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Abstract: E-volution of Magazines 
 

Declining circulation of print magazines is a core issue, with consequences for the Danish magazine 

industry, which is experiencing change due to technological development. Not only threats are associ-

ated with this development, as new growth strategic opportunities arise. One opportunity is digitiza-

tion of magazines. This master thesis explores how commercial magazine publishers shall act growth 

strategically in connection with publication of digital magazines for Danish consumers between 18 - 

28 years on a market characterized by significant and ongoing change.  

 

The thesis adopts an exploratory research design to explore a widely new field. The magazine industry 

and its environment is analyzed and supplemented by further analysis of both publisher and consumer 

attitudes, preferences and expectations. Analyses are based on desk and field research including semi-

structured expert interviews and consumer focus groups. The analyses make up the foundation of a 

discussion on what promotes and challenges growth potential of digital magazines, before finally iden-

tifying and evaluating different growth strategies.  

 

In conclusion, the thesis identifies several possible growth strategies, including product development 

of print magazines into digital magazines. In this view, magazine publishers must avoid the easy solu-

tion of replicas of printed versions and instead exploit the wide range of digital tools, which consumers 

increasingly prefers and expect. Results show that consumers devalue digital magazines, except when 

they are either free or offered as an all-you-can-read platform similar to other industries’ ‘Spotify’ and 

‘Netflix’.  To be able to offer this platform, launching of new magazine titles by organic growth may be 

replaced by acquisitions and alliances where a greater assortment can be achieved in significantly less 

time. Eliminating intermediaries through forward integration by setting up own sale channels are rela-

tively easy and therefore an obvious and attractive growth strategy, which should be considered by 

both large and small magazine publishers.  

 

The theoretical contribution of the Thesis is an added parameter to the existing ‘Unified Theory of Ac-

ceptance and Use of Technology Model’. The new ‘Turn Off parameter’ regards consumer’s need to 

turn off online devices and go offline to relax. As magazines are one of the last media which is not yet 

widely digitalized, it risks being left behind while print circulation declines and new media become 

habits of the consumer to a even larger degree than today. In connection to this, the thesis finds it cru-

cial that publishers not only embrace, but shape the development by taking a proactive digital ap-

proach and compete with digital substitutes. 
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1 Introduktion 

Dette indledende kapitel har til formål først at introducere læseren til specialet og fremlægge projektets pro-

blemformulering og tilhørende underspørgsmål for at etablere yderligere fokus og retning (afsnit 1.1 - 1.2). 

Specialets struktur og fremgangsmåde fremlægges herefter via tekst og illustration for at guide læseren (af-

snit 1.3). Derpå følger definitionerne af henholdsvis magasin og digitalt magasin som centrale begreber (af-

snit 1.4). Afgrænsning af både empirisk og teoretisk karakter fremlægges dernæst (afsnit 1.5), inden der af-

slutningsvist kort beskrives, hvordan specialet er akademisk og praktisk relevant (afsnit 1.6). 

 

1.1 Indledning 

Magasinets E-volution. Sådan lyder titlen på dette speciale. Evolution afspejler i denne sammenhæng en 

udvikling i elektronisk retning og benævnes derfor E-volution. Den teknologiske udvikling har fundet vej 

til videns- og underholdningsindustrien, hvor e-bøger, musik, film og serier i dag kun er få klik væk via en 

computer, smartphone eller tablet. Også den danske magasinbranche omfavner i nogen grad den teknolo-

giske udvikling. Flere printmagasiner har et website og udgiver en online udgave. Dertil kommer det sti-

gende antal magasiner, der udelukkende kan læses online.  

 

Når det er sagt, må man undre sig over at magasinbranchen ikke har udviklet sig digitalt i samme tempo 

som andre brancher. Den stadigt aktuelle digitale udvikling i musikbranchen mødte i starten af årtusinde-

skiftet massiv modstand, da størstedelen af branchen oplevede digitaliseringens negative indvirkning på 

indtægterne. I dag er billedet et andet, og musikbranchen er i vækst. Det skyldes især digitale indtægter, 

der i 2014 udgjorde mere end 74 procent af det samlede musikmarked. Streamingtjenester som Spotify 

får brugerne til i højere grad end tidligere at acceptere at betale for musikken frem for at benytte de ulov-

lige tjenester (Gaunt, 2015; Nielsen & Oksbjerg, 2015). Det er dog ikke kun på musiksiden, der er sket en 

digital udvikling, da eksempelvis også film og tv i høj grad konsumeres online (Allingstrup, 2014). Som en 

konsekvens af digitaliseringen lukkede filmudlejningskæden Blockbuster i sommeren 2014 de fysiske 

butikker i Danmark (Lundström, 2014). TDC købte rettighederne og lancerede en webbaseret digital plat-

form i Blockbuster-navnet i slutningen af 2014, hvor udlejning af fim og serier udelukkende foregår online 

(Breinstrup, 2014). 

 

Internationalt set er den elektroniske udvikling i magasinbranchen ikke fraværende i samme grad, hvor 

nye digitale magasinkoncepter har set dagens lys de seneste år. De internationale tendenser indenfor digi-

tale magasiner kan deles op i både makro- og mikro-koncepter. Makro-koncepterne afspejler sig i såkaldte 

all-you-can-read-modeller, der tilbyder ubegrænset adgang til et større udvalg af magasiner for et måned-

ligt beløb svarende til 100 danske kroner eller mindre. Man behøver blot krydse Øresund for at finde 

svenske Readly, der med dette koncept ekspanderer internationalt. Readly har desuden bejlet til flere 
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større danske magasinforlag om et samarbejde, dog foreløbig uden succes (Jørgensen, 2014). I modsæt-

ning til koncepter som Readly findes mikro-koncepterne, hvor hollandske Blendle høster stor succes og 

international anerkendelse. Via Blendle er det muligt at købe adgang til artikler enkeltvis, for hvilket man 

typisk betaler, hvad der svarer til mellem 0,75 og 6 danske kroner. Blendle forventer fremtidig geografisk 

ekspansion til blandt andet Skandinavien som følge af den nationale succes (Jørgensen, 2015a). Digitale 

magasiner er dog ikke altid lig med succes. Det blev tydeligt for det amerikanske magasin Newsweek, der 

december 2012 nedlagde printmagasinet og blev digital. Newsweek gik fra at have 1,5 millioner abonnen-

ter på printmagasinet til 471.000 digitale abonnenter i første halvår af 2013 (Rasmussen, 2013).  

 

Problemformuleringen, der præsenteres i næste afsnit, udspringer af en overordnet hypotese om, at dan-

ske magasinudgivere befinder sig i en forandrende branche, der i høj grad vil fortsætte sin digitale udvik-

ling, som det er set internationalt og i andre videns- og underholdningsindustrier. I flere år har magasin-

branchen oplevet faldende oplag med kun få undtagelser (Danmarks Statistik, 2014), og branchen som 

helhed står dermed overfor nogle (nye) vækststrategiske udfordringer og muligheder i forbindelse med 

digitaliseringens indtog i forbrugernes hverdag. En af disse muligheder er digitaliseringen af magasiner, 

hvorfor dette er indeværende speciales omdrejningspunkt. 

 

1.2 Problemformulering  

Ovenstående leder til følgende problemformulering og dertilhørende fire underspørgsmål: 

 

Hvordan bør kommercielle magasinudgivere agere vækststrategisk i forbindelse 

med udgivelse af digitale magasiner til danske forbrugere mellem 18 – 28 år på et 

marked under væsentlig og stadig forandring? 

 

1) Hvilke muligheder og trusler i magasinbranchens nær- og fjernmiljø bør udgivere have 

særligt fokus på? 

 

2) Hvilke forventninger og holdninger har danske magasinudgivere til digitale magasiner? 

 

3) Hvilke forbrugsintentioner, præferencer og forventninger har forbrugerne til digitale ma-

gasiner? 

 

4) Hvad fordrer og udfordrer især digitale magasiners vækstpotentiale? 
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Den overordnede problemformulering og dertilhørende fire underspørgsmål skal ses som en konstrukti-

on, der i kombination udgør specialets samlede problemformulering. I næste afsnit behandles specialets 

opbygning og fremgangsmåde med involvering af ovenstående spørgsmål. 

 

1.3 Struktur & fremgangsmåde 

Som nedenstående figur viser, består specialet af 14 kapitler, der er delt op i 6 overordnede dele.  

 

Første del af specialet er en introduktion til læseren, og udgøres af specialets kapitel 1. I underafsnit ind-

ledes specialet og emnet anspores, hvorefter projektets problemformulering og tilhørende underspørgs-

mål skaber yderligere fokus og retning. Dette underafsnit, afsnit 1.3, har til formål at give læseren et over-

blik tekstuelt såvel som visuelt ved at belyse specialets struktur og fremgangsmåde. Dernæst defineres 

centrale begreber, og selve problemstillingen specificeres ved at afgrænse projektet empirisk og teoretisk. 

Del et afsluttes med en redegørelse for specialets akademiske og praktiske relevans, og dermed dets be-

rettigelse.  

Figur 1: Oversigt over specialets dele og hovedkapitler, egen tilvirkning 
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Anden del sætter de metodiske og teoretiske rammer for specialet i kapitlerne 2-4. Der redegøres i kapitel 

2 for det konstruktivistiske paradigme som overordnet videnskabsteoretisk position, herunder de tre 

understøttende videnskaber samt deres konkrete anvendelse og konsekvenser. Argumentationen for valg 

af eksplorativt undersøgelsesdesign med en abduktiv tilgang indleder kapitel 3. Herefter følger en redegø-

relse af indsamling og anvendelse af data samt disses kvalitetssikring. Kapitel 4 indeholder en kritisk re-

degørelse af den anvendte teori, der inddrages i specialets analyse og vurdering. 

 

Tredje del er specialets analysedel og består af i alt fire analyser i kapitlerne 5-8. Første analyse er en om-

verdensanalyse med fokus på muligheder og trusler i magasinbranchens fjernmiljø, hvor analysen tager 

udgangspunkt i PESTLE-modellen (Lynch, 2009). Anden analyse er en brancheanalyse, der tager ud-

gangspunkt i modellen ”Porters Five Forces” og et sjette element som foreslået af Sondhi (2008). I kombi-

nation besvarer de to analyser det første underspørgsmål: ”Hvilke muligheder og trusler i magasinbran-

chens nær- og fjernmiljø bør udgivere have særligt fokus på?” Tredje analyse har til formål at besvare det 

andet underspørgsmål, der lyder: ”Hvilke forventninger og holdninger har danske magasinudgivere til 

digitale magasiner?” Denne analyse tager udgangspunkt i tre semistrukturerede interviews med magasin-

udgivere og bidrager med et udgiverperspektiv på digitale magasiner. Fjerde og sidste analyse tager ud-

gangspunkt i to fokusgruppeinterviews samt UTAUT2-modellen, der omhandler accept og brug af ny tek-

nologi (Venkatesh et al., 2012). Den sidste analyse har til formål at besvare underspørgsmål nummer tre: 

”Hvilke forbrugsintentioner, præferencer og forventninger har forbrugerne til digitale magasiner? 

 

Specialets fjerde del, kapitel 9 og 10, bygger begge videre på de foregående analysers resultater. I kapitel 9 

diskuteres digitale magasiners vækstpotentiale med udgangspunkt i underspørgsmål fire, der lyder: 

”Hvad fordrer og udfordrer især digitale magasiners vækstpotentiale?”. Kapitel 9 har til formål at sikre et 

tilstrækkeligt grundlag forud for identifikation og vurdering af de vækststrategiske muligheder i kapitel 

10, hvor teori omkring vækststrategi af Ansoff (1965) samt Lægaard & Vest (2013) finder anvendelse. 

 

Femte del starter med konklusionen i kapitel 11, hvor der konkluderes på resultaterne og i særdeleshed 

hvordan kommercielle magasinudgivere bør agere vækststrategisk i forbindelse med udgivelse af digitale 

magasiner til danske forbrugere mellem 18 – 28 år på et marked under væsentlig og stadig forandring. I 

kapitel 12 inddrages tre nye perspektiver.  

 

Sjette og sidste del indeholder litteraturliste og bilagsoversigt, som der løbende henvises til.  

 

Det bør pointeres at udarbejdelsen af specialet ikke svarer til det sekventielle forløb som figur 1 viser. Der 

var derimod tale om en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af problem var gensi-

digt influerende.  
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1.4 Definitioner 

E-zines, elektroniske magasiner, e-magasiner, digitale magasiner, online magasiner – kært barn har man-

ge navne. I dette speciale vælges det konsekvent at anvende begrebet ”digitale magasiner” for at skabe 

overskuelighed. Magasiner og digitale magasiner er ikke entydige begreber, hverken i henhold til statisti-

ske opgørelser eller daglig tale. I det følgende redegøres for forskellige definitioner, hvorefter den endeli-

ge definition af magasin og digitalt magasin præsenteres.   

 

Magasin 

Ifølge Dansk Oplagskontrol er magasiner ”(…)periodisk udkommende publikationer, der bringer informati-

on og underholdning”. Magasinerne kan herefter deles op i tre undergrupper, afhængigt af om de 1) ud-

kommer ugentligt, 2) sjældnere end ugentligt dvs. oftest månedligt/kvartalsmæssigt eller 3) endnu sjæld-

nere (Dansk Oplagskontrol, 2011:2). 

 

Digitalt magasin 

Flere nationale oplagskontrolorganisationer, herunder den canadiske, amerikanske og danske, er medlem 

af den internationale oplagskontrol ved navn ”The International Federation of Audit Bureaux of Circula-

tions” (IFABC, 2015). Der findes ingen fælles international definition på digitale magasiner, men der eksi-

sterer forskellige definitioner på nationalt plan. Her gennemgås kort tre forskellige definitioner på digitale 

magasiner.  

 

Oplagskontrollen i USA og Canada udvider definitionen på et digitalt magasin i marts 2010. Udvidelsen 

sker med henblik på at kunne rumme nye magasinformer, som læses på andre enheder, fx tablets, der har 

mindre skærme end computere. Digitale magasiner defineres derfor som en digital udgave af et printma-

gasin med det samme redaktionelle indhold og reklamer, dog ikke nødvendigvis præsenteret i et identisk 

layout (Alliance for Audited Media, 2010). 

 

I dansk regi bliver digitale magasiner først anerkendt og defineret af Dansk Oplagskontrol den 1. maj 

2011. I Dansk Oplagskontrols regulativ formuleres definitionen på et digitalt magasin: ”En elektronisk ud-

gave kan enten være en identisk version af en trykt udgave (…) og specificeres da som sådan, eller en udgivel-

se der udelukkende udkommer i elektronisk form” (Dansk Oplagskontrol, 2011:2).  

 

En tredje definition præsenteres af Josh Gordon (2011), som argumenterer for at et ægte digitalt magasin 

er interaktivt. Interaktivitet indebærer i Gordons (2011:6-8) optik, at digital læsning sætter andre krav til 

blandt andet teksttype og -størrelse, samt åbner op for funktioner som lyd og video. Desuden bør der være 

mulighed for tovejs-kommunikation i relation til både redaktionelt indhold og annoncer. Eksempelvis bør 
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læsere have mulighed for at dele indhold via sociale medier, kommentere indholdet og downloade yderli-

gere information. 

 

Specialets definitioner  

Specialets definitioner bygger på ovenstående. Digitale magasiner er ligesom traditionelle printmagasiner, 

”(…)periodisk udkommende publikationer, der bringer information og underholdning” (Dansk Oplagskon-

trol, 2011:2). Den grundlæggende definition af magasiner som periodisk udkommende udelukker blogs og 

websites, hvor der løbende publiceres artikler og andet indhold. Websites, såsom ’ChriChri.dk’ (ChriChri, 

2015) og ’Connery.dk’ (Connery.dk, 2015), afviger dermed fra definitionen af et digitalt magasin, på trods 

af at de markedsføres som netop digitale eller online magasiner.  

 

Sammenholdes de modstridende definitioner af digitale magasiner, kan det konkluderes, at Dansk Op-

lagskontrol inkluderer identiske versioner af trykte udgaver samt udelukkende digitale versioner. Den 

omfatter dermed ikke digitale magasiner, der er baseret på printversionens indhold med et andet layout, 

modsat den amerikansk-canadiske definition, som derimod ikke anerkender magasiner der udelukkende 

udkommer digitalt. Gordon (2011) fremsætter interaktion som det vigtigste element ved digitale magasi-

ner, både hvad angår redaktionelt indhold og reklamer. Baseret på dette kan der identificeres i alt fire 

grundtyper af digitale magasiner: 

 

1) Digitale versioner af printmagasiner med samme indhold og identisk layout 

2) Digitale versioner af printmagasiner med samme indhold men forskelligt layout 

3) Magasiner der udelukkende udgives digitalt 

4) Interaktive digitale magasiner med layout tilpasset mediet og interaktionsmulighed mellem læser 

og magasinets redaktionelle indhold samt reklamer 

 

Samtlige fire typer anses i dette speciale for at være digitale magasiner. Det bør desuden nævnes at et di-

gitalt magasin kan være en blanding af flere typer. Et magasin der udelukkende udgives digitalt, kan ek-

sempelvis samtidig være interaktivt og dermed tilhøre både gruppe tre og fire. Et magasin kan også være 

delvist interaktivt ved eksempelvis kun at opfylde dele af Gordons (2011) krav til interaktivitet. 
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1.5 Afgrænsning 

I dette speciale er der truffet mange valg og dermed også fravalg, der har været afgørende for specialets 

undersøgelser og resultater. I formuleringen af specialets problemstilling fremkommer en naturlig af-

grænsning, der fremlægges og uddybes nedenfor. De første fire underoverskrifter og deres indhold relate-

rer sig til empiriske afgræsninger, hvor den femte og sidste er afgrænsning af teoretisk karakter. 

 

Den kommercielle magasinbranche 

Empirisk afgrænses der for det første, ikke til én bestemt magasinudgiver, ej heller hele medieindustrien, 

men derimod til den kommercielle magasinbranche som helhed med udgangspunkt i tre udvalgte cases 

med hver deres digitale tilgang og erfaring med digitale magasiner. De tre cases er; Egmont, JSL Publica-

tions A/S (herefter JSL) og TabazineMedia (herefter Tabazine). Det er udelukkende magasinaktiviteterne 

der er relevante for besvarelsen af problemformuleringen, og derfor denne del af virksomhederne der er 

genstand for analyse. De tre cases og deres magasinaktiviteter præsenteres nærmere i afsnit 7.1. 

 

Nationalt forbrugerfokus med internationale perspektiver 

For det andet, er problemformuleringen baseret på en både personlig og faglig undren over den danske 

magasinbranches forholdsvis lave grad af digitalisering set i forhold til udlandet og andre mediebrancher. 

Det er derfor det nationale marked, som er udgangspunkt for specialets undersøgelse og analyse. Specialet 

bør dog ses i et internationalt perspektiv, idet digitalisering i magasinbranchen ikke blot er et dansk men 

verdensomspændende fænomen (jf. afsnit 1.1).  

 

Digitale unge 

For det tredje, afgrænser specialet sig ikke blot geografisk, men også til business-to-consumer markedet 

for kommercielle magasiner. Problemformuleringen afgrænser sig til en målgruppe på unge mellem 18 – 

28 år. Denne afgrænsning er vurderet med udgangspunkt i:  

 

1) Dialog med tre eksperter fra magasinbranchen omkring digitale magasiners målgruppe1 

2) En landsdækkende undersøgelse af danskernes læsevaner foretaget af YouGov (se bilag 1) 

 

De tre eksperter mener alle, det er svært at udtale sig om en specifik målgruppe til digitale magasiner ba-

seret på demografiske karakteristika. Overordnet set er der dog en forventning om, at målgruppen ikke er 

printmagasinlæser samt forholdsvis ung og vant til at anvende digitale produkter i hverdagen. Det ud-

trykkes dog at magasinlæsere primært, dog ikke udelukkende, udgøres af kvinder.  

 

                                                             
1 Eksperterne fra magasinbranchen udgøres af personer fra casevirksomhederne præsenteret i afsnit 3.2, figur 4 
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Undersøgelsen af danskernes læsevaner viser en relativ ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, dog 

med en mindre overvægt af det kvindelige køn grundet læsning af magasiner der udgives på ugentligt 

basis, såkaldte ugeblade. Undersøgelsen peger desuden på at 13 procent af unge mellem 18-34 foretræk-

ker at læse magasiner via tablet, hvilket er væsentligt højere end de andre aldersgrupper. Flere mænd 

foretrækker at læse magasiner på tablet (9 procent) i forhold til kvinder (4 procent), hvorimod der ikke er 

forskel, når mediet udgøres af smartphones (begge 1 procent).  

 

Baseret på ovenstående er en yngre aldersgruppe relevant, da disse, baseret på undersøgelsen og udtalel-

ser fra magasinbranchen, udgør den primære målgruppe for digitale magasiner. Der er ikke tale om en 

egentlig segmenteringsproces, hvorfor andre målgrupper ikke kan udelukkes. Der kan dog argumenteres 

for, at aldersgruppen bør indkredses i forhold til undersøgelsen af YouGov, da 18 – 28 årige synes mere 

homogene i relation til livsstil og livscyklus sammenlignet med 18 – 34 årige. Det findes ikke relevant at 

differentiere mellem køn baseret på udtalelser og tilgængelige data. Skarpt skildret er kvinder typiske 

magasinlæsere, alt imens mænd i højere grad foretrækker at læse digitalt, hvorfor digitale magasiner mu-

ligt tiltaler begge køn. 

 

Tidshorisont 

Den fjerde og sidste afgrænsning af empirisk karakter relaterer sig til magasinbranchen som foranderlig 

og til tider direkte turbulent, hvorfor specialet forholder sig til en begrænset tidshorisont på op til 3 år.  

 

Strategiforslag på brancheniveau – en teoretisk (u)mulighed? 

Specialets formål er at bidrage med forslag til magasinudgiveres fremtidige vækststrategiske ageren. Så-

danne strategiske forslag på brancheniveau kan vise sig komplicerede og direkte problematiske, da stra-

tegiplanlægning er en omfattende og typisk individuel proces. Det er derfor essentielt at uddybe, hvordan 

man som læser og/eller magasinudgiver bør forholde sig til disse vækststrategiske overvejelser og forslag, 

hvilket gøres i det følgende.  

 

Strategi er et diffust begreb med mange definitioner og fokusområder. Der skelnes blandt andet mellem 

internt/eksternt fokus i forhold til opfattelsen af organisationens omgivelser som statiske/dynamiske 

(Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 1998). En bred definition af strategi fokuserer på det strategiske match 

mellem netop det interne og eksterne: “The process of developing and maintaining a strategic fit between 

the organisations objectives and capabilities and its changing opportunities.”  (Armstrong & Kotler, 

2011:67). Grant (2013) illustrerer ligeledes strategi som et link mellem organisationen og omverdenen.  
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Dette speciales tilgang til strategi tager udgangspunkt i nedenstående strategiske framework, der er inspi-

reret af Grant (2013:10) samt Bregendahl, Kristensen & Madsen (2005): 

 

                  

Figur 2: Strategisk framework, egen tilvirkning 

 

Figuren ovenfor illustrerer, at strategi udvikles med udgangspunkt i hvad virksomheden vil og kan (in-

ternt fokus) samt bør (eksternt fokus). Dette speciale er tydeligt eksternt fokuseret, da det diskuterer og 

vurderer, hvordan kommercielle magasinudgivere bør agere vækststrategisk på et marked under væsent-

lig og stadig forandring. Der forudsættes med andre ord anvendelse af et outside-in perspektiv, hvor den 

dynamiske omverden former de vækststrategiske beslutninger. Der afgrænses dermed teoretisk fra det 

interne inside-out perspektiv, der synes mindre relevant på brancheniveau, da dette må forventes at vari-

ere væsentligt mellem magasinudgivere. Det anerkendes dog, at et outside-in-perspektiv alene ikke er 

tilstrækkeligt i udviklingen af seriøse og praktisk anvendelige vækststrategiske forslag. Det er derfor op til 

den enkelte magasinudgiver at udfærdige en konkret vækststrategi på baggrund af specialets bidrag i 

kombination med mission, vision og mål (vil) samt ressourcer (kan), sådan som figuren illustrerer. Specia-

let har med andre ord ikke til formål at udarbejde en vækststrategisk manual, men derimod en række 

guidelines og velbegrundede anbefalinger. 

 

1.6 Akademisk og praktisk relevans 

Projektet er såvel akademisk som praktisk relevant og opfylder derfor flere formål.  

 

Akademisk relevans 

Der er tidligere forsket i magasinbranchers digitalisering, eksempelvis om og i hvor høj grad online artik-

ler på en magasinudgivers hjemmeside kannibaliserer det pågældende printmagasin (eksempelvis Simon 

& Kadiyali, 2007). Publiceret akademisk forskning relateret til digitale forbrugermagasiner i særdeleshed 

er dog stærkt begrænset. En del af denne forskning er internt fokuseret, og omhandler eksempelvis orga-

nisatorisk innovation og kapabiliteter ud fra et ressourcebaseret perspektiv (eks. Valanto, Kosonen & El-

lonen, 2012; Johansson, Ellonen & Jantunen, 2012). Søgning i vidtspændende akademiske databaser som 

Business Source Complete resulterer i ganske få artikler, der ligesom indeværende speciale har et eks-
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ternt fokus. Eksternt fokuserede artikler omhandler blandt andet graden af interaktivitet og dennes be-

tydning for involvering og holdning til magasinet (Wang, 2011). Digitale magasiners potentiale og mulig-

heder (Silva, 2011), heraf nogle i specifikke nationale kontekster (Kamarulzaman, Madun, & Azmi, 2010), 

er der ligeledes forsket i. Så vidt vides, eksisterer der ingen akademisk forskning omhandlende digitale 

danske forbrugermagasiner, hvilket ikke er overraskende, da digitale magasiner er et forholdsvist nyt 

begreb i dansk kontekst. Hvad der overrasker i højere grad, er det gennemgående fokus på enten interne 

udfordringer eller eksterne muligheder. Dette speciale gør op med det snævre fokus og undersøger både 

vækststrategiske udfordringer og muligheder for digitale magasiner.  

 

Manglen på videnskabelig viden om digitale magasiner i en dansk kontekst udgør et tomrum, som specia-

let bidrager til at udfylde via ekstern analyse af nær- og fjernmiljø, samt perspektiver fra et udpluk af ma-

gasinudgivere og forbrugere. Specialet finder dog ikke blot akademisk relevans, men ligeledes praktisk 

relevans og formål. 

 

Praktisk relevans 

I forbindelse med kontakt til flere aktører i den danske magasinbranche har jeg udelukkende fået positive 

tilkendegivelser på projektet (se bilag 2). Den positive feedback kommer både fra de deltagende inter-

viewpersoner og øvrige kontaktpersoner fra Egmont, JSL og Tabazine, samt de magasinudgivere der af 

praktiske årsager som tidsnød og jobskifte desværre ikke kunne deltage i interview, herunder personer 

fra Misfit Digital Publishing ApS, Aller Media A/S og Audio Media A/S. Specialets problemformulering har 

formet sig efter dialog med de nævnte aktører i branchen for at sikre forskningens praktiske relevans. 

Viden om resultaternes mulige praktiske anvendelighed har desuden været yderligere motiverende. 

 

 

Efter dette introducerende og specificerende første kapitel, følger kapitel to omhandlende specialets viden-

skabsteoretiske positionering. 
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2 Videnskabsteoretisk positionering 

Dette kapitel redegør for den videnskabsteoretiske positionering med det formål at indvie læseren i specialets 

videnskabsteoretiske fundament. Først præsenteres det overordnede paradigme (afsnit 2.1), efterfulgt af tre 

støttende tilgange og deres relevans samt anvendelse i specialet (afsnit 2.2 – 2.4). Der tages desuden stilling 

til de væsentligste ligheder og forskelle, der naturligvis bør berøres når flere videnskabsteoretiske tilgange 

kombineres. Herefter vurderes videnskabernes konsekvens for specialets resultater og generaliserbarhed i 

særdeleshed (afsnit 2.5). 

 

2.1 Konstruktivistisk paradigme 

De bagvedliggende overbevisninger og antagelser er bestemmende for hvordan specialets problem un-

dersøges, nærmes og studeres (Morgan, 1980:607). Disse overbevisninger betegnes som specialets 

paradime, der af Guba (1998:17) defineres som: ”(…)a basic set of beliefs that guides actions, whether of the 

everyday garden varity or action taken in connection with a disciplined inquiry.” Guba sondrer mellem fire 

paradigmer; positivisme, neo-positivisme, kritisk teori og konstruktivisme (Guba, 1998:17-18).  

 

I dette speciale arbejdes der overordnet ud fra det konstruktivistiske paradigme. Det overordnede para-

digme understøttes af tre specifikke videnskaber i kombination: (social)konstruktivisme, fænomenologi 

og hermeneutik. Det bør nævnes, at kombinationen af flere videnskabsteoretiske tilgange ikke er et ud-

tryk for tilfældig udvælgelse, men derimod et velovervejet pragmatisk analytisk valg, der finder sted i 

overensstemmelse med det overordnede paradigme. Valg af metode i overensstemmelse med videnska-

berne berøres kort, men fremlægges yderligere i kapitel 3. 

 

2.2 Socialkonstruktivistisk tilgang 

I forlængelse af det konstruktivistiske paradigme indtager specialet en socialkonstruktivistisk position. 

Først præsenteres socialkonstruktivismen kort. Dernæst specificeres socialkonstruktivismens anvendelse 

og relevans for specialet.  

 

Socialkonstruktivisme 

Rendtorff (2003:99) citerer definitionen på socialkonstruktivisme fra Gyldendals Leksikon (2002):  

 

(…) den filosofiske og videnskabsteoretiske opfattelse, at al erkendelse er socialt konstrueret; hermed 

sigtes til, at vor erkendelse altid erhverves gennem kategorier eller „linser“, som er et produkt af vo-

res historiske og kulturelle placering. Desuden reproduceres vores viden og forståelse af verden gen-

nem vores daglige interaktion med hinanden, hvorigennem visse handlinger og meninger får karak-

ter af naturlighed, mens andre opfattes som socialt uacceptable. Socialkonstruktivister forkaster mu-
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ligheden for objektiv viden og lægger i stedet vægt på erkendelsens sociale kontekst. (Gyldendals 

Leksikon, 2002:271). 

 

Af definitionen fremgår det, at viden styres af vores sociale, historiske og kulturelle baggrund. Viden 

(gen)skabes kontinuerligt i sociale sammenhænge, hvorigennem der opstår konventioner om, hvad der er 

socialt acceptabelt. I den socialt konstruerede erkendelse er der desuden ikke mulighed for objektiv og 

almengyldig viden. Sandhed og viden er derimod kulturelle og historisk betingede sociale konstruktioner.  

 

Der findes mange forskelligartede konstruktivistiske positioner, hvoraf nogle er mere radikale end andre 

(Collin, 2014:419). Collin (2003:23) omtaler to varianter af konstruktivisme. Den ene er den erkendelses-

teoretiske konstruktivisme, der hævder at al viden om virkeligheden er en konstruktion, i modsætning til 

den anden og mere radikale ontologiske konstruktivisme, der hævder at virkeligheden selv er en konstruk-

tion. Begge former for konstruktivisme kan herefter deles op, og man bør skelne mellem 1) de der beskæf-

tiger sig med naturvidenskaben og den fysiske virkelighed og 2) samfunds- og humanvidenskaberne og 

den sociale virkelighed.  

 

Socialkonstruktivisme i specialet 

Valget af den socialkonstruktivistiske tilgang til løsning af problemstillingen har flere årsager og konse-

kvenser, og i det følgende fremlægges de væsentligste.  

 

For det første afspejler socialkonstruktivismen sig i selve problemstillingen, der sætter fokus på magasin-

branchen værende i forandring. Forandring er naturligt i et socialkonstruktivistisk lys, da forandring er 

selve konsekvensen af at viden kontinuerligt (gen)skabes i sociale sammenhænge. På denne baggrund er 

magasinudgivere ikke blot påvirkede af konventioner omkring digitale magasiner, men også medvirkende 

til (gen)skabelse af konventioner via eksempelvis vækststrategiske tiltag som produktudvikling.  

 

For det andet forholder specialet sig ikke til den fysiske virkelighed, men anser den sociale virkelighed 

som konstrueret. Denne mindre radikale tilgang sker i tråd med Wenneberg (2002:138), der påpeger at 

en socialt konstrueret fysisk virkelighed findes problematisk. Problematikken er en længere redegørelse 

og ikke en del af dette speciale. Det bør dog pointeres, at den fysiske virkelighed anerkendes, men at den 

synes irrelevant, da den ikke kan erfares isoleret set i kraft af vores socialt konstruerede viden og erken-

delse (Egholm, 2014: 150). Det betyder med andre ord, at den fysiske virkelighed og digitale magasiner 

som fysiske genstande ikke kan tilgås objektivt, men at vi omgås dem inden for rammerne af den sociale 

virkelighed (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005:22-23). Det er i disse rammer specialet opererer. Social-

konstruktivismen er dermed relevant, idet aktørernes socialt konstruerede erkendelse af digitale magasi-

ner er basal for deres ageren i forhold til fænomenet. Det gør sig gældende for blandt andet forbrugere og 
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magasinudgivere. Eksempelvis forudsætter forbrugeres køb og læsning af digitale magasiner erkendelse 

af digitale magasiner som virkelighed, men også viden er essentiel i forhold til fysisk handlen, da: ”den 

sociale virkelighed i det mindste til dels er konstitueret af de sociale aktørers viden om, hvad de gør; viden er 

sammenvævet med praksis, og menneskers praksisser er en central komponent af den sociale virkelighed.” 

(Collin, 2003:29). 

 

For det tredje undersøges forbrugeres meninger og intentioner i relation til digitale magasiner via fokus-

grupper, idet fokusgrupper muliggør forhandling og skabelse af sociale konventioner i selve undersøgel-

sessituationen. 

 

2.3  Fænomenologisk tilgang 

Socialkonstruktivismen suppleres med et fænomenologisk perspektiv. Først fremlægges fænomenologien, 

og herefter specificeres dens anvendelse og relevans for specialet. 

 

Fænomenologi  

Fænomenologien tager udgangspunkt i, at fænomener altid er fænomener for nogen. Det er derfor ikke 

interessant at undersøge genstanden i sig selv, eksempelvis ved at måle og veje den. Genstandsfeltet er 

derimod individets bevidsthed og erkendelse af fænomener i forskellige sammenhænge. På den ene side 

adskiller fænomenologien sig fra socialkonstruktivismen ved at fokusere på individets erkendelse, der 

ikke er direkte socialt betinget. På den anden side er der lighedspunkter, idet genstanden ikke kan betrag-

tes objektivt, grundet alle betragtningers historiske, kulturelle og erfaringsmæssige indlejringer (Egholm, 

2014: 105-106).  

 

Den tyske filosof Edmund Husserl opfattes som den moderne fænomenologis grundlægger og ophavs-

mand til mange af fænomenologiens kernebegreber (Egholm, 2014:107). Husserl benævner vores grund-

antagelser og forforståelser som ’den naturlige indstilling’ (Zahavi, 2003:20). Ifølge Husserl er det essenti-

elt at: ”Vi bibeholder indstillingen (for derved at kunne udforske den), men vi sætter parentes om dens gyl-

dighed.” (Zahavi, 2003:21). Metoden, hvor alle fordomme suspenderes, kaldes for fænomenologisk reduk-

tion, og formålet er at nå frem til en fordomsfri beskrivelse af fænomenerne (Kvale, 2008:45). 

 

Fænomenologi i specialet 

I indeværende speciale anvendes fænomenologien i forbindelse med empiriproduktion via fokusgrupper 

og interviews. Undersøgelserne starter med, at jeg forsøger at suspendere min naturlige indstilling efter 

Husserls princip om reduktion. Hvorfor dette blot udgør et forsøg, forklares nærmere i et senere afsnit om 

hermeneutik.  Reduktion betyder ikke at den virkelige verden ikke kan undersøges: ”Tværtimod muliggør 

den fundamentale indstillingsændring en afgørende opdagelse og derved en udvidelse af vores erfaringssfære 
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(Zahavi, 2003:22). Metoden åbner dermed op for eksplorativitet og alle typer af anskuelser, der kan berige 

projektet med indsigter og nye erfaringer. 

 

Formålet med undersøgelserne er at forstå digitale magasiner som fænomen ud fra udvalgte aktørers eg-

ne perspektiver. Fænomenologien anvendes med andre ord til at opnå indsigt i og forståelse for aktører-

nes tanker og behov, da det i det fænomenologiske perspektiv antages: ”(…) at den vigtige virkelighed er 

den vi mennesker opfatter.” (Kvale & Brinkmann, 2008:44). Der søges med andre ord erkendelse ud fra 

aktørernes livsverden med det formål at udforme anbefalinger til magasinudgiveres fremtidige vækststra-

tegiske ageren på det digitale magasinmarked. 

 

2.4 Hermeneutisk tilgang 

Socialkonstruktivismen og fænomenologien suppleres med et tredje og sidste perspektiv: hermeneutik-

ken. Først præsenteres hermeneutikken for dernæst at blive relateret til specifik anvendelse og relevans 

for specialet som i de forrige afsnit. 

 

Hermeneutik 

Hermeneutik omhandler kort sagt fortolkning: ”Hvert eneste øjeblik fortolker vi fænomener af enhver art: 

svært tilgængelige tekster, kunstværker, vores medmennesker, deres udsagn, meninger og handlinger (…)” 

(Gulddal & Møller, 1999:9-10). Det skyldes, at ting altid opleves af nogen, som tillægger det mening (Eg-

holm, 2014:90). 

 

Fordomme er uundgåelige ifølge Gadamer, der er fremtrædende filosof i den moderne hermeneutik. For-

domme er ingen hindring, men derimod en forudsætning for enhver forståelse, hvilket dog ikke nødven-

digvis gør dem gyldige. Derfor bør man som forsker gøre sig sine fordomme klart og afprøve dem (Gulddal 

& Møller, 1999:35-36). I praksis er der tale om: ”(…) en hermeneutisk cirkel, hvor fortolkerens forforståelse 

afprøves (…) og tilpasses i lyset af de nye erfaringer man gør sig, og derefter afprøves på ny. Gennem denne 

uendelige proces bliver forskeren sig sine fordomme bevidst (…).” (Gulddal & Møller, 1999:36). 
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Fortolkningsaspektet deles ifølge Rendtorff (2003) af både hermeneutikken og socialkonstruktivismen. 

Socialkonstruktivismen fortolker på den sociale verden i dens helhed, hvor hermeneutikken fokuserer på 

fortolkningen af et udsnit af den sociale verden. Rendtorff (2003) anser på denne baggrund socialkon-

struktivisme og hermeneutik som forenelige:  

 

”Man går derfor galt i byen, når man fastholder, at socialkonstruktivismen og hermeneutik umiddel-

bart udtrykker to traditioner, der ikke kan forenes. Snarere er der tale om yderpunkter på samme lin-

je, der deler forudsætningen om, at virkeligheden er baseret på menneskelig skabende fortolkning.” 

(Rendtorff, 2003:101).  

 

Hermeneutikken både ligner og adskiller sig fra fænomenologien. Begge videnskabsteorier er interesse-

rede i at beskrive og forstå den menneskelige erfaring og handling, men hvor fænomenologien er fokuse-

ret på fænomener og praksisser, centrerer hermeneutikken sig om fortolkninger. Der er desuden en væ-

sentlig forskel i forbindelse med forskerens forforståelse, idet hermeneutikken tager udgangspunkt i for-

skerens forforståelser, og fænomenologien forsøger at suspendere dem (Egholm, 2014:104). 

 

Hermeneutik i specialet 

Jeg mener, det er både muligt og rimeligt, at kombinere fænomenologiens og hermeneutikkens tilgange til 

forforståelse, om end de kan fremstå som uforenelige. I tråd med Gadamer mener jeg ikke, at man kan 

gøre sig fri af forståelsen, men det betyder ikke, at man ikke bør forsøge at sætte dem i baggrunden, sådan 

som fænomenologien fremlægger det. Ved at suspendere min forforståelse, forholder jeg mig åben overfor 

nye input i henhold til specialets eksplorative formål. En total suspension anses ikke for muligt, så derfor 

anvendes den hermeneutiske cirkel som fortolkningsmetode. Mine fordomme gøres mig dermed bevidst, 

og de udfordres i takt med, at jeg tilegner mig indsigter og ny forståelse via litteratursøgning og inter-

views. Den hermeneutiske cirkel er dermed et udtryk for samspil mellem fortolker og objekt, men kan 

også anskues som: ”(…) et krav om, at fortolkningen foregår metodisk, og at erkendelsen skrider frem som 

en vekselvirkning mellem del og helhed.” (Langergaard, Rasmussen & Sørensen, 2006:128). Denne vekslen 

mellem del og helhed er i høj grad en implicit del af processen, der dog tydeliggøres i den analytiske frem-

gangsmåde af den indsamlede empiri (jf. afsnit 3.2). 

 

Formålet med fortolkningen af den producerede empiri er at forstå afsenderens meninger og intentioner. 

Idealet er horisontsammensmeltning, en fuldstændig forståelse, der dog ikke er mulig i Gadamers optik 

(Langergaard, Rasmussen & Sørensen, 2006:130). På baggrund af den størst mulige oparbejdede forståel-

se udarbejdes forslag til hvordan den danske magasinbranche bør agere vækststrategisk i relation til digi-

tale magasiner. 
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2.5 Ideografiske videnskaber  

Inden kapitel to afsluttes er det vigtigt at pointere, at de tre omtalte videnskaber er overvejende ideografi-

ske. Det betyder, at der fokuseres på enkelttilfælde som individuelle og unikke, i modsætning til generelle 

lovmæssigheder, der er typiske for naturvidenskaben (Collin, 2012:70-71). Konsekvensen er, at den viden 

og de resultater der fremkommer i specialet er kontekstbestemte. Med andre ord kan resultaterne ikke 

betragtes som almengyldig objektiv viden, men bør derimod betragtes i tilknytning til den specifikke kon-

tekst, hvori de opnås. Det betyder dog ikke, at resultaterne ikke er interessante og brugbare i andre sam-

menhænge. Tværtimod. I en diskussion om det generelle og unikke udtrykker Collin (2012: 97-98) at der 

er casestudier: ”(…) hvis resultater vi regner med at kunne overføre til andre cases fordi den konkrete gen-

stand de beskæftiger sig med er særlig overskuelig og klar og derfor giver en særlig instruktiv lektion.” Der er 

altså en forventning om, at man kan lære noget generelt af de unikke cases. Flere forskere er enige med 

Collin (2012), blandt andet Flyvbjerg som fremhæver misforståelsen i, at man ikke kan generalisere ud fra 

enkelte cases (2006:224-228). På baggrund af Collins (2012) og Flyvbjergs (2006) synspunkter anvendes 

specialets resultater som indikation på, hvorledes magasinudgivere fremadrettet bør agere vækststrate-

gisk på det digitale magasinmarked. Man bør blot være opmærksom på, at resultaterne ikke er udtryk for 

objektivitet, og at de derfor ikke kan direkte overføres til samtlige magasinudgivere uden visse forbehold 

og tilpasning (jf. afsnit 1.5). For at denne analytiske generalisering af resultaterne kan forsvares, er kvali-

tetssikrende kriterier såsom validitet og reliabilitet essentielle (Halkier, 2008: 111). Kvalitetssikring præ-

senteres nærmere i afsnit 3.4. 

 

 

I forlængelse af kapitlet om specialets videnskabsteoretiske fundament følger præsentationen af de metodi-

ske rammer.   
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3 Metode 

I dette kapitel fremlægges de metodiske overvejelser og valg. Formålet er at give læseren et grundigt indblik i 

de metodiske rammer, der influerer processen fra problemformulering til konklusion. Der argumenteres først 

for valget af et eksplorativt undersøgelsesdesign med en abduktiv tilgang (afsnit 3.1). Dernæst følger præsen-

tationen af primær og sekundær dataindsamling og -anvendelse (afsnit 3.2 & 3.3), hvorefter der slutteligt 

diskuteres reliabilitet og validitet som kvalitetssikrende kriterier (afsnit 3.4). 

 

3.1 Eksplorativt undersøgelsesdesign med abduktiv tilgang 

Forskningslitteraturen omkring digitale magasiner er begrænset (jf. afsnit 1.6). For at skabe ny viden på 

området er det analytiske design i høj grad eksplorativt, og til dels deskriptivt, med det formål at identifi-

cere udfordringer og muligheder. På denne baggrund fremlægges normative anbefalinger omkring maga-

sinudgiveres fremtidige vækststrategiske ageren i relation til digitale magasiner.  

 

For at opnå ny viden på området understøttes det eksplorative design af den induktive metode, hvor der 

drages almengyldige slutninger ud fra et begrænset antal iagttagelser. Emnet undersøges dermed uden en 

egentlig teoretisk referenceramme, da en sådan ramme risikerer at begrænse undersøgelsen. Formålet er 

ikke at teste teori, men i højere grad at udvikle den og komme med nye teoretiske såvel som empiriske 

indsigter. Når det er sagt, er den anvendte metode ikke udelukkende induktiv. Specialet bærer ligeledes 

præg af en deduktiv metodik, der modsat den induktive metode, logisk forudsætter det generelle til at 

være gældende for den enkelte iagttagelse. Vekslen mellem induktiv og deduktiv metode tydeliggøres 

blandt andet i design af spørgeguides (se bilag 3-6), hvor flere spørgsmål er konsekvens af en bred forud-

gående teoretisk orientering og dertilhørende antagelser, der er udgangspunktet i en deduktiv tilgang. 

Omvendt begrænser spørgsmålene sig ikke til en eller flere teorier, da der er tale om semistrukturerede 

interviews. Som interviewer kan jeg dermed frit afvige fra interviewguiden, hvis det findes fordelagtigt, og 

dermed understøtter metoden ligeledes den induktive tilgang samt det eksplorative formål. Denne veks-

len mellem metoder er i sig selv en metodisk tilgang kaldet abduktion (Andersen, 2007:113). 

 

 Abduktion blev formuleret af den amerikanske filosof Charles Sanders Peirce, som benævnte det som 

”gætværk”, der i akademisk sammenhæng dog formuleres som ”slutning til den bedste forklaring” (Det 

Informationsvidenskabelige Akademi, 2014). Abduktion handler dog netop om gæt, om end kvalificerede, 

og fordrer dermed kreativitet og innovation. Ifølge Andersen (2007:113-14) er abduktion i korte træk at 

betragte, beskrive, tolke og forklare noget inden for rammen af en ny sammenhæng. Abduktion er yderli-

gere naturligt, når der som i dette speciale arbejdes med en vekslen mellem del og helhed i relation til den 

hermeneutiske cirkel. Det er dermed muligt løbende at revidere fortolkninger af empiri og teori i takt med 

ny viden (Danermark, Ekström, Jacobsen & Karlsson, 1997:146). 
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3.2 Primær dataindsamling og -anvendelse 

Anvendelsen af primær empiri sker i overensstemmelse med de øvrige metodiske og videnskabsteoreti-

ske overvejelser. Som en naturlig konsekvens af det konstruktivistiske paradigmevalg, og de valgte viden-

skabsteoretiske tilgange, anvendes et aktørsyn, der giver sig til udtryk i primær empiri bestående af fo-

kusgruppeinterviews blandt forbrugere og individuelle interviews af magasinudgivere. Aktørsynet inde-

bærer et fokus på disse aktører og deres opfattelse af virkeligheden, der er individuel, men dog socialt 

konstrueret (Arbnor & Bjerke, 2009:55).  

 

De primære data konstrueres af interviews og fokusgruppeinterviews som det ses af figuren nedenfor. 

Den primære data er kvalitativ, og der søges hovedsagligt indsigt fra et mikro-perspektiv.  

   Figur 3: Oversigt over primære data 

 

Cases som metode 

Som tidligere beskrevet er forskningen omkring digitale magasiner meget begrænset. Når der på forhånd 

vides meget lidt om det undersøgte fænomen, er cases specielt anvendelige ifølge Eisenhardt (1989:548): 

”(…) there are times when little is known about a phenomenon (…) In these situations, theory building from 

case study research is particularly appropriate.”  

 

Yin (2014:57) mener, at cases bør udvælges så de enten: ”predicts similar results (a literal replication)” 

eller “predicts contrasting results but for anticipatable reasons (a theoretical replication).” I tråd med Yins 

(2014:57) theoretical replication sker udvælgelsen ud fra det lignende maksimumvariationsprincip præ-

senteret af Flyvbjerg (2006:230). Grundet manglende eksisterende forskning sker valget ikke baseret på 

teoretiske forventninger til kontraster. I stedet indgår tre cases, der varierer bredt i erfaring og tilgang til 

det undersøgte fænomen; digitale magasiner. Udvælgelse sker ud fra en formodning om, at der fremkom-

mer varierede og nuancerede, måske endda modsættende, resultater efter principperne af Yin (2014) og 

Flyvbjerg (2006).  
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Figuren nedenfor viser de udvalgte magasinforlag, der udgør specialets cases. Præsentation og argumen-

tation for valg af de tre cases findes umiddelbart inden analysen i kapitel 7. 

 

 
  Figur 4: Case- og interviewoversigt, egen tilvirkning 

 

Semistrukturerede ekspertinterviews 

Som det ligeledes fremgår af figuren ovenfor, interviewes én person fra hver casevirksomhed. Formålet 

med interviewene er at producere empirisk viden om digitale magasiner. Interviewformen vælges, da det 

giver indblik i de interviewedes livsverden. Interviewpersonernes egne perspektiver og beskrivelse af 

verden er i centrum, ud fra den opfattelse af at den vigtige virkelighed er den mennesker opfatter (Kvale & 

Brinkmann, 2008:44). Interviewene omhandler i dette tilfælde udelukkende interviewpersonernes pro-

fessionelle livsverden, i hvilken de beskæftiger sig med digitale magasiner. Interviewpersonerne arbejder 

med digitalisering af magasiner, og de kan derfor betragtes som eksperter indenfor feltet. I stedet for at 

interviewe et større antal danske magasinforlag, prioriteres forberedelse og analyse. Denne prioritering 

gøres for at leve op til formålet, som ikke beror på kvantitet men derimod på indsigt og forståelse i over-

ensstemmelse med den hermeneutisk-fænomenologiske tilgang. 

 

Ifølge Kvale & Brinkmann (2008:167) kan interview med eksperter og ledere, såkaldte eliteinterviews, 

ofte skabe asymmetri. Det er derfor vigtigt, at intervieweren er særdeles bekendt med interviewemnet og 

fagsproget for at få respekt og nærme sig symmetri i interviewrelationen (Kvale & Brinkmann, 2008:167). 

For at kunne planlægge og udføre et godt interview, er det i øvrigt altid essentielt at tilegne sig viden om 

emnet, hvad enten der er tale om et eliteinterview eller ej, idet: ”(…) der skal udvikles en begrebslig og teo-

retisk forståelse af de fænomener, der skal undersøges, for at skabe grundlag for tilføjelse og integration af 

ny viden” (Kvale & Brinkmann, 2008:127). Jeg har som interviewer en personlig interesse for medier, spe-

cielt de digitale, og er dermed naturligt bekendt med emnet. Derudover tilegner jeg mig stor viden om 

emnet under specialets udarbejdelse. Eksempelvis påbegyndes indsamlingen af sekundære data inden 

afholdelse af interviewene for på forhånd at sikre grundlæggende indsigt i magasinbranchen og dens om-

verden.  

 

Et interview kan være mere eller mindre struktureret, hvor et stramt struktureret interview dog ikke vil 

leve op til undersøgelsens eksplorative formål. Omvendt vil et ustruktureret interview uden et specifikt 
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tema bidrage med mange indsigter, som sandsynligvis er irrelevante for specialets problemstilling. Den 

valgte interviewform er det semistrukturerede interview, der giver mulighed for at forberede temaer og 

spørgsmål, som synes relevante for undersøgelsen. Det semistrukturerede design skaber også rum for ny 

indsigt og fortolkning, idet der frit kan tilføjes, omrokkeres, følges op på eller slettes spørgsmål i løbet af 

interviewet (Thisted, 2013).  

 

De semistrukturerede interviews tager afsæt i temainddelte interviewguides (se bilag 3, 4 & 5). Efter Kva-

les & Brinkmanns anbefalinger (2008:149) indledes interviewet med en briefing og afsluttes med en 

debriefing. I briefingen præsenteres kontekst, formål og rammerne for interviewet. Herefter følger 

spørgsmålene, hvor der er opstillet en række temaer såvel som specifikke interviewspørgsmål. Temaerne 

centrerer sig om digitale magasiner, men dækker derudover bredt med spørgsmål omkring: muligheder, 

trusler, vækst, målgrupper, strategiske og taktiske parametre, succeskriterier og forventet fremtidig ud-

vikling. Den afsluttende debriefing åbner op for yderligere kommentarer fra interviewpersonen, hvorefter 

interviewet afsluttes.   

 

Semistrukturerede fokusgruppeinterviews 

Der anvendes fokusgruppeinterviews af forbrugere af flere årsager. For det første er metoden velegnet til 

at opnå en stor mængde koncentreret information om et emne (Morgan, 1997:13). For det andet er empi-

riproduktion i en social kontekst et yderligere og meget væsentligt argument set i indeværende speciales 

socialkonstruktivistiske optik. Dette skyldes, at fokusgrupper muliggør forhandling og skabelse af sociale 

konventioner i selve undersøgelsessituationen.  Et alternativ er individuelle interviews, hvor der er mu-

lighed for at komme endnu tættere på interviewpersonernes livsverden efter det fænomenologiske prin-

cip. Individuelle interviews tager dog ikke højde for den naturlige sociale interaktion, der efterstræbes i 

fokusgrupper og i dette speciale. Når det er sagt, kan fokusgrupper være præget af gruppepres med den 

konsekvens, at deltagerne ikke giver udtryk for deres (oprigtige) mening. Omvendt kan der også argu-

menteres for at: ”De gruppenormer og sociale pres, der kan opstå i et fokusgruppeinterview, vil således ikke 

adskille sig væsentligt fra de gruppenormer, der skabes i naturlige og sociale sammenhænge.” (Bloksgaard & 

Andersen, 2012:29-30). Det er essentielt for undersøgelsens succes, at deltagerne italesætter og diskute-

rer deres meninger i gruppen. Det bestræbes derfor så vidt muligt at rekruttere deltagere, som ikke ken-

der hinanden indgående for 1) at deltagerne ikke skal stå til regnskab for deres udtalelser og derfor taler 

mere frit samt 2) at undgå indforståethed der vil begrænse perspektiver og eksplicitering (Halkier, 

2008:29-31). Selve rekrutteringen af fokusgruppedeltagere sker gennem mit ydre netværk via det sociale 

medie Facebook. 

  

Fokusgruppeundersøgelserne er, ligesom de individuelle interviews, semistrukturerede grundet det eks-

plorative formål. En eksplorativ tilgang fordrer forholdsvis lav grad af kontrol og moderatorinvolvering, 
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og interviewpersonerne har dermed mulighed for at italesætte og diskutere nye perspektiver, der ikke er 

forudset af forskeren. Metoden danner dermed basis for ny indsigt, der ikke ville være mulige ved struktu-

rerede metoder (Morgan, 1997:11).   

 

I fokusgruppelitteraturen er det meget omdiskuteret, hvor mange personer der bør indgå i fokusgruppe-

interviews (Halkier, 2008:33). På den ene side er formålet med fokusgrupperne at få italesat så mange 

perspektiver som muligt, hvorfor fokusgrupper med forholdsvist mange deltagere synes passende. På den 

anden side kræver store grupper høj grad af moderatorinvolvering og strukturering, som tidligere omtalt 

ikke er tilsigtet grundet det eksplorative formål. Et større antal fokusgrupper er desuden ikke relevant, da 

fokusgrupperne blot udgør en del af specialets empiriske materiale (Halkier, 2008:34-35). Det vurderes 

derfor at to fokusgrupper med seks til syv deltagere er passende. 

 

Udvælgelsen af fokusgruppedeltagere bør være analytisk selektiv, hvilket betyder, at udvælgelsen sker på 

baggrund af karakteristika der er vigtige for problemstillingen. Dertil kommer, at fokusgrupper som ho-

vedregel hverken må være for homogene, da man risikerer lav grad af social udveksling, eller for hetero-

gene, grundet risikoen for konflikter og tilbageholdte meninger (Halkier, 2002:26-28). Specialets pro-

blemstilling afgrænser sig til målgruppen danskere i alderen 18 – 28 år, hvorfor alder og nationalitet er 

homogene karakteristika. Udover køn bestræbes heterogenitet i grupperne ved rekruttering af fokus-

gruppedeltagere med forskellige holdninger og erfaring/vaner i relation til magasiner, samt det udstyr 

der er forbundet med læsningen. Dette strider til dels imod eksperternes forventning om at målgruppen 

for de digitale magasiner udgøres af personer, som ikke er printmagasinlæsere (jf. afsnit 1.5). Undersø-

gelsen forholder sig dermed kritisk overfor dette synspunkt, da det formodes at kunne afspejle et sub-

jektivt ønske om at udvide markedet og undgå kannibalisering af printmagasiner. Af pragmatiske årsa-

ger er alle fokusgruppedeltagere bosat i Storkøbenhavn, hvorfor der tages forbehold for den geografi-

ske ensidighed i konklusionen. Idealet var at rekruttere fokusgruppedeltagere, der både anvender og 

ikke anvender deres smartphone til information og underholdning, men dette var ikke muligt, hvilket 

ikke er overraskende i henhold med tanke på teknologiske tendenser (jf. afsnit 5.4).  
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Figuren nedenfor illustrerer udvælgelseskriterierne i forhold til homogenitet og heterogenitet. Alle delta-

gere udfyldte i forbindelse med rekrutteringen et spørgeskema (se bilag 14), hvorpå svarerne (se bilag 

15) dannede grundlag for dannelsen af grupperne, med heterogenitetskriteriet in mente.  

 

  Figur 5: Fokusgruppernes udvælgelses- og sammensætningskriterier, egen tilvirkning 

 

Fokusgruppeinterviewene starter og slutter ligesom de individuelle interviews med en briefing og debrie-

fing. Først i interviewene defineres et digitalt magasin for at opnå en fælles reference, der er gældende for 

resten af interviewet. Herefter sikres, at alle interviewpersoner kommer i tale ved at tage en individuel 

spørgsmålsrunde, hvor der fortælles om kendskab, vaner og motiver til magasinlæsning. Dette suppleres 

med en øvelse, der starter den første egentlige fælles diskussion, hvor deltagerne individuelt prioriterer, 

hvad de helst vil læse magasiner på. Herefter følger spørgsmål om fordele, ulemper, pris, vurderet indsats, 

social indflydelse, digitale forretningsløsninger og fremtidig magasinlæsning, der til dels inspireret af 

UTAUT2 modellens parametre. Der afsluttes med at undersøge, hvorvidt deltagernes italesættelse og dis-

kussion har ført til ændrede præferencer. 
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Bearbejdning af fokusgruppe- og interviewdata  

Alle individuelle interviews og fokusgruppeinterviews optages med diktafon. Ud fra lydfilerne (se bilag 8, 

9, 10, 12 & 13) udarbejdes et skriftligt resume med henblik på videre analyse og fortolkning (se bilag 7 & 

11). Resumeerne er udgangspunkt for de to analysekapitler om digitale magasiner i henholdsvis udgiver- 

og forbrugerperspektiv, hvor centrale temaer udvælges og uddybes (jf. kapitel 7 & 8).  

 

Der findes flere metoder til analyse af interviews. Den mest almindelige er ikke en bestemt analyseform, 

men en ad hoc-metode der er designet til det specifikke projekt (Thisted, 2013:192). Miles & Huberman 

(1994:245-46) opstiller 13 typer af metodiske tilgange indenfor ad hoc-metoden. Af disse anvendes iden-

tifikation af mønstre/temaer og senere klyngedannelse, hvor de ting der hænger sammen grupperes. Der 

er i alt fire faser i bearbejdningsfasen:  

 

1) Først høres hele lydoptagelsen igennem for at få en fornemmelse af helheden. 

2) Dernæst høres interviewet igennem endnu engang, alt imens mere eller mindre sammenfattede 

uddrag af udtalelser refereres skriftligt. Bemærk at fortolkningen allerede begynder på dette sta-

die, idet der tale om et resume og ikke direkte transskribering. Der noteres desuden en række cita-

ter til potentielt brug senere i analyserne.  

3) Herefter identificeres tekstens centrale temaer. 

4) Teksten struktureres efter de identificerede temaer til der opnås et overskueligt og retvisende re-

sume. 
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3.3 Sekundær dataindsamling og -anvendelse 

Sekundære data indgår i beskrivelse og analyse af den digitale magasinbranche og dens nær- og fjernmil-

jø. Samlet udgør disse analyser den kontekst, hvori magasinforlag og forbrugere agerer. Specialets sekun-

dære data udgøres af officielle og officiøse kilder, som det fremgår af figuren nedenfor. Bemærk venligst, 

at listen ikke er udtømmende, men at alle kilder angives i selve analysen. 

 

  Figur 6: Sekundære datatyper med eksempler 

 

De primære data er kvalitative, hvor de sekundære også indeholder en større mængde kvantitative data i 

form af tal og statistik. Denne kombination af kvalitative og kvantitative data er i tråd med Benjaminsen 

(2006), som pointerer det kvantitatives styrke i en ellers kvalitativ undersøgelse, da det: ”(…) giver mulig-

hed for at afdække makrosociologiske mønstre, der ikke umiddelbart fremstår som tydelige (Benjaminsen, 

2006:81). De primære og sekundære data bidrager dermed med viden fra både makro- og mikroniveau. 

Begge niveauer analyseres ud fra en antagelse om, at de påvirker og påvirkes gensidigt. Det er dermed 

ikke alene makroniveauet, som har indflydelse på hvad der sker på mikroniveauet, idet også forandringer 

på mikroniveau kan påvirke de større strukturer og føre til social forandring.  

 

Inddragelsen af kvantitative data kan dog ikke erstatte den kvalitative indsigt i magasinforlag og forbru-

geres holdninger i henhold til den videnskabsteoretiske positionering og eksplorative tilgang. Dertil 

kommer, at de kvantitative data er sekundære og dermed indsamlet af andre med et andet formål. Sam-
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menlignet med de primære data er de sekundære data let tilgængelige via research i forsknings-2 og ny-

hedsdatabaser3, samt daglig orientering i specialmediet MediaWatch.dk, der specifikt bringer nyheder om 

den danske mediebranche. Størstedelen af de kvalitative data er primære og langt mere ressourcekræ-

vende at indsamle. De er dog overvejende produceret i forbindelse med problemstillingen, og derfor spe-

cielt egnede til besvarelse af problemformuleringen (Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen, 2009:193). 

 

3.4 Kvalitetssikring 

Indeværende speciale anvender to af Denzins (2009:301) i alt fire typer af triangulering: 1) Datatriangule-

ring ved at involvere flere personer og perspektiver i undersøgelserne, og 2) Metodetriangulering ved at 

anvende flere metoder herunder enkeltinterviews og fokusgruppeinterviews4. Trianguleringen styrker 

undersøgelsen ved blandt andet at give et mere nuanceret perspektiv på situationen (Altrichter, Feldman, 

Posch & Somekh, 2008:147). Reliabilitet og validitet, henholdsvis pålidelighed og gyldighed, højnes desu-

den ved at resultaterne bekræftes gennem forskellige typer metoder og data.  

 

De to fremherskende kvalitetskriterier, validitet og reliabilitet, bliver oftest associeret med en positivisti-

ske undersøgelser og kvantitative metoder og i langt mindre grad med de kvalitative metoder, der er do-

minerede i dette speciale. På trods af kriterierne opfattes forskelligt i henhold til kvantitativ og kvalitativ 

forskning, er de begge yderst anvendelige til at sikre kvalitet (Halkier, 2008:108). I det følgende præsente-

res reliabilitet og validitet som kriterier for kvalitetssikring i specialet.  

 

Reliabilitet 

Reliabilitet behandles ofte i relation til, hvorvidt et resultat kan gentages på et andet tidspunkt og af andre 

forskere (Kvale & Brinkmann, 2008:271). I forhold til specialets udvælgelse og anvendelse af sekundære 

data lægges der vægt på at anvende data fra pålidelige kilder, værende officielle eller officiøse (jf. afsnit 

3.3). Jeg forholder mig desuden åben over for nuancerede og modsatrettede resultater og/eller meninger 

som følge af anvendelsen af flere datakilder på samme fænomen.  

 

Reliabilitet som udtryk for reproducerbarhed af undersøgelsen og dens resultater kan vise sig problema-

tiske i kvalitative undersøgelser. Dette skyldes, at forskeren og personens forforståelser er en del af data-

produktionen. Reliabiliteten forsøges dog opretholdt i alle interviews ved at undgå ledende spørgsmål og 

                                                             
2 Eksempelvis ’Business Source Complete’ 
3 Eksempelvis ’Infomedia’ 
4 De to andre typer er: 1) Undersøgertriangulation med involvering af flere undersøgere i en undersøgelse og 2) teoritriangulation 

ved anvendelse af flere teoretiske rammer. 
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så vidt muligt sætte egen forforståelse ”i parentes” i overensstemmelse med den hermeneutisk-

fænomenologiske tilgang (Kvale & Brinkmann, 2008:271). 

 

Validitet 

”Det er ikke nok at et givent instrument til dataindsamling i princippet kan skabe samme data i en anden 

undersøgelse.” (Dahler-Larsen, 2008:83). Reliabilitet er med andre ord ikke tilstrækkeligt, idet data også 

skal leve op til et validitetskriterium. Som tidligere omtalt forbedrer metode- og datatriangulering validi-

teten af resultaterne. Det er imidlertid andre relevante validitetskriterier, der gennemgås i det følgende. 

 

Validiteten af de kvantitative data sikres primært ved at vurdere den oprindelige undersøgelses repræ-

sentativitet for specialets analyse. Eksempelvis anses det ikke for gyldigt at anvende statistik på unges 

læsevaner, hvis undersøgelsens respondenter overvejende udgøres af mennesker i alderen 40 til 60 år. 

For at sikre validitet er der derfor så vidt muligt søgt indsigt i informationernes ophav og rekvireret mere 

detaljerede oplysninger hvis muligt. Bilag 16 og 1 er eksempler på henholdsvis en offentligt tilgængelig 

rapport med et udsnit af undersøgelsens oplysninger og et rekvireret regneark med samtlige oplysninger, 

herunder alle spørgsmål og baggrundsvariable indhentet i undersøgelsen. 

 

Validitet i kvalitative undersøgelser kan have flere udformninger, hvoraf Dahler-Larsen (2008:88) anbefa-

ler håndværksmæssig validitet i overensstemmelse med blandt andet Kvale & Brinkmann (2008:274). 

Den håndværksmæssige validitet berører selve undersøgelsesprocessens validitet som grundlag for valide 

resultater. Undersøgelsesmetoderne bør anvendes korrekt, og til det som de er bedst til, samtidig med der 

redegøres detaljeret for de trufne valg og fravalg. Den håndværksmæssige fungerer som: (…) et samlebegreb 

for undersøgelsens kvalitet, hvori der rummes andre partielle validiteter (...)” (Dahler-Lasen, 2008:85). Dah-

ler-Larsen (2008:88) anbefaler validitetskriterierne kommunikativ validitet, transparens samt det heuri-

stiske kriterium, da de alle fremmer og fremmes af håndværksmæssig validitet. Denne anbefaling følges, 

og de nævnte kriterier anvendes derfor i kvalitetssikringen af specialet. 

 

Kommunikativ validitet handler om, hvorvidt et udsagn fra en undersøgelse kan holde til en efterprøven-

de dialog (Dahler-Larsen, 2008:83). I de individuelle interviews sendes citater samt det skriftlige resume 

til interviewpersonerne, hvilket giver dem mulighed for at ytre deres forståelse af min foreløbige fortolk-

ning af interviewet. Denne metode synliggør eventuel fejlfortolkning, hvilket dog ikke var tilfældet (se 

bilag 17). 

 

Ifølge Dahler-Larsen (2008:86) omhandler transparens eksplicitering af de metodiske fremgangsmåder. I 

specialet lægges der høj vægt på at sikre transparens ved detaljeret redegørelse og argumentation for 

metodiske valg og overvejelser. Transparenskriteriet er ikke kun essentielt for validiteten men i høj grad 
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også reliabiliteten. Det skyldes, at det først er muligt at gentage en undersøgelse og vurdere dens pålide-

lighed, når man ved præcis hvordan en undersøgelse er foregået.  

 

Det heuristiske kriterium handler om, hvorvidt undersøgelsen fører frem til ny viden, indsigt og perspek-

tiver. Formålet med specialet er i høj grad eksplorativt, og det bestræbes at balancere mellem stringent 

empirisk arbejde, der lever op til de videnskabelige regler på den ene side, og personlige retningsløse tan-

ker på den anden side. I interviewsituationerne tillader jeg mig selv at være impulsiv, kreativ og innovativ, 

hvis ideerne melder sig. De semistrukturerede og abduktive undersøgelsesdesigns medvirker, at specia-

lets resultater så vidt muligt opfylder det heuristiske kriterium. Abduktion handler netop om kreativitet 

hos forskeren og såkaldte tankeoperationer, hvor nye idéer fremlægges (Danermark et al., 1997:148). 

 

På trods af den kvalitative tilgang og de dertilhørende metoder nærmest umuliggør reliabilitet, strukture-

res og udføres fokusgrupper og interviews på en sådan måde, at forforståelser undgås så vidt muligt. Et 

kritikpunkt er dog valget om at sende interviewguides med mulige temaer og spørgsmål til interviewper-

sonerne inden interviewets afholdelse. For det første tages valget for at sikre repræsentanterne fra de tre 

forlag har tilstrækkelig indsigt i emnet til at kunne bidrage til undersøgelsen og anvendes som ekspertkil-

der. For det andet tages valget for at øge kvaliteten af interviewene, idet det giver interviewpersonerne 

mulighed for at forberede sig. Den semistrukturerede interviewform viste sig velvalgt under afholdelse af 

interviewene, hvor interviewguidens temaer og spørgsmål naturligt blev berørt og besvaret i løbet af sam-

talen, ligesom nogle spørgsmål blev udeladt og nye stillet primært i forbindelse med uddybelse af svar. 

Efterfølgende refleksion resulterer dog i overvejelser om, hvorvidt temaerne kom for naturligt frem. Der 

er en risiko for, at interviewpersonernes kendskab til interviewguiden drejer deres fokus i en bestemt 

retning, og nye temaer begrænses. De tre interviewguides er resultatet af grundigt forarbejde, og de 

manglende nye temaer kan derfor også blot være et udtryk for den høje relevans af de på forhånd identifi-

cerede temaer. Der synes ikke at være et klart svar. På grund af specialets eksplorative tilgang vurderes 

det dog, at interviewpersonerne ikke burde have fået forhåndsindblik i temaer og spørgsmål, om end det 

blev ekspliceret, at der var tale om mulige temaer, og flere nye spørgsmål blev stillet i interviewsituatio-

nerne. 

 

 

I denne anden del af specialet blev der redegjort for videnskabsteoretisk positionering og metode. Delen af-

sluttes med næste kapitel omhandlende anvendt teori.  
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4 Anvendt teori 

I dette kapitel præsenteres specialets anvendte teori. Der inddrages overvejelser omkring teoriernes styrker 

og svagheder sammenlignet med eventuelle relevante alternativer (afsnit 4.1-4.4). Teorier anvendes i kombi-

nation med primære og sekundære data som grundlag for specialets analyse, diskussion og vurdering. 

 

4.1 PESTLE 

Siden 1960’erne analyseres virksomhedens omverden med modeller under akronymerne PEST, PESTEL, 

STEP, STEEPLE og PESTLE. Alle disse akronymer er eksempler på et rammeværktøj, hvor relevante fakto-

rer anvendes til at analysere en virksomhed eller branches eksterne omgivelser. I dette speciale analyse-

res magasinbranchens omverden via PESTLE-modellen, der består af de seks faktorer illustreret i figur 7. 

 

PESTLE-modellen udgør en ’tjekliste’, og analysen er 

dermed afhængig af kvaliteten af de input der ind-

drages og disses bearbejdning. Modellen er god til at 

skabe overblik, men der sættes samtidig høje krav til 

vurderingen af, hvilke oplysninger der er relevante, 

samt hvor omfattende analysen bør være. Det gælder 

dermed om at finde den rette balancegang mellem en 

overfladisk opremsning af input og kompleks analyse 

med manglende overblik. Dette er blot nogle af mo-

dellens kritikpunkter. Dertil kommer, at modellen 

har tendens til at fokusere på fortid og ikke fremtid. 

Historiske data er dog langt fra irrelevante, da der 

via disse kan identificeres fremtidige tendenser. Fak-

torerne bør dermed vurderes ud fra både et fortids- 

og fremtidsperspektiv, om end det ikke er nogen let 

opgave at fremskrive modellens faktorer til konkrete 

prognoser grundet omskiftelighed (Lynch, 2009).  

 

På trods af kritikken findes PESTLE-modellen relevant i forhold til specialets overordnede problemstilling 

og begrænsede tidshorisont værende de kommende tre år. PESTLE-analysen supplerer specifikt branche-

analysen, hvis kritik blandt andet går på manglende fokus på globalisering og teknologisk udvikling 

(Downes & Mui, 1998:6-7). 

 

Figur 7: PESTLE faktorer, egen tilvirkning 
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4.2 Porters 5 Forces & Sondhis 6th Force 

Modellen ’Porters Five Forces’ blev udviklet i 1980 og har sit navn efter dens udvikler Michael E. Porter. 

Modellens oprindelige formål var at vurdere profitabiliteten i en branche ved at undersøge, hvordan kon-

kurrencekræfterne påvirker branchens aktører. Modellen består af de fem konkurrencekræfter: kunder-

nes forhandlingsstyrke, leverandørernes forhandlingsstyrke, substituerende produkter, indgangsbarrie-

rer og nuværende konkurrence (Porter, 2008:80). Branchemodellen suppleres med yderligere et element, 

alliancer, som foreslået af Sondhi (2008). I sin ajourføring af de fem elementer i 2008 understreger Porter 

(2008) muligheden for at anvende modellen til at analysere strategiske konsekvenser og guide fremtidige 

strategiske valg. Det er netop sådan, modellen anvendes i dette speciale, idet den ikke blot anvendes til at 

beskrive magasinbranchen, men også identificere branchespecifikke faktorer der har indflydelse på frem-

tidige vækststrategiske valg. 

 

Brancheanalyse med udgangspunkt i Porters model er meget anvendt, men også genstand for kritik fra 

flere kanter. Magretta (2012), Allio & Fahey (2012), Lee, Kim & Park (2012) og Dobbs (2014) kritiserer 

eksempelvis modellen for at være svær at anvende i praksis. Porter selv (2008:92) nævner seks typiske 

faldgruber ved praktisk anvendelse af modellen: 

 

1) Defining the industry too broadly or too narrowly 

2) Making lists instead of engaging in rigorous analysis  

3) Paying equal attention to all of the forces rather than digging deeply into the most important ones 

4) Confusing effect (price sensitivity) with cause (buyer economics) 

5) Using static analysis that ignores industry trends, confusing cyclical or transient changes with true 

structural changes 

6) Using the framework to declare an industry attractive or unattractive rather than using it to guide 

strategic choices 

 

I udarbejdelse af analysen er der lagt stor fokus på at undgå de ovenstående seks faldgruber.  

 

4.3 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT & UTAUT2) 

Den intensive teknologiske udvikling gør accept af ny teknologi til et populært forskningsemne. Den store 

mængde forskning har resulteret i en række teorier og modeller med rødder i informationssystemer, psy-

kologi og sociologi (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003:426). Venkatesh et al. (2003) mener ikke, man 

bør adoptere samtlige teorier og modeller i sin undersøgelse, da det besværliggør processen og gør den 

uoverskuelig. Samtidig bør man ikke nøjes med at adoptere en enkelt teori/model og dermed gå glip af 

andres essentielle bidrag. De skaber derfor én forenet model med navnet “Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology” (herefter UTAUT) (Venkatesh et al., 2003:426). 
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UTAUT bidrager ikke med nye variable, men kombinerer variable fra otte eksisterende teorier, der ofte 

anvendes i forbindelse med teknologisk accept og brug (Venkatesh et al., 2003:428-432). De otte teorier 

fremgår af figur 8 nedenfor.  

 

UTAUT er genstand for kritik fra blandt andet Bagozzi (2007), som anfægter modellen og teorien bag for 

det store antal variable, der ikke er koordinerede eller integrerede. Han mener denne inkonsistens forrin-

ger teorien. Bagozzi (2007) er dog potentielt subjektiv, idet han har været en del af udformningen af den 

konkurrerende Technology Acceptance Model, og selvfølgeligt argumenterer for dennes brug frem for 

andre og nyere modeller. Kritik fra Van Raaij & Schepers (2008) omhandler ligeledes integration af vari-

able. De kritiserer de inkluderede variable for oprindeligt at forklare flere forskellige fænomener, hvor de 

i UTAUT benyttes som forklaring for samme fænomen. Disse kritikpunkter vurderes ikke at påvirke mo-

dellens brugbarhed, idet forklaringsgraden ved brug af UTAUT findes højere sammenlignet med de indivi-

duelle otte teorier ved kvantitativ empirisk test på samme data (Venkatesh et al., 2003:467). Dertil kom-

mer, at UTAUT i specialet anvendes som teoretisk referenceramme i en kvalitativ analyse, hvor paramet-

rene kun er medtaget, hvis de synes relevante for undersøgelsen. I denne sammenhæng bør det også 

nævnes, at modellen ikke begrænser analysen, da den sætter grundlæggende men ikke fastlåste rammer, 

og dermed giver plads til nye indsigter.  

 

  

Figur 8: Otte teorier anvendt i skabelsen af UTAUT, egen tilvirkning. 
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UTAUT anvendes dog ikke i sin oprindelige udgave, da denne er udviklet med henblik på anvendelse i or-

ganisatorisk kontekst (Venkatesh et al., 2012:157). UTAUT2 er en videreudvikling påtænkt en forbruger-

kontekst, hvor der inddrages syv parametre, som det fremgår af figuren nedenfor. Bemærk, at det ottende 

parameter, markeret med gråt, er et nyt parameter som resultat af specialets forbrugeranalyse (jf. afsnit 

8.8) og ikke en del af UTAUT2 som oprindelig model. Dette speciales bidrag til UTAUT2, det nye ’Turn Off-

parameter’, er fremkommet empirisk og adskiller sig dermed fra de andre syv eksisterende og teoretisk 

baserede parametre. 

 

 
   Figur 9: UTAUT2 med tilføjet Turn Off-parameter, egen tilvirkning med udgangspunkt i Venkatesh, Thong & Xu (2012)  
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4.4 Vækstteorier 

Der eksisterer flere teoretiske vækststrategiske muligheder. Når en virksomhed udvikler sig indefra med 

udgangspunkt i nuværende produkter og/eller markeder, er der tale om organisk vækst, også kaldet 

vækst ved intensivering. Dertil kommer vækst ved diversifikation, der ofte er beslægtet med større risiko, 

idet der er tale om nyt marked og nyt produkt. Igor Ansoff har udtrykt disse vækstmuligheder i en ma-

trixmodel, som illustreret nedenfor (Ansoff, 1965). 

 

 

                                  

 

 

 

                                     Figur 10: Ansoff's vækstmatrix, egen tilvirkning efter Ansoff (1965) 

 

Lægaard & Vest (2013) anbefaler at supplere Ansoff’s vækstmatrix med andre vækstteorier, navnlig stra-

tegiske netværk og integration.  

 

Strategiske netværk, i form af eksempelvis alliancer eller joint ventures, forbinder en række aktører enten 

direkte eller indirekte for på længere sigt at opnå strategiske mål. Netværk kan være komplementære og 

supplere hinandens stærke og svage sider, eller kongruente hvor virksomhederne har lignende styrker og 

ofte samarbejder for at stå endnu stærkere overfor kunder eller konkurrenter (Lægaard & Vest, 

2013:410-411). 

  

Vækst ved integration sker, når: ”(…) virksomheden skaber vækst gennem nye aktiviteter indenfor sit eksi-

sterende værdikædesystem.” (Lægaard & Vest, 2013:414). Fusion, opkøb eller etablering af nye aktiviteter 

er omdrejningspunktet, og dette kan foregå både vertikalt (baglæns og forlæns) og horisontalt (sidelæns), 

afhængigt af hvilket led i værdikæden der er tale om (Lægaard & Vest, 2013:414-417). 

 

Der eksisterer kritik af de omtalte vækststrategier. Shaw (2012:42) ser vækstmatricen som yderst anven-

delig, men kritiserer vækststrategien markedspenetrering.  Shaw (2012) mener ikke, Ansoff tager højde 

for og tilstrækkeligt forklarer den praktiske anvendelse, eksempelvis hvordan efterspørgslen øges uden at 

gå på kompromis med den eksisterende marketingstrategi (Shaw, 2012:42). Desuden kan der argumente-

res for, at der i høj grad fokuseres på ét enkelt valg af vækststrategi, hvilket ofte er et forenklet syn på 

vækst. I mange sammenhænge, også i dette speciale, findes det naturligt, ofte direkte nødvendigt, at over-

veje flere vækststrategier og kombinere disse.  
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På trods af disse kritikpunkter er vækststrategierne yderst anvendelige for specialet, da der ikke tages 

udgangspunkt i en bestemt virksomhed og deres eksisterende marketingstrategi. Det vil derfor ikke skabe 

de udfordringer, der fremsættes af Shaw (2012). Indenfor specialets rammer er det derimod muligt at 

identificere og vurdere vækststrategier. Strategierne er dog ment til at guide strategiske beslutninger for 

én enkelt virksomhed, og ikke en branche eller en produktkategori som det er tilfældet i indeværende 

speciale. Det har den konsekvens, at de vækststrategiske teorier, på trods af deres simple konstruktion, er 

komplicerede at anvende. Dette kritikpunkt falder dog også til dels tilbage på specialeskriver, der med 

valget af magasinbranchen som helhed, står overfor forskellige strategiske udgangspunkter. Kompleksite-

ten øges dermed markant, men der tages så vidt muligt højde for dette, ved at identificere og vurdere de 

vækststrategiske muligheder fra flere vinkler.  

 

 

Efter anden dels fokus på metodiske og teoretiske overvejelser og valg, følger nu specialets tredje del bestå-

ende af fire analysekapitler, hvoraf omverdensanalysen er det første.  
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5 Omverdensanalyse 

I dette kapitel analyseres muligheder og trusler i fjernmiljøet, som magasinudgivere bør have særligt fokus 

på. Kapitlet besvarer dermed underspørgsmål 1 i kombination med næste kapitel, der vedrører nærmiljøet. 

Analysen tager udgangspunkt i PESTLE-modellens politiske (afsnit 5.1), økonomiske (afsnit 5.2), socio-

kulturelle (afsnit 5.3), teknologiske (afsnit 5.4), lovmæssige (afsnit 5.5) og miljømæssige (afsnit 5.6) faktorer. 

Afslutningsvis sammenfattes analysens resultater (afsnit 5.7).  

 

5.1 P - Politiske faktorer 

 

Digital vækstplan 

Erhvervs- og Vækstministeriets digitale vækstplan sætter blandt andet fokus på ’God mobil- og bred-

båndsdækning’ som et område, der skal styrkes i de kommende år. Kontinuerligt opgraderes og udbygges 

de mobile 3G og 4G netværk, hvilket forbedrer muligheden for hurtigt og stabilt mobilt internet. Samme 

udvikling ses i det offentlige rum, hvor opkoblingsmulighederne til enten gratis eller betalingskrævende 

trådløst internet øges (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2015). Denne udvikling har en positiv indflydelse 

på alle typer af webbaserede medier, herunder digitale magasiner, som er afhængig af en fornuftig inter-

netforbindelse eksempelvis for at kunne vise billeder. 

 

5.2 E - Økonomiske faktorer   

 

Teknologisk udvikling og økonomisk krise 

Magasiner genererer traditionelt indtægter fra enten annoncering, abonnement, løssalg eller en kombina-

tion heraf.  

 

Langt de fleste oplagstal udvikler sig negativt, men der mistes ikke kun indtægter på selve magasinerne, 

da mediet ligeledes bliver mindre attraktivt for annoncører (MediaWatch, 2014; Danmarks statistik, 

2014). I en rapport publiceret af Kulturstyrelsen (2014b) fremgår det at magasinbranchen er den af de i 

alt otte undersøgte mediebrancher5 der har oplevet den største omsætningsnedgang i perioden 2008-

2011. Magasinbranchen oplevede i denne periode en nedgang på ca. 1 mia. kroner, hvilket svarer til en 

omsætningsreduktion på 23%.  Nedgangen skyldes i høj grad udviklingen i annonceomsætningen, hvor de 

trykte medier er hårdest ramt. Annoncering er konjunkturafhængig, og finanskrise og lavkonjunktur har 

                                                             

5 De otte brancher er: Tv, dagblade/aviser, distriktsblade/annonceblade, magasiner/ugeblade, pressebureauer, uafhængig jour-
nalistvirksomhed, uafhængig fotojournalistvirksomhed og radio. 
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haft en negativ indflydelse på magasinbranchen, hvilket blandt andet afspejles i faldende beskæftigelse og 

annonceomsætning (Kulturstyrelsen, 2014b). Annonceomsætningen for magasiner, tidsskrifter og fagbla-

de falder tilsammen med 40% i perioden fra 2000 – 2013, med en særlig kraftig nedgang ved finanskri-

sens begyndelse i 2008. Til sammenligning er annonceomsætningen for mediegruppen internet steget 

voldsomt med ca. 1458 % i samme periode, som det ses i figuren nedenfor (bemærk at internet er den 

lyseblå stiplede linje). 

 

Der bør dog tages hensyn til, at den relativt lave digitale annonceomsætning i år 2000 påvirker den pro-

centuelle sammenligning af trykte og digitale medier i ualmindelig høj grad. Ifølge grafen og nyere tal er 

Internettet det højest omsættende annoncemedie og i fortsat vækst (Dansk Oplagskontrol, 2014; Danske 

Medier, 2015; Laursen, 2015a). Tendensen er dermed ikke kun påvirket af konjunkturændringen, men 

også den strukturelle ændring som har fundet sted på det danske mediemarked, hvor annoncekronerne 

generelt er faldende for trykte medier og stærkt stigende for de digitale (Kulturstyrelsen, 2014c).  

 

  

Figur 11: Annonceomsætning efter medier og tid (Kulturstyrelsen, 2014c) 
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Forbrug 

Økonomer har i flere år bekymret sig om danskernes lave privatforbrug, men nyeste tal fra 2014 viste sig 

positive for økonomien, herunder også privatforbruget som Nykredits chefanalytiker Tore Stramer påpe-

ger:  

 

”Det er særligt det vigtige danske privatforbrug, der viser bedring. Således steg privatforbruget med 

0,8 pct. i fjerde kvartal. De danske forbrugere er da også begunstiget af stigende realløn, rekordlave 

renter, stigende boligpriser i store dele af landet og tiltagende beskæftigelse. Set i det lys er det be-

stemt ikke overraskende, at privatforbruget viser bedre takter.” (Dengsøe, 2015).  

 

Den positive udvikling skaber også større forventninger til det fremtidige forbrug (Krohn, 2015). Trods 

disse positive udmeldinger har forbruget af trykte medier, som aviser og magasiner, i mange år været 

jævnt faldende med kun få opsving som figuren6 nedenfor illustrerer (Danmarks Statistik, 2015). Stignin-

gen i privatforbruget har dog ikke tidligere haft, og har derfor sandsynligvis heller ikke fremtidigt, nogen 

positiv indvirkning på aviser og magasiner (se bilag 18). 

 

 
Figur 12: Forbrug på aviser og tidsskrifter 1994-2012, egen tilvirkning på basis af tal fra Statistikbanken (se bilag 18) 

 

  

                                                             
6 Figuren er baseret på både magasiner og aviser, men tendensen bekræftes af tallene for faldende magasinoplag (MediaWatch, 

2014; Danmarks statistik, 2014). 
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5.3 S - Sociokulturelle faktorer 

 

Begrænset online betalingsvillighed 

Manglende betalingsvillighed kan udgøre en trussel for udgivere af digitale betalingsmagasiner, da flere 

videnskabelige studier har påvist en begrænset betalingsvillighed hos forbrugere, når det gælder online 

produkter. Der er imidlertid også fundet flere variable, som til dels modvirker denne sociokulturelle ten-

dens blandt andet omdømme, image, tilgængelighed og pris (Horng, 2012:894). Faktum er dog, at online 

produkter er genstand for en gratis mentalitet som formuleret af Dou (2004). De populære all-you-can-

eat-modeller som blandt andet Spotify & Netflix synes imidlertid i stigende grad at gøre op med denne 

såkaldte gratis mentalitet (Allingstrup, 2014; Nielsen & Oksbjeg, 2015). Der er dog så vidt vides ikke aka-

demisk forskning, der bekræfter og uddyber denne betragtning. 

 

Digitale danskere 

Ifølge EU's indeks DESI (The Digital Economy and Society Index) er Danmark Europas mest digitaliserede 

land (Guldager, 2015). Danskere i alderen 18-28 år, der er dette speciales fokus, er blandt de første, der er 

vokset op med nyere teknologi, såsom computere og mobiltelefoner, som en naturlig del af hverdagen. 

Digitale produkter, herunder digitale magasiner, bør dermed have gode afsætningsmuligheder i Danmark.  

 

Yderligere sociokulturelle tendenser beskrives og analyseres under henholdsvis teknologiske og miljø-

mæssige faktorer i afsnit 5.4 og 5.6. 

 

5.4 T - Teknologiske faktorer 

I de seneste år er der sket en markant stigning i unge danskeres anvendelse af udstyr, hvorpå der kan læ-

ses digitale magasiner. Nedenfor uddybes væsentlige tal og tendenser vedrørende internet og computer, 

smartphone samt tablet. 

 

Internet og computer 

I 2014 sidder 85 procent af de 16-64 årige ved en computer hver dag og ligeså mange anvender internet-

tet dagligt. Det er en markant stigning siden 2005, hvor 65 procent i samme aldersgruppe brugte compu-

teren hver dag og 57 procent anvendte internettet dagligt (Wijas-Jensen, 2014:8-9). 

 

Smartphone 

Ni ud af ti 18-49 årige har en smartphone, hvorpå det er muligt at læse digitale magasiner (Dam, 2014). 

Det er specielt de yngre forbrugere, som dagligt anvender internettet på deres mobiltelefoner, nærmere 

bestemt 83 procent af de 16-34 årige (Wijas-Jensen, 2014:31-32).  
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Ifølge tal fra IT-analysevirksomheden IDC Nordic bliver større smartphone-skærme mere og mere popu-

lære. Analysechef Anders Elbak peger på, at forøgelsen af skærmstørrelsen er kommet sammen med æn-

dringer i forbruget. Traditionel tale og sms udgør blot få af telefonens funktioner, hvor streaming af film, 

brug af sociale medier og læsning af magasiner er målrettet større skærme (Sand, 2014). Tendensen med 

at læse på telefoner bliver endnu tydeligere ved at nogle smartphones produceres med to skærme, hvoraf 

den ene er en traditionel farveskærm og den anden såkaldt E-ink eller EDP (Electronic Paper Display) 

skærm. EDP-skærme i sort/hvid er velegnet til længere tids læsning af magasiner og bøger, da den er 

strømbesparende og læselig i stærk sollys (Kielstrup, 2012). I februar 2015 blev det desuden muligt at 

tilføje en ekstra skærm, en EDP-skærm, til iPhone 6 via et aftageligt cover (Bomberg, 2015). 

  

 
             Billede: Magasinlæsning på diverse udstyr. Kilde: Readlys Facebookside, 25.03.2014 

 

Tablet 

Virksomheden Adobe, der sælger en global digital publiceringsløsning, oplever stor vækst i digitale maga-

siner. Den hidtidige udvikling og den fremtidige forventning om yderligere vækst tilskrives udbredelsen af 

tavlecomputeren, de såkaldte tablets. Udbredelsen af tablets forventes at stimulere salget af digitale pub-

likationer generelt og i særdeleshed digitale magasiner. En undersøgelse fra Forrester peger på at andelen 

af danske internetbrugere, der anvender tablets næsten tredobles fra 21% i 2013 til 60% i 2017. Den typi-

ske tabletbruger er i 2013 30-40 år, men Forrester forventer at den største gruppe tabletejere løbende 

bliver yngre og i 2017 vil være ca. 18-24 år (Adobe, 2014). I 2011 fandtes der tablets i 9 procent af de dan-

ske hjem, hvor det i 2014 er steget til 45 procent. Disse tal fra Danmarks Statistik bekræfter dermed den 

forudsete udbredelse af tablets (Wijas-Jensen, 2014:7). 
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5.5 L - Lovmæssige faktorer 

 

Magasinmoms 

Magasinbranchen er ligeledes påvirket af lovmæssige faktorer, hvor især moms er på agendaen. Seneste 

lovforslag fra Skatteministeriet lyder, at dansksprogede magasiner der trykkes i lande uden for EU bliver 

pålagt importmoms på 25 procent (Skatteministeriet, 2014). Trods protester fra magasinudgiverne blev 

loven vedtaget 19. marts 2015, og den træder i kraft fra 1. juli 2015 (Folketinget, 2015). Vedtagelsen af 

loven kommer i høj grad til at påvirke magasinbranchen økonomisk ifølge Jens Henneberg, viceadmini-

strerende direktør i Bonnier, der taler på vegne af flere magasinhuse, når han siger: "Loven vil medføre 

bladlukninger, tab af arbejdspladser og at færre mennesker i Danmark konsumerer trykte medier." (Carlsen, 

2014). Man kan dermed argumentere for at printmarkedet vil presses yderligere, hvorimod digitale ma-

gasiner ikke rammes af loven, da de ikke fysisk trykkes og distribueres. 

 

5.6 E - Miljømæssige faktorer 

 

Miljøbelastning i magasinbranchen 

I den danske magasinbranche er papirforbruget og dets anskaffelse et af de mest fremtrædende miljø-

mæssige punkter. Danmarks største magasinudgivere kommunikerer i høj grad, hvad der gøres for at 

skåne miljøet (Egmont, 2015a; Aller 2015; Dreehsen, 2012), og digitale magasiner fremhæves ofte som et 

miljøvenlige (se bilag 19). Ikke alle deler opfattelsen af tryksager som miljøbelastende heriblandt med-

lemmer af den grafiske branche. De er, ikke overraskende, fortalere for printmedier, der er en del af deres 

levebrød. De fremhæver studier, der konkluderer, at der skal læse ualmindeligt mange online publikatio-

ner, før det er mere skånsomt mod miljøet end traditionelle tryksager (Werk, 2015). Spørgsmålet er dog, 

hvor længe dette er en realitet, med udviklingen og udbredelsen af bæredygtige energikilder in mente. 

 

Miljøbevidste forbrugere 

En rapport fra Coop Analyse (2011) viser, at ca. 30 procent af forbrugerne bekymrer sig i høj eller meget 

høj grad for miljøet og næsten 50 procent bekymrer sig i nogen grad. Dertil kommer, at 71 procent af for-

brugere under 47 år mener, de kan gøre en positiv forskel gennem eget forbrug, hvor kun 54 procent af de 

47-68-årige og 36 procent af dem over 68 år er af samme mening (Coop Analyse, 2012). Det indikerer, at 

især unge forbrugere vil læse digitalt, hvis det gavner miljøet. Stifteren af magasinforlaget Benjamin, 

Johnny Laursen, er også af den overbevisning, at det er de unge, der er magasinbranchens miljøbevidste: 

”(…) De unge har den holdning, at "fandeme nej" - der skal ikke miljøsvines, fordi nogle få gamle tosser ikke 

vil gå på nettet.”  (Hansen, 2009). 
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5.7 Sammenfatning 

Analysen af magasinbranchens fjernmiljø resulterer i både muligheder og trusler. Magasinbranchen mø-

der store trusler på printsiden, hvor print fravælges i stigende grad af både forbrugere og annoncører. 

Printmarkedet karakteriseres af et fald i henholdsvis oplag og annoncekroner i stærk modsætning til digi-

tal annoncering, der vækster massivt. Dertil kommer loven om magasinmoms på dansksprogede magasi-

ner trykt udenfor EU, der ifølge branchen belaster det allerede pressede printmarked yderligere. 

 

Der eksisterer også (nye) muligheder på især den digitale front. Omsætningsgenerering fra digitalt maga-

sinsalg og/eller annoncering har gode betingelser, da danskere er Europas mest digitale, samt det faktum 

at internetbrug og udbredelsen af smartphones og tablets er stor og stadigt stigende. Skærmstørrelsen på 

mobilt udstyr øges og bliver kontinuerligt bedre egnet til digital magasinlæsning til fordel for digitale ma-

gasinudgivere. Politisk sætter den digitale vækstplan udbredelse og forbedring af mobilt internet på 

agendaen. Miljøvenlighed er et vigtigt argument for digital magasinlæsning blandt især de yngre alders-

grupper, men hvorvidt digital magasinlæsning er mere skånsomt for miljøet end det trykte alternativ, er 

dog omdiskuteret. Digitale magasiner møder også potentielle udfordringer, idet betalingsvilligheden for 

digitale produkter er fundet lav i flere studier. Erfaringer gjort i andre videns- og underholdningsbrancher 

tyder dog på, at uvillighed mod at betale ikke i samme grad er gældende koncepterne ’all-you-can-eat’. 

 

 

Efter at have analyseret fjernmiljøet i omverdensanalysen, rettes fokus i det følgende kapitel mod nærmiljøet 

hvor magasinbranchen analyseres.  
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6 Brancheanalyse 

I dette kapitel analyseres muligheder og trusler i nærmiljøet som magasinudgivere bør have særligt fokus på. 

Kapitlet besvarer dermed underspørgsmål 1 i kombination med forrige kapitel, der vedrører fjernmiljøet. 

Analysen af nærmiljøet tager udgangspunkt i en brancheanalyse, hvor modellen ”Porters Five Forces” (Por-

ter, 2008) suppleres med en sjette force som foreslået af Sondhi (2008).  Først defineres branchen (afsnit 6.1) 

og herefter analyseres de i alt seks elementer (afsnit 6.2-6.7). Kapitlet afsluttes med en sammenfatning af 

analysens resultater (afsnit 6.8). 

 

6.1 Branchedefinition 

Porter (2008:91) pointerer vigtigheden af ikke at definere branchen hverken for bredt eller smalt, da det 

danner grundlag for hele analysen og dermed resultatet. Hvis to produkter adskiller sig væsentligt i bran-

chestruktur, altså ud fra de fem konkurrencekræfter, bør de behandles som værende i forskellige bran-

cher (Porter, 2008:91). Yderligere kan branchen defineres ud fra en behovs- eller brancheorienteret syns-

vinkel. En behovsorienteret tilgang omfatter kort sagt alle produkter, der opfylder samme behov. Den 

brancheorienterede tilgang minder mest af alt om en produktorienteret tilgang, idet den omfatter produk-

ter, der er tætte substitutter (Kotler et al., 2009:306). 

 

En behovsorienteret vinkel er for bred i relation til Porters (2008:91) principper, da andre produkter og 

services, som for eksempel blogs, websites og bøger, afviger væsentligt fra magasiners branchestruktur, 

på trods af at disse produkter opfylder mange af de samme informations- og underholdningsbehov. Bran-

chen defineres derfor ud fra en brancheorienteret synsvinkel med den danske magasinbranche i fokus i 

overensstemmelse med problemformuleringen. Der er dog strukturelle forskelle på printbranchen og den 

digitale magasinbranche, hvilket fremgår af analysen. Styrken i en grundig analyse er imidlertid, at tæt 

relaterede produkter/virksomheder/brancher altid vil synliggøres (Porter, 2008:91). Ved analyse af den 

samlede magasinbranche kategoriseres eksempelvis printmagasiner og digitale magasiner som rivalise-

rende, hvorimod en analyse af den digitale magasinbranche isoleret set vil medføre at printmagasiner 

anskues som en væsentlig substitut. Dette illustrerer med al tydelighed, at definitionen af branchen har 

konsekvenser for analysen og dens resultater, men at konsekvenserne ikke er væsentlige ved tæt relate-

rede brancher. 
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6.2 Den nuværende konkurrencesituation 

Magasinudgivere på det danske marked kan typificeres ud fra et væld af karakteristika. Nedenfor ses en 

figur, hvor magasinudgivere typificeres ud fra, om der udgives digitale- og/eller printmagasiner, samt 

hvorvidt magasinerne er gratis eller kræver betaling. Oversigten er ikke udtømmende, men giver et over-

blik over magasinmarkedet. 

 

 
  Figur 13: Typificering af magasinudgivere, egen tilvirkning baseret på oplysninger fra forlagenes respektive websites 
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Konkurrencesituationen blandt de ovenstående aktører bestemmes blandt andet af konkurrenceformen, 

der afhænger af; 1) graden af præference og 2) antal udbydere, hvilket illustreres i figuren nedenfor.  

 

 
  Figur 14: Oversigt over markeds- og konkurrenceformer, egen tilvirkning efter Lynggaard (2008:290) 

 

Det danske magasinmarked er et heterogent marked med få store aktører, hvor Aller Media A/S, Egmont 

A/S og Bonnier Publications er de tre største (MediaWatch, 2014; Cardell, 2010). Disse tre magasinhuse 

dækker sammen med JSL Publications, Jacobsen Publications, Audio Media og Bådmagasinet mere end 90 

procent af det danske magasinmarked (Carlsen, 2014). Konkurrenceformen kan derfor karakteriseres 

som differentieret oligopol, idet forholdsvis få aktører dominerer markedet, på trods af mange mindre 

digitale- og printudgiveres eksistens (Lynggaard, 2008:290). Det digitale magasinmarked er til forskel fra 

det samlede magasinmarked langt mere ukonsolideret og karakteriseret af et større antal små udgivere. 

Det digitale marked er dog også præget af udgivere, der er sammenligneligt større end de resterende, her-

under Bonnier Publications, JSL samt rent digitale udgivere såsom MisFit ApS. 

 

Rivaliseringen er naturligt høj imellem oligopolister, og specielt nu hvor markedet er under pres – ikke 

mindst på printsiden (jf. kapitel 5). Dertil kommer, at digitaliseringen medvirker til en øget globalisering, 

hvorfor danske magasiner også konkurrerer med udenlandske magasiner, der ikke figurerer i figur 13. 

Eksempelvis kan man gratis og ubegrænset læse 190 engelsksprogede digitale magasiner via det offentli-

ge bibliotek, der samarbejder med magasinplatformen Zinio (Københavns Biblioteker, 2015). Det er også 

muligt at købe adgang til udenlandske enkeltmagasiner og all-you-can-read-platforme, eksempelvis Read-

ly der indeholder mere end 900 magasintitler på flere forskellige sprog (Readly, 2015). 

 

6.3 Kundernes forhandlingsstyrke 

Et magasin er ikke et nødvendighedsgode, og udbuddet er forholdsvist stort på både print og online, hvil-

ket styrker slutbrugernes forhandlingsstyrke. Loyaliteten hos kunderne er svingende, men højest hos de, 

der abonnerer fast eller ofte køber et eller flere bestemte magasiner. Dette skyldes for det første, at det 

kan opfattes som besværligt at afmelde abonnementet, og for det andet de væsentlige og potentielt store 

emotionelle omkostninger, der er forbundet med at bryde en vane. Loyaliteten hos de der lejlighedsvis 
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køber et magasin i løssalg er lav, da der ikke opleves de nævnte omkostninger. Kundernes forhandlings-

styrke vurderes på denne baggrund til at være høj, da et magasin er et luksusgode, udbuddet er stort og 

loyaliteten svingende. 

 

6.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Ved printmagasiner indgår der typisk leverandører af tryksværte, papir, folie, plastik, labels, selve tryk-

ningen og fragt. De store mediekoncerner håndterer ofte flere af disse processer in-house, men generelt 

gælder at jo større udgiver jo større forhandlingsstyrke. Printmagasiner tager sædvanligvis udgangspunkt 

i en digital udgave som produceres via software. Denne udgave kan udgives som den er eller beriges med 

interaktive elementer som eksempelvis links og video. Digitalisering af magasiner kan gøres i alle pris-

klasser ved hjælp af leverandører af software, der findes i højt antal, som eksempelvis Mag+ (Mag+, 2015), 

iPaper (iPaper, 2015) og Zmags (Zmags, 2015). 

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke er lav, idet de eksisterer i stort antal i både ind- og udland, hvad en-

ten der er tale om digitale magasiner eller printmagasiner.  

 

6.5 Substituerende produkter 

Medieforsker Karen Klitgaard Povlsen udtaler: ”Der er så meget tilgængeligt stof på internettet, at kunde-

grundlaget for mange magasiner simpelthen forsvinder.” (Jessen, 2013). Det har man blandt andet mærket  

i Aller Media, hvor udgiverdirektør Per Ingdal udtaler: ”Vi oplever, at Bazars målgruppe er meget flygtig og 

hurtigt konverterer mod de digitale og mobile medier på bekostning af print. Dermed er læsernes købsfre-

kvens blevet for lav til, at det er lønsomt at drive magasinet videre.” (Rasmussen, 2013). 

 

Truslen fra substituerende produkter er høj, i form af andre medier der udbyder viden og underholdning, 

såsom spil, tv, film, bøger, sociale medier, nyhedssites, blogs med mere. Jens Henneberg, viceadministre-

rende direktør i Bonnier Publications, vælger netop at digitalisere et populært printmagasin for at kon-

kurrere med andre online substituerende aktiviteter: ”Vores kunder skal se en idé i at læse noget spænden-

de fra Illustreret Videnskab i stedet for at tjekke mails eller Facebook.” (Toft, 2014). På trods internettets 

medvirken til et øget antal substitutter, og dermed intensivering af konkurrencen, kan der også argumen-

teres for, at netop internettet kan være medvirkende til at forøge størrelsen af det samlede magasinmar-

ked. Anskues internettet som et nyt marked med flere og ikke mindst nye læsere, er dette en mulighed 

snarere end trussel. 
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6.6 Potentielle indtrædere 

Der eksisterer væsentlige forskelle i at træde ind på magasinmarkedet med henholdsvis digitale magasi-

ner og printmagasiner. Omkostningerne til redaktionelt indhold kan variere, da det for eksempel er dyre-

re at producere en video til et digitalt magasin end blot at tage et billede til et printmagasin. Den betydeli-

ge forskel ligger dog i tryk og distribution, som kan være bekosteligt for printmagasiner, specielt når man 

som ny indtræder konkurrerer mod stordriftsfordele og veletablerede distributionskanaler. Det er der-

imod let og væsentligt billigere at producere og distribuere digitale magasiner, eksempelvis via et website, 

socialt medie eller deciderede magasinpubliceringsplatforme. Der skal dog investeres kraftigt i markeds-

føring for at skabe sig en position på et presset marked, der som tidligere nævnt karakteriseres af diffe-

rentieret oligopolistisk konkurrence med store aktører.   

 

Truslen fra potentielle indtrædere vurderes som værende middel til høj grundet de nødvendige investe-

ringer i markedsføring men lave etablerings- og distributionsomkostninger for digitale magasiner. Trus-

len er lavere for printmagasiner, hvor etablering og distribution er omkostningstung og udgør en væsent-

lig indtrængningsbarriere. 

 

6.7 Alliancer 

Anskues distributionskanaler som samarbejdspartnere, er der tale om en alliance. Distributionskanaler-

nes forhandlingsstyrke er umiddelbart høj, når det gælder printmagasiner i løssalg, specielt for de større 

kæder såsom Dansk Supermarked og COOP. Ved digitale magasiner er de traditionelle kanaler dog langt 

mindre nødvendige, grundet den lette tilgang til etablering af egne online salgskanaler såsom ’Jubii Mii’ 

(Jørgensen, 2015c). Disintermediationen bevirker, at de fysiske distributionsled potentielt er overflødige, 

med den konsekvens at distributørernes forhandlingsmagt mindskes. Distribution gennem digitale distri-

butionsled, såsom Zinio, er dog også en mulighed (Audio Media, 2015). Ubalance i styrkeforholdet mellem 

print og digitale magasiner er en udfordring for magasinudgivere, som udgiver begge formater. Når en 

slutbruger eksempelvis erstatter læsning af et printmagasin med et tilsvarende digitalt, udgør det blot en 

mindre trussel for magasinudgiveren, da kunden bibeholdes, alt imens distributøren mister hele salget og 

dermed indtægten. Den reelle trussel i et udgiverperspektiv må formodes at bestå i at miste en vigtig di-

stributionskanal af print, og dermed kunder der køber printmagasiner. Der er dog omvendt også store 

risici for, at distributørerne mister kunder og mersalg, hvis magasinerne ikke er at finde på hylderne. Det 

kan derfor konkluderes, at distributørernes forhandlingsmagt er lav i forhold til slutbrugere og magasin-

udgivere. 

 

Der indgås desuden alliancer magasinudgiverne imellem. Alliancer af denne type skabes ofte i forbindelse 

med lovforslag som rammer flere aktører i branchen og skaber et naturligt fælles mål (Carlsen, 2014). Der 

findes yderigere eksempler på mere proaktive initiativer til alliancer, som i 2010, hvor Skandinaviens tre 
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største magasinudgivere, Aller, Bonnier og Egmont, går sammen om at stifte Nordic Digital Magazine Ini-

tiative (NDMI). NDMI har blandt andet til formål at skabe en fælles webshop for digitale magasiner (Bjer-

rum, 2010). Samarbejdet om en digital platform bliver dog aldrig en realitet og sættes i 2012 i varigt bero, 

da udgiverne frygter mistede printindtægter og dermed undergravning af den eksisterende forretning 

(Lohse, 2012). En webshop der samler magasiner fra flere forlag, ville ændre på den konsoliderede bran-

chestruktur, og udgøre en trussel mod de ikke-involverede parter. Disse magasinplatforme eller webshops 

findes allerede internationalt, heriblandt føromtalte Readly, der i 2013 annoncerede sin indtræden på det 

danske marked inden udgangen af 2014. Der er dog intet officielt, der tyder på, at Readly kommer til at 

udbyde danske magasiner i nær fremtid, efter at forhandlinger med Aller brød sammen. Andre større ma-

gasinudgivere forholder sig ligeledes skeptiske overfor et samarbejde (Toft, 2013a; Jørgensen, 2014).  

 

6.8 Sammenfatning 

I magasinbranchens nærmiljø er der både trusler og muligheder, som udgivere bør have særligt fokus på. 

Den væsentligste er digitaliseringen, der ændrer på magtforholdene i flere henseender. Magasinbranchen 

som helhed karakteriseres af få dominerende oligopolister samt et stort antal mindre udgivere af både 

digitale magasiner og printmagasiner. Et stort udbud af konkurrerende magasinudgivere og substitutter, 

samt det faktum at magasiner er et luksusgode med varierende loyalitet, sætter slutbrugerne i en magt-

fuld position. Branchen er presset og trues også fra international kant, hvor digitaliseringen af magasiner 

bidrager til øget globalisering og deraf skærpet konkurrence fra direkte konkurrenter og et stort antal af 

substituerende videns- og underholdningsprodukter. Lave indtrængningsbarrierer er resultatet af digita-

liseringen, idet behovet for fysiske distributionskanaler og omkostningstung produktion mindskes mar-

kant ved digitale magasiner sammenlignet med print. Trods de lave indtrængningsbarrierer i produktion 

og distribution, kræves der større investeringer i markedsføring for at skabe en synlig position på marke-

det blandt konkurrenter og substitutter. Det er desuden væsentligt, at detailhandlen i høj grad mister for-

handlingsmagt, da de som fysiske distributionsled bliver overflødige for magasinudgivere i relation til 

digitale magasiner. 

 

 

Analyserne af magasinudgivernes omgivelser suppleres i det følgende kapitel med magasinudgiveres syn på 

digitale magasiner og de udfordringer og muligheder, der er forbundet hermed.  
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7 Digitale magasiner i udgivers perspektiv 

Kapitlet har til formål at besvare underspørgsmål 2, og analyserer derfor magasinudgivernes forventninger 

og holdninger til digitale magasiner. Først præsenteres og argumenteres der kort for de valgte magasinudgi-

vere som cases (afsnit 7.1). Dernæst analyseres interviewmaterialet ud fra resumeer (se bilag 7) og lydfiler 

(se bilag 8, 9 & 10), hvilket resulterer i otte centrale temaer (afsnit 7.2-7.9). De interviewede eksperter er 

Henrik Løvstrøm (HL) fra Egmont Publishing, Nicolai Mariegaard (NM) fra TabazineMedia A/S og Henrik 

Bruun (HB) fra JSL Media A/S. Der inddrages løbende citater fra interviewene og henvises til bilagsnumre og 

tidskoder7. Kapitlet rundes af med en sammenfatning af analysens resultater (afsnit 7.10). 

 

7.1 Præsentation af cases 

 

Egmont 

Egmont er en af Nordens førende mediekoncerner med udgivelser af medier i over 30 lande, 6.300 med-

arbejdere og en omsætning på 11,6 mia. kroner. Egmont består af i alt fire forretningsdivisioner: Egmont 

Publishing, Egmont Nordisk Film, Egmont Books og TV2 Group (Egmont, 2015b). Analysen fokuserer ude-

lukkende på divisionen Egmont Publishing og denne afdelings danske magasinaktiviteter. Egmont Pub-

lishing udgør 40% af Egmonts samlede omsætning, hvilket gør denne division til den omsætningsmæssigt 

største. 93% af omsætningen i Egmont Publishing stammer fra printudgivelser, og magasinudgivelserne 

bidrager mest til indtjeningen med i alt 80% (Egmont, 2014:6-15). En stor del af Egmonts magasiner er 

tilgængelige digitalt via platformen iTunes. Koncerndirektør for Egmont Publishing, Torsten Bjerre Ras-

mussen, mener der er behov for yderligere digitalisering (Egmont, 2015c; Reseke, 2014). Samarbejdet 

med teleselskabet Telmore om produktet Telmore Play er et eksempel på digital udvikling. Telmore Play 

er et mobilabonnement, der indeholder taletid, sms, mms, data og som det første af sin art også en række 

indholdstjenester, hvor abonnenten online kan tilgå film, tv-serier, e-bøger, aviser, musik samt onlinever-

sioner af fire Egmont-magasiner (Telmore, 2015). Ca. 50% af Telmore Plays abonnenter anvender Eg-

monts digitale magasiner (Jørgensen, 2015b). 

 

Egmont udgør den første af de tre cases, idet der er tale om en af Danmarks ledende magasinudgivere, 

som samtidig prøver kræfter med nye digitale forretningskoncepter. 

 

JSL Media A/S 

JSL Media A/S (JSL) står bag printmagasinerne Vi med Hund, Vi med Hund Norge, MAD&venner, GOLFma-

gasinet, BådNyt, Bil Ekspressen samt JAGT, Vildt & Våben (NORDJYSKE Medier, 2015a). I januar 2014 blev 

JSL opkøbt af mediekoncernen NORDJYSKE Medier A/S (NORDJYSKE Medier, 2013). NORDJYSKE Medier 

                                                             
7 Tidskoder angives i timer:minutter:sekunder 
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er et mediehus med flere forskellige medier, bl.a. radio, tv, avis, magasiner, web og mobile tjenester 

(NORDJYSKE Medier, 2015b). I dette speciale fokuseres udelukkende på de danske magasinaktiviteter 

centreret om JSL. 

 

NORDJYSKE Medier havde i 2013 en totalomsætning på 730 mio. kroner (Junker, 2014). Koncernen for-

venter at nå en digital omsætning på omkring 90 mio. kroner i 2014 og Nordjyske Mediers administreren-

de direktør, Per Lyngby, tror på yderligere digital vækst i de kommende år: ”Vi forventer med de planer, vi 

har, at vi ved organisk vækst og opkøb når en digital omsætning på ca. 225 mio. kr. i 2016." (Reseke, 2013) 

og opkøbet af JSL ser Lyngby som: (…)et led i at skabe yderligere vækst i NORDJYSKE Mediers digitale for-

retningsudvikling (…).”(NORDJYSKE Medier, 2013). 

 

JSL er ligesom Egmont en veletableret printmagasinudgiver, men adskiller sig fra Egmont og TabazineMe-

dia ApS ved at være forholdsvis ny på det digitale magasinmarked (Jørgensen, 2015c). 

 

TabazineMedia ApS 

TabazineMedia (Tabazine) lancerer en app til tablets i november 2013. Appen gør det muligt at læse et 

gratis udvalg af tabletmagasiner – også kaldet tabazines. I Tabazine-appen findes etablerede magasiner. 

Tidligere fandtes også Tabazines egne udgivelser, eksempelvis Magasinet Far. De digitale tabazines adskil-

ler sig fra printmagasiner samt mindre interaktive digitale udgivelser ved at muliggøre eksempelvis direk-

te køb, video og lyd. Udover at tilbyde en række gratismagasiner, tilbyder Tabazine også softwareløsnin-

ger til kunder, som ønsker at introducere digitale magasiner på tablets (Trendsonline, 2013). 

 

Specialets tredje og sidste case udgøres af Tabazine, der i modsætning til Egmont og JSL er ”født digital” og 

tidligere udgav, men nu udelukkende konverterer og distribuerer, digitale magasiner uden brugerbeta-

ling. 

 

7.2 Tema #1 Mulighed eller trussel? 

”Ej, men det er jo pragtfuldt. Det er jo et skønt produkt,” udtrykker HL om digitale magasiner (Bilag 8, 

00:21:24). Generelt er magasinudgiverne positivt stemt overfor digitale magasiner og disses muligheder.  

Digitale magasiner anses dog ikke udelukkende som magasinbranchens gyldne mulighed. 

 

Kannibalisering mellem print og digitalt forudses af NM, men printudgiverne HL & HB frygter det ikke, da 

de forventer, at digitale magasiner primært tiltrækker nye magasinlæsere og overvejende en yngre mål-

gruppe. HB forventer desuden, at en stor del af printmagasinlæsere vil betale en mindre merpris for også 

at have adgang til den digitale udgave. Den skærpede konkurrence i takt med digitaliseringen er en faktor 

hos alle udgivere, der konkurrerer med blogs og andre online medier. HB uddyber:  
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”Det er ikke de andre magasinhuse der er konkurrenter på det digitale (…) det er alle mulige andre 

entusiaster, som reagerer hurtigere og agerer hurtigere, og laver noget indhold de brænder for.” (Bi-

lag 10, 00:40:13). 

 

Der ses imidlertid også muligheder i digitalisering, og NORDJYSKE Mediers opkøb af JSL skete netop på 

baggrund af et forventeligt indtjeningspotentiale i digitaliseringen af magasinerne. HL håber ligeledes, at 

digitale magasiner kan opveje branchens indtjeningsudfordringer på printmagasiner: 

 

”Vi ser muligheder i det. Om det så kan lukke det tab som vi kan se vi har på print – det er jo et godt 

spørgsmål. Det ved vi jo ikke. Vi ved det simpelthen ikke.” (Bilag 8, 00:04:37).  

 

7.3 Tema #2 Digital udfordring på brancheniveau 

HB tror, at magasinbranchen kommer til at afprøve en masse digitale muligheder: ”Vi skal også prøve me-

get af for at finde de forretningsmodeller, for der er ikke nogen der har knækket koden.” (Bilag 10, 00:27:05). 

HL mener ligeledes, det er en fælles udfordring branchen står overfor: 

 

”(…) men vi bliver nødt til at komme i gang, vi skal i gang med at lave noget, og så må vi se hvordan 

markedet udvikler sig. Vi skal i hvert fald til at tænke lidt mere digitalt end vi gør. Ikke alene som 

Egmont, men som branche som sådan. Vi må ud at finde nogle løsninger.” (Bilag 8, 00:05:10). 

 

7.4 Tema #3 Lav digitaliseringsgrad  

Ifølge HL er at det er svært at skabe indtjening, da annoncørerne ikke er digitalt orienterede:  

 

”Det kræver jo at annoncørerne er med, det er de ikke nu. De tænker slet ikke digitalt endnu. Det er jo 

også fordi, vi ikke sælger nok magasiner, så vi har ikke nok kritisk masse […]. Men teknologien findes 

jo. Så vi kan godt gøre det. Det koster bare mange penge at lave, og det er svært at få økonomi i det, for 

vi kan ikke sælge nok af dem, og vi kan ikke få annoncørerne med.” (Bilag 8, 00:23:23). 

 

De traditionelle magasinudgivere, JSL & Egmont, starter derfor ud med replikaversioner af relativ lav digi-

taliseringsgrad (type 1 & 2, jf. afsnit 1.4). Dette skyldes, at det er en større og dyre proces at producere 

magasiner, hvor redaktionelt indhold såvel som annoncer er interaktive og indeholder video, links og lyd 

(type 4, jf. afsnit 1.4). 
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7.5 Tema #4 Alliancer på godt og ondt 

De tre magasinudgivere har alle bemærket de populære all-you-can-eat-løsninger, der præger mediemar-

kedet i øjeblikket. Hverken Egmont eller JSL ønsker dog umiddelbart at tage initiativ til et samarbejde med 

en udbyder af et sådant koncept, fx Readly, så længe platformen endnu ikke er lanceret og testet i Dan-

mark. Der eksisterer til gengæld et stort ønske om at udbyde egne all-you-can-read-platforme.  

 

Egmonts alliance omkring Telmore Play er en måde at teste markedet, men der vil ifølge HL også lanceres 

en selvstændig digital model, der indeholder enkeltsalg, enkeltabonnement og en all-you-can-read-

løsning. HL mener, at Egmonts store fordel i forhold til konkurrenterne er det brede sortiment, som giver 

mulighed for selvstændigt at kunne tilbyde et husstandsabonnement med adgang til samtlige af Egmonts 

magasiner. Egmonts fremtidige digitale satsning kommer til prissætte digitale magasiner lavere end 

printversionerne, hvilket HL forudser, at forhandlere af printmagasiner vil opponere imod. Før Egmont 

kan satse massivt på digitale magasiner, kræver det, at der findes en løsning som detailhandlen kan være 

med på.   

 

JSL har lanceret deres bud på en digital all-you-can-read-model, men vælger modsat Egmont at tilbyde 

dybde frem for bredde. Udover digitale versioner af magasinerne, har abonnenterne hos JSL adgang til 

”interesse-universer” med andre magasiner, videoer og bøger om samme specifikke emne. Dette er muligt 

via inden- og udenlandske samarbejdspartnere.  

 

NM mener, ligesom HB, at de digitale muligheder findes i nicherne, og at udenlandske samarbejdspartnere 

er vigtige i den sammenhæng. Tabazine udgiver ikke længere egne magasiner, og forretningen består der-

for i høj grad af samarbejde, typisk med printudgivere, der ønsker at digitalisere deres gratismagasiner. 

 

7.6 Tema #5 Den digitale betalingsmur 

NM mener at forbrugerne: ”(…) har en eller anden idé om, at er det på nettet, så skal det skal være gratis 

eller i hvert fald koste et eller andet rent symbolsk” (Bilag 9, 00:01:32), det skyldes endvidere at: ”Det er en 

eller anden stærk sociologisk ting i os, at ting man køber skal man eje” (Bilag 9, 00:05:45). De tre magasin-

udgivere er enige om, at den største udfordring er at få forbrugere til at betale for digitale magasiner. 

 

Udgiverne håber, at betalingsmuren nedbrydes, som det er set ved all-you-can-eat-koncepter i andre 

brancher. Konceptet, der involverer bundling og ofte en gratis introduktionsperiode, benyttes af JSL, og 

Egmont planlægger et lignende koncept i deres fremtidige digitale udspil. Hvor Egmont i fremtiden vil 

prissætte de digitale magasiner lavere end print, forsøger JSL i deres prisstruktur at tilbyde gradvist mere 

indhold for en mindre merpris (se bilag 20). 
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7.7 Tema #6 Brugervenlighed 

Ifølge NM er manglende betalingsvillighed ikke den eneste udfordring: ”Slaget bliver slået på brugerven-

lighed, det er indiskutabelt. Det skal se fedt ud og være sjovt ellers finder man noget andet (Bilag 9, 

01:16:00). NM mener ganske enkelt at: ”Det skal være pivlækkert og gratis” (Bilag 9, 01:16:56). Forbruger-

ne er utålmodige og kræsne, da mængden af indhold langt overstiger efterspørgslen. Magasinerne skal 

desuden optimeres til at fungere på alle typer af udstyr, med forskellige skærmstørrelser og styresyste-

mer. NM erkender dog, at det er en stor udfordring at levere, hvis der skal være økonomi i det, da kvali-

tetsindhold, design samt opdateret og optimeret brugerflade er dyre poster. 

 

7.8 Tema #7 Promovering 

Tabazine udgav tidligere egne digitale gratismagasiner, men det var ikke rentabelt grundet for få læsere. 

NM mener, massiv promovering sandsynligvis ville have reddet magasinerne, men Tabazine havde ikke 

selv den nødvendige kapital og ønskede ikke investorer. Hvis det stod til at ændre, ville NM imidlertid 

have valgt massiv promovering via investorkapital. HB mener ligeledes promovering er essentiel:  

 

”Der findes et utal af folk, der har lavet noget rigtig lækkert indhold (…), som der bare aldrig er no-

gen der finder, fordi det ikke er markedsført, eller ikke har midlerne til at markedsføre sig, eller ikke 

bruger de rigtige kanaler til at markedsføre sig i forhold til målgruppen (…). Når først man har det 

rigtige indhold, så er det alfa-omega at få det markedsført.” (Bilag 10, 00:50:08).  

 

HB ligger dog heller ikke skjul på en aggressiv promoveringsplan ved digitaliseringen af JSL’s magasiner: 

”Alt hvad der kan bimle og bamle skal der trykkes på, det er nødvendigt at vi bruger alle kanaler.” (Bilag 10, 

00:51:59). 
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7.9 Tema #8 Magasinets fremtid 

Der hersker stor usikkerhed om branchens nye forretnings- og betalingsmodeller blandt alle tre magasin-

udgivere. De har dog nogle forventninger til magasinbranchens nære fremtid, hvoraf der kan identificeres 

tre væsentlige tendenser.  

 

For det første mener udgiverne at digitale magasiner er en vigtig fremtidig indtægtskilde, herunder HB 

som siger: ”Indtjeningen digitalt vokser i hvert fald til at overstige den på print på sigt, det er jeg heller ikke i 

tvivl om.” (Bilag 10, 00:32:03). Markedet for digitale magasiner vurderes af HB til at udgøre to procent og 

vokse til cirka ti procent i løbet af de næste tre år. På trods af digital vækst, er der ifølge NM også plads til 

printmagasiner i fremtiden:   

 

”Da radioen kom, sagde alle at nu døde avisen, da fjernsynet kom, sagde alle at nu døde radioen, da 

nettet kom, sagde alle at nu døde fjernsynet, og alle de teknologier lever jo stadigvæk i bedste velgå-

ende på en eller anden måde, så jeg kan bestemt ikke forestille mig at print forsvinder (Bilag 9, 

01:22:23).  

 

For det andet mener udgiverne ikke at replikaversioner (type 1 & 2, jf. afsnit 1.4) er fremtiden. NM forven-

ter eksempelvis ikke, at digitale magasiner udkommer i PDF om fem år: ”Det dør. Det forsvinder (…). Der vil 

jeg nærmest ligge hovedet på blokken.” (Bilag 9, 01:04:46). Der skal interaktivitet til for at tiltrække den 

yngre målgruppe, og HL tror at: ”Lyd og video kommer til at være en stor del af det.” (Bilag 8, 00:25:28). 

Tabazine har stor erfaring med interaktive annoncer, og NM fremhæver at læserne bruger tid på at læse 

dem og endda ofte vender tilbage til dem. Desuden fungerer integrationen af sociale medier godt, da læ-

serne ved få klik kan dele en artikel eller et helt magasin og diskutere det med deres venner. NM påpeger 

at: ”Læsning er blevet en meget mere social oplevelse.” (Bilag 9, 01:51:48).  

 

For det tredje er personalisering af både redaktionelt indhold og annoncer en del af fremtiden ifølge udgi-

verne. NM har en idé om hvorfor: ”Digitale magasiner bliver mere og mere digitale, og det gør de fordi, at vi 

som forbrugere gerne vil have en brugeroplevelse, der er tilpasset os meget bedre (…). Det er den vej det går. 

Der er ingen tvivl.” (Bilag 9, 01:11:05). Personalisering er muligt ved at tracke læsernes online adfærd. I 

denne sammenhæng påpeges dilemmaet mellem læserens ønske om en personaliseret læseoplevelse og 

ønsket om at værne om personlige oplysninger. NM forventer, at dette ”online privatliv” er noget især 

næste generation i højere grad vil værne om. 
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7.10 Sammenfatning 

Danske magasinudgivere har en række holdninger og forventninger til digitale magasiner. Digitaliserin-

gen, og den deraf affødte globalisering, har medført et væld af digitale udbud, der truer den traditionelle 

magasinbranche. Digitale magasiner anskues som en indtjeningsmulighed snarere end trussel på trods af 

magasinudgivernes delte risikoopfattelse af kannibalisering. Den uvisse fremtid får magasinudgiverne til 

at starte forsigtigt ud, og teste markedet på egen hånd med den øvrige mediebranches erfaringer in men-

te. Alliancer magasinudgiverne imellem eller med store distributører findes ikke attraktivt på nuværende 

tidspunkt. Den største udfordring i udgiverens optik er enstemmigt forbrugernes manglende betalingsvil-

lighed og høje krav til produktet. For at opnå succes kræver det massiv kendskabsopbyggende og præfe-

renceskabende promovering, hvad enten der er tale om gratis- eller betalingsmagasiner. Fremtiden spås 

at være digital, men printmagasiner vil stadig have en vis berettigelse. Det forudses at forbrugerne frem-

over vil efterspørge mere interaktive og personaliserede magasiner, hvilket potentielt vil medføre et di-

lemma omkring indhentning og anvendelse af personlige oplysninger. 

 

 

Efter denne analyse af udgivernes perspektiv, følger nu ligeledes en analyse af digitale magasiner i forbru-

gernes optik.  
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Martin: ”Så flygter man.”  

Simone: ”Så går man væk. Så gider man ikke. Slut!” 

Martin: ”Ja ja, så går man bare videre.” 

(Bilag 13, 00:23:51) 

 

8 Digitale magasiner i forbrugers perspektiv 

Dette kapitel har til formål at besvare underspørgsmål 3 ved at analysere forbrugernes brugsintentioner, 

præferencer og forventninger til digitale magasiner. Fokusgruppeinterviews dokumenteret i lydfiler (bilag 12 

& 13) samt resumeer af disse (bilag 11) danner basis for analysen, hvor der identificeres centrale temaer der 

i vid udstrækning struktureres efter UTAUT2-modellens syv parametre (afsnit 8.1 -8.7). Der inkluderes desu-

den et ottende og nyt empirisk frembragt parameter som resultat af undersøgelsens eksplorative design (af-

snit 8.8). Kapitlets sidste afsnit (afsnit 8.9) sammenfatter resultaterne. 

   

8.1 Forventet performance 

Forventet performance kan definers som: ”(…) the degree to which using a technology will provide benefits 

to consumers in performing certain activities.” (Venkatesh et al., 2012:159).  

 

Digital tilgængelighed 

Trykte magasiner foretrækkes, men forbrugerne ser også fordele ved brug af digitale magasiner. Digital 

læsning foretrækkes overvejende på tablet, frem for computer eller smartphone. Tablettens fordel er, at 

den ligner printmagasinet mest, da skærmen er stor nok til at læse på, samtidig med at den er ”handy” og 

hyggelig at sidde med i sofaen. Det digitale magasins største fordel er, at information og underholdning 

kan tilgås hvor som helst og når som helst. Hvilket udstyr der vælges afhænger i høj grad af vaner og situa-

tion. I forbrugernes øjne er digitale magasiners største fordel, kort sagt, at de er let tilgængelige:  

 

Hurtigt & responsivt design 

Tilgængelighed som fordel blegner øjeblikkeligt, hvis det digitale magasin ikke er tilpasset og optimeret 

skærmstørrelsen – et såkaldt responsivt design. Responsivt design tilpasser indholdet, og gør det læseligt, 

hvad enten magasinet læses på en fire eller femten tommer skærm. Der er bred enighed om, at det er godt 

når det fungerer, men utilfredsheden er tilsvarende stor når dette ikke er tilfældet: 

Simone: ”Jeg tror, at det der er fordelen ved det digitale magasin, det er, at du kan have det med 
dig alle vegne, og det fylder ikke noget (…). Så tager du iPad’en frem, eller du tager smartphonen 
frem, for den har du lige ved hånden.” 

(Bilag 13, 00:24:41) 
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Simone: ”Det er faktisk super lækkert (…).” 
  
Mette: ”Altså, jeg synes også at det ville 
være super fedt hvis man ville kunne ud-
nytte nogle af de fordele der er ved det 
online. Altså, jeg synes ikke nødvendigvis 
det er et krav, men (…) jeg tror det ville 
gøre det mere spændende (…)”. 
 
 Jonas: ”Ja, jeg tror jeg ville engagere mig 
mere i det og bruge længere tid på det 
måske også.”  

(Bilag 13, 00:04:10) 
 

Samme scenarie gør sig gældende, hvis der opstår ventetid når siderne i magasinet downloades: 

 

Interaktivitet 

Forbrugerne sætter pris på, at der via integrerede links, lyd og video hurtigt og let kan indhentes yderlige-

re information om eksempelvis produkter. Selv hvis magasinet ikke er interaktivt, er forbrugerne mere 

tilbøjelige til at opsøge informationen selv, da de har adgang til internettet via det udstyr, som der læses 

på. Interaktivitet gør læsningen mere spændende samt øger engagement og tidsforbrug sammenlignet 

med printmagasiner. Der er altså bred enighed om, at interaktivitet giver værdi til magasinet, men delte 

meninger om, hvorvidt interaktivitet er et krav: 

 

  

Simone: ”Der er mange der gør meget ud af, (..) man 
faktisk ser, at man bladrer. Det er jeg faktisk skide-
ligeglad med! Jeg skal bare videre til næste side, tak.” 

(Bilag 13, 00:29:28) 

Jeanet: ”(…) Det skal bare gå hurtigt. 
Jeg vil se næste side med det samme.” 

 (Bilag 13, 00:30:18) 

Søren: (…) Altså, det behøves ikke at være der, 
men det er meget fedt at når man nu har et digi-
talt medie (…), et magasin for mig skal bare 
være identisk med det trykte magasin (…).” 
 
Jeanet: ”Ej. Jeg synes det skulle være et krav at 
der er det, når det er online, og digitalt magasin. 
Så synes jeg, det skulle være et krav, der skulle 
være en eller anden form for interaktivitet. Det 
skulle udskille sig på en eller anden måde, så det 
ikke bare er en kopi af et fysisk magasin (…).”  

(Bilag 13, 00:03:03)  
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Martin: ”Nogle dage har jeg måske lyst til at læse Anders And blade, 
og andre dage skal det være Illustreret videnskab (…). Altså, kan 
man så få det hele for den samme pris for to blade. (…).”  
 
Jeanet: ”…Og man kunne dele det.”  
[Der mumles ”Ja” og ”Mmm” rundt om bordet] 
 
Jonas: ”Jeg læser heller ikke så meget, men det tror jeg også jeg ville 
hoppe på hvis det var. Så ville jeg gerne betale for et abonnement.”  

(Bilag 13, 01:00:44) 

Sofie: ”Det er også bil-
ligt. Hvis jeg kunne få 
alle mulige blade på 
den måde, så kunne jeg 
godt blive fristet.”  

 
(Bilag 12, 01:04:50) 

 
 

På trods af den store begejstring for interaktivt indhold, forholder det sig anderledes for magasinernes 

annoncer. I begge fokusgrupper er der deltagere, der har dårlige erfaringer med digital annoncering, der 

indeholder lyd og video, der begynder at afspille uden forbrugerens aktive valg. I nogle tilfælde ’tvinges’ 

forbrugeren til at se hele videoannoncen, eller dele af den, før det er muligt at lukke annoncen ned og fort-

sætte læsningen. Denne form for annoncering særdeles upopulær og uønsket: 

 

Digital magasinmodel  

Der foretrækkes forskellige digitale magasinmodeller. Flere forbrugere ser fordelen i at kunne købet digi-

tale magasiner enkeltvis, hvor andre gerne vil abonnere på både en fysisk og digital udgave af samme ma-

gasin, da formatet afhænger af situationen. Der er desuden skepsis mod mediepakker, der kombinerer 

flere typer af medier, som eksempelvis Telmore Play. Mediepakkerne opfattes som forvirrende, og der 

opstår let tvivl om, hvorvidt de mange tjenester vil anvendes i så høj en grad, at det vil kunne betale sig fra 

et økonomisk synspunkt.  

 

Den abonnementsmodel der skaber størst begejstring er all-you-can-read-løsningen med ubegrænset 

adgang til en lang række magasiner med forskellige temaer. Til omkring 100 kroner pr. måned er koncep-

tet i fleres øjne en billig løsning. Konceptet vil også tiltrække de, der ikke læser magasiner på nuværende 

tidspunkt grundet valgfriheden og fordelagtige pris: 

  

Søren: ”Det er et irritationsmoment. 
Det afbryder ens stemning eller hvad 
man nu er i gang med”. 

(Bilag 13, 00:14:57) 
 
 

Mette Marie: ”Så ville jeg blive irriteret hvis man skulle 
vente fem sekunder før man kunne bladre videre.” […]. 
 
Emil: ”Ligesom YouTube og sådan nogen ting der? Ja, 
så ville jeg melde det fra”.  
 
Mette Marie: ”Ja. ASAP!”  (As Soon As Possible, red.) 

(Bilag 12, 01:03:33) 
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Indeholder konceptet, at flere kan læse magasiner samtidig, ses der en klar fordel i at dele udgiften mel-

lem venner eller andre i husstanden. Der er en del diskussion om, hvorvidt det vil være moralsk forsvar-

ligt at dele udgiften til et abonnement. Fokusgruppedeltagerne foreslår tilkøb af ekstra licenser, som Net-

flix praktiserer, som en mulig løsning. Det er dog ikke alle, der har problemer med samvittigheden i denne 

sammenhæng: 

 

De der læser printmagasiner har varierende holdninger til det digitale all-you-can-read-koncept, hvoraf 

flere ser sig selv gå over til digitale magasiner helt eller delvist: 

 

Et digitalt all-you-can-read-abonnement er endvidere interessant for forbrugerne, hvis der er adgang til 

de nyeste samt tidligere udgaver. Der ses en stor fordel i at få adgang til den digitale udgivelse før den 

eventuelle printversion, hvilket forbrugerne opfatter som oplagt, når magasinet hverken skal trykkes eller 

fragtes. Automatiserede, dog personlige, anbefalinger af lignende magasiner vægtes også højt. Det giver 

forbrugerne mulighed for at udnytte en større del af magasinerne på platformen og udvide deres horisont. 

 

8.2 Forventet indsats 

Forventet indsats er: ”(…) the degree of ease associated with consumers- use of technology.” (Venkatesh, et 

al., 2012:159). De mere erfarne digitale magasinlæsere har oplevet en udvikling, hvor brugervenligheden 

er øget, og det derfor er blevet lettere at læse og navigere rundt i digitale magasiner. Andre mener dog, at 

der stadig kan mangle et visuelt overblik, men det er ikke noget, der volder direkte problemer. Generelt 

mener fokusgruppedeltagerne ikke, at det kræver en indsats at anvende digitale magasiner, da de er vant 

til at håndtere både ny og kendt teknologi i deres dagligdag. 

 

  

Simone: ”(…) Hvis den samlede platform kommer, så kommer jeg nok aldrig til at købe et trykt 
magasin igen. Det tror jeg simpelthen ikke på.” 

(Bilag 13, 01:09:11) 
 

Troels: ”Man kan faktisk få adgang til alt. Af veje og omveje, ikk’?”. 
 
Sofie: ”Jeg sad faktisk lige og tænkte, jeg godt kunne finde på at købe det digitalt, hvis jeg så delte 
mit abonnement med nogen, så kunne man lige pludselig få det til en femtedel af prisen!” (…) men 
det ville jo også være snyd, men jeg kunne godt finde på det.” 

(Bilag 12, 00:44:24) 
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8.3 Social indflydelse 

Social indflydelse omhandler: ”(…) the extent that important others (e.g., family and friends) believe they 

should use a particular technology.” (Venkatesh, et al., 2012:159). Social indflydelse er en vigtig faktor, men 

ikke så vigtig som pris. Et eksempel er Emil, som har læst et digitalt magasin på anbefaling af en ven, hvor 

det var altafgørende, at det var et gratismagasin. Havde det krævet betaling, ville han overveje det nøje. En 

gratis introduktionsperiode, som det kendes fra andre medier, kunne være en løsning for de der udgiver 

betalingsmagasiner:  

 

8.4 Muliggørende faktorer  

Muliggørende faktorer refererer til: “(…) consumer’s perceptions of the resources and support available to 

perform a behavior.” (Venkatesh et al., 2012:159). Flere fokusgruppedeltagere giver udtryk for at de ville 

overveje at læse digitale magasiner, hvis de havde en tablet. Deciderede e-bogslæsere der findes i dag, er 

ikke attraktive i magasinsammenhæng, da de ofte er uden farveskærm, og bedre egnede til teksttunge 

medier som bøger. Digitale magasiner bliver i forbrugerens øjne mere attraktive i fremtiden, når de mu-

liggørende faktorer forbedres som en naturlig del af den teknologiske udvikling. Forbrugerne forventer at 

de i nær fremtid vil komme til at eje tablets og at internetforbindelserne bliver bedre. Forbedrede skærme 

på tablets og smartphones er desuden vigtigt, da magasiner i fremtiden forventes at kunne læses uden-

dørs i direkte sollys. 

 

8.5 Hedonisk motivation 

Hedonisk motivation defineres som: “(…) the fun or pleasure derived from using a technology.” (Venkatesh, 

et al., 2012:161). Som tidligere beskrevet, opfattes digitale magasiner som spændende og engagerende, 

specielt ved en høj grad af interaktivitet (jf. afsnit 8.1), hvilket i høj grad taler for brugsintention og faktisk 

brug. 

 

Troels: ”Der er nødt til at være en vis mængde af gratis, før man overhovedet overvejer om man 
skal købe det.” 
 
Emil: ”Ja en lille prøvepakke.”  
 
Laura: ”Ja, man skal lige vide, hvad det er, som du siger, man skal lige tjekke det ud først”.  

 
(Bilag 12, 00:58:56) 
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8.6 Erfaring & vaner 

Venkatesh et al. (2012:161) tager udgangspunkt i erfaring som forudgående adfærd, hvor vane defineres 

som opfattet automatiseret adfærd, hvilket vil sige at digital magasinlæsning er en vane, når det falder 

forbrugerne naturligt. 

  

Lavt kendskab & manglende erfaring 

Forbrugerne varierer bredt i erfaring med digitale magasiner, og kun få læser jævnligt digitale magasiner. 

Flere læser aldrig magasiner af nogen art, men for de fleste er magasinlæsning en ferierelateret eller eks-

traordinær aktivitet, der er lig med selvforkælelse. Flere fokusgruppedeltagere har digitale avi-

ser/tilbudsaviser som deres primære referenceramme. Den manglende erfaring har umiddelbart intet at 

gøre med manglende interesse for digitale magasiner. Det skyldes derimod lavt kendskab. Der efterlyses 

information om, hvad der findes af digitale magasiner, der appellerer til dem og deres interesser:   

 

Ændrede fremtidige vaner 

Laura foretrækker printmagasiner, men ser en mulighed for at læse digitale magasiner i fremtiden, på 

trods af, at det i øjeblikket er mindre attraktivt i hendes øjne. Hun begrunder det med, at hun ligeledes var 

imod smartphones i starten, men nu ejer en, som hun anvender til alt det, som hun svor, hun aldrig ville 

komme til – tilmed dagligt. Dette illustrerer, at det varierer i hvilket tempo ny teknologi adopteres af for-

skellige forbrugere. I sidste ende mener alle i fokusgrupperne, at magasiner primært vil blive læst digitalt i 

fremtiden, på baggrund af den teknologiske udbredelse og –udvikling samt nye digitale abonnementsmo-

deller som all-you-can-read. 

 

8.7 Opfattet værdi 

Opfattet værdi karakteriseres som: ”(…) Consumers’ cognitive tradeoff between the perceived benefits of the 

applications and the monetary cost for using them”. (Venkatesh et al., 2012:161). 

 

Online devaluering 

Der eksisterer en helt generel opfattelse af at magasiner er dyre, for dyre, hvad enten der er tale om print 

eller digitalt. Der er en forventning om, at digitale magasiner er gratis eller som minimum billigere end 

Mette: ”Jeg tror egentlig ikke, jeg ville vide, hvor jeg skulle finde sådan nogen magasiner. Jo så 
kan man gå ind i App Store og søge eller sådan, tænker jeg. Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, jeg ville 
vide lige hvor. Og jeg ved overhovedet ikke, hvad udbuddet er eller noget. Altså hvad der er, der 
kunne være spændende for mig.” 

(Bilag 13, 00:40:45)  
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Laura: ”Billigere helt klart.” 

Mette Marie: ”Fordi de ikke skal trykke det, og fordi de ikke skal 

bruge papir.”  

Astrid: ”Ja, de skal ikke engang have det ud i butikkerne.” 

(Bilag 12, 00:41:38) 
 

Sofie: ”(…) jeg kan sik-

kert finde de samme råd 

gratis på en eller anden 

blog.”  

(Bilag 12, 00:06:45) 

Jeanet: ”Når man går ud og køber et magasin, der har du noget, altså sådan, i hånden. Jeg kan 
bladre i det, jeg kan mærke det. Jeg føler, at jeg får en værdi. Der har jeg det sådan online, at jeg 
ikke går ud og giver 50 kr. for et magasin.”  

(Bilag 13, 00:37:11) 
 

print med basis i en kombination af: 1) udgivernes mindskede omkostninger til tryk og distribution, 2) 

andre digitale gratis alternativer og 3) at man som forbruger ikke får et fysisk blad i hænderne, og maga-

sinet dermed ikke har værdi:  

 

 

 

Eksklusivt digitalt indhold, der ikke findes i en eventuel printversion, er noget af det der vil kunne få for-

brugerne til at tænke mindre over prisen og betale en pris tilsvarende printmagasinets.  

 

Et spørgsmål om kvalitet 

Hvad enten der er tale om et gratis, billigt eller dyrt magasin, skal det redaktionelle indhold være af god 

kvalitet. Forbrugerne har forståelse for, at gratismagasiner kan indeholde flere annoncer for at holde en 

god kvalitet. Der er dog forskellige meninger om, hvorvidt digitale magasiner kan erstattes med gratis 

indhold fra blogs og andre medier med udgangspunkt i troværdighed og kvalitet: 

 

Når det er sagt, er Astrid blandt dem, der ville vælge en digital udgave frem for print ud fra et økonomisk 

synspunkt. Flere er imidlertid ikke villige til at skifte fra printudgaven, da magasiner i deres øjne ikke bør 

konsumeres digitalt. Det skyldes blandt andet, at det fysiske magasin anvendes til kreative aktiviteter som 

collage, at magasinets mange billeder endnu ikke fremstår ideelt på en skærm og følelsen af det digitale 

Astrid: ”Det er som om, det bloggerne mangler, er det der kvalitetsstempel, på den måde, at så er 
der Eurowoman, så ved man ligesom, at det indhold der er der, det er ligesom godkendt af en re-
daktion, som man ligesom har en eller anden form for tiltro til.”  
 
Sofie: ”Men det der bloggerunivers ’Bloggers Delight’, der bliver de også godkendt.” 

(Bilag 12, 01:36:32) 
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Troels: ”Det er sgu rart engang imel-
lem bare at koble af, altså koble helt 
fra. Trække stikket ud, ikk’?”  

(Bilag 12, 01:33:19) 
 

magasin som noget uhåndgribeligt, der er mindre værd. En af de største årsager er desuden behovet for i 

ny og næ at slippe den digitale verden og finde ro og fordybelse i et offline medie. 

 

8.8 Turn Off – NYT parameter 

Analysen af de eksisterende parametre i UTAUT2 indikerer overvejende en høj grad af accept af digitale 

magasiner. Printmagasinet foretrækkes dog af langt størstedelen i fokusgrupperne, da det velkendt, rart at 

sidde med og giver en følelse af kvalitet. Kvalitetsfølelsen suppleres af elementer af afslapning, hygge og 

fordybelse. Dette indikerer et behov for endnu et parameter. Dette nye parameter navngives Turn Off pa-

rameteret, da forbrugerne trods accept af det digitale magasin, har brug for at ’slukke’ og distancere sig fra 

den digitale verden i ny og næ: 

 

Printmagasinet giver, på linje med bøger og andre offline medier, en tiltrængt pause fra det digitale.  

Printmagasinet udgør dermed et offline åndehul. 

Nogle forbrugere mener, det til dels bunder i no-

stalgi, da de efter eget udsagn er vokset op med at 

læse barndommens Anders And blade på print. Om-

vendt er forbrugerne også vokset op med cd’er, der 

i høj grad viger for digital musik i forskellige af-

skygninger. Forklaringen er derfor nærmere, at 

printmagasinet er et af de medier, som senest er 

digitaliseret. Forbrugerne har sværere ved at slippe 

printmagasinet, da det udgør et af de sidste medier 

med en offline relation. Forbrugerne mellem 18 – 

28 år er trods deres højt digitaliserede hverdag, 

alligevel ikke helt klar til at forlade den offline me-

dieverden, de er vokset op i. Det handler altså om 

balance mellem online og offline medier. Figur 15 

illustrerer en fiktiv forbrugers højt digitaliserede 

medievaner, hvor printmagasinet som det sidste 

medie har særstatus, netop fordi det er det eneste 

Mette Marie: ”Det er sådan lidt hyggeligt og lidt 
afslapning, hvis computeren er lukket, og jeg sidder 
med noget andet som en bog eller et magasin (...)”  

(Bilag 12, 00:12:18) 

Figur 15: Online/offline balance, egen tilvirkning 
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tilbageværende medie der konsumeres offline. Hvis magasiner hos denne forbruger konsumeres digitalt, 

brydes balancen, og brugsintentionen påvirkes negativt. Denne balance afhænger af forbrugerens egen 

opfattelse. Dette nye og empirisk frembragte parameter er dermed individuelt og psykologisk baseret. 

 

Turn Off-parameteret som nyt parameter til UTAUT2-modellen, påvirker altså intention til brug og der-

med faktisk brug i specialets specifikke kontekst. Hvorvidt dette parameter gør sig gældende for online 

medier generelt, eller blot digitale magasiner, kræver yderligere forskning. 

 

8.9 Sammenfatning 

UTAUT2-modellens oprindelige parametre indikerer en forholdsvis høj brugsintention, idet digitale ma-

gasiner er lette at anvende og let tilgængelige. Hertil kommer en stor hedonisk motivation hvor interakti-

vitet bidrager til at fornøje forbrugerne i en sådan grad, at de forventer at bruge mere tid på læsning af 

magasinet. Forbrugerne har stærke præferencer for digitale magasiners udformning og elementer, ek-

sempelvis favoriseres en digital magasinmodel, der giver adgang til en bred vifte af aktuelle og tidligere 

udgaver af magasiner for et fast månedligt beløb. Denne all-you-can-read-model findes ligeledes attraktiv 

blandt både magasinlæsere og magasinskeptikere ud fra et økonomisk perspektiv i modsætning til andre 

digitale magasinmodeller, der generelt devalueres.  

 

Den generelle devaluering skyldes blandt andet de mange gratis digitale alternativer såsom blogs. Social 

indflydelse er desuden et stærkt parameter, der dog afhænger af hvorvidt der er tale om et gratis eller 

betalingsmagasin. Intention til brug sænkes yderligere af lavt kendskab, samt utilstrækkelige muliggøren-

de faktorer såsom det at eje en tablet. Der eksisterer dog klare forventninger om at digitale magasinvaner 

løbende vil indfinde sig i takt med at internetforbindelser bliver hurtigere og tablets mere udbredte. På 

trods af at flere af modellens parametre i nogen grad taler for brugsintention, er faktisk brug ikke nød-

vendigvis en realitet, idet undersøgelsen indikerer et nyt parameter. Det såkaldte Turn Off-parameter 

illustrerer, at adaptionen af digitale magasiner kan bryde balancen mellem online og offline medier, da 

printmagasinet er blandt de få tilbageværende offline medier i en digitaliseret hverdag.  

 

 

De forudgående analyser frembringer resultater, der på den ene side stærkt fordrer, og på den anden også 

udfordrer digitale magasiners vækst. Resultaterne diskuteres og anvendes i fjerde del af specialet bestående 

af kapitel 9 og 10. Følgende kapitel diskuterer det digitale vækstpotentiale.   
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9 Digitalt vækstpotentiale 

Dette kapitel diskuterer digitale magasiners vækstpotentiale med udgangspunkt i vækstgrundlag (afsnit 9.1), 

drivkræfter (afsnit 9.2), printudgivers dilemma (afsnit 9.3) samt kritiske succesfaktorer (afsnit 9.4). Kapitlet 

slutter med en opsamling på vækstpotentialet (afsnit 9.5). Formålet med kapitlet er at sikre et tilstrækkeligt 

grundlag forud for identifikation og vurdering af de vækststrategiske muligheder. 

 

9.1 Vækstgrundlag 

Vækstpotentialet er i udgangspunktet stort, da det digitale magasinmarked er væsentligt mere ukonsoli-

deret end eksempelvis printmarkedet. Indtrængningsbarriererne er lave, og det er dermed let at etablere 

sig som digital magasinudgiver, primært grundet enkel og billig produktion samt distribution. Omvendt 

kræver det anselige økonomiske midler til kendskabsopbyggende og præferenceskabende promovering, 

da kendskabet til digitale magasiner er lavt, og udbuddet af konkurrerende og substituerende produkter 

stort. Ifølge analysen hæmmes den digitale vækst ikke kun af lavt kendskab, men også af det faktum at 

kannibalisme er en potentiel trussel, samt at nogle forbrugere vil udnytte digitale magasiner til ulovlig 

deling. Denne lave online forbrugermoral er en udfordring kendt fra musikbranchen og andre digitalise-

rede brancher. Forbrugerne har desuden lejlighedsvist behov for at distancere sig fra den online verden 

ved at slukke for al nyere teknologi og gå offline. Via den indsigt skabtes det nye Turn Off-parameter, der 

sætter fokus på at forbrugeres accept og brug af ny teknologi afhænger af, hvorvidt teknologien stadig gør 

det muligt at opretholde den individuelle balance mellem on- og offline medier. Magasiner er blandt de 

medier, der senest har bevæget sig i den digitale retning, og denne teknologisk tøvende tilgang kan være 

med til at bremse magasiners fremtidige udvikling – på godt og ondt. Godt, da printmagasinet sandsynlig-

vis vil leve længere, da det er et af de få medier, der er offline og med til at opretholde balancen. Ondt, da 

printmagasinets længere levetid risikerer at blive på bekostning af fremtidige digitale indtægter, da den 

digitale kamp om forbrugernes vaner og præferencer allerede kan være tabt til det store og stærkt vel-

etablerede substituerende udbud af online videns- og underholdningsalternativer i form af blogs, websi-

tes og sociale medier.  

 

Der er også meget, der taler for digitale magasiners gode vækstpotentiale, heriblandt den generelle tekno-

logiske udvikling, hvor internettets hastighed er høj og udbredelsen stor. Danskere tager i høj grad udvik-

lingen til sig og går på internettet via et væld af forskelligt udstyr, ikke kun computere men også smart-

phones og tablets. Brugen af tablets og smartphones er stærkt stigende, og udviklingen forventes at fort-

sætte de kommende år ifølge både analytikere og forbrugerne selv. Smartphones bliver stadig større og 

mere velegnede til magasinlæsning, hvilket ligeledes fremmer muligheden for digitale magasiners vækst. 

De der læser, og ligefrem sværger til printmagasiner, forventer at få digitale vaner i fremtiden, hvis de 

eksempelvis får en tablet eller større telefon. Politiske tiltag støtter denne teknologiske udvikling, og yder 
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samtidig negativ indflydelse på printmarkedet med vedtagelsen af lovforslaget om magasinmoms på 

printmagasiner. Dertil kommer, at digitale magasiner ofte fremstilles som et miljøvenligt alternativ til 

printmagasiner. Slutteligt, forudser forbrugere og magasinudgivere begge en løbende digital udvikling i 

magasinbranchen, som det er set i andre mediebranchers transformering. 

 

9.2 Fire centrale drivkræfter 

Spørgsmålet er imidlertid om magasinudgiverne overhovedet kan påvirke udviklingen? Og hvem eller 

hvad der driver udviklingen? Udviklingen og dennes drivkræfter er utrolig kompleks. Fra analysedelen og 

ovenstående diskussion kan der dog udledes minimum fire væsentlige drivkræfter, der driver udviklingen 

for digitale magasiner: teknologi, forbrugere, annoncører og magasinudgivere. Som illustreret i figuren 

nedenfor drives udviklingen i tæt samspil mellem de fire.  

 

 
Figur 16: Digitale magasiners centrale drivkræfter, egen tilvirkning 

 

Teknologi er blandt de store drivkræfter i magasinbranchens væsentlige og stadige forandring, hvor digi-

taliseringen af magasiner blot er ét eksempel. Hvorvidt der i branchen er tale om et teknologisk forankret 

paradigmeskift, er for tidligt at afgøre, da det trykte magasin endnu markant dominerer det danske mar-

ked. Det synes dog berettiget at tale om et potentielt begyndende paradigmeskift med teknologi som cen-

tral drivkræft. 
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Annoncører er ligeledes en drivkræft. HL forklarer, at digitale magasiners udgivelse også afhænger af an-

noncørers engagement, men at disse er skeptiske overfor annoncering i digitale magasiner. Det skyldes, at 

der til dels udgives for få magasiner, men også at annoncørerne ikke er digitalt orienterede. Annoncørerne 

er efter HL’s mening derfor med til at bremse den digitale udvikling. Omvendt fremgår det i omverdens-

analysen, at annoncekronerne i høj grad flyttes fra print og placeres i online medier, hvilket taler direkte 

imod at annoncørerne ikke er digitalt orienterede. Uoverensstemmelsen bunder sandsynligvis i, at annon-

cører er digitalt orienterede mod online medier, hvor annoncering er kendt og testet såsom sociale medi-

er, endnu ikke orienterer sig mod digital annoncering i decideret magasinsammenhæng. 

 

Forbrugere bør også anses som en drivkræft, da de er aftagere og dermed afgørende for det forretnings-

mæssige aspekt. Deres efterspørgsel driver udviklingen, men gør det ikke isoleret set. Efterspørgslen af-

hænger i høj grad af den teknologiske udvikling, da denne muliggør digitale features som forbrugerne i høj 

grad efterspørger. ”Hvis jeg havde spurgt mine kunder, hvad de ønskede, ville de have sagt en hurtigere hest.” 

(Berlingske Business, 2011). Dette var ordene, som Henry Ford ytrede i forbindelse med lanceringen af 

den serieproducerede bil. Citatet illustrerer med al tydelighed, at forbrugerne ikke altid kan forudsige 

eller sætte ord på hvad de efterspørger. Andre, heriblandt magasinudgivere, bør derfor bidrage proaktivt 

til udviklingen med tanke på at skabe et fremtidigt succesprodukt.  

 

Det digitale marked for magasiner er endnu ikke stort nok til, at annoncørerne investerer i det. Det kræver 

derfor, at magasinudgiverne tager det første skridt og investerer for at udnytte det digitale vækstpotentia-

le. Teknologien og forbrugernes efterspørgsel er til stede, og annoncørerne vil følge med når mediet når 

længere ud, da de ikke synes at være skeptiske overfor digital annoncering, blot digital annoncering i end-

nu ukendte medier med begrænset eksponering. Pointen er, at udviklingen drives af mange faktorer, men 

at magasinudgiverne selv har mulighed for og interesse i, at øve indflydelse ved vækststrategiske initiati-

ver. Eksisterende og succesfulde printudgivere har imidlertid et dilemma. 

 

9.3 Printudgiverens dilemma 

Ved lancering af digitale magasiner, har printudgivere ofte flere fordele i form af eksempelvis eksisteren-

de magasintitler med veletablerede brands samt stordrift og likviditet. På trods af det digitale magasins 

vækstpotentiale er der flere dilemmaer for printudgivere, der ved lancering af digitale magasiner favner 

en vækstmulighed på den digitale front, men samtidig risikerer tab på print grundet kannibalisering. Den 

eventuelle kannibalisering vil desuden kunne resultere i konflikt med eksterne distributører af printma-

gasiner. Trods magasinudgiverne ser kannibalisering som en minimal trussel, vil det forekomme ifølge 

forbrugerne. Med det rigtige koncept vil digitale magasiner dog også tiltrække en ny kundegruppe. Der er 

dermed mulighed for en forøgelse af det effektive marked til fordel for den enkelte magasinudgiver og 
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branchen som helhed. Som tidligere nævnt kan digitale magasiner være et alternativ til andre digitale vi-

dens- og underholdningsmedier, som i stigende grad substituerer printmagasinerne. Eventuel kannibali-

sering er i dette perspektiv et bedre alternativ end slutteligt tab af en kunde eller annoncør. Digitale ma-

gasiner, med det rette koncept og udformning, besidder et attraktivt vækstpotentiale for printudgiveren 

sammenlignet med printaktiviteternes begrænsede vækstmuligheder.  

 

9.4 Kritiske succesfaktorer 

Digitale magasiners vækst forudsætter at et antal faktorer opfyldes, såkaldte kritiske succesfaktorer 

(KSF). Rockhart (1979:85) omtaler KSF’ere som: “(…) for any business, the limited number of areas in which 

results, if they are satisfactory, will ensure success competitive performance for the organization.” I indevæ-

rendes speciales sammenhæng relaterer KSF’ere sig ikke direkte til organisationen men derimod til digita-

le magasiner som produkt. Digitalisering i sig selv kan i fremtiden vise sig at være en kritisk succesfaktor i 

magasinbranchen, dog sandsynligvis med en længere tidshorisont end dette speciales tre år. 

 

Efter analysen af digitale magasiner i udgiver- såvel som forbrugerperspektiv fremgår flere KSF’ere, der 

her inddeles i syv kategorier: 1) Indhold, der relaterer sig til både kvantitet og kvalitet, idet der efterspør-

ges et koncept med adgang til et stort og bredt udvalg af magasiner, som dog skal være af god kvalitet 

uanset om det er gratis eller kræver betaling. Eksklusivt indhold i forhold til en eventuel printversion 

vægtes desuden højt hos forbrugerne. 2) Pris. Forbrugerne er i udgangspunktet ikke betalingsvillige når 

det gælder digitale magasiner. Undtagelsen synes at være månedsabonnementer med gratis prøveperiode, 

der er et koncept som forbrugerne kender fra andre brancher. Prisen bør som minimum være lavere end 

typiske printmagasiner, idet devaluering af online produkter finder sted. 3) Interaktivitet bevirker at det 

digitale magasin opleves som spændende og i højere grad giver merværdi sammenlignet med et traditio-

nelt printmagasin. 4) Brand/image er en vigtig faktor, da en vellidt og velkendt printmagasintitel giver 

troværdighed og signalerer kvalitet i forbrugernes øjne. 5) Aktualitet er ligeledes essentielt, da digitale 

magasiner bør være aktuelle sammenlignet med en eventuel printudgivelse. Det opfattes yderligere som 

en fordel, hvis der også er adgang til et arkiv af tidligere udgaver. Hvis det digitale magasin udgives før en 

eventuel printversion, er det desuden med til at højne den opfattede værdi. 6) Personalisering relaterer sig 

til automatiserede anbefalinger af lignende magasiner, der fremmer magasinlæsningen til fordel for både 

udgiver og forbruger. I en nær fremtid forudses også artikler og reklamer målrettet individet, som det i 

dag ses på websites. 7) Brugervenlighed omfatter hurtigt og responsivt design, så det er let for forbrugeren 

at læse magasinerne, uanset hvad der læses på. 

 

Magasinudgivere er i høj grad bevidste om disse faktorer, men mener endnu ikke de er aktuelle. Forbru-

gerne giver udtryk for noget andet, da de overvejende forventer digitale magasiner opfylder disse krav 

allerede i dag. Forbrugernes efterspørgsel afhænger i høj grad af disse faktorer, og som central drivkræft 
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er det essentielt, at magasinudgiverne møder disse forventninger, når de melder sig. Omvendt er marke-

det så nyt, at udgiverne forståeligt nok ønsker at teste mindre omkostningskrævende koncepter af, før der 

investeres yderligere og dermed løbes større risici. Egmont og JSL satser eksempelvis i første omgang på 

replikas, primært grundet de markant større omkostninger og risici der er forbundet med udgivelsen af 

avancerede interaktive digitale magasiner. Det kan dog vise sig at være en fejl, da forbrugerne overvejen-

de ikke værdsætter replikas, der i deres øjne er printmagasiner, der læses elektronisk. Man kan derfor 

frygte, at digitale magasiner med lav grad af digitalisering, ikke imødekommer forudsætningerne for suc-

ces. I værste tilfælde kan den negative opfattelse af magasiner som noget semi-digitalt præge produktet i 

længere tid fremover, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for magasinbranchen som helhed. 

 

9.5 Sammenfatning 

Det digitale magasins vækst bygger på et komplekst system bestående af fire centrale drivkræfter, der 

udgøres af magasinudgivere, forbrugere, annoncører og ikke mindst teknologi. Vækstpotentialet fordres 

og udfordres blandt andet af disse aktørers holdninger og handlinger, men også flere andre faktorer. På 

den ene side er betingelserne for digitale magasiners vækst begrænset, idet magasinet for nogle forbruge-

re er et af de få tilbageværende offline medier, hvilket giver det særstatus og bringer balance i en overve-

jende digital hverdag. På den anden side er potentialet særdeles stort, ikke mindst i fremtiden, hvor både 

forbrugere og udgivere i højere grad forventer at tage digitale magasiner til sig. Det kan derfor konklude-

res, at den nuværende efterspørgsel på digitale magasiner er begrænset, men en interessant vækstmulig-

hed indenfor specialets tidshorisont på tre år. Det er dog essentielt at magasinudgivere, paradoksalt nok 

specielt printudgivere, i så vidt muligt omfang forsøger at tilskynde og påvirke udviklingen, hvis magasi-

ner også i fremtiden skal udgøre en betydelig del af det danske videns- og underholdningsmarked. Det 

skyldes, at der allerede synes at være tabt betydeligt terræn til andre digitale alternativer. Magasinudgive-

re bør have de syv kritiske succesfaktorer in mente, herunder interaktivitet og brugervenlighed. Opfyldel-

sen af de kritiske succesfaktorer kræver at magasinudgivere tager risici og foretager investeringer på et 

endnu nyt marked. 

 

 

Dette kapitel slutter med at konkludere eksistensen af et digitalt vækstpotentiale som magasinudgivere bør 

udnytte. Med dette som udgangspunkt identificeres og vurderes konkrete vækststrategier i det følgende kapi-

tel. 
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10 Vækststrategi 

I dette kapitel identificeres og vurderes mulige vækststrategier, samt de væsentligste overvejelser der knytter 

sig hertil. Vækststrategierne tager udgangspunkt i Ansoffs vækstmatrice (afsnit 10.1 – 10.2) samt vækst ved 

integration og alliancer (afsnit 10.3 – 10.4). Dernæst diskuteres et udsnit af relevante kombinationer af de 

gennemgåede vækststrategier (afsnit 10.5). 

 

10.1 Intensivering 

Vækst via intensivering er blandt vækstmulighederne for danske magasinudgivere. Vækststrategierne 

markedspenetrering, produktudvikling og markedsudvikling fremlægges i det følgende. 

 

Markedspenetrering 

Markedspenetrering er en vækststrategisk mulighed for magasinudgivere der allerede udgiver digitale 

magasiner, idet der er tale om at øge afsætningen af et nuværende produkt på et nuværende marked. 

 

Markedspenetrering kan foregå ved at ændre prisen og øge promotionindsatsen, som det blandt andet 

planlægges hos Egmont. En større promotionindsats bør øge kendskabet til digitale magasiner, og samti-

dig være præferenceopbyggende. Elementerne til opbygning af præference kan bestå af flere ting, men 

pris er ifølge analysen en af de helt store faktorer. Massiv promovering kombineret med en lav pris, en 

såkaldt hurtig penetrationsstrategi, kan vise sig velvalgt, hvis man som digital udgiver skal opnå vækst. 

Det skyldes at strategien giver maksimal positionering hos forbrugerne på et forholdsvist ukonsolideret 

digitalt marked, der er præget af mange udbydere. Denne strategi bør kombineres med en gratis prøvepe-

riode, da dette viste sig vigtigt for forbrugernes brugsintention. Massiv promovering er imidlertid om-

kostningsfyldt, og det er ikke alle magasinudgivere, der besidder tilstrækkelig likviditet. Manglende likvi-

ditet var som tidligere omtalt tilfældet hos Tabazine, og ifølge NM en af de primære årsager til deres digi-

tale magasiner ikke slog igennem. Som udgiver bør man derfor overveje en alternativ løsning på manglen-

de likviditet i form af alliancer/samarbejde med investorer. 

 

Markedspenetrering er desuden en velegnet strategi til at øge forbruget hos målgruppen, ved at introdu-

cere nye måder at anvende produktet på. Eksempelvis opfattes magasinlæsning som en udpræget ”sofa-

aktivitet” hos flere forbrugere i dette speciales undersøgelser, hvilket i høj grad bunder i associationer til 

printmagasinlæsning som en fordybende og ikke mindst tidskrævende aktivitet. Forbruget kan med fordel 

øges ved også at kommunikere digital magasinlæsning på mobiltelefoner og tablets som en tidsfordrivende 

aktivitet, der kan foregår når som helst og hvor som helst, eksempelvis i forbindelse med offentlig trans-

port. Mulige forbrugssituationer bliver dermed langt flere, og forbruget vil sandsynligvis øges markant til 

fordel for magasinudgiverne. 



 

 
69 

 
 

 

Produktudvikling 

Når magasinudgivere servicerer et eksisterende marked, men med digitale magasiner som et nyt produkt, 

er digitale magasiner et led i vækststrategien produktudvikling. Produktudvikling kan ske ved produkt-

fornyelse, hvor et produkt fornys men ikke nødvendigvis erstattes. Eksempelvis kan fornyel-

sen/udvidelsen af sortiment ske, når magasinudgiveren vælger at udvide fra printmagasin til en digital 

replikaversion (type 1 & 2, jf. afsnit 1.4) eller fra digital replikaversion til interaktiv publikation (type 4, jf. 

afsnit 1.4). Analysernes resultater påviste, at der er plads til både print- og digitale magasiner i de kom-

mende 3 år. Ved at have flere typer produkter kan magasinudgiveren dække flere behov hos målgruppen. 

Meget taler dermed for denne vækststrategi, hvor vækst søges ved løbende at forny magasinerne i en digi-

tal retning, om end det bør foregå hurtigere og mere proaktivt end det er tilfældet i dag. Forbrugeranaly-

sen indikerede at nogle forbrugere vil læse flere magasiner oftere, når der er tale om digitale magasiner. 

Det gælder især, hvis disse adskiller mig markant fra printmagasinerne med interaktive elementer og er 

en del af et digitalt all-you-can-read-koncept, hvor forbrugeren har ubegrænset adgang til et stort antal 

magasiner for et månedligt beløb. Produktudvikling til digitale magasiner kombineret med den føromtalte 

markedsspenetreringsstrategi vil være fordelagtigt, idet 1) det latente marked aktiveres, dvs. flere af de 

der i dag ikke læser magasiner vil læse digitale magasiner, og 2) det effektive markeds forbrug øges i form 

af hyppigere anvendelse og øget tidsforbrug ved konsumering. Hyppig læsning og øget tidsforbrug kan 

vise sig vigtigt for de kommende års indtægter, da teknologien gør det muligt at måle i hvor høj grad, læ-

seren eksponeres for specifikke artikler og annoncer. Dette er interessant for udgivere såvel som annon-

cører, da det giver adgang til data og deraf vigtig forbrugerindsigt, som kan anvendes til optimering.  

 

Markedsudvikling 

Når et magasinforlag udgiver et digitalt magasin som et eksisterende produkt til en ny målgruppe, er der 

tale om markedsudvikling. En ny målgruppe kan nås ved at lancere en ny digital magasintitel, der henven-

der sig til et andet segment, som det ligeledes er muligt ved printmagasiner. Et stort antal magasintitler er 

eksempelvis nødvendigt, hvis man som udgiver selvstændigt ønsker at lancere en all-you-can-read-

platform, som er en løsning der fremstår attraktiv hos forbrugerne. 

 

For digitale magasiner er det dog også muligt at udvikle markedet ved at betjene nye segmenter via udvi-

delse til yderligere kompatibelt hard- og software, der er gensidigt afhængige. Hardware relaterer sig til 

selve læseudstyret, hvor software eksempelvis er udstyrets styresystem. Det er i denne sammenhæng 

essentielt at fremhæve at magasinudgivere bør have stor fokus på magasinernes tilpasning til læseudsty-

ret, hvor designet skal være tilpasset uanset hvad der læses på, og hvilken skærmstørrelse der er tale om. 

Denne udfordring af teknologisk karakter er en dyr løsning ifølge magasinudgiverne, men responsivt de-

sign er i høj grad muligt, hvilket også forbrugerne er klar over og dermed forventer. 
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Ikke kun responsivt design er vigtigt når det handler om soft- og hardware kompatibilitet. Distribution 

har også en betydning. Digitale magasiner i PDF-format kan distribueres bredt og læses på alle former for 

udstyr med et PDF-program, der findes som standard eller kan downloades gratis. PDF giver dog i øjeblik-

ket ikke mulighed for udbredt interaktivitet.  

 

Udgives de digitale magasiner udelukkende via apps gennem Apples distributionskanaler til iOS styresy-

stemet udelukkes en stor del af markedet. Dette er i øjeblikket tilfældet hos Egmont (Telmore Play appen 

undtaget). Trods Apple er den bedst sælgende producent af smartphones i 2014, drives ca. 60 procent af 

smartphones af Googles Android-system. Digitale magasiner bør dermed som minimum være kompatible 

med de mest populære systemer, der i dag er iOS og Android på det mobile marked for tablets og smart-

phones. Disse har været dominerende i flere år, men der er tale om et teknologisk foranderligt marked, 

hvorfor digitale magasinudgivere jævnligt bør holde sig opdaterede (Allingstrup, 2015). Smartphones er 

dog ikke det foretrukne valg til magasinlæsning, men indenfor 1-3 år har forbrugernes erfaringer og vaner 

muligvis ændret sig, hvilket pointeres af eksperter og ikke mindre forbrugerne selv.  Også tablets forven-

tes at stige i popularitet i de kommende år, og dette udstyr er i ligeså høj grad interessant for digitale ma-

gasiner, ikke mindst da det i undersøgelsen viste sig at være forbrugernes foretrukne digitale læseudstyr. 

 

Som med alle andre vækststrategier gælder det om at kende sin målgruppe, og der kan være argumenter 

for ikke at udbyde fuldt kompatible magasiner, da det som nævnt kan være omkostningsfuldt. Udgivere af 

digitale magasiner bør dog som udgangspunkt betjene så stor en del af magasinmarkedet som muligt, og 

derfor markedsudvikle for at opnå vækst. 

 

10.2 Diversifikation 

At træde ind på et nyt marked (eksempelvis nyt segment) med et nyt produkt (eksempelvis digitale maga-

siner) er anvendelse af vækststrategien diversifikation. Diversifikation er ofte en kompliceret og dyr pro-

ces, da magasinudgiveren hverken kender markedet/målgruppen eller produktet. Dette betyder dog ikke, 

at udgivere ikke kan trække på deres kompetencer i flere led i værdikæden. Er magasinudgiveren stærk i 

at producere artikler af høj kvalitet til printmagasiner, kan disse kompetencer for eksempel anvendes til 

at skabe kvalitetsindhold, der udgives digitalt til et nyt segment, såsom en yngre målgruppe. Dette er et 

udtryk for koncentrerisk diversifikation. Det er imidlertid også muligt den anden vej rundt, hvor digitale 

magasinudgivere vækster via udgivelse af printmagasiner som nyt produkt og betjener en ny målgruppe. 

Eksempelvis indgår det digitale magasin Input i samarbejde med dagbladet Berlingske. Input udgives i 

trykt form sammen med Berlingske og kommer dermed ud til en bredere målgruppe med et andet pro-

dukt (Toft, 2013b). Via alliancen med Berlingske formår det digitale magasin at vækste ved diversifikation 

med minimerede risici, da samarbejdspartneren er bekendt med målgruppe/marked og print som pro-
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dukt. Diversifikation er risikofyldt, men en vækststrategi der med fordel kan benyttes, som ovenstående 

eksempler illustrerer.  

 

10.3 Integration 

Når en magasinudgiver vækster ved integration, kan det ske via fusion, opkøb og etablering af nye aktivi-

teter (Bregendahl, Kristensen, & Madsen, 2005). Integrationen kan være vertikal (forlæns og baglæns) 

eller horisontal (sidelæns) alt efter hvilket led i distributionskæden, der er tale om. Sidelæns integration 

foregår i samme led i distributionskæden, eksempelvis ved fusion med en konkurrerende magasinudgiver. 

Ved forlæns integration forstås, at magasinudgiveren engagerer sig i et senere led i distributionskæden, 

eksempelvis ved at etablere egne distributionskanaler. Ved baglæns integration udnytter magasinudgive-

ren et strategisk match med tidligere led i distributionskæden, fx ved opkøb af underleverandører (Læ-

gaard & Vest, 2013:414-417). Nedenfor diskuteres og vurderes vækstmulighederne ved integration. 

 

Sidelæns integration 

Sidelæns integration kan være en fordel for magasinudgivere, der søger let adgang til et større antal ma-

gasintitler. Ved etablering af et all-you-can-read-koncept, kræves som minimum et bredt, men også gerne 

dybt, sortiment som langt de fleste magasinudgivere ikke råder over. Fusion og/eller opkøb af konkurren-

ter kan dermed være en mulighed for at skabe en digital magasinmodel, der findes attraktiv af forbruger-

ne. Det bør dog pointeres, at når magasinudgiverens investeringer i branchen øges, betyder det forøgede 

risici, der skal holdes op mod vækstmulighederne og risikovillighed. Ifølge Egmont, har forlaget som et af 

de få et bredt udvalg af magasiner, der gør det muligt at få succes med et all-you-can-read-koncept. Viser 

all-you-can-read-konceptet sig ligeså populært som indikeret i undersøgelsen, er det sandsynligt at det 

digitale magasinmarked vil ændre struktur i de kommende år. Det vil gå fra at være væsentligt fragmente-

ret, grundet de lave indtrængningsbarrierer, til at blive præget af færre store udbydere som det ses i an-

dre mediebrancher. For at kunne skabe et tilstrækkeligt bredt og dybt magasinsortiment, må flere udgive-

re fusionere og dermed opnå en bedre konkurrencemæssig position, hvad angår både markedsandele og 

stordrift. Opkøb er også en mulighed, som det fx ses i Fitness og telebranchen, hvor oligopolister opkøber 

mindre virksomheder for at udbygge og bevare deres position.  

 

Det bør dog bemærkes, at der ikke blot er fordele ved opkøb, fusioner og i princippet også alliancer. Po-

tentielt følger der med disse strategier en række uhensigtsmæssige situationer, eksempelvis 1) interne 

konflikter som konsekvens af at forskellige organisationer og disses kulturer som noget nyt skal interage-

re og 2) eksterne udfordringer i forbindelse med illoyalitet og forvirring blandt forbrugere omkring brand, 

image og produkt. Et andet vigtigt aspekt er at en fusion eller opkøb ikke må føre til en direkte domine-

rende og monopollignende markedsposition. Dette afgøres af konkurrencemyndighederne.  
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Baglæns integration 

Baglæns integration er i teorien relevant for printmagasinudgivere, der er printeksperter men i høj grad 

digitale novicer. Opkøb af eller fusion med leverandører der specifikt arbejder med digitale magasiner vil 

bibringe kompetencer til produktionen. Der er dog et væld af digitale muligheder, der let og billigt kan 

tilgås eksternt, hvorfor denne vækststrategi i praksis synes mindre relevant. Strategien kan dog styrke 

den konkurrencemæssige position betydeligt, hvis opkøbet/fusionen gøres med teknologiske frontløbere, 

hvorfor magasinudgiveren vil kunne differentiere sig på eksempelvis de digitale magasiners features 

overfor både forbrugere og annoncører.  

 

Forlæns og/eller baglæns integration hæmmer dog fleksibiliteten, da magasinudgiveren er mere låst i at 

udnytte sine egne aktiviteter. Det vil ofte være markedsledere, der anvender forlæns og baglæns integra-

tion med ønske om stordriftsfordele og kontrol i de enkelte dele af værdikæden. Mindre aktører vil der-

imod med fordel kunne koncentrere sig om sine kernekompetencer, specielt når man som magasinudgi-

ver har en stor forhandlingsmagt i forhold til leverandører og distributører. 

 

Baglæns integration anvendes også i andre brancher af distributører, der på trods af at være mellemled 

også udgiver eget materiale. Et eksempel er Netflix, der producerer egne serier (Gotschalk, 2015). Dette er 

muligvis en af årsagerne til, at magasinudgiverne forholder sig skeptiske i forhold til at samarbejde med 

Readly. Kommer den digitale distributør på sigt til at udgive egne digitale magasiner, har magasinudgi-

verne bidraget til at skabe og styrke en konkurrent. 

 

Forlæns integration 

Ligesom baglæns integration er forlæns integration ved opkøb eller fusion en mulighed, trods det for 

mange udgivere ikke er relevant. Derimod er det ofte fordelagtigt at vækste via forlæns integration ved at 

etablere egen salgskanal. Investeringerne er langt større, når det gælder vækst via forlæns integration 

med printmagasiner, da det ville kræve etablering af en webshop med fysisk distribution eller i yderste 

tilfælde fysiske butikker. Digitale magasinudgivere er derimod mindre afhængige, eller ligefrem helt uaf-

hængige, af fysiske distributionskanaler, hvilket gør disintermediation og etableringen af egne kanaler 

attraktivt.  JSL distribuerer eksempelvis sine digitale magasiner uden mellemled, hvor omkostningerne i 

udgangspunktet er små og kontrollen bevares. Det kan dermed konkluderes, at forlæns integration er en 

oplagt vækststrategisk mulighed for magasinudgivere i relation til udgivelse af digitale magasiner. 

 

10.4 Alliancer 

Alliancer er en vækststrategisk mulighed magasinudgivere bør have for øje – og mulighederne er mange. I 

dette afsnit nævnes blot nogle få eksempler. 
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Den digitale magasinmodel som JSL anvender, er i høj grad et produkt af alliancer ved anvendelse af 

’bundling’. JSL indgår i alliance med inden- og udenlandske udgivere af digitale magasiner, videoer og e-

bøger (Jørgensen, 2015c). Disse tjenester udbydes i kombination med deres egne digitale magasiner i 

’bundles’ indenfor det samme interesseområde, der er bygget op omkring magasintitlerne. Egmonts enga-

gement i Telmore Play er et lignende eksempel, hvor Egmont sammen med andre medier og tjenester får 

del i Telmores indtjening og markedsføring (Jørgensen, 2015b).  

 

Der er mange eksempler på alliancer mellem mediehuse og virksomheder i telebranchen (Carlsen, 2015a), 

men også andre brancher allierer sig med udgivere af mediestof. Luftfartsselskabet SAS har siden somme-

ren 2014 tilbudt de flyrejsende digitale udgivelser af aviser via en app som supplement til printlæsestof-

fet. Fra starten af marts 2015 forsvinder printudgaverne fra selskabets gates, alt imens udbuddet af digi-

talt læsestof i form af aviser og magasiner i app’en udvides (Knudsen, 2015). SAS indgår i alliance med den 

danske avis Børsen, flere skandinaviske og internationale aviser samt Readly’s internationale udvalg af 

aviser og magasiner (Carlsen, 2015b). Alliancer er også mulige indenfor anden transport såsom tog, bus 

og færge, samt på cafeer og spisesteder plus venteværelser hos læger, tandlæger eller hospitaler – offent-

lige såvel som private. Disse business-to-business og business-to-government relationer udgør dermed 

alle vækststrategiske muligheder, som gør det muligt at nå ud til en stor del af forbrugermarkedet og etab-

lere og/eller udbygge en digital position. Via alliancerne markedsføres de digitale tjenester, hvilket styr-

ker kendskabet. Samtidig skaber det også mulighed for at give forbrugerne nye erfaringer og vaner med 

teknologien, hvilket ifølge UTAUT2 fører til brug. Disse vækstmuligheder kræver ofte et stort og bredt 

udvalg af magasiner, men alliancer af denne art er også mulige for mere nicheprægede udgivere, eksem-

pelvis et digitalt golfmagasin der kan læses gratis i golfklubben. 

 

Et samarbejde med de større supermarkedskæder er også en mulighed. Videotjenesten Blockbuster luk-

kede danske butikker og blev genlanceret af TDC som et website, hvor film kan købes og lejes online. 

Blockbuster samarbejder med Bilka/Føtex om distribution af filmene, ved at sælge en kode, som forbru-

geren herefter kan anvende til at se en film online (se bilag 21).  Et sådant samarbejde kan være en del af 

en samlet løsning på de udfordringer, som flere printudgivere står overfor ved lancering af digitale maga-

siner udenom de store aftagere af printprodukterne.  

 

Ovenstående er eksempler på komplementære netværk, hvor magasinudgivere samarbejder med aktører, 

der er stærke på andre områder. Alliancer med virksomheder med samme styrker kaldes kongruente net-

værk, og her findes ligeledes vækstmuligheder. Som tidligere omtalt kan en magasinudgiver vælge at fusi-

onere eller opkøbe en konkurrent og dermed vækste ved sidelæns integration. Samme effekt kan eksem-

pelvis fås ved fælles samarbejde om en digital webshop, sådan som det blev forsøgt med NDMI i 2012 

(Lohse, 2012). Er alliancen skabt med afsæt i et fælles ejet selskab, er der tale om en joint venture. Ameri-
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kanske Next Issue er et eksempel på en digital magasinplatform og resultatet af en joint venture mellem 

seks førende magasinforlag (Next Issue, 2015). I dansk kontekst er Ugebladsdistributionen I/S et eksem-

pel på en joint venture og kongruent netværk i distributionsleddet mellem Egmont og Aller for printmaga-

siner (UBD, 2015). Kongruente netværk i magasinbranchen er dermed mulige, men så vidt vides, findes 

der endnu ikke eksempler på digitalt samarbejde udgiverne imellem. 

 

10.5 Kombination af vækststrategierne 

Kombination af strategierne kan give yderligere fordele, såkaldte synergieffekter, hvorfor man som maga-

sinudgiver bør forholde sig åben overfor flere vækststrategiske muligheder. Flere eksempler er allerede 

omtalt, eksempelvis ved anvendelse af flere intensive vækststrategier, såsom produktudvikling og mar-

kedspenetrering i umiddelbar forlængelse heraf for at positionere et nyt produkt i markedet. Et andet 

eksempel er kombinationen af intensiv vækst med sidelæns integration (opkøb/fusion) eller alliance, hvor 

magasinudgiveren kan spare omkostninger til produktudvikling og markedsføring ved lancering af nyt 

produkt, hvilket ville være en længere proces ved udelukkende organisk vækst. Opkøb/fusion/alliance vil 

ligeledes medvirke, at de involverede udgivere vokser i størrelse og dermed står stærkere på markedet. 

Dertil kommer, at konkurrencen mindskes, da en konkurrent transformeres til en del af virksomheden 

eller får status som samarbejdspartner. 

 

10.6 Sammenfatning 

Det er et væld af vækststrategiske muligheder, der med fordel kan kombineres. Vækststrategierne vurde-

res at variere i relevans, om end det afhænger af den enkelte udgiver. Det synes blandt andet oplagt for 

printudgivere at produktudvikle til digitale magasiner, idet de råder over kendte brands og allerede pro-

ducerer indhold. Markedspenetrering er essentiel for succes, da kendskabet er lavt og det digitale marked 

endnu forholdsvist nyt og ukonsolideret. Magasinudgivere bør via markedsudvikling betjene så stor en del 

af det digitale marked som muligt. Sidelæns integration er velegnet for udgivere, der hurtigt ønsker at 

udbygge deres digitale position og eventuelt lancere en stor digital magasinplatform. Alliancer er også 

behændige i denne sammenhæng, men kan desuden anvendes til at udbrede kendskab og øge forbruger-

nes digitale erfaring og vaner. Eliminering af mellemled via forlæns integration og etablering af egen 

salgskanal er forholdsvist let for digitale magasinudgivere og dermed en attraktiv vækststrategi. 

  

 

Diskussion og analyse i specialets fjerde del resulterer i en række potentielle vækstmuligheder for danske 

magasinudgivere i relation til udgivelse af digitale magasiner. I det følgende kapitel besvares specialets over-

ordnede problemformulering ved at konkludere på specialets samlede resultater.  
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11 Konklusion 

I dette kapitel konkluderes på specialets resultater og overordnede problemformulering: Hvordan bør kom-

mercielle magasinudgivere agere vækststrategisk i forbindelse med udgivelse af digitale magasiner til danske 

forbrugere mellem 18 – 28 år på et marked under væsentlig og stadig forandring? 

 

Magasinudgivere befinder sig i en branche under væsentlig og stadig forandring, der i høj grad vil fortsæt-

te sin digitale udvikling. Af analyserne fremgår flere faktorer der fordrer og udfordrer digitale magasiners 

vækstmuligheder. 

 

For det første er der i magasinbranchens nær- og fjernmiljø både trusler og muligheder, som udgivere bør 

have særligt fokus på. Unge forbrugere er miljøbevidste, og det digitale magasin er derfor en mulighed, da 

det ofte fremstilles som et miljøvenligt alternativ. Printmarkedet oplever ligeledes et stadigt større pres 

fra politisk side, samtidig med at forbrugere og annoncører i stigende grad vælger digitale løsninger side-

løbende med stigende internetbrug og udbredelse af smartphones og tablets. Udgivelse af digitale magasi-

ner er tilmed let tilgængeligt, da behovet for eksterne og fysiske distributionskanaler samt omkostnings-

tung produktion mindskes markant. Barriererne højnes imidlertid af store markedsføringsomkostninger, 

der er nødvendige for at skabe kendskab. 

 

For det andet bevirker disse trusler og muligheder at magasinudgiveres holdninger til digitale magasiner 

er nuancerede. På den ene side anskues digitale magasiner som et attraktivt produkt, da det er let at pro-

ducere og distribuere. På den anden side oplever printudgivere et digitalt affødt pres samt en potentiel 

konflikt med detailhandlen ved lancering af digitale magasiner udenom disse. Udfordringen for hele bran-

chen er at finde en rentabel digital forretningsmodel. Udgiverne forventer, digitale magasiner bliver bran-

chens fremtidige indtjeningsmulighed, da det i højere grad imødekommer yngre forbrugeres præferencer. 

Printmagasinet vil dog fortsat eksistere i mange år fremover. 

 

For det tredje har forbrugere lignende forventninger. De har stærke præferencer for printmagasinet og 

blandede brugsintentioner og præferencer for det digitale magasin alt afhængig af magasinmodel og -

udformning. Digitale magasiner er lette at anvende og let tilgængelige, hvilket taler for høj brugsintention. 

Generelt devaluerer forbrugere online indhold, hvilket udmønter sig i manglende betalingsvillighed. Dette 

stemmer overens med andre studier (Dou, 2004), men dette speciale finder, at det i mindre grad gælder 

all-you-can-read-løsningen. Denne type abonnement findes attraktivt blandt både magasinlæsere og ma-

gasinskeptikere, hvilket indikerer kannibalisering, men også en ny kundegruppe, hvorfor det effektive 

marked potentielt forøges. Tyr forbrugere imidlertid til ulovlig deling af magasinerne, er det tvivlsomt om 

markedet samlet vækster. Intention til brug sænkes af utilstrækkelige muliggørende faktorer, lavt kend-
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skab, manglende erfaring og vaner. Forbrugere mener, det alle er parametre, der vil ændre sig i nærmeste 

fremtid og digitale magasiner vil blive en del af hverdagen. Det forudsættes dog, at magasinerne udbydes 

og udformes efter deres præferencer, herunder faktorerne personalisering, brugervenlighed og interakti-

vitet. Interaktivitet gør magasinerne sjovere og mere interessante at læse - i tråd med resultaterne af 

Wang (2011). Det tilføjede ’Turn Off’ parameter påvirker desuden brugsintentionen, idet læsning af digita-

le magasiner risikerer at bryde forbrugeres individuelle balance mellem online og offline medier. 

 

I vækstøjemed påvirkes udgivere ikke kun af udviklingen, da de ligeledes selv har mulighed for at påvirke 

og kontinuerligt forme den digitale magasinbranche. Det kræver, der ageres mere proaktivt for at indhen-

te allerede tabt terræn fra andre digitale alternativer. Det er essentielt, at magasinudgivere handler 

vækststrategisk, hvis magasiner fremover skal udgøre en betydelig del af det danske informations- og 

underholdningsmarked. Hvordan magasinudgivere bør agere, afhænger i høj grad af den enkelte udgivers 

situation, men generelt er der flere anbefalelsesværdige strategier. 

 

Produktudvikling af printmagasiner til digitale magasiner er interessant for printudgivere, idet de råder 

over kendte brands og allerede producerer indhold, hvilket gør det til en let og billig vækstmulighed. Digi-

tale replikas er første skridt for printudgivere, men trods øgede risici bør denne udvikling hastigt accele-

reres mod interaktivitet for at udnytte vækstpotentialet. Trods lave indtrængningsbarrierer kræver det 

større investeringer i markedsføring for at skabe en synlig og varig position blandt konkurrenter og sub-

stituerende produkter. Vækststrategien markedspenetrering er essentiel i denne sammenhæng, da kend-

skabsgraden er lav, og der bør kommunikeres nye anvendelsesmuligheder for at øge magasinernes for-

brugsfrekvens. Dertil kommer behovet for markedsudvikling, der sikrer at størstedelen af markedet be-

tjenes hard- og softwaremæssigt. Dette er vigtigt fra et forretningsmæssigt synspunkt såvel som for at 

tilfredsstille forbrugers ønske om brugervenlighed og tilgængelighed. Introduktion af nye titler og orga-

nisk vækst med henblik på at udbyde et all-you-can-read-abonnement er også en mulig produkt- og mar-

kedsudviklingsstrategi. Organisk vækst kan dog med fordel erstattes af sidelæns integration eller kongru-

ente alliancer, hvor et større sortiment kan opnås på væsentlig kortere tid. Komplementære alliancer med 

private og offentlige institutioner er ligeledes en vækststrategi, der bør forfølges, da det vil øge kendskab 

og erfaring hos forbrugere. Eliminering af mellemled via forlæns integration ved etablering af egen salgs-

kanal er forholdsvist let i forbindelse med udgivelse af digitale magasiner, og dermed en oplagt og attrak-

tiv vækststrategi, der bør overvejes af store såvel som mindre udgivere.  

 

Disse anbefalinger til vækststrategisk ageren bør overvejes i sammenhæng med den enkelte magasinud-

givers udgangspunkt og øvrige strategier. Det teknologisk forankrede paradigmeskift gør dog én ting 

klart: Magasinets E-volution er en realitet. 
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12 Perspektivering 

Dette kapitel omhandler andre perspektiver med håb om, at det vil anspore til yderligere forskning af digita-

lisering i magasinbranchen og relaterede brancher. 

 

Specialet giver anledning til minimum tre relevante perspektiver.  

 

For det første identificeres annoncører som en af de kræfter, der har indflydelse på digitale magasiners 

vækst. I analyserne opstår dog en væsentlig uoverensstemmelse. En magasinudgiver tilkendegiver på den 

ene side, at annoncører er skeptiske overfor digitale magasiner, fordi der udgives for få samt at annoncø-

rerne ikke er digitalt orienterede. På den anden side, fremgår det at annoncekronerne i høj grad flyttes fra 

print og placeres i online medier, hvilket taler imod at annoncører ikke er digitalt orienterede. I dette per-

spektiv kunne det være interessant at inddrage et annoncørperspektiv som supplement til specialets ud-

giver- og forbrugerperspektiv på digitale magasiner.  

 

For det andet leder problemstillingen også til overvejelser omkring den strategiske tilgang i brancher hvis 

omgivelser tidligere var relativt stabile, men nu er udpræget foranderlige og til tider turbulente. Denne 

forandring er blandt andet tilfældet for de store printmagasinudgivere, som står overfor en intern strate-

gisk udfordring baseret på de eksterne forandringer, der tydeligt fremkom af specialets analyse. Ifølge 

Radich, Drejer & Printz (2004) kræver forandringen: 

 

(…) en både-og løsning, hvor man fører emergent strategisk ledelse samtidig og parallelt med den 

strategiske planlægning, som er nødvendig for at sikre en effektiv daglig drift. Dette kan gøres ved at 

oprette en separat ad-hoc organisation, der kan udnytte de turbulente erhvervsbetingelser og sætte 

fokus på kreativitet, innovation og forretningsudvikling, uden at den driftsorienterede basisorganisa-

tion negativt generes herved. (Radich, Drejer & Printz, 2004:65). 

 

Det kunne være interessant at undersøge nærmere, hvordan disse organisationer praktisk bør implemen-

tere og arbejde med emergent strategiske ledelse parallelt med den traditionelle strategiske planlægning 

som foreslået af Radich, Drejer & Printz (2004). 

 

For det tredje kan specialets resultater anvendes i en bredere kontekst. Relaterede brancher, som bøger 

og aviser, er overvejende printbaserede, men agerer ligeledes på et forandrende og i stigende grad digita-

liseret marked. Specialets bidrag, herunder det teoretiske bidrag i form af Turn Off-parameteret, må synes 

interessant for disse brancher. Det skyldes, at det nye parameter sætter fokus på forbrugeropfattelsen af 

mediernes rolle som værende online og tilgængelige versus offline og afslappende. Det kunne i den sam-

menhæng være interessant at undersøge hvorvidt disse opfattelser er gældende for tæt relaterede bran-



 

 
78 

 
 

 

cher og online medier generelt, samt om forbrugeropfattelsen deles af andre aldersgrupper bosat udenfor 

hovedstadsområdet. Det skyldes dels at streaming af tv, som ligeledes er en ny teknologi, har vist sig pri-

mært at være et hovedstadsfænomen (Ritzau, 2015), samt at eksempelvis forbrugere under 18 år i højere 

grad er vokset op i en digital verden og derfor kunne have andre holdninger, præferencer og forventnin-

ger til digitale magasiner. Man kan desuden forestille sig, at forbrugere ikke længere har behov for at ba-

lancere online og offline medier i samme grad om 10 år. Det skyldes, at offline medier kontinuerligt udfa-

ses af forbrugeres bevidsthed, samtidig med online medier bliver en større og større del af hverdagen, 

som det er set indtil nu. 
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