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“En pragtfuld bog. Med en pragmatisk tilgang 
gennemgår Baron & Andersen nettets mulig-
heder ud fra et kommercielt perspektiv. Den 
handler ikke om de tekniske muligheder – fokus 
er på hvordan virksomheder skaber indtjening 

og overskud på nettet. Klart læseværdig.” 

Allan Orup Hansen, marketingchef i EDC

“Den digitale tidsalder har ændret kundens
købsproces. Derfor må man som virksomhed
have en klar digital strategi, for at vinde kampen
om nutidens kræsne forbruger. Jeg fortæller
det budskab i erhvervslivet – enkelte smiler
indforstået, andre ser noget fortvivlet ud.
De sidste kan med fordel læse denne bog.”  

Stine Bosse, erhvervskvinde, tidl. adm. direktør i Tryg

“ENDELIG kom der en bog, der kan hjælpe
danske topledere med strategi i en digital ver-
den. Med vitalitet og passion puster bogen
nyt liv i nettet som forretningskanal. Baron &
Andersen borer sig igennem erhvervslivets 

digitale udfordringer – skarpt og humoristisk.”
Pernille Aalund, forretningsudviklingsdirektør i Aller

“DIGITAL STRATEGI oser af forfriskende gejst 

og engagement. Bogen giver en perfekt anvisning 

til, hvordan man på en struktureret og målrettet 

måde kan få tænkt de digitale platforme rigtigt ind 

i virksomhedens forretningsstrategi.”
Tim Frank Andersen, bestyrelsesformand i In2media
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Det højere formål med denne bog

Denne bog er skrevet i frustration. En dyb frustration over erhvervslivets 
status quo. En frustration, der bliver stærkere, når vi ser, hvordan klas-
siske danske virksomheder spilder deres unikke potentiale. Der er selv-
følgelig tale om internettet. Aldrig er noget med så endeløse muligheder 
blevet så meget misbrugt, spildt og ignoreret som seriøs kilde til at skabe 
innovation, værdi og vækst. Det gælder for alle virksomheder, uanset om 
det drejer sig om sko, gaffeltrucks, konsulentydelser, forsikringer eller 
grillpølser.

Der er to kilder til vores frustration: Dels den overvældende taktiske 
kortsigtede brug af de digitale platforme i virksomheden. Dels det kon-
stante fokus på hvad – i stedet for hvorfor. Teknik over forretningsmål. 
Kreativitet over succes. Den sjove idé over markedspotentiale. Det resul-
terer i den samme, ligegyldige tankegang, der præger traditionelle me-
dier: Kortsigtede kampagner. Overdrevent medieforbrug uden investe-
ringspotentiale. Ingen sammenhæng mellem handling og forretningsmål. 
Nul involvering.

Det er vores faste overbevisning, at nettet ikke bare er endnu en markeds-
føringskanal, ikke bare er endnu en skærm, vi kan jagte vores kunder på, 
og ikke bare et medie vi kan passe ind i vores gamle tankegang og model-
apparat. Der er brug for nye værktøjer, der ikke er lavet i industrialderen 
– med dertilhørende tilgang og resultater.

At bruge nettet strategisk, med stjerneklare forretningsmål og en optimal 
udnyttelse af mediet, er vores mål. Der er behov for en benhård foku-
sering på at bygge værdi, skabe vækst og forretning, i takt med at de 
taktiske tiltag bliver en naturlig forlængelse af en konkret digital strategi. 
Spejder man ud over det digital-strategiske ørkenlandskab og leder efter 
en struktureret og målrettet tilgang til at arbejde strategisk med nettet, 
finder man kun sporadiske oaser af idéer. Derfor har vi samlet de vigtig-
ste komponenter, lavet konkrete værktøjer og afprøvet dem på en lang 
række danske og udenlandske virksomheder. En samlet indgangsvinkel 
til at arbejde med digital strategi, der respekterer og udnytter de unikke 
muligheder på nettet.

Digital Strategi.indd   9 23-11-2011   21:50:54



10

Det er vores drøm, at danske virksomheder begynder at arbejde strategisk 
med digitale platforme. Derfor har vi valgt at skrive en bog, der giver 
praktiske værktøjer og modeller til formålet. 

God fornøjelse.
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Overblik over digital strategi

Kapitel 1 – De nye strategiske værktøjer

Udnytter du dit digitale potentiale? Har du aktiveret de skjulte aktiver i 
din virksomhed på nettet? Det er på høje tid at bruge de nye medier som 
andet og mere end en forhutlet reklamekanal eller en teknologisk bi-tan-
ke. Strategisk udnyttelse af de digitale platforme er et særsyn – og danske 
virksomheder har kun skrabet overfladen. Få maksimal udbytte af nettet, 
dine kunder, nye markeder og forretningsmodeller med digital strategi.

Kapitel 2 – Digital værdiskabelse

Værdi er nøglen til at være unik, interessant og succesfuld på nettet, men 
det er dine kunders værdiskabelse, der skal sættes i centrum. Spørgsmålet 
er: Hvordan kan du udnytte de digitale platforme til at skabe konkur-
rencemæssige fordele, relevans og forretning? Det kræver, at vi gør op 
med den klassiske værdikæde-tankegang og tager udgangspunkt i nye di-
gitale muligheder.

Kapitel 3 – Digitale aktiver

Hvorfor bruger vi nettet som blot endnu en kanal til at fortælle om vores 
produkt? Hvorfor tænker vi kortsigtet og skyder med spredehagl? Vi gør 
op med den klassiske kampagne-tankegang på nettet og afslører, hvordan 
du kan gå efter konverteringsrater på 90 % i stedet for 0,1 %. Byggeste-
nene er data – den mest værdifulde råvare siden olie – og din virksomheds 
unikke indsigt og viden. 

Kapitel 4 – Digitale forretningsmodeller

Klassiske forretningsmodeller uddør og nye opstår. Mange taler om det 
– få gør noget ved det. Vi ved, at digitale platforme åbner for nye for-
retningsmuligheder og indtjeningsstrømme, men der mangler en tilgang, 
der tager udgangspunkt i netop din virksomhed. På baggrund af en række 
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case-virksomheder opstiller vi en vifte af muligheder og en struktureret 
tilgang til at tjene penge på de digitale platforme. 

Kapitel 5 – Digital business case

Din forretning er sat i verden for at tjene penge. Hvorfor måler du på 
hvor mange besøgende dit website får? Hvis du stadig tænker digitale 
platforme som en omkostning i stedet for investering, så styrer du mod 
den digitale afgrund. Nøglen til strategisk styring er et benhårdt fokus 
på investeringsmulighederne på digitale platforme. Vi giver en rettesnor 
og en model for en digital business case, der er det primære strategiske 
værktøj til prioritering af tiltag i dagligdagen. 

Kapitel 6 – Den digitale organisation

Skal organisationen være bremseklods eller katalysator for din strategi? 
At involvere, engagere og kommunikere den digitale strategi i organisa-
tionen er forskellen mellem bemærkelsesværdige resultater og en strategi, 
der er glemt, før den er færdigudviklet. Vi giver konkrete råd til foran-
dringsprocessen samt erfaringer og typiske faldgruber, der spænder ben 
for din fremtidige forretningssucces.

Kapitel 7 – Næste skridt

Når du har værktøjerne på plads, skal strategien føres ud i livet. Som top-
pen af kransekagen har vi derfor i sidste kapitel samlet de otte modeller, 
der repræsenterer det vigtigste du skal vide om digital strategi for at styrke 
din forretning. Lad ikke din digitale strategi blive et skuffeprojekt, men 
en ny, unik styrke i din virksomhed!
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Internettet. Aldrig er noget med 
så endeløse muligheder blevet 
så meget misbrugt, spildt og 

ignoreret som seriøs kilde til at 
skabe innovation, værdi og vækst. 
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Verden og dine kunder har rykket sig ... Har du?
I 1995 skrev den amerikanske forsker Clifford Stoll bogen “Silicon Snake 
Oil – Second Thoughts on the Information Highway”. Budskabet var klart. 
Internettet var overvurderet, oppustet og havde ingen fremtidig eksi-
stensberettigelse. Stoll rettede en skarp kritik:

“Baloney. Do our computer pundits lack all common sense? The 
truth is no online database will replace your daily newspaper, 
no CD-ROM can take the place of a competent teacher and no 
computer network will change the way government works.”

Nu skriver vi år 2011. Det er i dag mere reglen end undtagelsen, at man 
har adgang til internettet. 84 % af den danske befolkning har adgang til 
internettet, og tre ud af fire bruger nettet dagligt eller næsten dagligt.1 Vi 
læser avisen på internettet, vi har fjernundervisning, og hele vores sam-
fund er bygget op på teknologi, netværk og online kommunikation. Alle 
forandringer i vores måde at leve på, forandringer som man fandt utæn-
kelige for 15 år siden.

At internettet nu er blevet livsnødvendigt og en del af vores hverdag, stil-
ler fornyede krav til de ting vi præsenteres for på internettet. Vi er blevet 
mere kræsne. Vi forventer at blive behandlet på samme måde analogt som 
digitalt, og det udfordrer den måde virksomhederne skal tænke online på.

Det er ikke længere tilstrækkeligt at være på internettet – det skal også 
give værdi for både kunder og virksomhed. Digitaliseringen er et paradig-
meskift i den måde, vi opfatter og tolker verden på, den måde, vi arbejder 
og handler på, og dermed også den måde, vi skal lede virksomheder og 
medarbejdere på. Digitaliseringen er allerede i gang og stiller enorme krav 
til ledelsen, både på strategisk, taktisk og operationelt plan. De virksom-
heder, som ikke forstår konsekvenserne af denne udvikling og handler 
herefter, vil givetvis få svært ved at operere i den digitale fremtid, som 
allerede er begyndt.

Den digitale evolution

På de digitale platforme har der ingen revolution været. Det viste sig, 
at der ikke ville være en “før-digital” og “efter-digital” tidsregning, der 
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1. De nye strategiske værktøjer 17

markerede et pludseligt skift i virksomheders forretning. Til gengæld har 
der over de sidste år været en langsom evolution i optagelsen af nye tek-
nologier, brugeradfærd og -vaner. Hurtigt internet. E-handel. Sociale me-
dier. Smartphones. Uden det store hysteri har vi som mennesker vist os 
utroligt tilpasningsvillige over for nye teknologier og har inddraget dem i 
vores hverdag stille og roligt.

Omkring årtusindskiftet brast boblen. Økonomiske spekulationer i in-
ternet- og teknologivirksomheder viste sig at være overvurderede fordi 
forretningskoncepterne var oppustede og uden reel værdi. Det var en 
konsekvens af den typiske forretningsmodel man benyttede før boblen, 
hvor man havde fokus på at udnytte eksternaliteternes netværkslogik og 
derigennem erobre markedsandele, skabe sig et anerkendt brand og først 
herefter høste profitten. Det kunne ikke gå hurtigt nok, og under mot-
toer som “Get big fast”, “Build it and they will come” og “Get rich quick” 
skød online forretningskoncepter op overalt og fik investorer til at placere 
enorme pengebeløb i virksomhederne.

Da boblen endelig brast og aktiekurserne faldt markant, var flertallet af 
virksomheder ikke solide nok til at overleve, hvorfor rigtig mange gik 
konkurs. Det var et eksempel på en fascination af internettet som fæno-
men, hvor det handlede om at komme først på markedet, og hvor man 
prøvede sig frem. Det var en ny platform for mange at bevæge sig på, og 
derfor var der ikke tid til at handle strategisk, hvis man både skulle afsæt-
te ressourcer til at lære mediet at kende og samtidig følge med markedets 
hastige udvikling. Mentaliteten var: “If you snooze, you lose”. Derfor var 
beslutningerne ikke gennemtænkte og manglede fodfæste i en bæredyg-
tig, langsigtet strategi. Dot.com-krisen var derfor med til at lære os, at 
det kan gå grueligt galt for virksomheder, der ikke tænker strategisk på 
internettet.

Intet Big Bang – men en stille revolution

Universet blev født i et kæmpe brag. Fra ingenting til alt på et splitse-
kund. Internettet derimod, var et resultat af en langsom udvikling. Der 
var intet Big Bang på internettet. Alle snakkede om de store ændringer, 
som virksomheder og samfund ville stå over for, og hvordan vi snart ville 
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gøre alt på nettet – også dagligvareindkøb og sociale relationer. Ikke alene 
ville alt ændre sig, det ville også gøre det natten over – så det var bare om 
at komme med på vognen!

Som bekendt gik det ikke sådan. Er det egentlig noget under, at strategisk 
brug af nettet er i underskud og blev overladt til teknik-glade IT-afdelin-
ger og gamle reklame-konger i marketing? 

Dot.com-boblen viste, at verden ikke ændrer sig fra dag til dag. Den 
affødte til gengæld en enorm berøringsangst på højeste niveau i mange 
virksomheder. Den digitale evolution kom bag på os. Den kom snigende, 
med ny teknologi, brugeradoption og infrastruktur, som en naturlig del 
af vores liv. 

Det betyder at der i dag er et unødvendigt fokus på de taktiske værktø-
jer, når virksomhederne har allermest brug for det strategiske perspektiv. 
Resultatet af den digitale evolution er med andre ord et seriøst knowledge-
gap i mange virksomheder på strategisk niveau. Digitale platforme blev 
tænkt taktisk – det vil sige kortsigtet – af taktiske afdelinger; derfor er der 
ingen sammenhæng med forretningen, intet fokus på at tjene penge og 
ingen interesse i langsigtede konkurrencemæssige fordele. 

Den digitale evolution er ikke længere et uklart fænomen i horisonten. 
Vi står i en ny virkelighed i en ny tid og skal håndtere de teknologiske og 
brugermæssige forandringer, der har drevet mange virksomheder i defen-
siven. Det er tid at omfavne en strategisk tilgang til de digitale platforme, 
hvis vi vil udnytte deres unikke muligheder.

De nye digitale ledere

I nettets barndom var det teknologi-entusiasterne og nørdernes domæne. 
Fra 1990 og frem til 2000 var der i høj grad fokus på at opbygge standar-
der, platforme og teknologier. Ungdommelig uskyld kunne man med rette 
betegne tiden, hvor man på nettet sjældent hed sit rigtige navn, men gik 
under obskure alias. De første traditionelle virksomheder kom på nettet, 
men uden yderligere formål end blot at være til stede. Nettet var ejet af IT 
og kørt på et operationelt niveau.
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1. De nye strategiske værktøjer 19

Fra år 2000 og fremad blev nettet i højere grad til en reel markedsførings-
kanal. Nettet mistede sin uskyld og var præget af de mange penge – både 
de rigtige af slagsen og de usynlige, der forsvandt med boblen. Udviklin-
gen gik hurtigt i nettets pubertære tid, men var ikke forretningsrelevant. 
De store virksomheder begyndte at køre reklamekampagner og lave mere 
og mere avancerede tiltag. Nettet var ejet af marketing og eksekveret taktisk.

Status i dag er at nettet på mange måder har fejlet som reklamemedie. 
Kun Google tjener en formue på den ene form for reklame der virker 
ubetinget: søgemaskinemarkedsføring. Hvorfor virker det bedre end alt an-
det? Fordi relevans er indbygget. Ligesom den store gule telefonbog bliver 
Google brugt, når man har et reelt behov: Find mig en tømrer. En kaffe-
maskine. En rejse til Thailand. Man er allerede i indkøbshumør – derfor 
virker reklame i søgemaskinerne.

Imens tegner der sig en tendens til, at værdi på nettet ikke længere hand-
ler om, hvem der laver de flotteste sider, vildeste kampagner eller nyeste 
teknologi. I stedet kommer fokus i højere grad til at handle om forret-
ning, kerneprodukt og værditilførsel. De mest succesfulde virksomheder 
på nettet har ikke de mest polerede kampagner, men i stedet den tætteste 
sammenhæng til forretningen. Nettet bliver ejet af forretningsledelsen og 
skal tænkes strategisk.

FORRETNING

IT

MARKETING

Beslutningsniveau

Tid
Nettets uskyldige ungdom Nettets pubertet Nettet er blevet voksent

Sammenhæng mellem nettets udvikling og krævet beslutningsniveau.
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Det er oplagt at drage sammenligningen til menneskets egen udvikling. 
Digital er ved at blive voksen. Nu er der mange nye ting vi skal lære – 
men mest af alt skal vi modne vores digitale aktiviteter med en målrettet 
indsats. På samme måde må virksomhedsledere tage ansvar for den digitale 
udvikling – og ikke overlade beslutningen til ekstremisterne i organisa-
tionen.

De nye digitale ledere har fokus på forretningen. De skal styre deres ind-
sats på de digitale platforme gennem en fokuseret digital strategi.

Ikke bare en reklamekanal
Vores påstand er at nettet er et dårligt medie til klassisk reklame. Der er tale 
om et fremadlænet medie, der i bund og grund ikke er velegnet til at rekla-
mere i. Kun 1 ud af 1.000 bannervisninger bliver klikket på, og research 
peger på at størstedelen af disse er uheld eller klik fra værdifattige bru-
gere der kun jager det gode tilbud. Selv en online-drevet (og succesfuld) 
virksomhed som Telmore – det første telefonselskab der kun handlede på 
nettet – byggede deres brand gennem omfattende offline-markedsføring. 
Nettet er deres forretning, ikke deres reklamekanal.

Reklame skal under alle omstændigheder ikke være den primære driv-
kraft for at være på digitale platforme. Vores påstand er at forretning skal 
drive udviklingen på nettet. 

Nettet er ikke et reklamemedie

Eller: Nettet er et rigtig dårligt reklamemedie. TV, derimod, er faktisk et 
rigtig godt et af slagsen. Det overrasker dig måske at læse i denne bog, 
men vi er ikke net-evangelister. TV er hamrende effektivt til at skabe stor 
effekt på kort tid, og har vist sig at være et nøgleværktøj til at bygge store 
brands, især hvis din målgruppe er bred, let at segmentere og identificere. 
Problemet er, når tilgangen til nettet bliver grebet an på samme måde: 
Kommercielle budskaber fra afsender til modtager. Tilføj gerne et tilbud, 
konkurrence, quiz eller andre standard-elementer til budskabet. 

Nettet har – historisk set – vist sig enormt ineffektivt til netop dette. 
Businessweek samler hvert år en liste over de 100 største brands i verden.2 
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