empirien er, at interviewpersonerne i fokusgruppen alle er 

abonnenter og dermed pro e-avisen. Det ville have været en god idé også at have en 

tilsvarende gruppe med personer, der måske havde prøvet e-avisen i en periode for 

efterfølgende at sige den fra sig igen. Deres oplevelser, meninger og synspunkter ville i ligeså 

høj grad have været relevante. Jeg er opmærksom på dette aspekt og vil have det med i mine 

overvejelser i min analyse.  

Det skal dog nævnes, at et sådan interview allerede er planlagt – men desværre først efter 

deadline for dette projekt. Meningen er, at der skal gennemføres lignende 

fokusgruppeinterviews en gang i kvartalet. Det overordnede formål med fokusgrupperne er 

                                                           
10

 Jysk Analyse Rapport fra fokusgruppeinterview (Bilag A), Uddrag fra markedsundersøgelsen 2014 (Bilag B), 
Segmenteringsmateriale - Det Nordjyske Hus (Bilag C) og Powerpoint-præsentation fra Fædrelandsvennen 
(Bilag D). EPIC 2014 kan ses via følgende link: http://www.youtube.com/watch?v=eUHBPuHS-7s     
11

 Se mere om Jysk Analyse A/S på www.jyskanalyse.dk  
12

 Fokusgruppen var planlagt med 8 deltagere, men der kom et afbud på afholdelsesdagen. Spørgerammen mv. 
fremgår i øvrigt af Bilag A. 

http://www.youtube.com/watch?v=eUHBPuHS-7s
http://www.jyskanalyse.dk/
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ved hjælp af brugerdrevet innovation at udvikle Nordjyske Stiftstidendes e-avis og tiltrække 

flere brugere/abonnenter. 

Ligeledes mener jeg, at fokusgruppeinterviewet mangler nogle spørgsmål omkring kundernes (og 

ikke-kunders) værdisætning af produktet.  

Udover min primære empiri vil jeg i sagens natur inddrage mine egne erfaringer, 

observationer og refleksioner fra diverse mediekonferencer, erfa-møder med andre mediehuse 

og fra mit virke i mediebranchen generelt og bruge dette som en mere tertiær empiri.  

Jeg har jævnligt har sparret med andre mediehuse i både ind- og udland. Eksempelvis har jeg 

haft kvartalsvise erfa-møder med bladsalgscheferne hos Fynske Medier og Jyske Vestkysten.  

Ligeledes har jeg sidste år deltaget i INMA
13

 world congress i New York den 28.-30. april 

samt The Media Briefings marketingskonference i London den 18.-20. november, hvor de 

centrale temaer var ”monetizing print + digital” og ”fast track for transformation”. 

Med udgangspunkt i mit teoretiske begrebsapparat, min indsamlede empiri og min erfaring 

fra mediebranchen generelt får jeg skabt en solid triangulering af flere perspektiver.  

Således mener jeg, at jeg får dannet et nuanceret helhedsbillede i forhold til problemstillingen 

og besvarelse af min problemformulering. Dog er jeg klar over, at hvis man skriver om egen 

virksomhed eller det sted, man er ansat, kan man let være (ubevidst) forudindtaget.  

Jeg er også klar over, at min besvarelse blot er ét perspektiv, og at såfremt jeg havde valgt en 

anden tilgang og andre teoretikere og modeller, så ville perspektivet og resultatet være blevet 

anderledes. Jeg er vidende om dette, da teorier ”blot” er et sæt af almengyldigheder og 

distancerer sig fra virkeligheden. Således vil det heller ikke være muligt med en teori at 

beskrive en endegyldig sandhed. 

Det er heller ikke min hensigt at nå frem til en endegyldig sandhed om, hvad der er rigtigt og 

forkert i forhold til Nordjyske Stiftstidendes e-avis og mediebranchen generelt. Det vil 

nærmest være utopi at tro, at jeg kunne det. Derimod vil jeg gerne i dette projekt belyse nogle 

af de aktuelle udfordringer i mediebranchen og komme med mine bud på successeer, 

faldgruber og øvrige perspektiver, som Nordjyske Medier – eller mediehusene generelt – bør 

overveje. På denne måde mener jeg, at mit projekt bliver både relevant og nærværende samt 

forhåbentligt skaber stof til eftertanke og grobund for diskussion. 

 

                                                           
13

 INMA – The International Newsmedia Marketing Association 
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Analyse – Del 1 
For at sætte scenen vil jeg indledningsvist i dette afsnit vurdere markedets parathed med 

henblik på udbredelsen af Nordjyske Stiftstidendes e-avis (NS e-avis). Herefter vil jeg 

udfolde Alexander Osterwalders teori omkring business model canvas og anvende denne i 

forhold til min case. I denne proces vil jeg løbende drage paralleller til det klassiske 

marketingmix og de 4 P’er. 

Formålet med denne del af analysen er at vurdere, hvordan og i hvilket omfang e-avisen 

skaber værdi for abonnenter og potentielle læsere og således afdække produktets USP’er.  

Dette med henblik på at kunne besvare første del af min problemformulering, som lyder: 

Hvad skal salgs- og markedsføringsstrategien være for at øge salget af e-aviser – og hvilke 

krav stiller det til produktet? 

 

Markedets parathed 

NORDJYSKE Stiftstidende er et regionalt dagblad
14

, hvor langt størstedelen af oplaget 

udgøres af abonnementer, der leveres til døren hver morgen 365 om året. I dag er der omkring 

45.000 aktive abonnenter, hvilket betyder at avisen er at finde i ca. hver sjette husstand i 

Nordjylland
15

. Ud af de 45.000 abonnenter er ca. 2.300 ”rene” e-avisabonnenter
16

.  

Udover NORDJYSKE Stiftstidende har Nordjyske Medier (NM), som nævnt i indledningen, 

også 25 gratis ugeaviser, to radiokanaler, deres egen tv-kanal og websites, hvilket gør, at 

virksomheden er i kontakt med ni ud af ti nordjyder hver uge. Med andre ord er 

NORDJYSKE et meget stærkt brand i regionen. 

De faldende oplagstal på den trykte avis er ikke blot en udfordring i forhold til 

annoncepriserne. De betyder også stigende distributionsomkostninger. Dette skyldes blandt 

andet, at de fleste bude er fastlønnede og skal have samme løn, uanset om der er 200 eller 140 

aviser i tasken. Med andre ord bliver stykprisen for at få leveret en avis højere jo færre aviser, 

budene har med i taskerne. Dette alene har i 2013 resulteret i en markant dårligere bundlinje i 

bladsalgsafdelingen – en negativ påvirkning i millionklassen.  

                                                           
14

 Dækningsområdet er fra Thisted/Thy i vest til Hobro og Hadsund i øst og til Skagen i Nord. 
15

 Der er i alt ca. 274.000 husstande i Nordjylland og 483.000 personer over 15 år. Jf. Bilag B.  
16

 Med rene e-avis abonnenter skal forstås dem, som udelukkende abonnerer på e-avisen og altså ikke 
modtager den fysiske avis. Alle vores abonnenter, der abonnerer på den fysiske avis, har dog også adgang til e-
avisen – men disse er altså ikke talt med i denne opgørelse. 
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Indtil 2013 har ledelsen været skeptiske overfor en aggressiv markedsføring af e-avisen, da 

denne ikke har været oplagstællende. Samtidig koster et abonnement på e-avisen under 

halvdelen af et abonnement på papirudgaven
17

, og man har således været bange for, at folk 

skulle opsige deres abonnementer på den fysiske avis og skifte over til et billigere digitalt 

abonnement, og at oplaget således ville falde yderligere. Mindre oplag betyder færre 

annoncekroner og højere distributionsomkostninger. 

Denne holdning er ændret nu, eftersom e-aviser i 2013 er blevet oplagstællende på lige fod 

med printaviser. Altså er en e-abonnent i dette henseende nu umiddelbart lige så værdifuld 

som en abonnent på printudgaven.     

Hidtil har man af samme årsag ikke gjort noget aktivt rent markedsføringsmæssigt i forhold til 

e-avisen, og kendskabet til NS e-avis er da også begrænset i regionen.  

Faktisk er der hele 63 procent af alle nordjyder over 15 år, som ikke kender NS e-avis
18

. Og af 

de 37 procent, der kender e-avisen, er der mange, som forveksler den med www.nordjyske.dk, 

hvor man også kan læse (udvalgte) nyheder – og indtil for nylig ganske gratis
19

. Blandt 

abonnenterne på den fysiske avis, som også har adgang til NS e-avis, er det kun ca. halvdelen, 

der er vidende om denne mulighed. 

Udviklingen i antallet af abonnenter på NS e-avis fremgår af nedenstående figur: 

 

Figur 1 – Udvikling NS e-avis
20

 

 

                                                           
17

 Et årsabonnement på den fysiske avis koster 4.605 kroner, mens et årsabonnement på e-avisen koster 2.159 
kroner. Den lavere pris er baseret på en udregning, hvor man fratrækker omkostninger til fx papir, tryk, plader 
og distribution, som jo ikke er eksisterende i forbindelse med en digital avis. Dermed har man nogenlunde 
samme dækningsbidrag på hhv. den fysiske avis og e-avisen. 
18

 Jf. Bilag B. 
19

 Hos NM har man indført en paywall (metered model) i november 2013. 
20

 Udsvingene i grafen skyldes kampagneperioder, hvor nye abonnenter ved køb af det fysiske dagblad har fået 
e-avisen med gratis i en periode. 
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Som det fremgår, er antallet af e-avis abonnenter altså steget støt og roligt, uden at der er gjort 

nogen aktiv eller nævneværdig markedsførings- eller salgsmæssig indsats i denne 

sammenhæng
21

. 

Stigningen skal især ses i lyset af den teknologiske udvikling og den eksplosive vækst i 

antallet af tablets. I 2014 har ca. halvdelen af nordjyderne mindst én tablet i deres husstand og 

ca. 58 procent har en smartphone
22

. Til sammenligning var det i 2011 kun 3 procent af de 

nordjyske husstande, som var indehavere af en tablet.  

Den teknologiske udvikling og folks ændrede medievaner samt den nærmest eksplosive 

stigning i antallet af tablets sammenholdt med den kontinuerlige vækst i antallet af e-avis 

abonnenter afspejler i mine øjne markedets parathed.  

I sin bog, Marketing Management fra 2012, beskriver Chris Anderson tingenes tilstand og 

forbrugernes ændrede medievaner på følgende måde: 

 

”Consumers spend almost half their waking hours using a proliferation of technology, including 

online browsing, purchasing and social networking, mobile phone us and/or watching television…  

We are in the new era of networked consumers and digital everything” 

                                                                  [Chris Anderson in Marketing Management, 2012, s. 129] 

 

De mobile devices er det foretrukne medie til læsning af e-avisen. Således kommer ca. 60 

procent af besøgene på NS e-avis fra en tablet eller smartphone, mens blot ca. 40 procent 

læser den fra sin pc. Jeg forudsætter derfor, at man skal have en tablet i husstanden for at være 

i den primære målgruppe for NS e-avis, da dette er det mest foretrukne medie, og jeg er af den 

overbevisning, at det i stigende grad også vil være det fremover. Dette blandt andet på grund 

af, at det er hurtigere at tænde en tablet, som også er lettere at have med sig og i øvrigt er 

meget brugervenlig og nem at betjene.  

Samtidig vurderer jeg, at det er folk mellem 30 og 59 år, som er mest oplagte med henblik på 

afsætning NS e-avis, da folk under 30 år generelt ikke læser avis, og folk over 60 år oftest vil 

foretrække traditionel avislæsning på print.  

Der er 132.000 husstande med personer i dette aldersinterval i Nordjylland, hvoraf de 120.780 

har trådløst internet, og 81.321 har mindst én tablet i husstanden. Af disse er 10.775 er 

                                                           
21

 Det skal siges, at stigningen i antallet af e-avis abonnenter ikke tilnærmelsesvis opvejer de mistede 
indtægter, som er afledt af nedgangen i antallet af abonnenter på den fysiske avis. 
22

 Jf. Bilag B. 
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abonnent på Nordjyske Stiftstidende i forvejen, og ud af de resterende har 22.230 ingen lokal 

interesse, hvilket efterlader os med et potentielt målmarked blandt nordjyder på i alt 48.316 

husstande med personer i alderen 30-59 år
23

. 

 

 

Figur 2 - Markedspotentiale 

 

På baggrund af disse beregninger og et stadigt stigende antal tablets i de nordjyske husstande 

mener jeg bestemt, at markedet er parat, og at der er potentiale for at øge afsætningen af NS  

e-avis. Jeg mener samtidig, at kendskabsgraden på 37 procent er meget lav – især taget i 

betragtning at NM er i kontakt med ni ud af ti nordjyder hver uge.     

95 procent af nordjyderne bruger aldrig NS e-avis, og ud af alle nordjyder over 12 år 

(483.000), er der kun 2 procent, der bruger NS e-avis dagligt eller næsten dagligt, hvilket 

svarer til 9.660 personer. Ved at øge kendskabet til produktet med eksempelvis ti procent, vil 

man kunne øge dette til 2,8 procent – eller 13.524 personer
24

. Derfor mener jeg klart, at det i 

første omgang handler om at øge kendskabet til e-avisen, hvilket vil øge muligheden for 

afsætning betragteligt.  

 

 

                                                           
23

 Jf. Bilag B 
24

 Disse tal dog med det forbehold, at nogle forveksler e-avisen med www.nordjyske.dk   

http://www.nordjyske.dk/
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Business model canvas 

For at vurdere NS e-avis som produkt og forretningsmodel har jeg valgt at anvende 

Osterwalders model omkring business model canvas, da det er et analytisk værktøj til 

udvikling af nye forretningsmodeller eller optimering af gamle, hvilket er yderst relevant i 

denne sammenhæng. Det er et enkelt værktøj, som tillader en langt friere strategiproces, og er 

på én gang et praktisk, visuelt og systematisk værktøj. Modellen er oplagt til 

forretningsudvikling og kan med fordel anvendes af virksomheder, der ønsker at sætte fokus 

på at skabe vækst og gøre deres forretningsmodel endnu mere konkurrencedygtig. 

Ifølge Osterwalder kan en forretningsmodel bedst beskrives ved hjælp af ni byggesten, der 

viser logikken i, hvordan en virksomhed har 

tænkt sig at tjene penge. Det handler 

overordnet om at udvikle en forretningsmodel, 

der fungerer, og et værditilbud, der sælger. 

Udgangspunktet er en visuel skabelon – som 

kaldes forretningsmodellærredet – med ni 

byggesten, som udgør virksomhedens 

forretningsmodel. De ni byggesten dækker en 

virksomheds fire hovedområder – kunder, 

produkt, infrastruktur og økonomisk 

rentabilitet – og danner grundlag for et 

praktisk, hands-on værktøj, der fremmer 

forståelse, diskussion, kreativitet og analyse 

samt giver brugeren mulighed for at udvikle og 

skitsere nye eller eksisterende 

forretningsmodeller
25

.  

Forretningsmodellen er som et kort over en 

strategi, der skal implementeres gennem 

organisatoriske strukturer, processer og 

systemer. 

                                                           
25

 I praksis udskrives modellen/forretningsmodel-lærredet på en stor flade, så en gruppe i fællesskab kan 
begynde at tegne og diskutere forretningsmodellens elementer med eksempelvis Post-it notes. Dette er med til 
at gøre modellen både fleksibel og dynamisk. 

 

 

 

Schweiziske Alexander Osterwalder er forfatter, 

foredragsholder og rådgiver inden for 

innovation af forretningsmodeller. Han udgav i 

2010 i samarbejde med dr. Yves Pigneur bogen, 

Business Model Generation, og er en af de 

moderne tænkere, når det kommer til strategi 

og forretningsudvikling. I bogen præsenteres 

business model canvas, som er en af de mest 

populære metoder til udvikling af 

forretningsmodeller i dag. Osterwalders 

praktiske tilgang til at designe innovative 

forretningsmodeller praktiseres således inden 

for mange brancher i hele verden af 

virksomheder som blandt andre IBM, Ericsson, 

3M, Capgemini, Deloitte og Telenor. 
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 De ni byggesten fremgår af figuren nedenfor: 

 

 

Figur 3 – Forretningsmodel-lærredet, de ni byggesten26
 

 

Hovedtesen er, som nævnt ovenfor, at virksomhedens forretningsmodel består af 9 byggesten. 

Såfremt en virksomhed måtte opleve problemer med salget af virksomhedens produkter, er 

der således flere muligheder for at ændre og optimere virksomhedens forretningsmodel.  

 

 

 

                                                           
26

 I min analyse har jeg valgt at anvende de danske termer, som de præsenteres i bogen, Business Model 
Generation. 
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Produktet er eksempelvis kun én byggesten i den samlede forretningsmodel, og skulle 

produktet eller servicen findes i forvejen, kan der udvikles konkurrencefordele ved for 

eksempel:   

 at udvikle den samlede ydelse/servicepakke  

 at indgå partnerskaber, som giver adgang til særlige leverancer  

 at få de interne processer til at fungere bedre  

 at have bedre medarbejdere  

 at skabe tættere relationer med kunderne  

 at bruge andre distributionskanaler  

 at gøre noget særligt for bestemte segmenter  

 at lade kunden betale på en anden måde  

 at have en anden omkostningsstruktur 

 

Jeg mener, at kortlægningen af den eksisterende forretningsmodel er et vigtigt udgangspunkt 

med henblik på at forbedre den nuværende forretningsmodel og/eller udvikle nye fremtidige 

forretningsmodeller. Det vil som minimum føre til en mere nuanceret og fælles forståelse af 

NMs forretningsmodel omkring e-avisen, og i bedste fald kan jeg ved at skitsere nye og/eller 

forbedrede forretningsmodeller bidrage til en udvikling af nye strategiske retninger for 

fremtiden.  

Jeg vil i det følgende anvende forretningsmodellærredet på NS e-avis med henblik på at 

analysere og vurdere virksomhedens nuværende forretningsmodel og på denne måde skabe et 

”as is” billede. I anden del af analysen – diskussionsdelen – vil jeg udfolde mulighederne og 

komme med forslag til ændringer/forbedringer med henblik på at skabe et ”could be” billede. 

 

Kundesegmenter 

Hvem køber produktet? Kunderne er kernen i enhver forretningsmodel, for uden (rentable) 

kunder kan ingen virksomhed overleve ret længe. Derfor er det ekstremt vigtigt at gøre sig 

nogle fundamentale overvejelser omkring, hvem produktet – i dette tilfælde e-avisen – skaber 

mest værdi for, og på denne baggrund træffe en bevidst beslutning om, hvilke segmenter man 

vil henvende sig til. Når denne beslutning er truffet, kan der omhyggeligt udformes en 

forretningsmodel med afsæt i en stærk forståelse af konkrete kundebehov. 
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Arbejdet med segmentering prioriteres meget højt hos NM, og med afsæt i følgende citat, vil 

jeg kigge nærmere på denne segmentering i forhold til e-avisen: 

“Companies cannot connect with all customers in large, broad or diverse markets. However they can 

divide such markets into groups of customers or segments with distinct needs and wants. To develop 

the best marketing plans, managers need to understand what makes each segment unique and 

different…” 

                                                                                                  [Marketing Management, 2012 s. 367] 

 

Hos NM vil man ”kende nordjyderne bedst”, og for at forstå, hvad der kendetegner 

nordjyderne, og hvordan de adskiller sig fra hinanden, har NMs analyseafdeling i samarbejde 

med TNS Gallup i 2010 udarbejdet et omfattende analyse- og segmenteringsværktøj; det 

NORDJYSKE hus
27

 (DNH).  

Det er et strategisk værktøj, som er med til at afklare, om der er områder med potentiale, der 

kan dyrkes, og til at støtte beslutninger om, hvordan man skal prioritere. Med afsæt i DNH 

kan der træffes beslutninger baseret på indsigt og forståelse. Jeg har valgt at bruge dette 

værktøj til at indsnævre målgruppen yderligere. 

DNH er resultatet af en omfattende analyse af nordjyderne med det formål at kunne opdele 

dem i målgrupper, som repræsenterer ”overskud/underskud” både i tid og økonomi samt deres 

”udsyn til verden”. Analysen har taget udgangspunkt i de Index Danmark/Gallup-variable, der 

beskriver folks aktiviteter, holdninger og interesser – i alt godt 175 variable. Målgrupperne er 

dannet på baggrund af holdningsvariable, da sociodemografiske karakteristika ikke giver 

tilstrækkelige og entydige profiler af forbrugerne. Holdningsvariablene afdækker vores 

grundlæggende holdninger og værdier som mennesker og påvirkes ikke så nemt af 

samfundstrends som aktiviteter og interesser gør. 

DNH gør således op med de traditionelle segmenteringskriterier. Eksempelvis siger alder ikke 

nødvendigvis noget om, hvem vi er som mennesker, og hvilke grundværdier, holdninger, 

livsstile og medievaner vi har.  

DNH rummer fem lejligheder, og beboerne repræsenterer fem karikerede typer af nordjyder – 

Juhl, Høst, Maj, Sommer og Winther – som hver er beskrevet ud fra deres særlige kendetegn. 
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 Se Bilag C for yderligere information. 
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De fem målgrupper udgør tilsammen 76 procent af alle nordjyder
28

.  

 

“After identifying market segments, the marketer decides which present the greatest opportunities – 

which are its target markets. For each, the firm develops a market offering that it positions in the mind 

of the target buyers as delivering some central benefit(s)”  

                                                                                                     [Marketing Management, 2012, s. 14] 

 

Med udgangspunkt i DNH og de fem målgrupper har jeg udvalgt to målgrupper, Sommer og 

Høst, som det vil være mest oplagte at fokusere på med henblik på udbredelsen af NS e-avis. 

Sommer er fremtidens avislæsere og er dem, der har stor interesse i at følge med i det 

stofområde, der findes i NORDJYSKE Stiftstidende. Især de lokalpolitiske emner er meget 

spændende for dem, ligesom de finder artiklerne i eksempelvis Indsigt interessante
29

. De kan 

godt lide tablets, hvis det giver mening for dem – ikke bare fordi det er fedt legetøj. Derfor er 

de i målgruppen for e-avisen. Der er ca. 86.000 nordjyder i denne målgruppe, hvilket udgør 

ca. 17 procent af den nordjyske befolkning (over 12 år)
30

. 

Høst var de første der købte tablets
31

, da de har stor interesse i ny teknologi og elsker at følge 

med i alt, der rører sig på det område. De læser avisen for at følge med i, hvad der sker i deres 

landsdel – ofte fordi de har et job, hvor det er vigtigt at følge med. De kan se det smarte i, at 

de kan have avisen med sig på farten, for de er travle mennesker med mange interesser og 

deltager i mange aktiviteter. Der er ca. 110.000 nordjyder i denne målgruppe, hvilket udgør 

ca. 22 procent af den nordjyske befolkning (over 12 år). 

                                                           
28

 De sidste 24 % har svaret for vagt i markedsundersøgelsen til at de kunne placeres i en målgruppe, og de 
indeholder i flere tilfælde karakteristika fra flere forskellige af de fem øvrige målgrupper. 
29

 Indsigt er en sektion i NORDJYSKE Stiftstidende, der indeholder dybdegående journalistik – ofte af 
samfundspolitisk karakter. Sektionen er med i NORDJYSKE Stiftstidende hver søndag. 
30

 Bilag C 
31

 Innovators/early adaptors 
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Høst har følgende karakteristika:  Sommer har følgende karakteristika:       

                      

 Karriere & høj indkomst  Lang / mellemlang uddannelse 

 Aktivt liv – både på job og i fritiden  Miljø & økologi 

 Rejser meget (storby-, kultur, 

golfferie) 

 Glokale 

 Ny teknologi  Lokalpolitik, regionale og 

kommunale beslutninger 

 Avislæser (Børsen, JP, NS, BT)  Kunst & kultur 

 Internationalt udsyn  Fordybelse 

 Kulturelle oplevelser (mainstream)  Høj indkomst 

 Ugeblade og magasiner  Velgørenhed 

 Shopper online  Sporadiske NS læsere (fx arbejde) 

 Mode, livsstil, bolig, erhverv og 

finans 

 Læser meget (faglitteratur/Politiken) 

 Forbruger med stort F  Immaterielle 

 

Målgrupperne Winther, Juhl og Maj er dermed valgt fra som primære målgrupper med 

henblik på udbredelsen af NS e-avis. 

Winther hører til den primære målgruppe for NMs ugeaviser og er meget nærlokalt 

orienterede. De bruger ikke en masse penge på gadgets og teknologi (ud over spil). 

Selvom Juhl er dem der har størst interesse i Nordjyske Stiftstidendes stofområder, har de slet 

ikke lysten til og forståelsen for ny teknologi. De kan godt lide at sidde med den fysiske avis 

imellem hænderne, og en avis på en tablet er alt for abstrakt til dem. 
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Maj er lidt en gråzone, da de faktisk har en del Høst i sig. Jeg har dog valgt at se bort fra dem 

i denne sammenhæng, da deres avislæsningsvaner i højere grad strækker sig mod tabloid-

aviserne
32

. 

Herudover mener jeg, at det vil være oplagt også at fokusere på btb-markedet – og i 

særdeleshed de liberale erhverv og kommunerne – som målmarked for udbredelse af NS 

e-avis. Byrådspolitikere og administrative medarbejdere hos kommunerne samt ansatte i de 

liberale erhverv
33

 kan have stor gavn af e-avisen som et arbejdsredskab på arbejdspladsen, da 

de er nødt til at holde sig orienterede. Samtidig er det et plus på dette marked, at der er 

mulighed for at afsætte mange abonnementer til den samme kunde. En aftale med en given 

virksomhed kan således medføre mange abonnenter, hvilket er med til at gøre markedet 

interessant og øge afsætningspotentialet. Hidtil har dette segment dog været en vanskelig 

udfordring med henblik på afsætning, hvilket jeg vender tilbage til i næste afsnit omkring 

værditilbud. 

Sidst, men absolut ikke mindst, anser jeg annoncørerne som væsentlige kunder i den primære 

målgruppe. Ikke nødvendigvis som faste læsere, men det er vigtigt med henblik på 

indtægtsmulighederne i form af annoncekroner, at annoncørerne finder produktet interessant, 

og at det skaber værdi for dem, så de vælger det til som en del af deres markedsføring. Derfor 

må man ligeledes være meget opmærksomme på vigtigheden af at afdække og aktivere deres 

behov. 

 

Værditilbud 

Byggestenen værditilbud svarer til et af de fire P’er i det traditionelle marketingmix; nemlig 

product. Når Osterwalder i stedet vælger ordet værditilbud, så er det imidlertid fordi, fokus 

bør være på, hvad det er, man gør for kunden – og ikke på hvilke features man har bygget ind 

i sit produkt. Det er netop forskellen på en idé og en forretningsidé – og på at være 

kundeorienteret frem for produktorienteret. Værditilbuddet er grunden til, at kunderne vælger 

én virksomhed frem for en anden og således også måden, hvorpå virksomheden adskiller sig 

fra konkurrenterne. Et værditilbud skaber værdi for et kundesegment gennem en særlig 

kombination af elementer, der henvender sig til det pågældende segments behov. Værdierne 

kan være både kvantitative (fx pris, tempo) og kvalitative (fx design, kundeoplevelse). 

                                                           
32

 For uddybende informationer omkring målgrupperne se Bilag C. 
33

 Eksempelvis revisorer, banker, ejendomsmæglere og advokatkontorer. 
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I den forstand er værditilbuddet en pakke med fordele, som en virksomhed kan tilbyde 

kunderne. Nogle værditilbud kan være innovative og repræsentere et nyt eller banebrydende 

produkt, mens andre kan minde om de eksisterende produkter på markedet, bare med ekstra 

funktioner eller kvaliteter.  

NS e-avis minder i høj grad om den 

traditionelle papirudgave af Nordjyske 

Stiftstidende med enkelte ekstra funktioner 

som eksempelvis news stream med løbende 

nyhedsopdatering fra www.nordjyske.dk 

samt integreret web-tv (24Nordjyske).  

Det nye ligger nærmere i platformen/kanalen 

– at der er tale om en digital avis, der kan 

tilgås fra ens hjemmecomputer, pc’en på 

arbejdet eller den bærebare samt via 

smartphones og tablets.  

 

Jeg vil i det følgende redegøre for nogle af de mange USP’er, som er forbundet med 

værditilbuddet. USP’erne kan variere alt afhængig af målgruppen, men jeg mener i en vis 

udstrækning, at de er ens i forhold til btc-markedet (Høst og Sommer) og btb-markedet. 

Denne del af analysen er baseret på min empiri i form af fokusgruppeinterviewet med de syv 

respondenter, hvilket jeg finder hensigtsmæssigt med henblik på at afdække, hvad det er for 

nogle ting, der skaber værdi for kunderne
34

.    

Først og fremmest består værditilbuddet af kvalitetsjournalistik og lokale nyheder fra region 

Nordjylland. De lokale nyheder er i høj grad med til at adskille NS e-avis fra eksempelvis 

landsdækkende aviser som Jyllands Posten, Berlingske og Politikken.  

I 2012 vandt Nordjyske-journalisten, Asbjørn With, eksempelvis Cavlingprisen for sin 

dækning af ”et kommunalt dynd af udygtighed, magtfuldkommenhed og selvtilstrækkelighed” 

i Rebild kommune
35

.  

                                                           
34

 Se Bilag A for dybere indsigt i fokusgruppeinterviewet. 
35

 Cavlingprisen er den mest prestigefyldte danske journalistpris. Den uddeles hvert år i januar til en journalist 
eller en gruppe af journalister i samarbejde, der i særlig grad har udvist initiativ og talent i det forløbne år. 
Fonden bag prisen blev stiftet d. 18. december, 1944, til minde om Dansk Journalistforbunds stifter, Henrik 

http://www.nordjyske.dk/
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Dette får man naturligvis også i den fysiske udgave af avisen, men respondenterne giver i 

fokusgruppeinterviewet udtryk for, at det er en vigtig egenskab, at e-avisen netop er en tro 

kopi af den fysiske avis. Det overrasker mig lidt, da man hos NM hele tiden har fokus på, 

hvordan man kan udvikle e-avisen yderligere og tilføje nye features. 

At e-avisen skal være meget lig den fysiske udgave af avisen, mener jeg, kan hænge sammen 

med, at abonnenterne ønsker en fælles referenceramme. Altså at man har læst det samme som 

naboen og kan deltage i diskussioner om specifikke artikler, selvom man har læst avisen 

digitalt. Samtidig er det vigtigt at holde sig det for øje, at alle respondenterne i interviewet 

tidligere har haft et abonnement på den fysiske avis.  

Måske ville behovene se anderledes ud hos en, der ikke tidligere har abonneret på Nordjyske 

Stiftstidende, og som måske på denne baggrund har nogle anderledes vaner med hensyn til 

medieforbrug og nyhedslæsning.  

Et af eksemplerne på et ekstra feature, som man har lagt ind i e-avis app’en, er integreret web-

tv i form af NMs egen tv-kanal 24Nordjyske. En fordel set med Nordjyske-briller, men det 

skaber dog tilsyneladende ikke den store værdi for respondenterne, da ingen af dem bruger 

det. De siger, at når man har læst avisen, så er det de samme historier, der kører på 

24Nordjyske. Enkelte foreslår faktisk, om man kunne lave en light-udgave af NS e-avis, hvor 

denne feature ikke er med – og som så til gengæld var lidt billigere. Dette er et klassisk 

eksempel på, at man har været produktorienteret frem for kundeorienteret. 

Respondenterne har ikke umiddelbart behov for video eller lyd i en avis; og dog. Nogle giver 

udtryk for, at såfremt det var uddybende reportager, som de selv kunne vælge, om de ville 

klikke på og åbne, så kunne det godt være interessant. I hvert fald så længe, det ikke går ud 

over hastighed og funktionalitet. 

En af de ting, som respondenterne lægger stor vægt på, og som således skaber stor værdi for 

dem, er tilgængeligheden. Med en tablet eller smartphone, som man oftest har lige ved 

hånden, har man e-avisen med sig overalt. Det eneste, det kræver, er adgang til internettet.  

Det er således også let at have e-avisen med på ferie eller i sommerhus. Respondenterne 

nævnte dette som værende både nemt og bekvemt – i modsætning til den fysiske avis, hvor 

man i så fald skulle ringe ind og flytte sin avis eller sætte den på pause.  

                                                                                                                                                                                     
Cavling. Prisen uddeles af en komité, som er udpeget af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.  
Kilde: da.wikipedia.org/wiki/Cavlingprisen 
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Herudover sættes der stor pris på ”leveringssikkerheden”, forstået på den måde, at man med 

e-avisen ikke risikerer, at buddet har sovet over eller er blevet syg. Der er heller ikke 

problemer med eksempelvis en våd avis, fordi den ikke har været puttet helt ned i postkassen 

– eller at man skal hente sin avis i et rør ude ved hovedvejen, fordi man bor i et landdistrikt. 

Hvor man først kan forvente at modtage sin fysiske avis omkring kl. 07.00 om morgenen – 

nogle gange senere – så er e-avisen tilgængelig online allerede kl. 23.00 dagen før. Dette 

nævnes også af et par af respondenterne, som dog ikke læser hele avisen på dette tidspunkt. 

De danner sig nærmere et overblik over, hvilke artikler og historier der skal læses næste 

morgen. Faktisk er forbrugsmønstret omkring nyhedskonsumeringen meget lig det på den 

fysiske avis. Frekvensen er dog højere. Det vil sige, at man tilgår sin e-avis hyppigere i løbet 

af en dag. Til gengæld deles den ikke så ofte som den fysiske avis, da den jo typisk ligger på 

et personligt device i form af en bærbar computer, en tablet eller en smartphone. 

Dog nævner et par af respondenterne, at det er en god feature, at man kan dele en artikel (fx 

via mail) med en ven eller en kollega, hvis man læser noget, som man mener, at de kunne 

have interesse i. Dette er også meget lettere med en e-avis i forhold til den fysiske avis, hvor 

man i så fald skal til at klippe ud eller fotokopiere en artikel. 

En anden fordel, som er med til at danne det samlede værditilbud, er, at man med e-avisen har 

adgang til alle fire lokaludgaver
36

. En respondent nævner eksempelvis, at de bor lige ved en 

kommunegrænse og fik grundet deres postnummer Himmerlandsudgaven af den fysiske avis, 

selvom de føler, at de hører hjemme i Aalborg kommune og hellere vil have Aalborgudgaven. 

En anden forklarer, at de bor i Hobro, men at konen kommer fra Brønderslev, så det er rart 

også at kunne læse om og følge med i, hvad der sker på de kanter. Det kan man altså med e-

avisen, og oven i købet uden at det koster ekstra. Respondenterne giver også udtryk for, at de 

føler, de får mere for pengene. 

Samtidig har man med abonnement på e-avisen mulighed for at søge i arkivet og finde 

historier og artikler fra tidligere udgivelser. Dette kan være en fordel for virksomheder, som 

for eksempel kan søge på alt, hvad der er skrevet om dem gennem tiden – eller om en 

konkurrent. Artikler fundet i arkivet koster heller ikke ekstra. Her mener jeg dog, at NM bør 

overveje, om det ikke var en mulig indtægtskilde at tjene penge på ting, der allerede er 

                                                           
36

 Nordjyske Stiftstidende udkommer i fire lokaludgaver: Aalborg, Himmerland, Vendsyssel og Thisted. 
Abonnerer man på den fysiske avis modtager man kun én af disse fire udgaver; nemlig den der hører til 
lokalområdet. 
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skrevet. Pladeselskaber tjener mange penge på deres bagkatalog, så hvorfor skulle man ikke 

kunne flytte den tankegang over i avisbranchen? 

Nogle af respondenterne nævner også, at det er rart med e-avisen, at der ikke er noget affald i 

form af gamle aviser, der skal smides ud. Rent psykologisk tror jeg, at dette er en fordel for 

NM, da folk ikke på samme måde vil have dårlig samvittighed over ikke at have fået læst 

avisen, som de vil have det, hvis man dag efter dag har hentet avisen ind fra postkassen for 

blot at smide den ud igen – uden at have læst den. Dette opdager man ikke på samme måde 

med en e-avis. 

At gøre ting mere praktiske eller brugervenlige kan skabe betydelig værdi, og der er stor 

enighed om, at NS e-avis er meget brugervenlig. Den er nem at hente, nem at navigere i og 

blandt andet zoom-funktionen roses meget. Det gør det både nemt og behageligt at bruge e-

avisen. Ligeledes nævner respondenterne, at app’en er rolig, overskuelig, simpel, godt lavet 

og meget bedre end mange andre avis-apps.  

Dog kommenteres det, at man godt indimellem kan miste overblikket, hvis man for eksempel 

bruger ”artikel-visnings-mode”, og desuden kunne flere godt undvære gentagelser i avisen. 

Sidstnævnte hænger sammen med de fire udgaver. Her præsenteres Aalborg-stoffet i alle 

udgaverne, og hvis man læser mere end én lokaludgave, så vil man støde på Aalborg-stoffet et 

tilsvarende antal gange og skulle ”bladre” forbi dette igen. 

Endelig så er der, uden der bliver spurgt direkte ind til det, bred enighed om, at prisen på 

2.159 kroner for et årsabonnement er fornuftig, hvilket må betragtes som en fordel, når man 

befinder sig i det nordjyske. Faktisk er alle respondenterne tidligere abonnenter på den fysiske 

avis og havde i første omgang konverteret til et elektronisk abonnement på grund af prisen. 

Papirudgaven af Nordjyske Stiftstidende koster 4.605 kroner for et årsabonnement. 

Efterfølgende er de så blevet så glade for e-avisen, at de ikke umiddelbart ønsker at skifte 

tilbage. Og dette især altså på grund af brugervenlighed og tilgængelighed.  

E-avis app’en fra NM er state of the art herhjemme, og derfor undrer det mig en smule, at der 

ikke direkte er blevet kommenteret på det lækre design. For eksempel er det absolut bedre 

billeder, der findes i e-avisen, på grund af opløsningen.  

Den løbende nyhedsopdatering fra nordjyske.dk er endnu en fordel, som ikke bliver nævnt af 

fokusgruppen. Spørgsmålet er så, om det er fordi, respondenterne ikke mener, at det skaber 

værdi – eller blot fordi de ikke har tænkt over det. 
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Af forslag til forbedringer, nævnes det i interviewet, at det kunne være en god idé med 

eksempelvis et personligt arkiv, hvor man kan gemme artikler. Nogle nævner også 

muligheden for at lave en ”costumized” udgave, hvor man selv vælger sine interesseområder 

og på den måde får en mere personlig avis. Herudover nævnes features som tv-program, 

soduko, horoskoper samt kryds og tværs.  

Sidst, men ikke mindst, er loyalitetsprogrammet Klub Nordjyske en del af værditilbuddet. 

Som fuldt betalende abonnent på Nordjyske Stiftstidende – uanset om der er tale om e-avisen 

eller den fysiske avis – er man automatisk medlem af Klub Nordjyske og modtager to 

medlemskort per husstand. Disse kort kan bruges hos ca. 60 forskellige samarbejdspartnere, 

hovedsageligt i Nordjylland, hvor man opnår rabat. Samarbejdspartnerne spænder bredt fra 

restauranter, forlystelsesparker og museer til tøjbutikker, fitnesscentre og autoværksteder. 

Dette nævnes ikke af respondenterne, men det har heller ikke været et fokuspunkt i 

interviewet. Jeg ved dog, at kundeserviceafdelingen har haft fornuftig succes med at fastholde 

abonnenter med Klub Nordjyske som argument, ligesom flere vælger at betale fuld pris for 

deres abonnement i stedet for at få et introduktionstilbud, så de kan få de to medlemskort. 

Som det fremgår af analysen, så består værditilbuddet af en række elementer som 

brugervenlighed, tilgængelig, performance, bekvemmelighed, pris, design og brand.  

NS e-avis værditilbud er både kvantitativ (pris) og kvalitativ (generel kundeoplevelse) i 

forhold til denne del af målgruppen. 

Herudover er der nogle ekstra ting, som kan skabe yderligere værdi for btb-markedet.  

Man må ikke undervurdere effekten af at have velinformerede og opdaterede medarbejdere, 

og e-avisen er et godt arbejdsredskab med nem adgang for alle direkte fra arbejdsstationen. 

Der er nyheder med samfundsmæssigt perspektiv og erhvervsstof, som gør det muligt at følge 

med i, hvad der sker i virksomhedens nære omverden – lokalt og regionalt. Eksempelvis 

politiske beslutninger, lokalplaner, konkurrentovervågning mv. 

NS e-avis findes også som IP-styret virksomhedsordning, hvor prisen beregnes ud fra antallet 

af ansatte – jo flere, desto billigere. Mange virksomheder vælger dog den normale e-avis 

løsning til deres ansatte, da den IP-styrede erhvervsordning ikke lever op til deres behov i og 

med, at man kun kan tilgå e-avisen fra arbejdspladsens matrikel. 

Jeg mener, at der ligger et stort afsætningspotentiale hos denne målgruppe, men det kræver, at 

løsningen bliver mere fleksibel og således skaber større værdi. 
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Det sidste kundesegment er annoncørerne, og her mener jeg i et vidt omfang, at det er nogle 

helt andre ting, der er med til at skabe værdi. En ting er selvfølgelig, at jo flere abonnenter, 

desto større er værdien for annoncørerne, da de så får deres budskab ud til en større 

målgruppe. Men herudover mener jeg, at annoncørerne med e-avisen har større mulighed for 

at målrette deres budskaber – i særdeleshed til Høst og Sommer, som er den primære 

målgruppe for værditilbuddet. 

Desuden er markedsføringsindsatsen i e-avisen mere målbart. Med eksempelvis Google 

Analytics kan man måle, hvor mange der læser e-avisen den pågældende dag, hvor mange der 

klikker på en specifik annonce og mange andre ting. 

Med e-avisen har man mulighed for at lave en række ting, som ikke er muligt i en traditionel 

avis. Her tænker jeg på clickable adds, interstitials, geo-targeting og SBR
37

, ligesom man for 

eksempel kan re-directe direkte til annoncørens webshop.  

Et eksempel på dette kunne være, hvis Shell har en annonce i e-avisen om, at man lørdag og 

søndag kan købe motorolie til 89 kroner på den lokale Shell station. Ved at re-directe til en 

webshop kunne man, hvis læseren klikker på reklamen, sende ham direkte til købssituationen 

– i stedet for at håbe på, at han husker reklamen, starter bilen og kører ned på tankstationen. 

På denne måde bliver bekvemmelighed et konkurrenceparameter.    

I denne sammenhæng mener jeg dog, at NM har en udfordring, fordi dette endnu ikke er et 

marked, man dyrker. Muligheden er der som en del af e-avis løsningen fra leverandøren, men 

NMs annonceafdeling er ikke klædt på til opgaven.  

På nuværende tidspunkt er annoncerne i e-avisen en tro kopi af annoncerne i den fysiske avis. 

Vi hører ofte, at virksomheder allokerer flere og større ressourcer til online markedsføring, og 

jeg mener, at der her ligger et enormt uforløst potentiale for NM. Såfremt man ønsker en 

større bid af kagen på dette marked, så er det vigtigt, at man formår at skabe og kommunikere 

et værditilbud, som kan fange annoncørernes interesse. Samtidig mener jeg, at man bør 

anskue papirudgaven og NS e-avis som to forskellige produkter i forhold til annoncørerne. 

Jeg er dog opmærksom på, at dette kræver mere volumen og altså en større udbredelse af NS 

e-avis. 

Endelig mener jeg også, at Klub Nordjyske kan og bør være en del af værditilbuddet til 

annoncørerne, således disse får muligheden for at blive samarbejdspartnere, og NM kan være 
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med til at generere mere trafik i deres butikker ved at facilitere kontakten og adgangen til de 

ca. 70.000 kortholdere i Klub Nordjyske. 

 

Kanaler 

Kommunikations-, distributions- og salgskanalerne udgør en virksomheds grænseflade til 

kunderne og omhandler alle de kommunikative metoder, som man vælger at bruge for at 

levere information til målgrupperne omkring værditilbuddet med henblik på afsætning.  

Disse kanaler er således med til at øge kundernes opmærksomhed på en virksomheds 

produkter og ydelser og giver samtidig mulighed for at hjælpe med at vurdere en virksomheds 

værditilbud samt at købe specifikke produkter og ydelser. Samtidig er kanalerne med til at 

definere, hvordan man leverer et værditilbud til kunderne og yder kundesupport efter købet. 

Derfor spiller denne byggesten en vigtig rolle i forhold til den samlede kundeoplevelse.  

Byggestenen minder både om promotion og place i det klassiske marketingmix.  

Det er altså ikke alting i Osterwalders model, der er nyt. Det nye er snarere den dynamiske og 

strukturerede tilgang til arbejdet med forretningsmodeller samt det, at vi opnår et fælles sprog 

og referenceramme, når vi arbejder med forretningsmodeller. 

Med henblik på NS e-avis, så tilgår abonnenterne denne via internettet på deres pc’er og 

bærbare computere samt mobile platforme i form at tablets og smartphones. E-avis app’en 

kan downloades til både Android og iOS (iPhone/iPad). 

Da der ikke er tale om et fysisk produkt, er der ikke nogen egentlig distribution forbundet 

med produktet. Når man først har downloaded app’en, så kræver det blot, at man har adgang 

til internettet. 

Det var først i 2013, efter e-aviser blev oplagstællende, at NM for alvor begyndte at 

markedsføre NS e-avis. Når man har kørt kampagner for at gøre opmærksom på e-avisen, er 

dette hovedsageligt sket via egne kanaler i form af hjemmesiden www.nordjyske.dk, radio 

(ANR) og TV (24Nordjyske). Der er dog også blevet benyttet eksterne kanaler i form af TV2 

Nord og outdoor markedsføring. Det er selvsagt dyrere at anvende eksterne kanaler, men det 

giver samtidig mulighed for at udvide sin rækkevidde og på den måde udnytte partnerens 

styrker. Især reklamerne på TV2 Nord har tidligere medført god respons. 

De primære salgskanaler i forhold til kundesegmentet Høst og Sommer er henholdsvis 

telemarketing, gadesalg samt NMs egen hjemmeside, men også i kundeservice gør man en 

http://www.nordjyske.dk/
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indsats for at gøre nuværende abonnenter opmærksomme på e-avisen. Dels fordi eksisterende 

abonnenter, der abonnerer på den fysiske avis, ligeledes har adgang til e-avisen, men e-avisen 

bruges også i høj grad i forbindelse med fastholdelse. Dette især når nuværende abonnenter på 

den fysiske avis ringer ind for at opsige deres abonnement, fordi de mener, at avisen er for 

dyr. Et abonnement på e-avisen koster mindre end det halve af et fysisk abonnement. 

Herudover er man løbende i kontakt med e-avis abonnenter i supportafdelingen for at sikre, at 

de får den bedst mulige kundeoplevelse med produktet. Dette gælder dels de abonnenter, der 

ringer ind og har problemer med e-avisen – fx problemer med at komme i gang, log-on og 

navigation. Men man er også proaktiv i forhold til at ringe ud og foretage såkaldte servicetjek, 

når folk eksempelvis er startet med e-avisen første gang på et kampagnetilbud eller lignende. 

Dette med henblik på at høre, om de bruger produktet, om de oplever eller har oplevet nogle 

problemer, og om de generelt er glade for produktet. I denne sammenhæng undersøger man 

ligeledes, om abonnenterne har den billigste abonnementstype og det abonnement, der passer 

til deres behov. Man kan eksempelvis tegne et kombi-abonnement, hvor man modtager den 

fysiske avis i weekenden og så har adgang til e-avisen ugens øvrige dage. Disse servicetjek 

anses således som en ekstra service og som en opfølgning på den enkelte kunde.   

Endelig er NM i kontakt med en lille gruppe af abonnenter, når man ca. en gang i kvartalet 

afholder fokusgruppeinterviews med henblik på at afdække abonnenternes brugsvaner og 

oplevelser med e-avisen med det overordnede formål at udvikle e-avisen ved hjælp af 

brugerdrevet innovation. Det er dog et ganske lille udpluk af den samlede abonnentskare, 

eftersom fokusgrupperne typisk består af 7-12 personer. Alligevel mener jeg, at det afspejler 

en intention om at sætte kunden i centrum. 

I og med at kendskabsgraden til e-avisen i regionen er forholdsvis lav, og at mange nordjyder 

stadig forveksler e-avisen med www.nordjyske.dk, mener jeg, at NM har en væsentlig 

udfordring i forhold til at øge kendskabsgraden. Her har man slet og ret ikke været dygtige 

nok – ikke mindst set i lyset af at man er i kontakt med 9 ud af 10 nordjyder hver uge. Men 

potentialet er der. 

I forhold til Høst og Sommer mener jeg med fordel, at man kunne anvende eksempelvis 

biografreklamer samt eventteams på messer, i shoppingcentrene i regionen og på museer, 

hvor man ofte møder Høst og Sommer.  

Ved at udstyre nogle eventteams med iPads kunne man møde målgruppen ”i øjenhøjde” og 
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præsentere NS e-avis på en mere personlig måde og på den måde være med til at øge 

kendskabsgraden.  

Det har haltet lidt med afsætningen til de to øvrige kundesegmenter, btb-markedet og 

annoncørerne, hvor det i højere grad er det personlige salg, der skal drive afsætningen.  

Jeg mener ikke, at NM i tilstrækkelig grad har afsat de nødvendige ressourcer i forhold til 

disse målgrupper. Med henblik på btb-markedet har der kun været mig til at varetage opgaven 

(ved siden af mine øvrige arbejdsopgaver), og det er en tidskrævende proces med masser af 

opfølgning og mange møder. Endvidere har NMs virksomhedsordning, som jeg var inde på 

under afsnittet Værditilbud, ikke været attraktiv nok for mange virksomheder - blandt andet 

på grund af at løsningen er IP-styret, ligesom prisen også har været et issue hos mange 

virksomheder. 

I mine øjne ville det være en fordel i højere grad at beskæftige sig med de digitale 

salgskanaler og e-commerce for at ramme denne målgruppe, da det ikke er realistisk, at en 

enkelt ansat kan nå ud til alle de relevante virksomheder indenfor en overskuelig tidsramme. 

I forhold til annoncørerne er det annonceafdelingen, der har den primære kontakt via 

salgskonsulenterne og key account managers. Jeg mener dog ikke, at de er klædt ordentligt på 

til opgaven, når vi ser isoleret på e-avisen, som blot er ét produkt blandt mange, de skal sælge. 

De kender ikke simpelthen ikke alle de muligheder, der er forbundet med produktet, og som 

kan skabe værdi for en annoncør. Som det er i dag, så er e-avisen ”blot” en digital 1:1 udgave 

af den fysiske avis, hvilket betyder, at har man en annonce med på side 3 i den fysiske avis, så 

har man også en annonce med på side 3 i den digitale avis. Men mulighederne er mange flere 

med e-avisen – eksempelvis i form af clickable adds, interstitials, geo-targeting og dybe links 

til egen webshop – og det kræver uddannelse, såfremt man ønsker at dyrke disse muligheder 

og dermed skabe nye indtægtsstrømme.  

 

Kunderelationer 

Denne byggesten fokuserer på, hvordan virksomheden betjener sine kunder, og hvilke typer 

relationer, den ønsker at etablere til hvert kundesegment. Kundehvervning, fastholdelse og 

mersalg er eksempler på motivationsfaktorer, der driver kunderelationerne. 
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I forhold til Høst og Sommer ønskes der selvsagt langvarige kunderelationer, hvilket ligger 

implicit i ordet abonnement. Relationen til dette segment er primært personlig. I salgsfasen er 

det enten telemarketing, gadesalgskorpset eller kundeservice, der er i kontakt med kunden. 

Det kan dog også foregå online via selvbetjening på www.nordjyske.dk, hvor abonnenten 

også har mulighed for at styre sit abonnement. For eksempel kan man ændre periode, 

forlænge sit abonnement eller sætte abonnementet på pause. Man kan dog ikke opsige sit 

abonnement via selvbetjening, hvilket skyldes at mulighederne for fastholdelse er større ved 

personlig betjening. 

Som nævnt ovenfor, så er kundeservice også i kontakt med abonnenterne, når de ringer rundt 

og laver et servicetjek. Denne service er i mine øjne rigtig god kundeservice og en god 

investering, da kunden oplever, at man hos NM går op i og værner om sine kunder. Det kan 

være medvirkende til, at kunden føler sig som mere end blot en transaktion, hvilket igen kan 

føre til større kundetilfredshed og øget loyalitet. 

NM har også en Facebook-gruppe, hvor der debateres relevante emner og nyheder, og hvor 

folk kan give udtryk for deres meninger og holdninger. Denne gruppe er ligeledes med til at 

facilitere forbindelserne mellem både abonnenter og ikke-abonnenter og giver samtidig 

brugerne mulighed for at udveksle viden og hjælpe med hinandens udfordringer. Desuden 

giver det NM mulighed for bedre at forstå kunderne. Siden har 6217 ”likes” i skrivende stund. 

Med henblik på de to øvrige kundesegmenter er kunderelationen typisk dybere i form af 

allokeret personlig betjening, hvor der er allokeret en specifik konsulent eller key account 

manager til en bestemt kunde.     

 

Indtægtsstrømme 

Hvordan tjener virksomheden penge? Denne byggesten, som i øvrigt minder om price i det 

klassiske marketingmix, repræsenterer de pengestrømme, virksomheden genererer fra de 

respektive kundesegmenter, hvilket er essentielt i enhver forretningsmodel.  

Hver indtægtsstrøm kan have forskellige prissætningsmekanismer, hvor de primære er enten 

fast eller dynamisk. 

 

 

http://www.nordjyske.dk/
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Osterwalder beskriver indtægtsstrømmene med følgende billede, som er meget sigende:  

”Hvis kunderne udgør hjertet i en forretningsmodel, er indtægtsstrømmene dens arterier.”38
  

 

NS e-avis i dens nuværende form har to overordnede indtægtsstrømme i form af henholdsvis 

abonnementsindtægter og annonceindtægter. Som tidligere nævnt, så er man endnu ikke 

begyndt at differentiere annonceringen i e-avisen i forhold til den fysiske avis. Dette er et 

område, hvor jeg ser et stort potentiale i forhold til øget omsætning, hvilket jeg vil uddybe i 

min diskussion i anden analysedel. 

Med henblik på abonnementsindtægterne, så er prisen baseret på en fast prissætning, som 

afspejler en incitamentsstruktur, hvor dagsprisen på abonnementet bliver billigere, jo længere 

en periode abonnenten binder sig for
39

. Betalingen foregår via giro, Nets betalingsservice
40

 

eller dankort, hvor beløbet efter aftale trækkes automatisk på abonnentens kort, indtil denne 

eventuelt opsiger sit abonnement. Ved girobetaling er der et faktureringsgebyr på 25 kroner 

per opkrævning, hvilket kan undgås, såfremt man betaler via Nets betalingsservice. Dette er et 

incitament til at få folk til at tilmelde sig betalingsservice, hvor beløbet trækkes automatisk fra 

en bankkonto. Det er lettere, regningerne bliver altid betalt til tiden, og man slipper for 

gebyrer. Grunden til at NM ønsker at få abonnenterne på betalingsservice er, at denne type 

kunder generelt bliver længere. 

Prisen er fastsat ud fra en betragtning om, at man skal have omtrent samme dækningsbidrag 

på e-avisen, som man har på den fysiske avis. Et årsabonnement på e-avisen koster således 

2.159 kroner, hvilket er det beløb, der er tilbage, når man har fratrukket udgifter til 

distribution, tryk, plader, papir og så videre.  

Om dette er den rigtige model, og hvorvidt prisen er rigtig, er to gode spørgsmål.  

Det afhænger i sagens natur af, hvor meget folk er villige til at betale for værditilbuddet. 

Erfaringen fra mediebranchen siger, at folk er villige til at betale for indhold, såfremt 

kvaliteten er i orden – spørgsmålet er hvor meget. 

Er det eksempelvist realistisk at sælge e-avisen til 2.159 kroner om året, når man tænker på, hvad folk 

betaler for eksempelvis Netflix eller Spotify
41

?  
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 Osterwalder, 2010, s. 36. 
39

 Et månedsabonnement koster 305 kroner, et kvartalsabonnement koster 715 kroner, et årsabonnement med 
månedsvis betaling koster 195 kroner/måned, mens adgang for en enkelt dag koster 16 kroner.  
40

 Tidligere PBS 
41

 Spotify Premium koster 99 kr./md. – Netflix koster 79 kr./md. 
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I fokusgruppeinterviewet giver flere af respondenterne udtryk for, at de synes, det er billigt – 

eller i hvert fald en fair pris. Dette kan skyldes, at de sammenligner prisen på e-avisen med 

prisen på den fysiske avis, som de alle tidligere har abonneret på
42

. Faktisk konverterede flere 

af respondenterne til e-avisen netop på grund af prisen. 

Omvendt er jeg af den overbevisning, at andre, som ikke abonnerer på e-avisen, muligvis 

finder prisen på 305 kroner per måned for høj. Det er måske derfor, at de ikke har tegnet et 

abonnement.  

Som jeg nævnte i mit teori og metode afsnit, så vil der senere på året blive afholdt et 

fokusgruppeinterview med folk, som efter en introperiode på en måned for 49 kroner ikke har 

valgt at forlænge deres abonnement. Det bliver interessant at høre, hvilke årsager de har haft 

for ikke at forlænge deres abonnement og fortsætte med e-avisen. Lever produktet ikke op til 

deres forventninger? Får de den ikke læst? Eller er det måske fordi, at de mener, det er for 

dyrt? 

Jeg ser det i øvrigt som en oplagt mulighed at tjene penge på det materiale, som man allerede 

har udgivet én gang. Dette muliggøres i kraft af arkivsøgningsfunktionen. I dag koster det 

ikke noget, såfremt man ønsker at læse en arkiveret artikel af ældre dato. 

 

Nøgleressourcer 

Enhver forretningsmodel kræver nogle nøgleressourcer, der bliver betragtet som aktiver af 

virksomheden og er nødvendige for at skabe værdi for kunderne. Nøgleressourcer kan være 

fysiske, økonomiske, immaterielle eller menneskelige. 

Da der ikke er tale om noget produktionsapparat i form af en kæmpe trykmaskine og heller 

ikke køretøjer til vognmænd og bude i forbindelse med distribution, må det i denne 

sammenhæng i høj grad være de menneskelige og immaterielle ressourcer, der skal betragtes 

som værende nøgleressourcer. 

Menneskelige ressourcer i form af de personer, som gør det muligt at udarbejde og udbyde 

værditilbuddet, nå ud til kundesegmenterne, opretholde relationer og generere indtægter.  

Her tænker jeg først og fremmest på NMs journalistkorps. NM bygger på en stor gruppe af 

kompetente journalister, og uden journalisterne ville der ikke være nogen e-avis. Herudover er 
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 Til sammenligning koster et årsabonnement på den fysiske avis 4.605 kroner. 
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der online- og bladsalgsafdelingen
43

, som blandt andet varetager produktudvikling og 

salgsindsatsen, der også i høj må grad betragtes som nøgleressourcer.  

Analyse- og marketingafdelingen er ligeledes meget vigtige i kraft af deres arbejde med 

eksempelvis markedsundersøgelser, målgruppeanalyser og kampagneudarbejdelse. I forhold 

til annoncørerne er det især salgskonsulenterne og key account managers i annonceafdelingen, 

der er i førersædet. Og sidst, men absolut ikke mindst, så er kundeservice og supportteamet 

nøgleressourcer. Dette blandt andet qua deres arbejde med konvertering og kundefastholdelse, 

men også på et mere generelt plan. Det er dem, som abonnenterne ”møder” i telefonen, og de 

er således utrolig vigtige med henblik på den samlede kundeoplevelse. 

Af immaterielle nøgleressourcer ser jeg Nordjyske-brandet som værende meget vigtigt. 

Kendskabsgraden til NM er meget høj i Nordjylland, og folk har tillid til brandet – især fra 

den fysiske avis – og ved, hvad virksomheden står for. Herudover er der en masse know-how 

og store kundedatabaser, som er stadig vigtigere elementer i en stærk forretningsmodel. 

 

Nøgleaktiviteter 

Enhver virksomhed må udføre nogle nøgleaktiviteter for at få sin forretningsmodel til at 

fungere og for at opnå succes. Ligesom nøgleressourcerne er disse aktiviteter nødvendige for 

at kunne skabe og udbyde et værditilbud, nå ud til markeder, skabe og opretholde 

kunderelationer samt generere indtægter. 

I forretningsmodellen for NS e-avis er innovation, branchekendskab og produktudvikling 

nogle af nøgleaktiviteterne. Det er således vigtigt, at man er opmærksom på de muligheder, 

som teknologien skaber grobund for, og løbende udvikler og vedligeholder sin platform – i 

dette tilfælde eksemplificeret ved e-avis app’en. 

Produktudviklingen sker via input fra diverse branchekonferencer og messer i hele verden og 

er i øvrigt udliciteret til firmaet Visiolink, der er eksperter på området og leverer e-avis 

løsninger til ca. 700 kunder i hele Europa. Dette samarbejde er i høj grad en nøgleaktivitet. 

Som jeg tidligere har redegjort for, så er kendskabet til NS e-avis ikke overvældende i 

regionen. Derfor mener jeg også i særdeleshed, at kendskabskampagner og efterfølgende 

salgskampagner må anses som værende nøgleaktiviteter. Disse kampagner udformes og 

eksekveres i samarbejde mellem analyse-, marketing- og bladsalgsafdelingen. 
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 Herunder grafikere og IT-medarbejder samt telemarketingafdelingen og gadesalgsteamet. 
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Jeg mener, at man med fordel kunne involvere onlineafdelingen i væsentlig højere grad i 

denne sammenhæng med henblik på pretargeting via eksempelvis Google samt e-commerce i 

al almindelighed. Jeg ser det som en oplagt mulighed at udnytte de digitale salgskanaler i 

væsentlig højere grad, i og med der er tale om et digitalt produkt. Dette er gældende for både 

btc- og btb-markedet. 

Oplysning om e-avisens muligheder i forhold til value-for-money og værdiskabelse for 

annoncørerne er også en nøgleaktivitet med henblik på generering af indtægter. I øjeblikket 

sælges der ikke separat annoncering til e-avisen. Der skal helt klart mere fokus på dette 

indsatsområde i fremtiden. 

Endelig mener jeg, at kundeservice er en nøgleaktivitet med henblik på kunderelationer. 

Medarbejderne i denne afdeling er NMs ”ansigt” udadtil, og det er her, man har den mest 

direkte og personlige kontakt med abonnenterne og nye potentielle abonnenter. Afdelingen 

gennemgår løbende dialogtræning og udvikler deres kompetencer med henblik på service og 

kunderelationer, ligesom der arbejdes intenst med fastholdelse og winback. Dette er ekstremt 

vigtigt, da det typisk koster fem gange så meget at hverve en ny kunde, som det gør at 

fastholde en eksisterende. Flere af dem, der starter på et e-avis abonnement er faktisk tidligere 

abonnenter på den fysiske avis, som har valgt at opsige deres abonnement pga. pris, 

leveringsvanskeligheder eller andre ting. 

Listen af aktiviteter stopper ikke her. Det er mange andre vigtige aktiviteter – for eksempel 

journalistikken og den lokale forankring, som er en af avisens USP’er – men jeg mener, at jeg 

her har redegjort for nogle af de mest væsentlige. 

    

Nøglepartnere 

Byggestenen nøglepartnere beskriver netværket af leverandører og partnere, som får 

forretningsmodellen til at fungere.  

Som nævnt i afsnittet om nøgleaktiviteter, så er det Visiolink, der leverer selve e-avis 

løsningen, hvilket helt naturligt gør dem til en nøglepartner for NM. 

Men også Combine, der er et søsterselskab til NM under Nordjyske Holding, er en 

nøglepartner. Det er her, Navision-teamet sidder, og det er dem, der har udviklet 

abonnementssystemet og yder support på dette. Her er informationer om alle nuværende og 
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tidligere abonnenter og deres abonnementstyper samlet. Når der hver måned laves salg til 

tidligere abonnenter, så er det fra oplagssystemet, at dataene hentes.  

Dette leder videre til den næste nøglepartner, LN Eurocom, som varetager 

telemarketingindsatsen og salg til såvel tidligere som nye potentielle abonnenter. Det er LN 

Eurocom, som sørger for det største indtræk af abonnenter, og de er således den primære 

salgskanal. Den næststørste salgskanal er Avissalg.dk, som varetager det personlige salg i 

gadebilledet samt på messer og events rundt omkring i Nordjylland. Både LN Eurocom og 

Avissalg.dk henvender sig primært til btc-markedet. 

InfoDirekt, et firma i Århus, leverer kanvasdata til bladsalgsafdelingen i forbindelse med LN 

Eurocoms kanvassalg. De bør også betragtes som en nøglepartner.  

Man har for nylig valgt at outsource ledelsen af salgsindsatsen til Subscrybe, som er et 

København og Århus-baseret firma, der arbejder med alle former for 

abonnementsforretninger. De er således også en nøglepartner med henblik på afsætning af e-

avisen. Der er lavet en årsaftale, hvor Subscrybe har en mand på kontoret hos NM i Aalborg 

ca. tre gange om måneden og herudover er tilgængelig via mail og mobil. 

Jeg er ikke sikker på, at dette er den mest hensigtsmæssige måde at skrue salgsindsatsen 

sammen på, da det i mine øjne er et område, der kræver væsentlig højere prioritet og fokus. 

Jeg har svært ved at se, hvordan man med denne model kan drive en fokuseret indsats mod 

eksempelvis btb-markedet. 

Jysk Analyse er også en vigtig partner. Det er dem, der forestår markedsundersøgelser, 

tilfredshedsundersøgelser, fokusgruppeinterviews med mere og leverer relevant information 

til NMs analyseafdeling med henblik på NS e-avis og udviklingen af denne. 

Sidst, men ikke mindst, bør reklamebureauet, Shrpa, nævnes som en nøglepartner, da det er 

dem, der udarbejder det kreative udtryk i kendskabskampagner mm.  

Shrpa er, ligesom Combine og LN Eurocom, et søsterselskab, der er ejet af Nordjyske 

Holding.  

 

Omkostningsstruktur 

At skabe og levere værdi, opretholde kunderelationer og generere indtægter medfører alt 

sammen omkostninger. I sagens natur bør omkostningerne minimeres i enhver 

forretningsmodel. Men lave omkostningsstrukturer er vigtigere i nogle forretningsmodeller 
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end i andre. Derfor kan det være nyttigt at skelne mellem to brede kategorier af 

omkostningsstrukturer i forretningsmodeller, nemlig de omkostningsbaserede og de 

værdibaserede. Mange forretningsmodeller ligger et sted mellem disse to yderpunkter, hvilket 

også er tilfældet for denne forretningsmodel. 

Hos NM har man, ligesom mange andre virksomheder, i kølvandet på finanskrisen i de 

seneste år haft stor fokus på omkostningssiden.  

NS e-avis er et billigere alternativ til den traditionelle papir-avis, men det er samtidig også et 

dyrt alternativ i forhold til dem, som er vant til at hente deres nyheder gratis på nettet, i 

radioen eller på TV.  

Omkostningsstrukturen består hovedsageligt af faste omkostninger i form af lønninger til 

journalister, bladsalgsafdelingen og LN Eurocom samt øvrige ansatte, der er involveret i 

udarbejdelsen af dette værditilbud. Der er dog også enkelte variable omkostninger til 

eksempelvis Visiolink i forbindelse med udvikling, Shrpa i forbindelse med kampagner og 

øvrige reklamefremstød, og Avissalg.dk, som er aflønnet via ren salgsprovision.  

En af fordelene ved en e-avis er, at der ikke er brug for noget omkostningstungt 

produktionsapparat i form af eksempelvis en stor fysisk trykkerimaskine til flere hundrede 

millioner kroner eller store dyre lokaler fyldt med teknologiske apparater. Og det koster ikke 

mere at producere 1000 eksemplarer af e-avisen, end det gør at producere én, hvilket åbner for 

et stort potentiale i forbindelse med vækst. Dette er interessant i en større sammenhæng og 

kan samtidig også være en trussel for mediehusene generelt, som vi kender dem i dag. Derfor 

vil jeg vende tilbage til emnet senere i anden analysedel, for hvad kræver det egentlig at drive 

en avis i dag?  

Endelig er der en interessant krølle i forhold til journalisterne, i og med at NS e-avis på 

nuværende tidspunkt er en tro kopi af den fysiske avis. For de skriver jo historierne til den 

fysiske avis alligevel, så hvor ligger udgiften? Set i dette perspektiv kunne man overveje, om 

man rent faktisk kunne sælge e-avisen billigere endnu, og om dette i det hele taget vil være 

hensigtsmæssigt. 
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Delkonklusion 

Nu har jeg med afsæt i Osterwalders forretningsmodellærred og de ni byggesten redegjort for 

det samlede værditilbud for NS e-avis og analyseret forretningsmodellen, som den ser ud nu.  

Med henblik på markedsføringsstrategien for NM og kravene til produktet kan det 

opsummerende siges, at markedspotentialet er til stede, og at man med NS e-avis har et 

attraktivt værditilbud til især Høst og Sommer på btc-markedet, de liberale erhverv og 

kommunerne i regionen samt annoncørerne. Succesen afhænger af, hvordan man sætter 

brikkerne sammen.  

Det bør være højeste prioritet at øge kendskabet til NS e-avis i regionen, da det på nuværende 

tidspunkt blot er ca. hver tredje nordjyde, der kender produktet, og kun to procent af 

nordjyderne læser e-avisen på daglig basis. 

I forhold til btc-markedet er der, som jeg ser det, to damme at fiske i. Den ene udgøres af 

eksisterende abonnenter på den fysiske avis, der stopper, hvorfor der vil være tale om en 

kanibalisering. Dette er dog ikke et problem i mine øjne, da man har samme dækningsbidrag 

på e-avisen, som man har på den fysiske avis, og desuden er begge versioner oplagstællende. 

I forhold til denne gruppe er det vigtigt, at man i kundeservice altid oplyser om muligheden 

for e-avis, når man er i kontakt med abonnenterne. Det er vigtigt at huske på, at abonnenterne 

på den fysiske avis også har fuld adgang til NS e-avis. Altså har de alle muligheder for at teste 

produktet af. Dette gælder både med henblik på de beskrevne servicetjek, hvor NM aktivt 

ringer ud til abonnenterne, men også når abonnenterne kontakter kundeservice i andre 

sammenhænge.  

Man kunne overveje at tilbyde alle abonnenter, der vælger at opsige deres abonnement på den 

fysiske avis på grund af prisen, leveringsproblemer eller andet, et gratis tre måneders 

abonnement på e-avisen. I den sammenhæng kan man med fordel referere til de abonnenter, 

der skifter til NS e-avis på grund af prisen, og så ender med at synes, at det rent faktisk er et 

bedre produkt. Dette nævnes blandt andet af respondenterne i fokusgruppeinterviewet. 

På denne måde bliver folk opmærksomme på produktet og får samtidig en god mulighed for 

at prøve det, og NM får muligheden for at fastholde og eventuelt konvertere nogle af 

kunderne i stedet for at miste dem. 

Den anden dam består af nye potentielle læsere af NS e-avis. Nordjyder som ikke tidligere – 

eller i hvert fald ikke for nylig – har abonneret på Nordjyske Stiftstidende. Her er det vigtigt 
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med massive og vedvarende kendskabskampagner for at øge kendskabsgraden, og i den 

sammenhæng er det vigtigt, at man overvejer kanalerne. Dels kan man anvende egne kanaler, 

hvilket jo praktisk talt er gratis, og man er i kontakt med 9 ud af 10 nordjyder i løbet af en 

uge. Men herudover mener jeg, at man i højere grad bør anvende partnerkanaler i form af 

eksempelvis TV2 Nord og outdoor – men også biografreklamer, samt events i storcentre, på 

museer og andre steder, hvor man finder Høst og Sommer. Periodevis kunne man med 

eventeams lave en form for showcases i hele regionen, hvor man møder de potentielle læsere 

” i øjenhøjde” og demonstrerer e-avisen på en iPad eller lignende. Hensigten med disse 

showcases skulle være at oplyse – ikke at sælge – og så kunne man for eksempel give de 

interesserede en voucher med til en måneds gratis abonnement på NS e-avis, så de selv kunne 

teste produktet, før de forhåbentligt tegner et abonnement.  

Dette er en oplagt mulighed, da det ikke koster noget at give en måned gratis. Som nævnt 

koster det ikke mere at producere 1000 e-aviser, end det gør at producere en.  

Endelig mener jeg, at man er nødt til at udnytte de digitale salgskanaler i langt højere grad i 

form af eksempelvis pre-targeting og e-commerce. Dette giver rigtig god mening, fordi der er 

tale om et digitalt produkt, og kan anvendes både i forhold til btc- og btb-markedet.  

Grundlæggende mener jeg, at NM er nødt til at opprioritere indsatsen rettet mod især btb-

markedet og annoncørerne, hvor der ligeledes er et stort uforløst potentiale. 

I forhold til btb-markedet kræver det, at der allokeres flere ressourcer til at varetage 

salgsindsatsen. I forhold til annoncørerne kræver det, at sælgere og key account managers i 

annonceafdeling uddannes og oplæres i alle produktets muligheder, ligesom jeg mener, at 

man bør adskille annonceringen i den fysiske avis og i NS e-avis, således disse sælges som to 

separate produkter og markedsføringskanaler.  

Såfremt NS e-avis fremadrettet skal skabe værdi for NM, så er det vigtigt, at den både skaber 

værdi for læserne/abonnenterne og for annoncørerne, således der skabes en synergieffekt i 

feltet mellem Mediehus-Læsere/abonnenter-Annoncører. 
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De krav, der stilles til produktet, er de ting, der skaber værdi for kundesegmenterne og er 

således produktets USP’er. Disse fremgår af nedenstående boks: 

 

BTC BTB ANNONCØRER 

- Tilgængelighed /  

nem at have med 

- Lokale nyheder 

(brand) 

- Leveringssikkerhed / 

udkommer kl. 23.00 

- Alle 4 udgaver + arkiv 

(value for money) 

- Nemt og bekvemt, 

over skuelig app 

(brugervenlighed) 

- Klub Nordjyske 

- (Evt. tilføje tv-

program, krydsord, 

soduko og horoskoper) 

- Arbejdsredskab 

- Politiske 

beslutninger, 

lokalplaner, 

konkurrent-

overvågning etc. 

- IP-løsning / 

nuværende 

virksomhedstilbud 

skal udvikles, så den 

matcher behov og 

skaber værdi 

- Nye muligheder 

(clickable adds, 

interstitials, link til 

webshop, SBR etc.) 

- Mere målrettet 

- Geo-targeting 

- Målbart 

- Klub Nordjyske 
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Analyse – Del 2  

I denne anden analysedel tillader jeg mig at sætte mig i optimismens højsæde med henblik på 

at skabe håb i denne branche. Dette kan blandt andet gøres ved at søge et blåt ocean.  

Derfor har jeg valgt at bygge den op ved først at introducere W. Chan Kim og Renée 

Mauborgnes grundlæggende tanker omkring blue ocean strategi. Herefter vil jeg præsentere 

hovedpunkterne fra videoen, EPIC 2014, som jeg fortolker dem. 

I forlængelse af begrebspræsentationen vil der, med afsæt i Gary Hamels synspunkter på den 

ene side og Michael E. Porters på den anden, være et diskussionsafsnit med henblik på at 

skabe nogle ”could be” og ”what if” scenarier til en proaktiv udvikling af strategigrundlaget 

for e-avisen. Jeg har valgt at inddrage Hamel, som er tidens måske største kritiker af 

eksisterende forretningsmodeller, for at sikre realismen. 

Mine meninger og vurderinger beror på min egen erfaring efter omtrent syv år i 

mediebranchen.  

Formålet med denne anden analysedel er slutteligt at kunne vurdere, hvorvidt e-avisen er en 

bæredygtig forretningsmodel på sigt og således besvare anden del af min problemformulering. 

 

Vejen mod et blåt ocean 

Tendensen de seneste år har været, at der er blevet – og til stadighed bliver – flere 

konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er tovtrækkeri i et 

hidsigt rødt ocean, hvor konkurrenterne bliver lynhurtige til at kopiere hinanden. Derfor 

ender konkurrencen ofte med at bestå i, hvem der udbyder det pågældende produkt til laveste 

pris. Et rødt ocean symboliserer markeder med dødelig hård konkurrence, hvor et stort antal 

af konkurrenter ligger og konkurrerer benhårdt med hinanden med prisen som det primære 

konkurrenceparameter. 
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I 2005 udgav de to professorer fra business skolen INSEAD 

i Frankring, W. Chan Kim og Renée Mauborgne, bogen 

Blue Ocean Strategy – De nye vinderstrategier. Heri 

præsenteres blue ocean strategi som ledelsesbegreb og 

diversifikationsstrategi. Strategien er dog ikke ny, men 

snarere en videreudvikling af tidligere 

diversifikationsstrategier som eksempelvis Porters five 

forces og strategien om konkurrencefordele
1
, hvor 

virksomheden ud fra en analyse af henholdsvis kunderne, 

konkurrenterne, leverandørerne, substituerende produkter og truslen af nye spillere på markedet skal 

udarbejde en strategi, hvor den udnytter sine kernekompetencer optimalt og redefinerer måden at 

konkurrere på. Det nye ligger nærmere i et stærkere kundefokus og værdiinnovation med kunden i 

centrum. 

 

 

Et blåt ocean kendetegnes ved unikke markedspositioner, hvor konkurrencen er minimal, og 

kan opnås gennem innovative forretningsmodeller, som kan få virksomheden ud af den hårde 

konkurrence og ind på en vinderkurs ved at skabe exceptionelt funktionel og/eller emotionel 

nytteværdi for brugeren og differentiere sig signifikant fra konkurrenterne. 

Det grundlæggende i strategien er, at skabe en ny efterspørgsel ved at udbyde et unikt produkt 

på et nyt marked. Kunden skal opleve det nye produkt som værdifuldt og innovativt, hvilket 

vil sige, at kunden skal føle en hidtil ukendt merværdi forbundet med produktet.  

Man kan godt holde fast i sit allerede eksisterende produkt, når man ønsker at indfinde sig på 

et blåt ocean. I stedet for at differentiere sig med et helt nyt produkt, differentierer man 

sig ved at droppe eller nedtone mange af de gængse værdier på det allerede eksisterende 

marked, og tilføje nye, alternative parametre til produktet. På den måde skaber man merværdi 

til det allerede udbudte produkt. De nye parametre er døren til det blå ocean. 

 

Grundtanken bag blue ocean strategi er, at ingen virksomheder og brancher har konstant 

succes. Derfor bør virksomheder ikke holde fast ved bestemte handlemønstre, men i stedet 

hele tiden omtænke den måde de markedsfører, sælger og kommunikerer på deres marked. 
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Virksomheder skal ifølge Kim og Mauborgne tænke ud af boksen og finde deres helt unikke 

forretningsområde, og på den måde bliver konkurrence stort set overflødig.  

I stedet for at fokusere på den vante konkurrencementalitet, som for eksempel 

priskonkurrence, søger blue ocean-virksomheder at skabe markedsfordele via nye ideer og 

kreativitet. Virksomheder, der søger et blåt ocean, forsøger ikke at udkonkurrere 

konkurrenterne, men i stedet at udbyde et værdispring til kunderne. På den måde udvider 

virksomhederne de eksisterende branchegrænser og skaber et marked uden konkurrence. 

Nedenfor fremgår de primære forskelle, der definerer henholdsvis røde og blå oceaner
44

: 

 

 

Red ocean strategi Blue ocean strategi 

 Konkurrence på eksisterende 

markeder med ens produkter 

 Fokus på at slå konkurrenterne 

 Udnyt eksisterende konkurrence 

 Konkurrence på pris og kvalitet 

 Foretag værdi/omkostningsafvejning 

 Ret hele virksomhedens system af 

aktiviteter ind på det strategiske valg 

mellem differentiering eller lave 

omkostninger 

 Strategisk udvikling med fokus på 

optimering af eksisterende marked og 

ydelser 

 Nye markeder uden eller med færre 

konkurrenter 

 Gør konkurrence irrelevant 

 Skab og fasthold ny efterspørgsel 

 Fokus på forøget og fornyet værdi 

 Bryd med 

værdi/omkostningsafvejning 

 Ret hele virksomhedens system af 

aktiviteter mod at gå efter 

differentiering og lave omkostninger 

samtidig 

 Strategisk udvikling med fokus på 

værdi-forøgelse, innovation, nye veje 

og omkostningsføring 
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 Kim & Mauborgne, 2005, s. 30. 
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Den firefasede handlingsramme og værdiinnovation 

I stedet for at udkonkurrere modstanderne på de traditionelle præstationsparametre taler Kim 

og Mauborgne for, at man skaber nye, uforstyrrede markeder gennem det, de kalder 

værdiinnovation. For at opnå værdiinnovation kan man anvende et analytisk redskab, som de 

kalder den firefasede handlingsramme
45

, som udgøres af fire nøglespørgsmål, der udfordrer 

en branches strategiske rationale og etablerede forretningsmodeller: 

 

1. Hvilke af de faktorer, branchen tager for givet, bør elimineres? 

2. Hvilke faktorer bør reduceres til langt under branchestandarden? 

3. Hvilke faktorer bør øges til langt over branchestandarden? 

4. Hvilke faktorer bør skabes, som branchen aldrig har tilbudt? 

 

Ifølge Kim og Mauborgne kan man forene værdi– og omkostningsstrategien ved at reducere 

virksomhedens omkostninger og øge værdien for kunderne. Det første mål er at sænke 

omkostningerne ved at reducere eller eliminere mindre værdifulde funktioner eller ydelser. 

Det andet mål er at forbedre eller skabe funktioner, som branchen ikke har set før, eller 

ydelser med høj værdi, der ikke øger omkostningsgrundlaget væsentligt. Ved at forene disse 

to strategier til én enhed opnås der et værdispring for kunderne og virksomheden. 

I forhold til klassisk teori bryder værdiinnovation i blue ocean strategi med tankegangene 

omkring værdi og omkostninger. Porter har eksempelvis fremstillet sine synspunkter indenfor 

konkurrence og generiske strategier således, at man strategisk må vælge imellem 

differentiering og lave omkostninger.  

Foruden værdiinnovation anbefaler Kim og Mauborgne at se nærmere på grupper, der endnu 

ikke er kunder, for at skabe blå oceaner og udnytte uberørte markeder. 
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 Kim & Mauborgne, 2005, s. 42. 
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Nedenfor er der illustreret, hvordan de to strategier kan forenes til én enhed. 

 

 

Figur 4 – Blue ocean strategi og værdiinnovation
46

 

 

Når man kan svare ja til de fire spørgsmål til venstre på figuren, så er ideen en kommercielt 

gennemførlig blue ocean strategi, og døren kan således være åbnet til et blåt ocean
47

. 

 

Blue ocean og business model canvas 

Når man kombinerer Kim og Mauborgnes begreb om værdiinnovation og den firefasede 

handlingsramme med Osterwalders forretningsmodellærred, får man et stærkt nyt redskab.  

I forretningsmodellærredet repræsenterer den højre side værdiskabelse og den venstre side 

omkostningerne, hvilket passer godt sammen med Kim og Mauborgnes værdiinnovations-

rationale om at øge værdien og reducere omkostningerne. 

                                                           
46

 Blue Ocean Strategy, 2005 (inspiration – billedet fundet via Google) 
47

 Kim & Mauborgne arbejder herudover med 6 veje til et blåt ocean: 1. Fokuser på alternativer, 2. Løsen op for 
strategiske grupperinger, 3. Kortlæg køberkæden, 4. Efterforsk dit produkt- og servicetilbud som helhed, 5. 
Funktionelle/emotionelle værdier og 6. Fokuser på tidens trends. 
Jeg har valgt ikke at komme nærmere ind på disse i denne sammenhæng, da det ikke har nogen relevans i 
forhold til mit ærinde, som blot er at opridse de grundlæggende tanker bag blue ocean strategi. 
For yderligere info herom se Kim og Mauborgne, 2005. 
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Forretningsmodellærredet består af en højreside med værdi og kundeorientering og en 

venstreside med omkostninger og infrastruktur. Når man ændrer elementer i højreside, får det 

følger for venstre side. Hvis man for eksempel vil tilføje eller fjerne dele af byggestenene 

værditilbud, kanaler eller kunderelationer, får det øjeblikkeligt konsekvenser for ressourcer, 

aktiviteter, partnerskaber og omkostninger. 

Ved samtidig at kombinere blue ocean strategi med forretningsmodellærredet kan man 

systematisk analysere innovative tiltag til en forretningsmodel i sin helhed. Man kan stille 

spørgsmålene fra den firefasede handlingsramme (eliminere, skabe, reducere, øge) til hver af 

byggestenene i forretningsmodellen og straks se konsekvenserne for de øvrige dele af 

forretningsmodellen. Hvad er eksempelvis konsekvenserne for omkostningssiden, når vi 

ændrer på værdisiden? Og omvendt? 

 

Blue ocean strategi er en effektiv metode til at sætte spørgsmålstegn ved værditilbud og 

forretningsmodeller samt udforske nye kundesegmenter, hvorfor jeg mener, det fungerer fint 

at inddrage teorien i sammenhæng med Alexander Osterwalders forretningsmodellærred. 

Forretningsmodellærredet komplementerer blue ocean strategien ved at give et visuelt 

helhedsbillede, der hjælper til en bedre forståelse af, hvordan det har indflydelse på andre 

bestanddele, når man ændrer én af byggestenene i en forretningsmodel. 

Der kan være høj risiko ved at skifte strategisk position. Men man kan starte med en ”kuvøse” 

eller starte med at ville reducere konkurrencen på det eksisterende marked. Det mindste, der 

kan ske ved brug af metoden, er en større indsigt i både kunder og ikke-kunder. 

Det lyder alt sammen meget godt, men hvorfor gør alle virksomheder ikke bare det så? 

Efter min mening er det et klassisk eksempel på ”lettere sagt end gjort”.  

Blue ocean strategi er ikke noget mirakuløst quick fix og er ikke for alle. Det er en langsigtet 

og kompleks strategi, som – udover dygtighed, kreativitet og innovation – kræver mange 

ressourcer og stort fokus på udviklingen af strategien og implementeringen i praksis.  

Blue ocean strategi kræver, at der afsættes både tid og ressourcer til at arbejde med strategien 

og tænke nyt og ud af boksen – og på denne baggrund fremstille en række ”what if” og ”could 

be” scenarier. Derfor er det vigtigt at give ledelsen af innovationsprocessen høj prioritet og 

gøre det til en del af den strategiske tænkning og den daglige adfærd i virksomheden. 

Desuden er det både hensigtsmæssigt og nødvendigt med en større kundeinvolvering i 
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strategiprocessen. Virksomhedens kunder/brugere, leverandører og andre interessenter skal 

således integreres i udviklingsaktiviteterne. 

I mine øjne er det i øvrigt ikke blåt eller rødt, da et ocean ofte vil have begge islæt. I bedste 

fald vil det kun være blåt i kort tid, fordi andre hurtigt vil følge efter. De strategiske træk er 

ikke en engangsforeteelse, men nogle der skal foretages, inden et blåt ocean bliver rødt – for 

at kunne opretholde performance. Det understreger dog blot vigtigheden af at være i 

udvikling, være et skridt foran og hele tiden tænke i nye og innovative forretningsmodeller. 

For mig at se er blue ocean en kontinuerlig rejse; ikke en destination. Succes beror derfor på 

systematik og vedholdenhed, og svaret ligger i ledelse, hvilket er et helt andet emne, som jeg 

ikke vil bevæge mig videre ind på i denne sammenhæng. 
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EPIC 2014 

Kløften mellem fantasi og virkelighed har aldrig været mindre. Dette fremgår af EPIC 2014, 

som er en otte minutter lang flash video, der er tilgængelig online – blandt andet på youtube.  

Videoen er udarbejdet af Robin 

Sloan og Matt Thompson fra 

Poynter Institute School of 

Journalism i Florida, USA, i 

november 2004 som en imaginær 

dokumentar fra det fiktive Museum 

of Media History, hvori de har valgt 

at udfordre mediebranchen med 

deres tankegang
48

.  

 

Inspirationen til at lave videoen opstod efter en branchekonference i 2003, hvor 

administrerende direktør for New York Times Digital, Martin A. Nisenholtz, holdte et indlæg 

om fremtiden for nyheder. Her talte han blandt andet om spillet Ultima Online, som er et 

udbredt multiplayer online rollespil. Når man spiller spillet, så bidrager man til de øvrige 

spilleres oplevelse af spillet. Rammerne, indholdet og hele konteksten i spillet ændres løbende 

for alle spillere som et resultat af de enkelte spilleres interaktion og samspil med det.  

Sloan og Thompson undrede sig: Hvad nu hvis man kunne anvende denne model for 

journalistik? Hvad nu hvis personer kunne skabe og påvirke nyhedshistorier blot ved at læse, 

se og lytte til dem? 

Resultatet blev EPIC 2014, hvor plottet består af en række virkelig begivenheder, som 

udspillede sig fra 1989 til 2004, hvorefter en række hypotetiske events i årene frem mod 2014 

præsenteres. Historien præsenteres fra perspektivet af fremtiden, som om begivenhederne 

allerede var sket. 

Filmen anskueliggør de virkninger, som konvergensen af populære nyhedsaggregater, såsom 

Google News og andre Web 2.0-teknologier som blogging, sociale netværk og 

brugerdeltagelse, kan have på journalistik og samfundet som helhed i en hypotetisk fremtid. 

                                                           
48 Der findes en opdateret version, EPIC 2015, som følger samme generelle retning som EPIC 2014, men den 

medtager også ting som podcasting, GPS og Google Maps. 
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Den viser, hvordan aviserne og mediehusene er blevet påvirket af den teknologiske udvikling 

og væksten i online nyheder, og hvordan internettet bliver mere og mere fremtrædende i vores 

liv ved at skabe en verden, hvor vi alle som ”connectede” forbrugere er en del af et online 

fællesskab. Et af de første statements i filmen er: ”In the year 2014 people have access to a 

breadth and depth of information unimagineable in an earlier age… However, the press as 

you know it, have ceased to exist…” 

 

I filmen opfindes blandt andet ordet 

Googlezon som resultatet af en 

fremtidig fusion mellem Google og 

Amazon, hvoraf ”the Google Grid” 

udspringer, hvilket gør det nemmere 

end nogensinde før for alle og enhver 

at skabe og konsumere nyheder.  

 

Ligeledes berettes der om 

nyhedskrige, som ender med, at New York Times lukker deres online udgivelse og i stedet 

bliver en nicheavis udelukkende på print for eliten og de ældre.  

Det hele kulminerer med EPIC – akronym for the Evolving Personalized Information 

Construct – som er en global online nyhedsportal, der betaler brugerne for at bidrage med 

informationer og nyheder, som gør systemet i stand til at skabe totalt tilpassede og personlige 

nyhedsstrømme til brugerne – helt uden involvering af journalister. Betalingen for brugernes 

bidrag er reklamefinansieret og afregnes proportionelt med indholdets popularitet.  

Fortællingen afsluttes iøvrigt med sætningen: “perhaps there was another way?” 

I bedste fald er EPIC et referat af verden, som er mere omfattende og nuanceret end noget 

andet, der nogensinde har været tilgængeligt. I værste fald er EPIC blot en samling almen 

viden, hvoraf mange af informationerne er fejlagtige, overfladiske og sensationsprægede. 
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EPIC 2014 blev uploadet til tre blogs i 

november 2004 og gik hurtigt viralt 

med hundredevis af links og millioner 

af visninger. Den kan således 

betragtes som en form for 

selvopfyldende profeti i og med, at 

Sloan og Thompson selv har udgivet 

videoen og alligevel opnået stor 

indflydelse.  

Sloan og Thompson deltog efter udgivelsen i en række konferencer, hvor de holdte adskillige 

indlæg, som de altid sluttede af med at spørge: ”Hvis det sådan år 2014 ser ud, hvad vil du så 

gøre i dag for at sikre, at din nyhedsorganisation ikke bliver sat ud af spillet? Hvordan kan du 

sikre, at du kan spille i dette miljø?” Spørgsmål som i høj grad stadig har relevans i dag. 

Formålet med filmen har ikke været at male et præcist billede af fremtiden, men snarere at 

illustrere at de forskellige monopoler og store medieorganisationer dengang var – og i øvrigt 

stadig er – ved at blive truet af de mange nye online-tjenester. Samtidig er det efter min 

mening også at råbe vagt i gevær fra journalisternes side med henblik på at værne om 

dybdegående kvalitetsjournalistik, etik og avisernes demokratiske rolle, som jo er deres 

levebrød. 

Når jeg har valgt at inddrage EPIC 2014, er det fordi, filmen afspejler en både interessant og 

relevant tankegang, som jeg vil bruge som afsæt til den sidste del af analysen.  

På næste side har jeg opstillet en oversigt over det kronologiske forløb, som det præsenteres i 

EPIC 2014.  
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EPIC 2014 – kronologisk oversigt 

 

Fakta: 

 1989: Tim Berners-Lee opfinder the World Wide Web 

 1994: Amazon.com ser dagens lys – en webshop der handler med stort set alt og som oven i 

købet kan komme med forslag til brugerne (automated personalized recommendations) 

 1998: Google lanceres af to studerende fra Stanford University – verdens hurtigste og mest 

effektive søgemaskine 

 1999: Blogger (et personligt udgivelsesværktøj)  og Google News (en unik service, der ikke 

kræver menneskelig indgriben – Alt  redigering foretages af computere) 

 2002: Friendster udkommer – socialt netværk 

 2003: Google køber Blogger 

 2004: Gmail udfordrer Microsoft’s Hotmail, Microsoft’s Newsbot udfordrer Google News, 

Picasa (billedbehandling) og søgemaskinen A9 udkommer, Google børsnoteres og opkøber 

Keyhole (i dag Google Earth), Reason Magazin sender dets læsere en udgave af magasinet 

med satelitfotos af deres hjem på forsiden og skræddersyet, personlig målrettet information 

indeni 

 

Forestillinger/fiktion 

 2005: Microsoft køber Friendster, Apple lancerer WifiPod som kan sende og modtage 

billeder og beskeder på farten, Google Grid introduceres (ubegrænset datalager og en 

kombination af alle Googles services, som tilbyder brugerne at gemme deres information 

enten privat eller tilgængeligt for alle brugere) 

 2007: Microsoft Newsbotster – et socialt nyhedsnetværk med deltagende journalistik, som 

tillader brugerne at kommentere på de ting, de ser – og kategoriserer og rangerer 

nyhederne alt efter hvad vennerne og kollegaerne ser og læser 

 2008: Google & Amazon fusionerer og bliver til Googlezon – Google tilfører Google Grid, 

mens Amazon tilfører deres system med personlige anbefalinger. Googlezon er et system, 

der automatisk gennemsøger alt indhold og sammensætter historier skræddersyet til den 

enkelte brugers interesser. New York Times lancerer en betalingsmodel for online indhold, 

men lader Googlezons indekserende nyhedsbot’er have gratis adgang til indholdet  

 2010: News Wars of 2010 raser mellem Microsoft og Googlezon, og bemærkelsesværdigt 

involverer krigen ikke nogle af de traditionelle mediehuse 

 2011: New York Times sagsøger Googlezon med henvisning til, at deres ”fack-stripping 

robots” er i strid med ophavsretsloven. New York Times taber retssagen 

 2014: Googlezon lancerer EPIC, the Evovling Personalized Information Construct, som 

betaler brugerne for at bidrage med informationer til det globale online informations- og 

nyhedsarkiv, hvilket gør systemet i stand til at skabe personlige nyhedsstrømme til brugerne 

– helt uden involvering af journalister! 

EPIC indeholder og kategoriserer ikke blot nyheder, men også demografiske informationer, 

politiske overbevisninger, forbrugsvaner og læseinteresser for hver enkel bruger 

 2014: EPIC bliver så populær at New York Times stopper deres online udgivelser og bliver til 

en nicheavis på print udelukkende for en udvalgt elite og de ældre 
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Diskussion 

I denne sidste del af analysen vil jeg anskueliggøre forskellige scenarier i form af trusler og 

muligheder i forhold til NS e-avis og diskutere disse på baggrund af Michael E. Porter og 

Gary Hamel samt mine egne erfaringer og vurderinger fra mediebranchen. 

 

Gary Hamel og radikal innovation 

Undergravende strategier er et resultat af et 

nyt og anderledes perspektiv på verden, at se 

på potentielle markeder med nye øjne samt 

mod til at udfordre det bestående og gøre 

noget anderledes. Top-down og bottom-up 

er ikke alternativer. Hvis top-down skaber 

enighed blandt de få, så bringer bottom-up 

mangfoldighed. Lad de to forenes og lad alle 

blive hørt – ikke kun de gamle og erfarne, 

også de nye. Sådan skriver Hamel i sin 

seneste bog, What Matters Now, som bærer 

undertitlen ”how to win in a world of 

relentless change, ferocious competition, 

and unstoppable innovation”.  

 

Et af temaerne i bogen handler om 

vedvarende fornyelse, hvilket er yderst 

relevant for virksomheder i en turbulent tid. 

Hamel argumenterer for, at langt de fleste 

virksomheder bruger energi på at udholde 

nutiden frem for skabe fremtiden. Han udtrykker også, at verden er blevet for kompleks og 

foranderlig til rigide strategi-processer, der ”producerer” en strategi, som er passé, inden den 

bliver (forsøgt) implementeret. 

  

Gary Hamel er en amerikansk 

managementekspert og stifter af det 

internationale management konsulentfirma, 

Strategos, i Chicago. Han er også medstifter af 

MIX (Management Innovation Exchange), som er 

en online tænketank for verdens mest 

progressive forretningsledere, hvor man 

diskuterer, hvordan man udvikler organisationer, 

således de bliver ”best practices” fremtiden. 

Udover sit konsulentarbejde og forfatterskab 

underviser Hamel i strategisk management på 

London Business School og blev i 2008 udnævnt 

som en af verdens mest indflydelsesrige 

forretningstænkere i The Wall Street Journal 

samt verdens førende ekspert i 

forretningsstrategi af Fortune Magazine. 
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Hamel mener, at det aldrig har betydet mindre at være en etableret virksomhed, og at de 

etablerede virksomheder taber. I sin bog, Leading the revolution, fra 2002 skriver han 

følgende: 

 

“Face it: out there in some garage, an entrepreneur is forging a bullet with your company’s name on 

it. Once the bullet leaves the barrel, you won’t be able to dodge it. You’ve got one option: you have to 

shoot first. You have to out-innovate the innovators, out-entrepreneur the entrepreneurs. Sound 

impossible for a decades-old incumbent? It is. Unless you’re willing to challenge just about every 

assumption you have about how to drive innovation and wealth creation in your company.” 

 

Som det fremgår af citatet, så er Hamel stor fortaler for radikal innovation. Han er meget 

revolutionær i sin tankegang, og ud fra en devise om, at man ikke kan bruge et gammelt 

landkort til at finde nye landområder, plæderer han for, at det altid er de nye revolutionære 

virksomheder og de nye forretningsmodeller, der vinder. 

Ifølge Hamel rammer mange virksomheder i dag hovedet mod en mur af aftagende udbytte 

samtidig med, at der er usund fokus på vækst i omsætningen. De efterligner andres 

forretningsmodeller, tager fejl af risikostyring og radikal nytænkning og tror, at størrelse er et 

værn mod angreb fra revolutionære nye konkurrenter. 

De revolutionære virksomheder stjæler kunder, markeder, medarbejdere og til sidst aktiver fra 

de etablerede virksomheder og bruger ikke tid på at forsøge at øge avancerne lidt hist og her 

eller udvide markedsandelen med nogle få procent. De sprænger gamle forretningsmodeller i 

atomer og udvikler nye og gør således radikal innovation til en levemåde, hvilket der ifølge 

Hamel er brug for, hvis man vil undgå at ryge ind i en dødsspiral, hvor det handler om, hvem 

der er bedst til at reducere omkostningerne. I en ikke-lineær verden er det ikke-lineære ideer, 

der skaber ny velstand. 

Hamels tanker omkring radikal innovation stemmer fint overens med ideen om at jagte et blåt 

ocean, og det er en tankegang, der er nem at lade sig forføre af – ikke mindst hvis man er 

iværksætter. Men holder den nu også vand? 

Hvis Hamel har ret, så er mediehusene – og dermed og NS e-avis – fortabte. Eller er de?  

Er der kun én form for revolution, og skal alle virksomheder nu til at være revolutionære?  

Er der slet intet håb for de etablerede virksomheder? 
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Porters five forces 

I dette afsnit bringes Michael E. Porter i 

spil, da han repræsenterer et teoretisk 

perspektiv, der er væsentligt forskelligt fra 

Hamels. Udover at bidrage til min 

diskussion skaber dette samtidig et mere 

nuanceret billede af problemfeltet.  

I modsætning til Hamel er Porter fortaler 

for at beskytte sin forretning og udnytte de 

eksisterende konkurrencefordele. For at få 

et bedre indblik i konkurrencesituationen 

for NS e-avis og samtidig til at afdække, 

hvor stærk en position den har på markedet, 

har jeg valgt at anvende Porters five forces, 

som er en konkurrenceanalyse, der kan 

være med til at positionere en virksomhed 

eller virksomhedens produkt på markedet 

og i forhold til konkurrenterne. 

Ifølge Kim og Mauborgne er Porters five 

forces rettet mod de røde oceaner, da analyseværktøjet har sit omdrejningspunkt omkring 

konkurrencesituationen på virksomhedens nuværende marked. Det er jeg enig i, men samtidig 

er det ikke min opfattelse, at Porter er imod tanken om et blåt ocean. Han er bare ikke så 

revolutionær i sin tankegang som Hamel og er mere inkremental i sin tilgang til innovation.  

Porter fastholder, at ens eksisterende konkurrencefordele er vigtige. Såfremt han blev spurgt i 

denne sammenhæng i forhold til NS e-avis, så kunne jeg forestille mig, at han ville sige noget 

i retning med: ”lad os nu lige se om det brand, som man har brugt næsten 250 år på at bygge 

op, ikke betyder noget…?” Hvis Porter har ret, så er der håb. Eller er der? 

Five Forces modellen tager, som navnet antyder, fem kræfter i betragtning, der hver især har 

indflydelse på den interne rivalisering – eller konkurrence – i en given branche. Modellen 

anvendes især til at skabe overblik over en konkurrencesituation, men kritiseres ofte for at 

være for statisk idet den tager ringe højde for, at markeder og konkurrencer kan ændre sig fra 

dag til dag. Imidlertid er modellen stadig et af de bedste værktøjer til at få indsigt i, hvordan 

 

Michael E. Porter er en amerikansk 

professor i management og økonomi 

samt leder for Institute for 

Management and Competitiveness ved 

Harvard Business School. Han er 

samtidig en anerkendt og respekteret 

forfatter, som er mest kendt for sit 

arbejde med konkurrenceanalysen, 

Porters Five Forces, Porters generiske 

strategier samt værdikædeoptimering. 
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en branche fungerer og hvilke faktorer, der gør sig gældende i udformningen af konkurrencen. 

De fem kræfter, der analyseres, er kundernes forhandlingsmagt, leverandørernes 

forhandlingsmagt, substituerende produkter, indgangsbarrierer og intern rivalisering. 

De frem konkurrencekræfter er illustreret i nedenstående figur
49

. 

 

 

Figur 5 – Oversigt over de fem konkurrencekræfter 

 

Der er på nuværende tidspunkt ca. 2300 aktive abonnenter på NS e-avis, og som jeg 

redegjorde for i afsnittet om ”Markedets parathed”, så er potentialet absolut til stede for at øge 

antallet af abonnenter. Segmenterne Høst og Sommer udgør i alt 196.000 nordjyder, og ca. 

halvdelen af alle nordjyder har minimum én tablet i husstanden. 

På den ene side afspejler kundernes forhandlingsmagt i forhold til NS e-avis tilnærmelsesvist 

en monopolistisk konkurrenceform, da Nordjyske Stiftstidende er det eneste dagblad i 

regionen med fokus på de lokale og regionale nyheder – og endda i 4 forskellige udgaver. 

Dette afspejler en stor forhandlingsmagt for NM i forhold til prissætning, da prisen således 

ikke er det primære konkurrenceparameter. 

                                                           
49

 Porter, 1980. 
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På den anden side er der mange andre faktorer, der peger i retningen af fuldkommen 

konkurrence, da der findes mange landsdækkende aviser (fx Jyllands Posten) samt gratis 

ugeaviser, radio, TV og internet, hvor man kan få (gratis) nyheder. Det betyder, at kunderne 

har forhandlingsmagten. I bredere forstand er der også udbydere som eksempelvis Netflix og 

Spotify at konkurrere med om forbrugernes rådighedsbeløb, hvilket især er relevant i perioder 

med lavkonjunktur. Det kan medføre, at prisen presses nedad og samtidig bliver det primære 

konkurrenceparameter. 

Jeg vurderer, at kundernes forhandlingsmagt er større på btb-markedet hos kommunerne og 

de liberale erhverv, end den er på btc-markedet, da man her taler om større løsninger til 

mange abonnenter på én gang. Det giver kunderne en større forhandlingsmagt. 

 

Leverandørernes forhandlingsmagt 

Udover selve e-avis-løsningen (software), som indhentes hos Visiolink, så er der ikke tale om 

mange leverandører, da NM selv har de journalister og grafikere ansat, som leverer indholdet. 

Man har et godt samarbejde med Visiolink og er glade for løsningen, som er state-of-the-art 

herhjemme – men skulle noget gå galt her, så er det et marked med mange udbydere. Derfor 

vurderer jeg ikke, at leverandørernes forhandlingsmagt er voldsomt stor. 

 

Substituerende produkter 

Har kunderne nemt ved at finde produkter, der kan erstatte NS e-avis? Både og. Reelt set er 

det ret nemt for en kunde at få dækket deres behov for nyheder et andet sted, og i den forstand 

er der tale om et blodrødt ocean. Og så dog, da man er det eneste dagblad i regionen med 

lokale og regionale nyheder. 

Som nævnt i forbindelse med kundernes forhandlingsmagt, så er der mange landsdækkende 

aviser samt gratis ugeaviser, radio, TV og internet, hvor mange mener at kunne få dækket 

deres nyhedsbehov. De primære substituerende produkter er ikke kun e-aviser, det er nyheder 

i al almindelighed. Herudover er der også mere tertiære substituerende produkter, som er med 

i kampen om forbrugernes tid og rådighedsbeløb. Eksempelvis kan man i nogle tilfælde stå 

med valget mellem, om man ønsker at abonnere på NS e-avis eller have den store tv-pakke – 

eller om man måske hellere vil bruge pengene på et abonnement hos Netflix til 79 kroner om 

måneden. Det er ikke et direkte substituerende produkt, da det er usandsynligt, at man kan få 

dækket sit nyhedsbehov via et abonnement hos Netflix, men mine erfaringer viser, at det 
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alligevel er med i overvejelserne hos nogle. 

Mange substituerende produkter mindsker muligheden for profit på markedet grundet større 

konkurrence – ikke mindst i forhold til kampen om annoncekronerne. 

Dagbladet Nordjyske Stiftstidende i den fysiske udgave er også et substituerende produkt, 

især fordi NS e-avis på det nærmeste er en 1:1 kopi af denne. Her mener jeg dog, at NS e-avis 

har gunstige forudsætninger – dels grundet prisen, de ekstra værdier og en højere 

tilgængelighed. Samtidig er målgrupperne delvist forskellige. 

 

Indgangsbarrierer 

Kigger vi på indgangsbarriererne i branchen, så kan vi konstatere, at de er lave – ikke mindst 

grundet den teknologiske udvikling. Som nævnt tidligere, så kan alle principielt lave deres 

egen e-avis grundet de lave etableringsomkostninger. I modsætning til eksempelvis 

industribranchen, hvor der skal investeres store summer i fabrikker, maskiner og 

lagerfaciliteter – eller medicinalbranchen, der kræver enorme investeringer i forskning, 

udvikling, testfaser og tilladelser. 

Dette er ensbetydende med en større risiko for øget konkurrence, hvilket oftest betyder 

mindre profit. 

Samtidig er der en tendens til, at loyaliteten smuldrer, når der er tale om online produkter, og 

folk er ligeglade med, hvem der udgiver nyhederne. Dette fremstilles også i EPIC 2014.  

Men er det nu også rigtigt?  

Jeg er enig i, at der ofte er en lavere grad af loyalitet forbundet med online produkter, og der 

er også en forskel på, hvordan man værdisætter et produkt, man downloader til sin bærbare 

computer eller tablet kontra en fysisk avis, der ligger i postkassen og venter på en – nærmest 

som en gave. Men omvendt mener jeg, at USP’erne og den lokale forankring har stor 

betydning for NS e-avis.  

Internettet gør det muligt for internationale spillere at trænge ind på markedet, og det er lettere 

at servicere nordjyderne nu – uden at være NM. Alligevel mener jeg ikke, at det ligefrem er 

nemt at etablere sig i branchen i Nordjylland. Dette skyldes dels, at det brand, som NM har 

brugt knap 250 år på at bygge op, betyder noget. Jeg tror ikke, at man skal undervurdere, at 

kunderne er nordjyder og – i hvert fald i en vis udstrækning – bakker op om det lokale ud fra 
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en ”vi er nordjyder”-mentalitet. Kunden skal sættes i centrum i dag mere end nogensinde før, 

men det handler i høj grad om relationer – og det har NM, hvilket er en stor fordel.  

En sidste ting, jeg vil nævne er, at der også er lave udgangsbarrierer på markedet i branchen. 

Der er eksempelvis ikke en masse aktiver, som kan være problematiske at afhænde fra dag til 

dag, hvis man vælger at gå ind på markedet, og man indser, at missionen mislykkes.  

Høje udgangsbarrierer kan afholde nye konkurrenter fra at træde ind på markedet. 

Intern rivalisering 

Den interne rivalisering i branchen er stor. Der er mange aviser på landsplan – og principielt 

også internationalt – og de har alle sammen et digitalt værditilbud af en eller anden slags, som 

de udbyder. I og med det er digitale produkter, som man tilgår online, så er de fysiske og 

geografiske grænser visket ud. Politiken er eksempelvis ikke afhængig af at have distribution i 

Nordjylland, hvilket i praksis betyder, at det er ligeså nemt for en læser at engagere sig med 

en anden e-avis som med NS e-avis. Dette kommer ofte til udtryk ved, at prisen bliver et 

vigtigt konkurrenceparameter – især i kampagneperioder, hvor alle landets dagblade forsøger 

at ”kabre” nye abonnenter. 

Enkelte af respondenterne i fokusgruppeinterviewet giver udtryk for, at NS e-avis er langt 

bedre end andre e-avis apps – blandt andet nævnes Jyllands Posten. Det er selvfølgelig 

positivt for NM, såfremt der er mange andre, der deler den opfattelse.  

Jeg mener, som tidligere nævnt, at NS e-avis har en væsentlig konkurrencefordel grundet den 

lokale forankring samt det faktum, at der ikke er andre dagblade, der udbyder regionalt og 

lokalt nyhedsstof fra Nordjylland. Om noget mener jeg, at man burde dyrke dette i endnu 

højere grad. 

 

Konkurrencesituationen 

Efter at have evalueret konkurrencen i branchen, kan virksomheden ifølge Porter vælge at 

udfylde et hul i markedet ved brug af en ny og anderledes forretningsmodel. Dette vil i første 

omgang være en ren teoretisk øvelse, som kan afsløre vigtig viden og indsigt i styrker og 

svagheder ved produktet, virksomheden og branchen, den opererer indenfor. Alternativt kan 

konkurrenter, der alle anvender de samme grundlæggende forretningsmodeller, blive 

overhalet indenom af en ny iværksætter. 



HDO 8. SEM. AAU [DEN DIGITALE AVIS – EN UNDERSØGELSE AF NORDJYSKE STIFTSTIDENDES E-AVIS] 

 

62 
 

Et eksempel herpå er den mediekoncern Styria Media Group, der udgiver Østrigs største avis 

med et oplag på 800.000 eksemplarer. Avisen hedder paradoksalt nok Kleiner Zeitung.  

I 2011 valgte man at udgive en avis, Kleiner Kinderzeitung, skrevet af børn til børn mellem  

6 og 12 år.  Kleiner Kinderzeitung udkommer hver lørdag og har i dag et oplag på 18.000 

eksemplarer. 

Sammenfattende må det siges om konkurrencesituationen for NS e-avis, at der i høj grad er 

tale om et rødt ocean, da kundernes forhandlingsmagt delvist er stor, der er mange 

substituerende produkter, mange (indirekte) konkurrenter, og indgangsbarriererne er lave. 

Jeg mener dog, at NS e-avis har en række eksisterende konkurrencefordele, som peger i 

retning af et blåt ocean. Dette indgyder håb fremadrettet – i hvert fald på kort sigt.  

På længere sigt er der også aspekter i den nuværende forretningsmodel, som med fordel kan 

tages med i nye forretningsmodeller. Såfremt NM skal være i stand til at matche den 

nuværende omsætning og kompensere for tabet på det fysiske dagblad på sigt, så mener jeg, 

at man er nødt til at komme op med nye forretningsmodeller. Dette gælder både i forhold til 

annoncørerne, de liberale erhverv, kommunerne samt Høst og Sommer på det eksisterende 

målmarked – men også i forhold til nye potentielle markeder. 

 

Trusler og muligheder 

Det er ikke nok at kende din virksomheds forretningsmodel - du skal samtidig have en 

forståelse af, hvilke muligheder du går glip af ved at fortsætte med den eksisterende 

forretningsmodel. 

En typisk udfordring for mange firmaer, når man arbejder med forretningsmodeller, er, at man 

tror, man har den rigtige, og så kører man på. Vi skal anskue os selv som arkitekter i 

processen og arbejdet med nye forretningsmodeller – de tegner en masser forskellige skitser, 

kasserer nogle, tegner nogle flere, vurderer og ender til sidst op med den, de mener, er den 

optimale løsning.  

NMs ledelse skal afsætte tiden og ressourcerne til at arbejde seriøst med business model 

canvas og blue ocean strategi – eller andre værktøjer – ellers risikerer de at blive hægtet af. 

Jeg siger ikke, at de ikke gør det – jeg understreger blot vigtigheden heraf.  

Alt for mange virksomheder neglicierer dette i alt for høj grad – simpelthen fordi der ikke er 

tid eller ressourcer til det. Men har de råd til at lade være? 
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Som det fremgår af EPIC 2014, og som jeg skriver i min indledning, så befinder 

mediebranchen sig i en transformation. Med et stadigt stigende antal bloggere, sociale medier 

som eksempelvis Twitter, LindkedIn og Facebook og søgemaskiner som Google, er der i dag 

et hav af muligheder for at modtage, deltage i og skabe nyheder og informationer.  

Den teknologiske udvikling har muliggjort, at alle og enhver principielt kan lave deres egen 

digitale avis eller nyhedsstrøm. I hvert fald kræver det ikke et stort produktionsapparat eller 

startkapital at komme i gang i modsætning til tidligere i forbindelse med trykpressen.  

Et spørgsmål, der naturligvis rejser sig i denne sammenhæng, går på kvaliteten af indholdet 

og det journalistiske arbejde, hvilket der også sættes spørgsmålstegn ved i EPIC 2014. 

For at drage en parallel til musikbranchen, så er der i dag langt færre af de store 

pladeselskaber, end der var fra bare 10 år siden, og vi ser da også selskaber som eksempelvis 

Apple og TDC udgive musik via iTunes eller TDC Play – og sågar bands, der udgiver deres 

egen musik via nettet udenom pladeselskaberne. 

På samme måde kunne man udfordre mediehusene omkring, hvad deres rolle er i fremtiden. 

Kunne det ikke ligeså godt være Apple eller Microsoft, der udgav nyheder? At journalisterne 

– og måske endda private borgere – uploadede nyheder hertil i stedet for at skrive for en avis 

eller reportere for en TV- eller radiostation. Så kunne vi som forbrugere hente alle vores 

nyheder samme sted. Man kunne også eksempelvis forestille sig, at man kunne abonnere på 

nogle specifikke, selvvalgte journalister, som man finder interessante, og på denne måde 

kreere sin egen ”costumized” avis eller nyhedsstrøm? På denne måde ville journalister i hele 

verden ikke arbejde for et specifikt mediehus, de ville i stedet arbejde solo – eller freelance 

om man vil – og udgive deres artikler via Apple.  

En anden mulighed for mediehusene – eller en anden udgiver – kunne være at udgive stof, 

som andre producerer. Hermed mener jeg, at NM eksempelvis kunne udgive sektioner, 

stofområder og artikler eller måske endda hele aviser fra andre avishuse i ind- og udland. En 

given abonnent kunne så sammensætte sin egen avis med eksempelvis den lokale By & Liv 

sektion fra Nordjyske Stiftstidende, sportssektionen fra BT, Erhvervsstoffet fra Børsen og 

finanssiderne fra The Wall Street Journal og så videre.  

Igen opnås en skræddersyet og mere fleksibel løsning for den enkelte abonnent, som på denne 

måde kunne sammensætte sin helt egen avis. En avis der i højere grad dækker den enkeltes 

behov og således skaber mere værdi. En anden ting, der er værdiskabende i denne 

sammenhæng er, at abonnenten kun behøver at logge på ét sted, og at alting så var samlet fra 

én og samme nyhedskilde. Faktisk har jeg oplevet flere forespørgsler fra kunder på en 
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lignende løsning – især fra btb-markedet som finder det uhensigtsmæssigt at skulle abonnere 

på flere forskellige aviser og tilgå disse fra en række forskellige apps eller browservinduer.  

Dette kan helt sikkert lade sig gøre fra et rent teknisk perspektiv. Den store hurdle i denne 

sammenhæng vil helt sikkert være at nå til enighed mediehusene i mellem i forhold til 

afregning, royalties og lignende. Et andet issue er, at såfremt NM præsenterer en sådan 

løsning, så vil de øvrige mediehuse givetvis hurtigt følge efter, da det nødvendigvis må være 

et fælles brancheprojekt. Dermed ville det, som kunne blive et blåt ocean, hurtigt blive rødt 

igen, og prisen ville blive det afgørende konkurrenceparameter. 

Også på btc-markedet har jeg mange gange oplevet, at nogle abonnenter har spurgt, om man 

ikke kunne nøjes med at få 2. sektion af Nordjyske Stiftstidende (By & Liv) med det lokale og 

regionale stof. Det har dog primært været abonnenter på den fysiske avis, som gerne ville 

spare nogle penge. Enkelte af respondenterne i fokusgruppeinterviewet foreslår også, at man 

kunne fjerne noget af stoffet i den digitale avis eller nogle af de features, som ikke skaber 

værdi – eksempelvis integreret web-tv med streaming fra 24Nordjyske – og så lave en ”light” 

udgave til en billigere pris. 

I bund og grund er dette et udtryk for, at der er nogle ting i NS e-avis, der skaber mere værdi 

for den enkelte end andre. Nogle ting skaber måske slet ikke værdi, og hvorfor så ”tvinge” 

folk til at betale for det? 

Omvendt fremgår det af fokusgruppeinterviewet, at respondenterne sætter stor pris på, at NS 

e-avis er en 1:1 gengivelse af den fysiske avis. Men måske kunne man – med henblik på at 

skabe et blåt ocean – udvikle denne og kigge på ikke-kunder for at øge markedspotentialet og 

skabe et nyt marked. 

Hos Fædrelandsvennen
50

 i Norge, som er en inspirationskilde hos NM, er gennemsnitsalderen 

på nye abonnenter 16 år yngre end den på de eksisterende abonnenter, efter man i de seneste 

år har arbejdet intensivt og målrettet med sine digitale værditilbud. Samtidig er hvert andet 

abonnement, man sælger hos Fædrelandsvennen, nu digitalt
51

. Til sammenligning er det hos 

NM kun ca. fem procent af de solgte abonnementer, der er digitale. Så her er man altså ikke 

tilnærmelsesvist ligeså langt fremme, som den nordiske nabo.  

Hos Fædrelandsvennen er man overbeviste om, at de redaktionelle produkter også vil være 

vigtige, eftertragtede og lønsomme i en digital fremtid. Strategien er at tænke digitalt først og 

                                                           
50

 Regionalt dagblad fra Kristiansand i Norge, som med ca. 38.000 abonnenter minder meget om Nordjyske 
Stiftstidende. Hjemmeside: www.fvn.no  
51

 Måneds- og årsabonnementer. Jf. Bilag D – Præsentation fra Fædrelandsvennen 

http://www.fvn.no/
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være proaktive i forhold til at konvertere eksisterende printabonnenter til digitale abonnenter 

ved at skabe merværdi samt engagere nye potentielle abonnenter. 

 

Afrunding 

Jeg har nu anskueliggjort nogle trusler og muligheder, der – forhåbentligt – kan være med til 

at skabe perspektiver for nye forretningsmodeller hos NM, og som muligvis ville kunne være 

med til at skabe et blåt ocean.  

Selvom NS e-avis umiddelbart har en svag konkurrencemæssig styrke grundet branchens lave 

attraktivitet (red ocean), lave indgangsbarrierer og et væld af substituerende produkter, så 

mener jeg, at der er en række eksisterende konkurrencefordele, som NM bør holde fast i og 

dyrke. Først og fremmest har man relationen til nordjyderne, som er alfa og omega i enhver 

forretningsmodel. Herudover er man det eneste dagblad i regionen med lokale og regionale 

nyheder, og det er også vigtigt at hæfte sig ved, at respondenterne i fokusgruppeinterviewet 

generelt udtrykker stor tilfredshed med produktet. Ydermere har NM via egne kanaler et 

stærkt markedsføringsorgan, som man ikke skal undervurdere.  

Derfor mener jeg, at NM på den korte bane har en fornuftig forretningsmodel for deres 

værditilbud – NS e-avis. Omvendt er der, som jeg påpegede i den første analysedel, plads til 

forbedringer. Ikke mindst fordi at man på nuværende tidspunkt ikke har nogen klar strategi i 

forhold til btb-markedet og annoncørerne. 

På længere sigt mener jeg dog, at NM er nødt til at agere på de trusler og muligheder, der 

følger den teknologiske udvikling, og som blandt andet anskueliggøres i EPIC 2014 – ikke 

mindst, hvis målsætningen er at fastholde samme omsætning, som man har nu på det fysiske 

dagblad.   

Derfor mener jeg, at det er nødvendigt at prioritere innovation højt på dagsordenen og arbejde 

med forretningsmodellen med henblik på at søge et blåt ocean. Dette kan eksempelvis ske ved 

produktudvikling, ved at udvikle nye alternative forretningsmodeller og indtægtskilder eller 

eventuelt ved at udvide målgruppen.  

På denne måde kan man sige, at både Hamel og Porter har ret.  

Hvis ikke man udvikler sig hele tiden, så er der større risiko for, som Hamel udtrykker det, at 

man bliver ramt af iværksætteren med kuglen. Derfor er det vigtigt med innovation, og det er 

vigtigt at arbejde seriøst med sin forretningsmodel. Så langt er jeg enig.  
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Jeg er dog ikke enig i, at dette nødvendigvis skal ske via radikal innovation, og at nye 

forretningsmodeller altid vinder. Faktisk kan man argumentere for, at det vil være selvmord 

for en etableret virksomhed at læne sig for meget op ad Hamels tanker. 

Derimod er jeg enig med Porter i forhold til vigtigheden af eksisterende konkurrencefordele 

og USP’er, som i dette tilfælde blandt andet udgøres af relationer, den lokale forankring, 

kernekompetencer og et stærkt brand. Disse faktorer er nøglefaktorer for NM at have med, når 

de arbejder med fremtidige forretningsmodeller. Mulighederne og potentialet er derude. 

Porter indgyder håb og er efter min vurdering mere anvendelig for en etableret virksomhed 

som NM. 
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Konklusion 

Af hensyn til læseren har jeg valgt at gentage min problemformulering i forbindelse med min 

konklusion, således man slipper for at bladre tilbage og læse den igen.  

Første del af min problemformulering lyder:  

 

Hvad skal salgs- og markedsføringsstrategien være for at øge salget af e-aviser – og hvilke 

krav stiller det til produktet?  

 

Det korte svar til denne del er, at NM først og fremmest skal prioritere at øge 

kendskabsgraden til NS e-avis i regionen med henblik på at øge salget. NORDJYSKE er et 

stærkt brand i Nordjylland, men til trods for, at man er i kontakt med 9 ud af 10 nordjyder 

hver uge, så er der minimum 63 procent af nordjyderne, der ikke kender produktet – og kun to 

procent der bruger NS e-avis dagligt. 

Den eksplosive vækst i antallet af nordjyder med tablets (49 procent) og den kontinuerlige 

stigning i antallet af e-avis abonnenter afspejler imidlertid markedets parathed. 

De krav, der stilles til produktet, er samtidig produktets USP’er. Heriblandt vægtes især den 

lokale forankring højt, ligesom bekvemmelighed og tilgængelighed er væsentlige faktorer. 

Der er også plads til forbedringer, og som jeg har argumenteret for, har man nogle 

udfordringer i forhold til de digitale salgskanaler og brugen e-commerce, ligesom NM også 

skal udarbejde en klar strategi for btb-markedet, hvor indsatsen ikke synes tilstrækkelig.   

Der ligger endvidere et stort potentiale hos annoncørerne, men det kræver efteruddannelse af 

konsulenterne i annonceafdelingen og en fremdyrkelse af værdiskabelsen i forhold til 

annoncørerne, såfremt dette skal indfries. 

For ikke at gentage mig selv yderligere vil jeg i stedet henvise til min delkonklusion på side 

41, hvor svaret uddybes. 

Anden del af min problemformulering lyder således:  

 

Er e-avisen en bæredygtig forretningsmodel på sigt? 

 

Jeg er overbevist om, at e-avisen ikke er en dødfødt idé. Selvom mediebranchen i øjeblikket – 

og med rette – betragtes som et blodrødt ocean, så mener jeg, at e-avisen er en bæredygtig 

forretningsmodel på sigt.  
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Tanken om EPIC – Evolved Personalized Information Construct – er interessant og ligger mig 

egentlig ikke fjernt. Alligevel tror jeg ikke, at det opstillede scenarie vil kunne erstatte ”rigtig” 

journalistik. Vi skal ikke undervurdere værdien af dybdegående kvalitetsjournalistik og 

nyhedernes demokratiske rolle, hvorfor jeg mener, at redaktionelle produkter også vil være 

både vigtige, eftertragtede og lønsomme i fremtiden. Men måske ikke i den form som vi 

kender i dag. 

Jeg tror meget på en mere personlig nyhedsstrøm/e-avis, hvor folk logger på ét sted og aktivt 

vælger de stofområder, der interesserer dem. Det er værdiinnovation med kunden i centrum.  

Hvad enten det så er på kryds og tværs af forskellige mediehuse eller via en udbyder som 

eksempelvis Apple, hvor man kan abonnere på specifikke journalister, det er et godt 

spørgsmål.  

NS e-avis giver faktisk et værdispring for kunderne, hvilket fremgår af 

fokusgruppeinterviewet. I forhold til den fysiske avis får abonnenterne både et billigere 

produkt, og samtidig oplever de, at de får mere for pengene. Eksempelvis i form af 

bekvemmelighed i forhold til levering, tilgængeligheden, adgang til alle fire udgaver samt 

arkivsøgningsfunktionen, hvilket alt sammen bidrager til en hidtil ukendt merværdi.  

Flere af respondenterne udtrykker således, at de i første omgang konverterede til NS e-avis på 

grund af prisen, hvorefter de er kommet frem til den konklusion, at det er et bedre produkt 

end det fysiske dagblad.  

Der er ingen tvivl om, at digital og mobile devices er vejen frem. Teknologien – i form af 

internettet, tablets og smartphones – har muliggjort, at vi altid har nyhederne lige ved hånden, 

og det er i stigende grad sådan, vi vil konsumere vores nyheder fremadrettet. Tilgængelighed 

betyder alt i den moderne verden.  

Branchens attraktivitet er muligvis lav på grund af lave indgangsbarrierer, mange 

substituerende produkter og en skarp konkurrence. Men jeg mener, at NMs fokus på de lokale 

og regionale nyheder afspejler en tilnærmelsesvis monopolistisk konkurrenceform i regionen, 

da der ikke er andre dagblade, der i samme omfang skriver herom. Derfor er det vigtigt, at 

man ikke forsøger at spare sig til succes, for så mister man det unikke (lokalplaner, sport 

mv.), der på sin vis kan betragtes som NMs blå ocean. Tværtimod skal man dyrke det endnu 

mere.  

Herudover mener jeg, at den lokale forankring, NMs stærke brand, relationen og adgangen til 

nordjyderne er døren til et blåt ocean på sigt. Derfor mener jeg helt sikkert, at NM skal 
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fokusere endnu mere på USP’erne og den lokale forankring fremover samt tage udgangspunkt 

i virksomhedens eksisterende konkurrencefordele og udnytte den tillid, man har bygget op fra 

de trykte medier gennem 250 år.  

Dette kan også danne grobund for nye og afledte forretningsmodeller, hvilket er nødvendigt, 

såfremt man skal være i stand til at matche den nuværende omsætning og kompensere for 

tabet på det fysiske dagblad på sigt. 

Jeg mener med fordel, at NM kan tage udgangspunkt i Osterwalders forretningsmodellærred 

og den firefasede handlingsramme for at tilstræbe værdiinnovation og på denne måde 

systematisk analysere og vurdere innovative tiltag. Systematik og vedholdenhed er nøglen til 

succes. Man bør også overveje grupper, der endnu ikke er kunder med henblik på at udnytte 

uberørte markeder – som eksempelvis Kleiner Kinderzeitung har gjort i Østrig med deres avis 

for børn. 

Fakta er, at der er en kæmpe strøm af informationsudveksling, så det virker naturligt, at der 

skal udvikles nye forretningsmodeller. En ting er i hvert fald sikkert – i øjeblikket kæmpes en 

kamp mellem fortidens forretningsmodeller og fremtidens forretningsmodeller, og NM er 

nødt til at forholde sig til, hvilken position de ønsker at indtage i kampen. 

For NM giver NS e-avis mulighed for at forene værdi– og omkostningsstrategien ved at 

reducere virksomhedens omkostninger og samtidig øge værdien for kunderne, hvilket tegner 

positivt for fremtiden. Lad mig derfor slutte af med at gentage:  

Ja, e-avisen er en holdbar forretningsmodel på sigt, men i hvilken form må indtil videre stå 

hen i det uvisse. 
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Perspektivering 

Nu har jeg analyseret NS e-avis som produkt, diskuteret e-avisen generelt som 

forretningsmodel og argumenteret for, at jeg ser det som en holdbar forretningsmodel – også 

på længere sigt, om end det sandsynligvis er i en anden form, end den vi kender i dag.  

I min perspektivering vil jeg zoome lidt ud igen og stille spørgsmålet: Hvordan ser fremtidens 

mediehus ud?   

Som jeg har andkueliggjort i opgaven, så sker der i øjeblikket en brancheglidning, hvor 

virksomheder som for eksempel Apple og Google med rette kan ses som konkurrenter for 

mediehusene. Men er branchen ved at dø? Det tror jeg næppe, da behovet for nyheder og 

kvalitetsjournalistik stadig eksisterer i bedste velgående.  

Brancheglidning eller branchekonvergens ses også i mange andre brancher. Eksempelvis 

mellem finansverdenen og telebranchen, hvor man med produkter som homebanking og 

mobile pay ser en sammensmeltning mellem de to brancher. Eller hvad med Coop, der nu 

også er blevet til en bank? 

Har Nordjyske Medier en bæredygtig forretningsmodel på sigt, og kan den holde en hel 

konjunkturcyklus? Ligesom alle andre i branchen, befinder virksomheden sig midt i en 

transformation, hvor det handler om at omstille sig fra print til digital. Derfor er det vigtigt at 

kunne omstille sig i tide med henblik på at kunne tjene penge på de digitale værditilbud for 

dermed på sigt at kunne sikre samme indtjening som i dag.  

NS e-avis alene vil med garanti ikke indenfor de nærmeste år kompensere fuldt ud for den 

mistede omsætning på det fysiske dagblad, hvis oplag er blevet mere end halveret i løbet af de 

sidste 10-15 år. Derfor bør Nordjyske Medier overveje følgende: Hvor er vi, vores marked og 

konkurrenter nu? Og hvor vil vi gerne hen? Kan vi lave noget, der er realistisk – men stadig 

fornyende? 

Hidtil har avishusenes forretningsmodel traditionelt set bygget på to store indtægtsstrømme i 

form af henholdsvis abonnementsindtægter og annoncekroner. Jeg tror, at vi med tiden 

gradvist vil se dette udvikle sig til fra de to store traditionelle indtægtsstrømme til ”mange 

bække små”. 

Denne tankegang fremgår af nedenstående figur, der afbilder Nordjyske Mediers målsætning 

for omsætningen på det fysiske dagblad, Nordjyske Stiftstidende, og de digitale værditilbud. 

Fremskrivningen viser, at hvis ikke man foretager sig noget, så vil den digitale omsætning 
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overhale omsætningen fra det fysiske dagblad i år 2022. Målsætningen er via organisk og 

akkvisitiv vækst
52

 på det digitale område, at dette kan ske allerede i år 2018.   

 

 

Figur 6 – Mod fremtiden 

 

I fjerde kvartal 2013 opkøbte Nordjyske Medier således Industry Supply (vertikale 

brancheportaler i DK, SE og NO), JSL (nichemagasiner – fx ”Vi med hund” og ”BådNyt”), 

Jubii (DKs største affiliate netværk, bannerannoncering + super bureaukontakt), NetImage  

(e-commerce) og House of BI (business intelligence og big data). 

Man ønsker at drive den digitale vækst både via organisk vækst og opkøb på tre 

forretningsområder, som jeg har opstillet i nedenstående skema: 

 

Brugerbetaling Annoncer Markedspladser 

• E-avis 

• Web-tv 

• Billedsalg 

• Bannere – 

nordjyske.dk 

• Nye formater 

(clickable adds, 

interstitials, SBR) 

• Mobile platform 

• Mail 

• Guloggratis.dk + 

Deal.dk 

• Nordjyske Fordele 

• Nshop 

• Billetsamarbejder 

• Nordjyskejob.dk 

• Nordjyskebiler.dk 

• Lejligheder + 

tvangsauktioner 
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 Akkvisitiv vækst = opkøb af andre selskaber 



HDO 8. SEM. AAU [DEN DIGITALE AVIS – EN UNDERSØGELSE AF NORDJYSKE STIFTSTIDENDES E-AVIS] 

 

72 
 

Tanken er at generere omsætning via forretningsmodeller, der er afledt af nuværende 

forretningsområder og konkurrencefordele. Nordjyske Mediers billetsamarbejder
53

, der er 

afledt af Nordjyske Fordele
54

, er et eksempel herpå. Tanken er, at man har relationen og 

adgangen til ca. 80.000 abonnenter og nyhedsbrevsmodtagere, der har afgivet permission til, 

at Nordjyske Medier må kontakte dem med nyhedsbreve, tilbud og andre ting, hvilket man 

med fordel kan profitere af i en anden sammenhæng.   

Jeg tror, at fremtidens mediehus – og dermed også Nordjyske Medier – vil være præget af 

branchekonvergens og indtægtsstrømme, der afspejler ”mange bække små”. 

Nøglen i denne sammenhæng er adgangen og relationen – og den har Nordjyske Medier.  

På baggrund heraf samt med en lovende strategi for digital forretningsudvikling bør 

Nordjyske Medier være godt rustet i forbindelse med transformationen fra print til digital. 

  

                                                           
53

 Nordjyske Medier har udviklet et billetsalgssystem og varetager salget af billetter for eksempelvis AaB, 
Aalborg Pirates, Aalborg Håndbold, Frederikshavn Whitehawks og Mors-Thy Håndbold. 
54

 Nordjyske Fordele startede som en loyalitetsklub, der solgte rejser, foredrag og oplevelser til abonnenter. 
Siden udviklede det sig til en webshop for alle, og som handlede med alt mellem himmel og jord. Og i dag 
sælger man oplevelser til alle.   
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Bilag 

På de følgende sider finder du bilagene: 

 Bilag A: Fokusgruppeinterview
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 Bilag B: Uddrag fra Nordjyske Mediers markedsundersøgelse 2014
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 Bilag C: Det Nordjyske Hus
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 Bilag D: Uddrag fra Powerpoint præsentation fra Fædrelandsvennen
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 Bilaget udgøres af hhv. spørgeramme samt afrapportering fra Jysk Analyse 
56

 Uddraget udgør den del af markedsundersøgelsen, der omhandler NS e-avis. 
57

 Bilaget udgøres af segmenteringsværktøjet, Det Nordjyske Hus, samt et ekstra ark med målgruppernes 
størrelser. 
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 Såfremt hele præsentationen måtte ønskes af censor eller vejleder, fremsender jeg den gerne. 


